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الباب الثالث 

.aنقد أبي رية على أبي هريرة

"أضواء على السنة احملمدية" زاعم أيب رية وإنتقاداته وجمازفاته يف كتابه يشتمل هذا الباب بعضا من م

إملام باحلديث وعلومه، ولذلك جاءت إنتقاداته جزافا ال ختوم على أسس علمية رزينة.باع طويل وال 

وطعنه يف zقد قسمت هذا الباب إىل فصلني، الفصل األول فيه هجوم أيب رية على أيب هريرة 

يف روايته.zشخصيته وحياته، وأما الفصل الثاين يشتمل على طعن أيب رية على أيب هريرة

ن في شخصيته وحياتهو الهجوم على أبي هريرة والطع:الفصل األول

نشأتهو اسمهفي بسبب االختالفzطعنه في أبي هريرة.1

بزعمه أنه شخصية ال تعرف، حيث قال:zأيب هريرةةبدأ أبو رية بالطعن يف شخصي

ومثل هذا - كثريا ال حياط به وال يضبط يف اجلاهلية واإلسالم ااختالفاسم أبيه و ختلفوا يف اسم أيب هريرة"ا

وقد غلبت عليه كنيته، فهو كان ال اسم له غريها–واالضطراب ال يصح معه شيء يعتمد عليه ختالفاإل

)1(أوىل املواضع بامسه املكىن".و 

168)، الطبعة السادسة، القاهرة: دار املعارف، ص. 1994(أضواء على السنة احملمديةأبو ريّة، 1
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عن نشأته، وال عن ئايعرفوا شيإوإذا كانوا قد مث قال: "

."وكل ما يعرف عن أصله أنه من عشرية سليم بن فهم من قبيلة أزد مث من دوس–الناس بطعام بطنه 

)2(."نا، وكنت أجريا بطعام بطيننشأت يتيما، وهاجرت مسكي"ك: لومن قوله يف ذ

غري معروف إلختالف كثري يف امسه واسم أبيه مما ينبئ عن جهله zهكذا زعم أبو رية بأن أبا هريرة

، وقد تأثر به غري قليل ممن قرأ كتابه، فأساؤوا القول يف الصحايب اجلليل أيب zوشدة حقده على أيب هريرة 

.zهريرة

املعتربين اإلختالف يف امسه واسم أبيه طعنا يف عدالة أو عدم شهرة، فكم ومل يعترب أحد من العلماء 

من الرواة أو من املشاهري مل يعرف هلم سوى الكنية أو اللقب، كما سيأيت الرد عليه يف الباب الرابع إن شاء 

اهللا.

nصحبته للنبيطعنه في .2

، حيث ادعى أن سبب nنيب للأيب هريرة أته مبزاعم رخيصة حيث طعن يف صحبةوواصل أبو رية جر 

"كان أبو هريرة صرحيا صادقا يف اإلبانة عن سبب صحبته للنيب ((صلى :ذلك من أجل طعام بطنه، فقال

اهللا عليه وسلم ))، كما كان صرحيا صادقا يف الكشف عن حقيقة نشأته. فلم يقل إنه صاحبه للمحبة 

169_________املرجع السابق، ص. 2
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إنه قد صاحبه على ملء بطنه). ففي قال: (وإمنا –كما كان يصاحبه غريه من سائر املسلمني –واهلداية 

مسعت أبا هريرة قال: ()5(عن عبد الرمحن األعرج)4(عن الزهري)3(أمحد والشيخان عن سفيانحديث رواه 

يف رواية و ). ورواية مسلم: أخدم رسول اهللا،كينا أصحب رسول اهللا على ملء بطينيقول: إين كنت امرأ مس

(لشبع بطين).

وكنت ". ويف رواية له أيضا: "كنت رجال مسكينا أخدم رسول اهللا على ملء بطين"ويف رواية ملسلم:

."ألزم رسول اهللا على ملء بطين

وواصل الكذاب جمازفاته حيث قال: "

n6(."، أو يف بيت أحد أصحابه، حىت كان بعضهم ينفر منه(

اليت من األحاديث النبوية -كما يزعم - ذكر األدلةبzت مطاعنه يف الصحايب اجلليل واستمر 

كنت أستقرئ الرجل اآلية وهي معي كي ينقلب يب ‘‘ومما رواه البخاري عنه أنه قال: كما يلي: وردت  

وكان الناس للمساكني جعفر بن أيب طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان يف بيته، وروى –فيطعمين 

ومن أجل ذلك كان جعفر هذا ة مل جيبين حىت يذهب إىل منزله.الرتمذي عنه وكنت إذا سألت جعفر عن آي

يف رأي أيب هريرة أفضل الصحابة مجيعا، فقدمه على أيب بكر وعمر وعلى وعثمان وغريهم من كبار 

م. كان حافظا ثقة، واسع 672ه/52سفيان بن عيينة بن 3
)105، ص. 3العلم كبري القدر (األعالم للزركلي، ج. 

م)، من العلماء باحلديث الثقات، من أهل 800-727هـ = 184- 109إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف، أبو إسحاق الزهري: موسيقار (4
)40، ص. 1املدينة املنورة. كان يبيح السماع ويضرب العود ويغين عليه. (األعالم للزركلي، ج.

دنية. أدرك أبا هريرة وأخذ عنه. وهو أول من برز يف األعرج تلميذه وصاحبه، عبد الرمحن بن هرمز، أبو داود، من موايل بين هشام، عرف باالعرج: حافظ، قارئ، من أهل امل5
)330، ص. 3م. (األعالم للزركلي، ج.735ه/117

170)، ص. 1994أبو ريّة، املرجع السابق (6
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فقد أخرج الرتمذي واحلاكم بإسناد صحيح عن أيب هريرة: ما احتذى النعال .الصحابة رضي اهللا عنهم مجيعا

)7("وال وطئ الرتاب، بعد رسول اهللا أفضل من جعفر بن أيب طالب.وال ركب املطايا، 

z وصدقه وإميانه، فما

أقبحه من مقال، سيأيب دحض كالم هذا يف الباب الرابع إن شاء اهللا.

شيخ المضيرة.3

وية اإلسالم األول الصحايب اجلليل أيب امأله بالطعن يف ر أبو هريرةاملضرية شيخأبو رية كتابا ألف

.zهريرة

وقد كان عنوان كتابه مبينًا لسوء مقصده، عامله اهللا مبا يستحق، فاملضرية لون من الطعام كان أبو 

بأنه شيخ املضرية ال خيفى ما فيه من السخرية zهريرة ووصف أيب- وال ضري يف ذلك -حيبه هريرة 

فأي وقاحة أعظم من هذه ، واالستهزاء واالنتقاص، كما لو قيل عن رجل بأنه شيخ البطاطا أو شيخ الدجاج

، )حديثاً 5374(;وروى عنهnوية اإلسالم األول، الذي كان مالزمًا لرسول االوقاحة ؟! ومع من؟! مع ر 

املغرضني إسقاطه وتشويه ، ولعل هذا هو السر يف حماولة فئات عديدة من nفهو أكثر من روى عن رسول 

سريته رضي اهللا عنه.

ا جاء يف كتابه يكتقي مب، ولكن شيخ املضريةمجيع الطعون املوجودة يف كتابه يرد الباحث إيراد ومل 

عن قصة شيخ املضرية، وهو ما يلي:أضواء

170)، ص. 1994(املرجع السابقأبو ريّة،7
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الشعراء مامل ينله و " كان أبو هريرة يلقب بشيخ املضرية وقد نالت هذه املضرية من عناية العلماء والكتّاب 

أرسلوا فيها .

: )9(ما يليمثار القلوب يف املضاف واملنسوبقي كتاب )8(قال الثعالىب

ىب (صلى اهللا عليه وسلم) مزاحا شيخ املضرية: كان أبو هريرة رضي اهللا عنه على فضله واختصاصه بالن

أكوال، وكان مروان بن احلكم يستخلفه على املدينة فريكب محارا قد شد عليه برذعة فيلقي الرجل فيقول: 

من طبه وكله طعام ئاالطب . . . وبعد أن ذكر الثعالىب شييالطريق! الطريق! قد جاء األمري. . وكان يدع

، قال : وكان يعجبه املضرية جدا فيأكل مع معاوية، فإذا حضرت اء، ويداوي هلم البطنمعيشفي داء األ

رضي اهللا عنه، فإذا قيل له يف ذلك قال : مضرية معاوية أدسم وأطيب، والصالة يالصالة صلى خلف عل

خلف علىَّ أفضل، وكان يقال له ((شيخ املضرية)) وختم الثعالىب قوله  ببيتني لشاعر هجا فيهما أبا هريرة 

عنهما.رضنا عأ

هلذه املضرية، غمز فيها أبا هريرة غمزة –من مقاماته –مقامة خاصة )10(وعقد بديع الزمان اهلمذاين

أملية فقال: 

وضلع نيسابورالذي يُعرف بأيب منصور الثعاليب النيسابوري، أديب عريب فصيح عاش يفم،1038-961ه/ 429-350عبد امللك بن حممد بن إمساعيل8
وامتاز يف حصره وتبيانه ملعاين الكلمات واملصطلحاتواألدبالنحويف
112- 111)، الطبعة األوىل، القاهرة: دار املعارف (نسخة املكتبة الشاملة)، ص.1965(مثار القلوب يف املضاف واملنسوبأبو منصور الثعاليب، 9

ط) أخذ احلريري أسلوب مقاماته عنها. -م): أحد أئمة الكتاب. له (مقامات1008-969هـ = 398- 358أمحد بن احلسني بن حيىي اهلمذاين، أبو الفضل (10
)115، ص. 1وكان شاعراً وطبقته يف الشعر دون طبقته يف النثر. (األعالم للزركلي، ج. 
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حدثنا عيسى بن هشام قال: كنت بالبصرة ومعي أيب الفتح اإلسكندارى رجل الفصاحة يدعوها فتجيبه، "

تتجرج يف و قدمت إلينا مضرية تثىن على احلضارة،والبالغة يأمرها فتعطيه، وحضرنا معه دعوة بعض التجار، ف

".الغضارة، وتؤذن بالسالمة، وتشهد ملعاوية رمحه اهللا باإلمامة

يف شرح ذلك: (( ومعاية ادعى اخلليفة بعد بيعة على بن أيب )11(وقال أستاذنا اإلمام حممد عبده

غاة الشهاوات، فلو كانت هذه zطالب 

–املضرية من طعام معاوية حلملت آكليها على الشهادة له باخلالفة، وإن كان صاحب البيعة الشرعية حيا 

. واإلمامة واخلالفة يف معىن واحد )) ويف األساس جلار اهللا: وإسناد الشهادة

عاوية مع املضرية.علّى مع احلال املضرية، خري من م

قال: كان أبو هريرة يطوف يف البيت هو يقول: ويل يل بطين، إذا )12(و أخرج أبو نعيم يف احللية

أشبعته كظين، وإن أجعته سبين، ورواية ابن كثري يف البداية والنهاية: أضعفين.

ويف خاص اخلاص للثعاليب:

احلار، وما رأيت فارسا أحسن من زبد زكان أبو هريرة يقول: ما مشمت رائحة أطيب من رائحة اخلب

)13(على متر!

رجال االصالح والتجديد يف االسالم، )، من آل الرتكماين: مفيت الديار املصرية، ومن كبار 1905- 1849هـ / 1323-1266حممد عبده بن حسن خري اهللا (11
ووعيه واجتهاده يف حترير العقل 

)252، ص. 6العريب من اجلمود الذي أصابه لعدة قرون. (األعالم للزركلي، ج. 
ه)430أليب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين (ت حلية األولياء وطبقات األصفياء املراد به 12
562حسن األمني (احملقق)، بريوت: دار املكتبة احلياة (نسخة املكتبة الشاملة)، ص. خاص اخلاص،أبو منصور الثعاليب، 13
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وقد جعل أبو هريرة األكل يف املروءة، فقد سئل: ما املروءة ؟ قال: تقوى اهللا وإصالح الصنيعة، 

والغداء والعشاء باألفنية.

".وقد أضربنا عن أخبار كثرية ألن يف بعضها ما يزيد يف إيالم بعض الناس

zكذا جترأ أبو رية على انتقاص أيب هريرة 

األدباء والشعراء ممن ليس هلم اختصاص بالشريعة وال بالتاريخ متغافال عما أثبته املخَتصُّون من مناقب أيب 

باحلقد والبغض لإلسالم، فخرج عنه ما ، ولكن كل إناء مبا فيه ينضح فقلب أيب رية مملوء zهريرة وفضائله 

ال يشَبه تاريخ اإلسالم، وسيأيت إفحام هذه املزاعم إن شاء اهللا يف الباب الرابع.

مزاحه هذره.4

"أمجع مؤرخو أيب هريرة على أنه كان مزاحا مهذارا، يتودد إىل الناس ويسليهم بكثرة احلديث، 

قالت عنه عائشة، : إليك بعض ما رووه يف ذلكو إقباهلم عليه،يزداد و واإلغراب يف القول ليشتد ميلهم إليه، 

وهذا الكالم منقول من أضواء أيب رية عن املزاح واهلذر، فما العالقة بني املزاح ورواية احلديث؟ مث ما 

ثه؟ فإنه أبو رية يغرب يف الكتابة ليشتد ميل اجلهالء اليه، ويزداد إقباهلم اليه.كثرة حديو العالقة بني اهلذر

الطعن في روايتهالفصل الثاني: 
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مل يُرِم الباحث عرض إن هذا الفصل الثاين يتكلم عن ما كتب يف أضواء حول روايته يف احلديث، 

النماذج منها لتُدّل على بقيتها. فمن تلك وإمنا يكتفي بذكر بعضzمجيع مطاعن أيب رية يف رواية أيب هريرة 

املطاعن الىت أراد أبو هريرة من خالهلا تضليل الناس والتلبيس على املسلمني وتشكيكهم يف مروية أيب 

مايلي:zهريرة

ال يقل عن عشر صفحات، وخيالف مبا جاء يف و وبعد استقرأت هذا الكتاب فالكالم عن الرواية أكثر

وإليكم املباحث التالية: ال يزداد عن ستة صفحات فقط، zشخصية أيب هريرة

الطعن في إكثاره من الرواية.1

قال الطاعن: "أمجع رجال احلديث على أن أبا هريرة كان أكثر الصحابة حديثا عن رسول اهللا ! على 

د وقد ذكر حممد ابن حزم أن مسند بقى بن خملد ق)14(حني أنه مل يصاحب النيب إال عاما وتسعة أشهر!

".446روى البخاري منها 5374احتوى من حديث أيب هريرة على 

، حيث ال يتصور ذلك nأكثر الصحابة حديثا عن رسول اهللا zيستبعد أبو رية أن يكون أبو هريرة

نظرا لقصر مدة صحبته له.

حديثا، مع أن يالزم 5373تبلغ nخيطر على باله كيف يكون أكثر الصحابة حديثا عن النيب 

يف مدة قصرية وهي عام وتسعة أشهر. فالسؤال عندنا من أين يأيت هذا العدد؟nالنيب 

راجع كتاب أيب رية "شيخ املضرية".14
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ما من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم –روى البخاري كما–قال: "وقد قال هو عن نفسه و 

ولو حبثنا عن )16(!فقد كان يكتب وال أكتب)15(أحد أكثر حديثا مىن، إال ما كان من عبد اهللا بن عمرو

روى البخاري 722حديث عند ابن اجلوزى ويف مسند أمحد 700كل ما رواه ابن عمرو هذا لوجدناه 

، وقد أفزعت كثرة رواية أيب هريرة عمر بن اخلطاب فضربه بالدرة وقال له: أكثرت يا 20منها سبعة ومسلم 

مث هدده وأوعده إن مل يرتك احلديث عن أبا هريرة من الرواية، وأحر بك أن  تكون كاذبا على رسول اهللا. 

رسول اهللا فإنه ينفيه إىل بالده".

يعز هذه احلكاية هنا! ملاذا؟ سيأيت االشرح إن شاء اهللا.مل

و استمر اهلاجم: "وقد أخرج ابن عساكر من حديث السائب بن يزيد: لترتكن احلديث عن رسول اهللا 

أو ألحلقنك بأرض دوس.

ثه بعد وفاة عمر وذهاب الدرة، إذا أصبح ال خيشى أحدا بعده. ومن ومن أجل ذلك كثرت أحادي

ويف رواية لشج رأسى. وعن –

الزهرى عن أيب سلمة: مسعت أبا هريرة يقول: ما كنا نستطيع أن نقول قال رسول اهللا حىت قبض عمر! مث 

يقول: أفكن

عمر كان يقول: اشتغلوا بالقرآن فإن القرآن كالم اهللا.

وكان –من أئمة التابعني أحد العبادلة الثالثة الذين رووا عن كعب األحبار وكان قد أصاب زاملتني من كتب: أهل الكتاب، كان يرويها للناس فتجنب األخذ عنه كثري15
–اخلطيب البغدادى يقال له حتدثنا عن الزاملتني. أما صحيفته الىت كان يسميها ((الصادقة)) وحيرص عليها، فهي أدعية وصلوات كما قال 

تأويل خمتلف احلديث.  93ص –يل بغلسني 
فتح البارى. وكذلك مل حيفظ القرأن2ج. 167ص –قال ابن حجر يف الفتح: ثبت أن أبا هريرة مل يكن يكتب 16
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وقد قال الفقيه احملدث السيد رشيد رضا رمحه اهللا يف ذلك: لو طال عمر عمر حىت مات أبو هريرة ملا 

وقال عن أحاديثه املشكلة: ((ال يتوقف على شيئ منها إثبات )17(،وصلت إلينا تلك األحاديث الكثرية

)18(أصل من أصول الدين))".

كيف سوغ كثرة الرواية!.2

بأنه ما دام ال حيل حراما وال حيرم حالال، nقال أبو رية: "كان أبو هريرة يسوغ كثرة الرواية عن النيب 

قال: "وقد أيد صنيعه هذا و فإنه ال بأس من أن يروي. إن هذه الدعوى عن أيب هريرة، فهل من دليل؟؟

بأحاديث رفعها إىل النيب، ومنها ما رواه الطرباين يف الكبري عن أيب هريرة أن رسول اهللا قال: "إذا مل حتلوا 

)19(ما وأصبتم، املعىن فال بأس".حراما ومل حترموا حرا

وقال أيضا إنه مسع النيب يقول: "من حدث حديثا هو هللا عز وجل رضًا فأنا قلته وإن مل أكن قلته"، 

روى ذلك ابن عساكر يف تارخيه.

حديثا تعرفونه وال تنكرونه فصدقوا به، قلته أم مل وأخرج الطحاوي عن أيب هريرة: " إذا حدثتم عين

ل ما يعرف وال ينكر، وإذا حدثتم عين حديثا تنكرونه وال تعرفونه فكذبوا به، فإين ال أقول ما أقل، فإين أقو 

)20(ينكر وال يعرف".

851، ص. 10جملة املنار، ج. 17
100، ص.12جملة املنار، ج. 18
6327، ر. 213، ص. 6(نسخة املكتبة الشاملة)ج. عجم الكبري، املالطرباين، 19
337، دار ابن عفان (نسخة املكتبة الشاملة)، ص. 4أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان(احملقق)، ج.،ه)1417(املوافقاتالشاطيب، 20
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فليتبوأ مقعده من  ن النيب أنه قال: "من يقل علي مامل أقلروى ذلك وغريه على حني أن الثابت ع

جهل، كان يستخدم الدالئل من األحاديث على ما يشاء من اهلوىو فكل ما وجدنا يف كتابه ضار

و 

مقاعدهم من النار! صدقا، إمنا هو الكذاب املفرتي. بل يكون من متبوئنيو نقول: ليس أبو رية رجال عدال

اتهامه بالتدليس..3

ما هذا مبعقول مع أنه من الصحايب راو متهم بالتدليس!zمث جاء برأي فاسد أخر أن أبا هريرة 

ُهْم َوَرُضوا َعْنهُ املرضى، كما قال عّز وجّل: { وال ننكر بعدالته، ألن الصحابة كلهم )21(،}َرِضَي اللَُّه َعنـْ

عدول، أليس كذلك؟

والتدليس كما عرفوه أن يروى عمن –ذكر علماء احلديث أن أبا هريرة كان يدلس "فقال الفرية: 

لقيه مامل يسمعه منه أو عمن عاصره ومل يلقه، مومها أنه مسعه منه، والتدليس أنواع كثرية، وحكمه أنه مذموم  

الناس إنكارا لذلك حىت قال: أشد )22(كله على اإلطالق، وقد كره التدليس مجاعة من العلماء، وكان شعبة

"ألن أزىن أحب إىل من أدلس!" وقال أيضا: "التدليس أخو الكذب".

100سورة التوبة: 21
رحيا فيما يقول ومن صراحته أنه كان يقول: ((واهللا ألنا يف الشعر أسلم مىن يف احلديث، ولو أردت هـ وكان ص160شعبة بن احلجاج إمام أهل احلديث تويف بالبصرة سنة 22

اهللا ما خرجت لكم ولو أردمت اهللا ما جئتموين ولكنا حنب املدح ونكره الذم)).
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مل يعرف أنه دلس إال مرة واحدة، كما نص على ذلك الشافعى رمحه اهللا.

احلجاج عن يسر بن سعيد قال: اتقوا اهللا وحتفظوا من احلديث، فواهللا لقد رأيتنا وروى مسلم بن 

جنالس أبا هريرة فيحدث عن رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم)، وحيدثنا عن كعب األحبار، مث يقوم فأمسع 

ما جيعل - بعض من كان معنا جيعل حديث رسول اهللا عن كعب، وحديث كعب عن رسول اهللا! ويف رواية: 

قاله كعب عن رسول اهللا، وما قاله رسول اهللا عن كعب! فاتقوا اهللا وحتفظوا يف احلديث.

أي يروي ما مسعه من كعب وما –وقال يزيد بن هارون: مسعت شعبة يقول: أبو هريرة كان يدلس 

(من –ذكره ابن عساكر –مسعه من رسول اهللا، وال مييز هذا من هذا 

)23(.أصبح جنبا فال صيام له)). فإمنا ملا حوقق عليه قال: أخربنيه خمرب ومل أمسعه من رسول اهللا

وقال ابن قتيبة يف تأويل خمتلف احلديث: وكان أبو هريرة يقول، قال رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم)  

)24(."كذا وإمنا مسعه من الثقة عنده فحكاه

اهللا.وسيأيت الردود منها إن شاء 

109، ص. 8ه)، ج. 1407ابن كثري، املرجع السابق (23
40ه)، حممد زهري النجار (احملقق)، بريوت: دار اجليل (نسخة املكتبة الشاملة)، ص. 1393(تأويل خمتلف احلديثابن قتيبة، 24


