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 مقدمه از دکتر عائض قرنی

 . ومن واالهوالصلوة والسالم عىل رسول اهللا وآله وصحبه ، احلمد هللا
عبدالکریم  شیختألیف  ؟»تاریخ آل و اصحاب را چگونه بخوانیم«کتاب 

به حق که ایشان در ، را مطالعه نمودم گر است که از برادران دعوت حربی
ارائه مطالب گوی  ۀُحسن استدالل و قوت حجت و زیبایی اسلوب و شیو

تصحیح باورھا باشد برای  تواند مرجعی و این کتاب می، سبقت را ربوده است
ایشان فردی ، مؤلف و با توجه به علم و فھِم ، و عقاید پیرامون آل و اصحاب

 . خداوند به ایشان پاداش نیک دھد، است موثق و مورد اعتماد
 عائض القرنی

 ھـ ۱۴۲۷/  ۱۰/  ۱۶



 

 
 ونیمقدمه دکتر حاتم الشریف الع

 . والصلوة والسالم عىل رسول اهللا وأزواجه واآلل، اجلاللاحلمد هللا ذي 

 : أما بعد
اثر برادر بزرگوار  ؟»چگونه تاریخ آل و اصحاب را بخوانیم«کتاب 

دیدم که  بعد از خواندن آن، را مطالعه نمودم عبدالکریم بن خالد الحربی
 ھای مھّمی را برای تعامل کتاب مذکور با وجود این که مختصر است نشانه

به خصوص در مورد آنچه به ، ترسیم کرده است، ھای تاریخ درست با کتاب
نامه و شرح حال صحابه و فضائل اھل بیت  تاریخ خلفای راشدین و زندگی

 . ارتباط دارد جپیامبر 
 ۀھای این پژوھش این است که معلومات و خالص یکی از ویژگی

آوری کرده و آنچه خود نویسنده  ھای معاصر را در موضوع آن جمع پژوھش
و اینگونه دسترسی ، در آن موضوع به آن دست یافته را نیز اضافه کرده است

 به جو نباید از آن غافل باشد را آسان نموده و به شیوه و روشی که حقیقت
ریخی ھای مھم تا روش نقد و بررسی روایتی که خواھان معرفت افراد

 . ھستند خدمت کرده است
بلند مؤلف  ۀدر راستای تکمیل برنام نده این کتاب را اولین گام و قدمب
 ی و ارائه ھا دھی کاستی ای تاریخ و نشانھ دانم که برای بررسی کتاب می

ھای بررسی و نقد تاریخ ھمت  مطالب درست آن به ھمراه توضیح نشانه
ھا  ه بزرگی که بعضی از نویسندهھمین که این پژوھش اشتبا. گماشته است

کنند  می ھای تاریخی را نقل و تکرار ای از روایت بدون نقد و بررسی پاره
توضیح داده و این شیوه غلط را که ممکن است برخاسته از ھوای نفس و 



 ٣ مقدمه دکتر حاتم الشریف العونی

ھای  تاریخ باشد را رسوا نموده و نشانه مسخحرکت عامدانه برای تشویه و 
برای اھمیت این پژوھش کافی ، درست بررسی تاریخ را متذکر شده ی شیوه
 . است

نمایم که به برادر پژوھشگر توفیق دھد و ایشان  از خداوند مسئلت می
و خداوند کتاب ارزشمند وی را ، اش را تکمیل نماید بتواند این برنامه

 . سودمند قرار دھد و در دنیا و آخرت مقبول بگرداند

 . ة والسالم عىل من ال نبي بعده وعىل آله وصحبهوالصال واحلمد هللا وحده
 شریف حاتم بن عارف عونی/  ۱۴۲۷/  ۱۰/  ۳



 

 
 مؤلف ی مقدمه

خداوندی است که تاریخ مسلمانان صدر اسالم را  ھا برای ستایشتمام 
تاریخی درخشان و پاک قرار داده و درود و رحمت خداوند بر پیامبر رحمت 

 . و ھدایت و بر خاندان و یارانش باد
دادن آن از دست آنانی که  پاسداری از تاریخ اسالمی ما و نجات: اما بعد

و حفاظت تاریخ ، دھند قرار تاریخ درخشان ما را بازیچه دست خود، خواھند می
ھا و واجبات  توزان و جھالت جاھالن از وظیفه شدن آن با دروغ کینه از آلوده

اھل علم و معرفت است و نباید تاریخ درخشان اسالمی به دست خاورشناسان 
و ھمچنین نباید برای کسانی رھا شود که به ، روند  رھا شود تا آن را نشانه

ھای درخشان و  چھره تاکنند  می ن انتخابمطالبی از آصورت گزینشی 
ی  و با ارائه، ه نمایندو بزرگان اسالمی را مشوّ  گذشتگان ھای زیبای کارنامه

 . تاریخ اھداف شوم خویش را دنبال نمایند قسمتی و ترک قسمتی دیگر از 
کوشند برای خود  بینیم که می ھایی را می ھا و امت در این زمان ما ملت

آوری  سنگ و برگ جمع از این رو برای رسیدن به این ھدف، تاریخ بسازند
نمایند  را ویران می .. .و ١ھا و مساجد و خانهکنند  می نمایند و تونل حفر می

آن داشته  و این ھدف آنان را بر، ای دارند به گمان این که تاریخ و گذشته
تخریب بزنند به آرزوی این که و کاو و پژوھش  و است تا دست به کند

، و تنھا این ملت چنین وضعیتی ندارد، بتوانند به تاریخ خیالی خود برسند
 . ھای معاصر چنین حالتی دارند بلکه بسیاری از ملت

                                                           
به زعم خود مشھد » شیخ فیض«جمھوری رافضی ایران با تخریب مسجد که  چنان -١

تاریخ اھل سنت این شھر را از بین برده و با تزئین و گسترش قبر رضا در ھمین شھر 
 برای صفویان تاریخی دست و پا کرده است! [مصحح]



 ٥   ی مؤلف مقدمه

پس چرا امت ما که دارای چنین تاریخ درخشانی است و تاریخ خود را به 
ھای خطی در اختیار دارد به آن اھمیت  الب نسخهقصورت چاپ شده و در 

این رھگذر برماست که تاریخ خود را با دقت و جدیت مطالعه دھد؟! از  نمی
تا درخشان و پاک و صاف ، ھا را از آن زدوده و پاالیش کنیم کنیم و آالینده

ای باشد که خداوند  عرض اندام نماید و به مردم سود برساند و به گونه

ا﴿: فرماید می مَّ
َ
َ�دُ  فَأ ۖ  َ�يَۡذَهُب  ٱلزَّ ا ُجَفاٗٓء مَّ

َ
 ِ�  َ�َيۡمُكُث  ٱ�َّاَس  نَفعُ يَ  َما َوأ

�ِض� 
َ
ُ  يَۡ�ُِب  َكَ�ٰلَِك  ٱۡ� ۡمَثاَل  ٱ�َّ

َ
 پرتاب رونیب به ھا کف اما«. ]۱۷: [الرعد ﴾ٱۡ�

 نینچنیا خداوند؛ ماند یم نیزم در رساند یم سود مردم به آنچه یول، شوند می

 . »زند یم مثال
برای کسانی باشد  باشدتا راھی ھموار ایم  این کتاب را نگاشته از این رو

رار خواھند تاریخ ما را از منابع صحیح و درست آن مورد مطالعه ق که می
 . و اشکاالتی که دارند برطرف شود دھند و به اطمینان قلبی برسند

 . ام پنج فصل و یک خاتمه تقسیم نموده کتاب را به
 . اسباب کوتاھی در خواندن تاریخ: فصل اول

پاسخ گفتن به شبھات پیرامون تاریخ اھل بیت و قواعد در : فصل دوم
 . صحابه

گفتن به شبھاتی که پیرامون اھل بیت مطرح  قواعد در پاسخ: فصل سوم
 . شود می

 . ھای معتبر و معتمد در تاریخ اسالمی ترین کتاب مھم: فصل چھارم
 . تاریخ اسالم را مشوه کرده است درخششھایی که  کتاب: فصل پنجم
 . ام بحث را ذکر نموده ی الصهخ: و در خاتمه

 والله ولی التوفیق
 عبدالکریم بن خالد الحربی



 

 
 : فصل اول

 اسباب کوتاهی ورزیدن در خواندن تاریخ اسالمی

ھای تاریخی معاصر  ھا و بررسی ھای موجود در بسیاری از پژوھش کاستی
 : )١(توان برخاسته از سه عّلت دانست که عبارتند از میرا 

 عامل اول
ھای  ن قربانی نوشتهن است که بسیاری از فرزندان مسلماناعلت اول ای ..

که از خاورشناسان اند  کیشان ما شده بعضی از مستشرقین و یا کسانی از ھم
ھا  آنان دروغ، اند ھای مزدور شده و یا قربانی کسانی دیگر از نویسنده، متأثرند

پذیرند و  و خرافات ساختگی که در تاریخ ما جای داده شده را به طور عام می
سپس این . ھا در مورد اھل بیت باشد ھا و یاوه به خصوص اگر این دروغ

دھند و چنان به آن توجه دارند گویا  ھای خود قرار می ھا را اساس نوشته یاوه
اینگونه کاالی خویش را در میان و باشند  می که اموری مسّلم و قطعی

دھند و با استناد به این که این مطالب  لوح و عوام ترویج می خوانندگان ساده
، دھند ھای تاریخی ثبت شده است آن را به خورد مردم می در البالی کتاب

بودن آن  ھا و راست ھا برای اثبات این دروغ گویا وجود این مطالب در کتاب
ن قواعد پژوھش علمی و تحقیق را که شب و روز از آن و آنا، کند می کفایت
 .برند! زنند به کار نمی دم می

                                                           
این عوامل و اسباب را دکتور عبد العزیز دخان در کتاب شیرین و مفید خود به  -١

ما نیز چند . رده استذکر ک ۷۴-۷۳نام"احداث و احادیث فتنه الھرج" در صفحه 
 . دلیل و اطالعات مھم به آن اضافه کردیم



 ٧ فصل اول: اسباب کوتاهی و رزیدن در خواندن تاریخ اسالمی

یا سندش ضعیف است ، کنند می و بسیاری از مطالبی که آنان نقل و بیان
 . )١(یا به کلی اصلی ندارد، یا جعلی و دروغ است

تا ، زنند خبری می دانند اما خود را به بی بسیاری این حقیقت را می
بی ارزش جلوه جویی قرار دھند و آن را  ه تاریخ بزرگ ما را مورد عیباینگون
برند و  ھای بد و از روی دشمنی دست به قلم می آنان با نیت، دھند

و فتنه به ، خواھند مردم را در مورد بھترین افراد این امت مترّدد نمایند می
است که پس چگونه جایز ، پاکنند و بین فرزندان امت دشمنی ایجاد نمایند

مسلمانی اینان را بین خود و تاریخ و دین و فرھنگش واسطه قرار دھد؟ این 
ھای  نه بلکه آنان گروه، به معنای آن نیست که ھمه خاورشناسان برابرند

بعضی از آنان عمدًا از روی کینه و دشمنی حقایق را ، مختلفی ھستند
این گروه از ، ندا جویی و ایجاد شک و تردید دست زده تحریف کرده و به عیب

ھای آن  بردن سرمایه ی اشغال کشورھا برای سرقت روی دشمنی و با انگیزه

                                                           
 : توانند دلیل و حجت قرار بگیرند این سه نوع روایت اصًال نمی -١

یعنی اصًال سند ، ھایی است که اصلی ندارند ترین این نوع روایات روایت خطرناک
 دادهیا به کسی نسبت شود  می ندارند و بلکه فقط قول و سخنی است که ذکر

 . نمایند پذیرند و بین یکدیگر دست به دست می و مردم عوام آن را میشود  می
روایات موضوع و ساختگی . بعد از این نوع روایت موضوع و جعلی قرار دارد

دھد و به  که یکی از راویان آن دروغگوست که اسانید را ترتیب میاند  ھایی روایت
یا در میان راویان فردی باشد که ند، ک می دروغ احادیث و اخبار و داستان درست

ھای این دو گروه مخالف قرآن و سنت صحیح  روایت، متروک و متھم به دروغ باشد
بدون این که کسی اند،  این احادیث و روایات را به تنھایی روایت کردهھا  این ھستند و

 گذار و و ھمچنین اینان بدعت، از راویان ثقه و عادل آن را روایت کرده باشد
که یکی از راویان اند  ھایی روایتھا  آن سپس روایات ضعیف قرار دارند واند.  خرافاتی

جرح و تعدیل معروف است دارای ضعف باشد و این  ی  آن به علت عواملی که نزد ائمه
 . باشد علت مانع تصدیق روایت می
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و کشتن مردم و جلوگیری از گسترش تمدن اسالمی دست به چنین اقدامی 
 . )١(زده اند

طرفی و به صورت حرفه  با نوعی بی –که اندک ھستند  –و بعضی 
کادمیکی و منطقی به سراغ تاریخ ما رفته اما اگر اندکی در کار آنان ، اند آ

دستی و کاستی به این مھم  بینیم که با تھی تأمل و دقت شود می
اند  و علت ضعف و عدم موفقیت آنان این است که با دین بیگانه، اند پرداخته

از جمله این ، و زبان این دین که اساس و محور تاریخ آن است را بلد نیستند
صالح الدین صفدی و تألیف » افی بالوفیاتالو«توان به چاپ کتاب  کارھا می

 . )٢(اشاره کرد» المعجم المفھرس أللفاظ الحدیث النبوی الشریف«

                                                           
نظیرش  بی کردن با تاریخ را در کتاب ھای بازی عالمه بکر بن عبدالله ابوزید صورت -١

: گوید برشمرده است و می» الرقابة علی الرتاث دعوة إلی محايته من اجلناية عليه«
ھای جادو و کھانت و نجوم و  پیروی از کفار (خاورشناسان) با چاپ کتاب

ھای اھل بدعت و  کننده و کتاب ھای ادبی گمراه ھای دروغین و کتاب داستان
موجبات نارضایتی خداوند را فراھم دادن به گمراھی است و  دعوت، ھواپرستان

ھرکس به ھدایتی فرا خواند او را به «: در حدیث آمده استکه  ، چناننماید می
رسد بدون از این که از  پاداش میاند  پاداش کسانی که از او پیروی کرده ی اندازه

گناه کسانی که از  ی  پاداش آنان کم شود و ھرکسی به گمراھی دعوت دھد به اندازه
روایت . »شود رسد و از گناھان پیروانش کاسته نمی به او گناه میاند  پیروی کرده او

 . چاپ دارالعاصمة ۱۷ – ۱۶ص . امام احمد و امام مسلم
ھای مستشرقین اشاره نموده،  ی کتابش به بخشی از توطئه شیخ بکر در حاشیه

ملحد را به  اثر ابن عربی» الفتوحات المکیه«که دانشگاه سوربون چاپ کتاب  چنان
 عھده گرفته است. 

، را از این کتاب حذف جھاد در راه خدا بوده ی برخی احادیثی که متعلق به فریضه -٢
 .اند؟! کرده



 ٩ فصل اول: اسباب کوتاهی و رزیدن در خواندن تاریخ اسالمی

 عامل دوم
گاھی و معرفت ھای علمای  و ندانستن شیوه، نبود علم شرعی و کمبود آ

تاریخ و قواعدی که آنان با توجه به آن تاریخ را تدوین و  نگارشتاریخ در 
 . ده اندھا را ذکر کر روایت

 . است تاریخ ی ورزیدن در مطالعه دومین عامل کوتاھی
ابن کثیر خود را حافظ به عنوان مثال بعضی از علما مانند امام طبری و 

ھایشان ذکر کنند  در کتاب ھای صحیح را ھا و داستان ین که فقط روایتبه ا
اند  مشخصی را در پیش گرفته ۀبلکه در نگارش تاریخ شیو، اند ملزم ندانسته

. کتاب خود به آن اشاره کرده تا خواننده متوجه شود ی که ھریک در مقدمه
اما بسیاری از متفکران و نویسندگان و به طور کّلی فرھنگیان ھمواره این 

توجھی  و بی، اند ھا را مد نظر قرار نداده و از آن فاصله داشته قواعد و مقّدمه
ھا و  کتاب بسیاری از ه کهبه این قواعد و مقدمات و ندانستن آن سبب شد

 . گرایی و حقیقت باشند فاقد منطق و واقع ھایشان پژوھش
اش را بخوانیم تا روش و  ھر کتابی مقدمه ی از این رو باید قبل از مطالعه

 . کتاب برای ما روشن شود ی  نویسنده ۀشیو
محترم مثالی  ی تر گفتیم برای خواننده و برای بیان حقیقت آنچه پیش

 ی شیوه، کنیم رائه میاھای مورخین  در مورد اھمیت توجه به قواعد و شیوه
 . زنیم آوری تاریخ مثال می را در جمع /امام ابن جریر طبری
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 الملوکتاریخ األمم ودر نوشتن کتاب  )١(امام طبری ی شیوه
کتابش شیوه و روش خود را در کتابت  ی امام ابن جریر طبری در مقدمه

خبرھایی که در این کتاب در  ...«: گوید دھد و می توضیح می تاریخ برای ما
و اگر خواننده یا شنونده آن را به ایم  مورد بعضی از گذشتگان ذکر کرده

بداند که ما این خبر را ، بودن آن نپسندد خاطر عدم صحت و غیر واقعی
و به ھمان ، خبر از ناقالن آن به دست ما رسیده است و بلکه اینایم  نیاورده

 . )٢(»ما نیز به ھمان صورت ذکر کرده ایماند  صورت که آنان به ما رسانیده
که روایاتی که کند  می به روشنی برای خواننده بیان /پس امام طبری

آن بر کسانی است که  ی و عھده، ھمه صحت ندارنداند  در کتاب او ذکر شده
ھا  و او فقط به عنوان ناقلی امانتدار از راویان این روایت، اند آن را نقل کرده

از این رو بعضی . را نقل کرده و نقل او به صورت تحقیق و بررسی نبوده است
نقل کرده است دروغگو ھستند و در ضمن زیاد ھا  آن از کسانی که طبری از

 : لهاز آن جم، اند دهنموروایت 
طبری در ھردو کتاب : محمد بن حمید رازی شیخ و استاد طبری -۱

تفسیر و تاریخ خود از فرد مذکور زیاد روایت نقل کرده است با وجود 
و اکثریت ، این که این محمد به دروغگویی و َجعل روایت متھم است

 . دانند اعتبار می علمای جرح و تعدیل او را ضعیف و بی
 وایات زیادی در تاریخ طبری که تعداد آنر: لوط بن یحیی ابومخنف -۲

و او در این ، رسد از لوط بن یحیی نقل شده است روایت می ۵۸۵ به

                                                           
محمد بن جریر بن یزید ابوجعفر طبری مفّسر و محّدث و فقیه و اصولی و امامی  -١

ھـ  ۳۱۰سال ھـ به دنیا آمد و در  ۲۲۴ایشان در آمل طبرستان در سال . مجتھد بود
از جمله تالیفات ایشان تاریخ األمم والملوک و جامع البیان ، از جھان دیده فرو بست

 . فی تأویل القرآن است
 . ۵۲/  ۱تاریخ األمم والملوک  -٢
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ت به بیان وقائع و رویدادھای مھم تاریخ اسالمی از وفات پیامبر اروای
اما علمای حدیث لوط را . گرفته تا سقوط دولت اموی پرداخته است

 . دانند معتبر نمی
 . »چیزی نیست«: گوید ابن معین می

ھای ساختگی و جعلی را از افراد ثقه و  روایت«: گوید و ابن حبان می
 . »کند مورد اعتماد نقل می

 . )١(»است ارزشی اخباری بی«: گوید و ذھبی می
داشتن از شیوه و شرایطی که  با مثالی که ذکر شد روشن گردید که اطالع
بسیار مھم ، اند دانسته ملزم میعلما در نوشتن تاریخ و فھم آن خود را بدان 

آن شرایط  دیگر نویسندگان کتاب این امام یا ی است و باید به ھنگام مطالعه
وب آن اقدام به نوشتن تاریخ چنگارشی که آن بزرگان در چار و شیوه

 . را به خاطر داشتاند  نموده
ھایی که به  ھای تاریخ و سایر کتاب بقیه کتاب ی ھمچنین ھنگام مطالعه

 . این امر مھم را مد نظر داشتباید پردازد  گذشته می
ھا را به  ای بوده که این روایت و روش بعضی از این مؤرخین به گونه

شاید و . قطع نظر از وضعیت افراد اسانید روایتاند  صورت مسند نقل کرده
اش را بیان کرد  ھرکس سند گفته«که  ای باشد مقولهبر اساس این کارشان 

که اند  نمودهتقلید  ای از علمای حدیث اینگونه از عدهو » او حواله داده است
اول ھمه  ۀکه آنان در مرحلاند  در تدوین حدیث از این شیوه استفاده کرده

که این  –دوم  ۀسپس در مرحل، نویسند ھا را با بیان اسناد آن می روایت
سی و پاالیش و ربه بر –وجه تمایز و تفاوت مؤرخین با محدثین است  ۀمرحل

                                                           
عصر الخالفة : مخنف (لوط بن یحی ازدی) فی تاریخ الطبری کتاب مرویات ابی: نگا -١

. چاپ دارالعاصمة ریاض -اھیم الیحیی اثر دکتر یحیی بن ابر. )۴۸۷الراشدة ص (
 . ھـ۱۴۱۰
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 . پردازند تحقیق و جداکردن صحیح از ضعیف می
ه این منھج اشاره نموده و روش خود و اسلوب ب /حافظ ابن حجر
اکثر «: گوید و می، ھا را توضیح داده در برخورد با روایتبیشتر متقدمین را 

آنگاه که ، ھجری تا کنون ۲۰۰از سال و در عصرھای گذشته  محدثین
دیگر در قبال آن حدیث کنند  می آورند گمان حدیثی را با سند آن می

 . )١( »مسئولیتی ندارند
ھا  که ناقل روایت بودهی نایاوار منظور حافظ ابن حجر استپرواضح 

جرح و تعدیل و پاسداران دین از انحرافات  ی منظورش ائمهقطعا اند و  بوده
 بزرگانی که قواعد و قوانین بّرنده و قطعی که برای پذیرفتن و رد، نبوده است

، کنند می ای اجرا کننده روایت در نظر گرفته شده را بر ھر روایت و روایت
 . بشر و ادوار تمدن آن شبیه و ھمانندی ندارند ی قواعدی که در تجربه

 ھای ھر روایتکھ شته باشددا آن رت گرامی توانایی ی انندهپس باید خو
به این . کتابی را در پرتو قواعد محدثین نّقاد مورد بررسی و تحقیق قرار دھد

آن وضعیت و  ی که به وسیلهشود  می گفته» مصطلح الحدیث«قوعد علم 
ھا از لحاظ این که پذیرفته شوند یا رد شوند با دو چیز مشخص  حالت روایت

 : گردد که عبارتند از می
جرح وتعدیل وضعیت و حالت  )٢(براساس اقوال علمای بزرگ: نخست

 و ھرکس صالح و معتمد باشد، گیرد ھا مورد بررسی قرار می راویان این روایت

                                                           
شرح حال امام سلیمان بن احمد . چاپ المعارف النظامیه ۷۵/  ۳لسان المیزان  -١

 . الکبیر واألوسط والصغیر: گانه طبرانی صاحب معاجم سه
بزرگان و امامانی مانند امام احمد و ابن معین و امام بخاری و امام مسلم و شعبه و  -٢

اقوال این ائمه ، ارک و رازی و ابن حجر و ذھبی و دیگر بزرگمردان این میدانابن مب
مانند کتاب ، ذکر شده استشود  می ھای مخصوص که کتب رجال نامیده در کتاب

الجرح و التعدیل رازی و تھذیب الکمال مزی که ابن حجر آن را مختصر نموده و آن 
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ھایش  روایت ناصالح و ضعیف باشد و ھرکسھایش مورد قبول است  روایت
 . شود پذیرفته نمی

دادن آن با  ھا و نقد آن با مطابقت کردن و توجه به متن روایت نگاه: دوم
قرآن و سنت صحیح پیامبر و اصول کلی که از قرآن و سنت استنباط شده 

روایت منکر و معروف و ناسخ و منسوخ از ھم متمایز و جدا ، و اینگونه. است
 . گردند یم

تحقیق را  این در صورتی است که خواننده توانایی انجام این پژوھش و
گاه، داشته و گرنه باید کار را به صاحب آن یعنی ، باشد و از این دانش آ

 . متخصصان از اھل بحث و شناخت بسپارد

 عامل سوم
تاریخ این است که بعضی از نویسندگان  ی عامل سوم کوتاھی در مطالعه

ھای نخست  توان در روایت تاریخ به خصوص در آنچه به دوره می: گویند می
در صورتی که این از ، پوشی کرد تساھل و چشم، شود می ربوطمتاریخ اسالم 

 ی چون این نوعی متأثرشدن از شیوه، بزرگترین اشتباھات فرھنگیان ماست
 نگاری غربی به نقل اسانید اھمیتی داده تاریخی غربی است که در تاریخ

و بزرگترین نمونه در این مورد این است که اسانید بین آنان و ، شود مین
ھاست صدھا سال است که قطع گردیده چه رسد  انجیل که کتاب مقدس آن

 . ھا! به دیگر کتاب
بخشی از دین ماست و به ھیچ صورتی  شتاریخ اھل بیت و صحابه

                                                                                                                             
و ، و تقریب التھذیب نامیده استرا تھذیب التھذیب نامیده و سپس این را مختصر 

ھای زیاد  و کتاب، ترین آن میزان االعتدال است ھای زیادی دارد که مھم ذھبی کتاب
دیگری ھست که بعضی به بیان راویان ضعیف اھتمام ورزیده و بعضی مختص ذکر 

 . راویان ثقه ھست



 تاریخ آل و اصحاب را چگونه بخوانیم    ١٤

روایت  برابر قرار دھیم و یا در گرفتن درست نیست که آن را با تاریخی دیگر
ن تاریخ ساھل در مورد ایو رواداشتن ھرگونه ستم یا ت، ائیمآن تساھل نم

و بر صحت و سالمت احادیث از تحریف و ، هگذاشت قطعًا تأثیری بد بر دین
 . تغییر اثر منفی خواھد گذاشت

 ؛س١ابوھریره جو به ای مغرض و کینه عدهورشدن  جویی و حمله عیب
 . ترین مثال و نمونه در این مورد است روشن، ی بزرگراوی اسالم و آن صحاب

                                                           
در نامش  ،ی اوس از قبیله، صحابی جلیل، ابوھریره بن عامر بن عبد ذی الشری - ١

 جو از پیامبر ، ھای خداوند در حفظ بوده است ی از نشانه او نشانه، اختالف شده
: در سال، پیامبر مھربان برای او و مادرش دعای خیر نموده، ھای بسیاری دارد روایت

امام ابن که  چنان حدیث از او روایت شده ۵۳۷۴در کتب حدیثی ، ھـ وفات یافت ۵۷
سوانح این صحابی جلیل را در . ذکر کرده است» السیرةجوامع «حزم در کتابش 

 . اثر حافظ ابن حجر مالحظه نمائید» اإلصابة فی تمییز الصحابة«
گرایان تیرھای انتقاد خویش را متوجه این صحابی مظلوم نموده  اما گمراھان و بدعت
بوریه محمود ا، که چرا از پیامبر این ھمه روایت داشته استاند  و ابراز تعجب کرده

این صحابی محترم تاخته  تصنیف نموده و به» ابوھریرة شیخ المضیرة«کتابی به اسم 
تصنیف کرده » ابوھریره«و عبدالحسین شرف الدین عاملی کتابی به اسم . است
از آنان روایت  سھا برابر روایات ابوھریره که ده در حالی که راویانی وجود دارند، است

ین شرف الدین عاملی در کتاب المراجعات خویش بطور مثال عبدالحس، شده است
او علیه السالم به ابان بن عثمان : نویسد طبع مکتبة األلفین) می، ۳۰۸: ی (صفحه

تو نیز آن را از من روایت ، ابان بن تغلب سی ھزار حدیث از من روایت نموده: گفته
ق محمد تحقی، داراألضواء، ۱: ط، ۷۹ -۷۸/ ۱و این نص در رجال النجاشی (. کن

و ھم چنین جابر جعفی یکی از راویانی که صاحب . جواد النائینی) آمده است
، ھزار روایت رسیده است ۲۱۰روایاتش به ، شمارد المراجعات او را بسیار بزرگ می

یعنی نزدیک به ربع ملیون روایت! آیا این تعداد زیاد روایت انسان را به تعجب و 
ظمی گفته: تعداد احادیث کتور محمد اعکند؟ در حالی که د دھشت وادار نمی
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خدادھای تاریخی رای از  بعضی از پژوھشگران به مناقشه و بررسی پاره
 نفیرا آن پردازند که بعضی از آنان آن را اثبات و برخی  قدیم و فعلی می

با این که ، آورد کدام برای دیدگاه خود دلیل و حجت می و ھر، کنند می
کنید  پس چه فکر می، بعضی از حوادث و پردازش به آن سود زیادی ندارد

در مورد تاریخ آل بیت و صحابه که حامالن شریعت و دژھای محکم آن 
 اند؟! بوده

نخست  ۀدور یھا ی آن نیست که باید با ھمه اخبار و روایتااین به معن
ری داشته باشیم که در تاریخ خود از لحاظ قبول و عدم قبول تعامل و رفتا

بلکه باید بین اخبار تاریخی و احادیث ، دھیم مورد احادیث آن را انجام می
 . فرق گذاشت

از زھد و شود  می ھا و اخبار که از آل و اصحاب نقل اگر این روایت
 سرشتی آنان حکایت اخالقی و نیک شجاعت و سخاوت و جانفدایی و خوش

ّدی ندارند و از اموری نیستند که فطرت و با اصول کلی شریعت تضاکنند  می

                                                                                                                             
برای . رسد ) حدیث می۱۳۳۶صرف به ( -آن مکررات حذف از پس– سابوھریره

 . مراجعه شود» ۷۶: ی صفحه، ابوھریرة فی ضوء مرویاته«تفصیل بیشتر به کتاب 
علم و دانشمندان گرامی به خوبی در جریان ھستند که این صحابی  و ھم چنین اھل

ی روایاتش از  یهاما بق، اندکی از روایات را به تنھائی روایت نموده جلیل فقط تعداد
 . نیز روایت شده است شطریق دیگر صحابه

و دکتور » األنوار الکاشفة«در کتابش : عالمه معلمی: برخی از علمای کرام از جمله
دفاع عن «م عزی در کتاب و عبدالمنع» دفاع عن السنة«در کتابش : محمد ابوشھبه

 . به شبھات ابوریه پاسخ گفته اند» سهیرأبی ھر
شیخ ، و اما در رابطه با رد شبھات وارده از طرف عبدالحسین شرف الدین عاملی 

البرھان فی تبرئة أبی ھریرة «فاضل عالمه عبدالله الناصر کتابی زیبا و علمی به اسم 
 . ھای او را مدلل پاسخ گفته است سرائی نگاشته و ھرزه» من البھتان
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ھا  در این صورت ذکر و روایت و نوشتن این روایت؛ پذیرد سالم آن را نمی
 و اگر اینکند  نمی چون بیان آن ھیچ اصلی شرعی را مخدوش؛ مانعی ندارد

اما . شود نمی ھا بیان گردد به مقام آل و اصحاب زیان و آسیبی وارد روایت
ای از مواضع حساس  ھا یا پاره ھایی به بررسی فتنه روایتاگر چنین 

یا با اصول کّلی شریعت ، کند می پردازد یا به مقام آل و اصحاب اھانت می
چنین ، پذیرد مخالف است و به اموری آغشته است که فطرت سالم نمی

و ، ھایی باید مورد بررسی قرار گیرد و سند آن به دقت بررسی شود روایت
 . مورد دادرسی علمی قرار گیرندعادالنه ھایی  تچنین روای

ورزیدن در  ھا سه عامل جوھری و اساسی بود که از خالل آن کوتاھی این
 . خواندن و ارائه و نقل تاریخ اسالمی وارد گردیده است



 

 
 : فصل دوم

گفتن به شبهات پیرامون تاریخ اهل بیت و  قواعد در پاسخ
  شصحابه

توان  وارد شده را می شریخ آل بیت و صحابهاتھامات و شبھاتی که به تا
 : به چھار نوع تقسیم کرد

که از لحاظ سند باطل و از لحاظ متن : ھا و اخبار ضعیف روایت: اول
د به و بایشود  می ھا به کثرت یافت این مورد در بعضی از کتاب، اند منکر

ھایی در این  چون روایت، مواظب بود ھایی ھنگام خواندن چنین کتاب
ھا به آل بیت و صحابه نسبت داده شده که با مقام واالی آنان تناسب  کتاب
کرده است) ّوه ھایی که سیمای تاریخ اسالم را مش و در فصل (کتاب، ندارد

 . خواھند شد فیّر ھایی مع چنین کتاب
ھای ضعیف و باطل و جعلی را که به  ھایی بسیاری از روایت چنین کتاب

در برخورد با چنین ، در بر گرفته است، اند نام آل بیت و صحابه جعل شده
ھا را به  ضعیف رد شود وآنھای  ھمه این روایت شبھاتی قاعده این است که

چون درست نیست که مسلمان در عقیده و دینش بر ، تسوی دیوار انداخ
ی  و آل بیت و صحابه بخشی از عقیده، ھایی اعتماد کند چنین روایت
پسندد که در تعالیم  پس چگونه یک مسلمان برای خود می. مسلمان است

دین خود احادیث ساختگی و دروغینی را که اساسی ندارند مستند و اساس 
و صریحی که در صحت آن تردیدی نیست را  حخود قرار دھد و نصوص صحی

را ترک گوید و به  جتواند قرآن و سنت صحیح پیامبر  و چگونه می، رھا کند
 .ھای دروغین روی آورد؟! یاوه
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کریم آل بیت را پاکیزه قرار داده و اصحاب را تزکیه و در آیات زیادی  قرآن

َما﴿: گوید میخداوند متعال در مورد آل بیت ، آنان را ستوده است  يُرِ�دُ  إِ�َّ
 ُ ۡهَل  ٱلرِّۡجَس  َعنُ�مُ  ِ�ُۡذهَِب  ٱ�َّ

َ
. ]۳۳: [األحزاب ﴾َ�ۡطِهٗ�� َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  ٱۡ�َۡيِت  أ

 را شما کامال و کند دور تیب اھل شما از را گناه و یدیپل خواھد یم فقط خداوند«

 . »سازد پاک
خداوند اھل بیت را با این این آیه منبع فضائل اھل بیت پیامبر است که 

آیه شرافت داده و پاک گردانده و پلیدی و کارھا و اخالق زشت و نکوھیده را 
 . از آنان دور کرده است

و آنان را اینگونه توصیف ، را ستوده است شو در آیات زیادی صحابه

ٗعا تََرٮُٰهمۡ ﴿: نمود ٗدا ُركَّ ِ  ّمِنَ  فَۡضٗ�  يَۡبَتُغونَ  ُسجَّ . ]۲۹: [الفتح ﴾َورِۡضَ�ٰٗنا ٱ�َّ

 و خدا فضل ھمواره که یحال در ینیب یم سجود و رکوع حال در راھا  آن وستهیپ«

 . »طلبند یم را او یرضا
خداوند در این آیه جامع حالت صحابه را اینگونه بیان کرده که آنان اھل 

و سپس به صداقت و اخالصی که آنان در اند  رکوع و سجده و نماز و فروتنی

و این یک عمل قلبی است  ﴾يَۡبَتُغونَ ﴿: دل دارند اشاره کرده است و فرمود
یعنی آنان خالصانه ، تواند از آن اطالع داشته باشد که جز خداوند کسی نمی

 . ھستند خداوند به دنبال رضامندی
و خداوند وضعیت و حالت صحابه را با خودشان نیز بیان نموده و خطاب 

ِيٓ  ُهوَ ﴿: فرماید می جبه پیامبر  يََّدكَ  ٱ�َّ
َ
لََّف  ٦٢َو�ِٱلُۡمۡؤمِنِ�َ  بَِنۡ�ِهِۦ �

َ
 َ�ۡ�َ  َو�

، مؤمنان و خود یاری با، را تو که است یکس ھمان او«. ]۶۳-۶۲: [األنفال ﴾قُلُو�ِِهمۡ 

 . !»داد الفت، ھم با راھا  آن یھا دل و، کرد تیتقو
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و آن  ھای اھل بیت و صحابه ھمه بر یک کلمه جمع شده است پس دل
این آیات و دیگر آیاتی از این قبیل ، توحید و اسالم و محبت است ی کلمه

اساسی  احادیث و اخبار باطل و بی اما، اصلی است که باید به آن رجوع کرد
 . باید ترک کردشود  می را که در حق اھل بیت و صحابه نقل

 : ده چه زیبا سروده استنیو سرا

 حـــــب الصـــــحابة والقرابـــــة ســـــنة
 

ــــــــي   ــــــــاينالق ــــــــا ريب إذا أحي  هب
 

داشتن صحابه و خویشاوندان پیامبر سنتی است که وقتی پس از  دوست
 . شوم مرا زنده نماید با ھمین محبت با خدا روبرو می خداوند، مرگ

ـــــد ـــــدمها رشيعـــــة أمح ـــــان عق  فئت
 

 بــــــأيب وأمــــــي ذانــــــك الفئتــــــان 
 

یکدیگر (صحابه و اھل بیت) دو گروه ھستند که شریعت احمد آنان را به 
 . پیوند داده است که پدر و مادرم خدای این دو گروه باد

ـــان ســـالكتان يف ســـبل اهلـــد  فئت
 

 ومهــــــــا بــــــــدين اهللا قائمتــــــــان 
 

و آن دو اند  رھروان راه ھدایتکه (صحابه و اھل بیت) دو گروه ھستند  
 . گروه با دین خدا به پا خاسته اند

 ا آل النبـــــــي وصــــــــحبهـفكأنمـــــــ
 

ـــــا   ـــــم مجيعه ـــــدانروح يض  )١(جس

 

ایشان یک روح ھستند که در دو جسم  ی گویا اھل بیت پیامبر و صحابه
 . قرار گرفته اند

به ھیچ حدیث دروغینی نیاز  شد خوب بدانیم که اھل بیت و صحابهو بای
چون فضیلت و برتری آنان امر مسّلمی ، ندارند که فضائل آنان را بیان کند

آن که از روی لجاجت و تکّبر منکر آن مگر کند  نمی است و کسی آن را انکار
 . شود

                                                           
 . نونیة القحطانی: گان -١
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ھای که در فضایل اھل بیت و صحابه و  احادیثی و روایت: نوع دوم
ھا و  ھای دروغ و تزویر این احادیث را به بدی ھایشان است اما دست خوبی
 . نان مبّدل کرده استھای آ زشتی

که ھایی  پراکنان خبر ندارند که این دروغ هو تعجب اینجاست که این شبھ
تضاد و مخالفت دارد و این احادیث صحیح  با احادیث صحیحکنند  می ارائه

 . برد ھای دروغین را کامًال از بین می آن روایت
با مرتدین جنگید  سابوبکر صدیق جبه عنوان مثال بعد از وفات پیامبر  

نش را تغییر داد و مرتد شد او را ھرکس دی: و به فرمان پیامبر که فرموده بود
اما بعضی ، عمل پوشانید و از اسالم و مسلمین دفاع کرد ی بُکشید جامه

را به عنوان یک کار زشت معّرفی  ساین فضیلت و شاھکار صدیقاند  مدهآ
رسول خدا به دروغ  ی پراکنی در مورد این عمل خلیفه هھآنان با شب، اند کرده
امتناع کردن با او  ا مسلمین یا با کسانی که از بیعتکه ابوبکر بکنند  می ادعا

این عمل  شاز این که بزرگان صحابهاند  غافلجنگیده است! این گروه اند  کرده
خوبی بود و را تائید کردند و بلکه به اجماع امت کار به جا و  صدیق مبارک

 ھای در جنگ سکه امام اھل بیت علی بن ابی طالباز این اند  ھمچنین غافل
در مورد کسانی  سبا علی سو ابوبکر، نمود بوبکر را یاری میعلیه مرتدین ا

مشوره اند  باز زده و از دادن زکات سراند  مرتد شده جکه پس از وفات پیامبر 
اگر چیزی که پیامبر : گویم می: گویی ای ابالحسن؟ گفت تو چه می: کرد و گفت

  .و روش پیامبر قرار نداریگرفته از آنان نگیری پس تو بر سنت  میھا  آن از
اگر از دادن زانوبند شتری امتناع ورزند با آنان «: گفتصدیق ابوبکر 

 . )١(خواھم جنگید

                                                           
طالب  اسمی المطالب فی سیرة علی بن ابی، ۶۷۰الریاض النضرة محب طبری ص  -١

 . ۱۴۴دکتر صالبی ص 
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و خیرخواھی ایشان  سبرای ابوبکر سو از دالئل روشن اخالص علی
، برای اسالم و مسلمین و تالش وی برای بقای خالفت و اتحاد مسلمین

ابوبکر برای رفتن به جنگ مرتدین آغاز موضعی است که علی به ھنگام قصد 
 . کرد

ذی «وقتی ابوبکر سوار بر سواری خود به سوی : کند می ابن عمر روایت
با در خطر قراردادن جان خود «: حرکت کرد علی او را گرفت و گفت »القصه

گرد سوگند به خدا اگر به مصیبت از  به مدینه باز، ما را دچار فاجعه نکن
 . )١(»گرفتار شویم ھرگز اسالم سامان نخواھد گرفتدادن شما  دست

را پذیرفت و به مدینه  سابوبکر صدیق نصیحت امین مخلص علیآنگاه 
 . بازگشت

و کنند  می تکرارالمانه ھای ظ آیند و عبارت افرادی میھا  این بعد از ھمه
به ظلم و عدوان ، خالفت ابوبکر را نپذیرفتندھا قبائلی را که  آن«: گویند می

 . )٢(»ه انددینام مرتدین 
چرا آنان را نام ، اند؟ نام ببریداین نام گذاری را به راه انداخته چه کسانی 

؟ این کسانی که کنند بر کدام برھان و دلیل اعتماد میھا  آن برید؟ و نمی
کردن در اجرای  گویند دلیلی ندارند جز دروغ و ستم چنین سخنانی می

تاریخ به این صورت بیمارگونه که ھیچ ارتباطی با پژوھش  ی هاحکام و محاکم
 . علمی ندارد

از این واقعه خبر  جھمچنانکه پیامبر  با خوارج سو ھمچنین جنگ علی
، بود جدر حقیقت اطاعت از فرمان پیامبر  آنانداده بود و جنگیدن با 

در اداره و حکومت به  و درایت ایشان را سھا این فضیلت بزرگ علی بعضی

                                                           
 . ۳۱۵ – ۳۱۴/  ۶البدایه والنھایه ابن کثیر : نگا -١
 . ۴۸نبیل کرخی ، کامل النجار وجریمة االرتداد -٢
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اما داستان ، اند ھای ایشان برشمرده و این را از بدیاند  زشتی تعبیر کرده
او را برای گفتگو با خوارج فرستاد از  سعبدالله بن عباس که علی

 . )١(ترین دالیلی است که بر آنچه گفتیم داللت دارد واضح
صلح کرد و خالفت را به  سمعاویهامیر با  سبن علیو ھمچنین حسن 

حسن برای اصالح و  و، بود از این خبر داده جپیامبر ، واگذار کرد ایشان
، انجام دادحفاظت از خون مسلمین و پاسداری از وحدت این کار بزرگ را 

که  تا جایی، خواھند این شاھکار و فضایل را بد نشان دھند ای می عده اما
جویی قرار  را مورد عیب ستبیمج حسن بعضی سردار جوانان اھل بھشت

ده و اینگونه به ایشان ملّقب نمو )٢(»مذّل المؤمنین« را بهداده و ایشان 
کار حسن را  جپیامبر  از این کهاند  ھا غافل اما این بدبخت، اند طعنه زده

و امید است خداوند به ، این فرزندم سردار است«: ستوده و فرموده است
 . )٣(»او بین دو گروه بزرگ مسلمین صلح ایجاد نماید ی وسیله

آوری  کریم را جمعذ قرآن سالنورین ذیسوم عثمان  ی و ھمچنین خلیفه
این شاھکار بزرگ نیز برگردانده شده و از آن به عنوان یک کار بد ، نمود

با این که امت اسالمی تا به امروز این کار خجسته و ، اند تعبیر کرده
ھا بر اسالم و مسلمین  ھا و از بزرگترین مّنت رین فضیلترا از بزرگت آمیز موفق

 . داند دانند که قدر این کار را فقط خدا می می
 سالنورین ذیعثمان از که  ز این رو علی بن ابی طالب کسانیا

در مورد عثمان  !ای مردم: گفت کرد و می نھی میرا کردند  می جویی عیب

                                                           
 . ۱۷۶/  ۲تاریخ ابن خلدون  -١
 ۳۰۸ص » تحف العقول عن آل الرسول«و کتاب  ۲۷۲، ۱۴۷/  ۳ذھبی » السَیر«: نگا -٢

 . ابن شعبه حرافی
 . ۲۷۰۴: حدیث شماره، صحیح بخاری -٣



 ٢٣ شبهات پیرامون تاریخ اهل...فصل دوم: قواعد در پاسخ گفتن به 

 –سوگند به خدا کاری که کرد ، نیک نگوئیدغلو نکنید و به او جز سخن 
 –ما  ی را انجام نداده بود مگر با ھماھنگی ھمه –آوری قرآن  یعنی جمع

گرفتم  امور را به دست میر من نیز زمام سوگند به خدا اگ –یعنی صحابه 
 . )١(»کردم آنچه او کرده بود می

صحابه که موارد کردن حقایق در مورد آل بیت و  ھا و وارونه و دیگر طعنه
و ، ند مثال برای توضیح ارائه کردیمچو ما فقط ، زیاد دیگری ھم ھست

 . برحذر باشداند  ھایی که بعضی در پیش گرفته تاریخ از این شیوه ی خواننده
اما بعضی به آن ، این که اصل داستان و حدیث صحیح باشد: نوع سوم

چند کلمه و یک صفحه  تا جایی که حدیثی که از، افزایند چیزھای زیادی می
دھند که ھمین یک صفحه را به  بیشتر نیست را چنان کش و قوس می

 : دنمانھ، رسانند که سرشار از دروغ و یاوه است کتابی کامل می
در اصل این حدیثی است که از یک صفحه بیشتر : سقیفه ی حادثه ) أ(

که با اند  و متون جعلی به آن اضافه کرده کرده و بعضی آن را روایت، نیست
غرضان آن را گرفته و یک مو سپس بعضی از ، روایت صحیح مخالف است

جوھری که  چنان، اند دهبر آن افزوزدن به صحابه  صد طعنهکتاب کامل به ق
و دیگر کسانی که در مورد سقیفه کتاب تألیف کرده و » السقیفه«در کتابش 

 . چنین کرده انداند  دروغ نوشته
 . ) و غیره٢الخمیسرزیة و ھمچنین حدیث ( ) ب(

از  و اصل داستان را، خواند باید مواظب باشد پس کسی که تاریخ را می
و با ، اصل داستان در منابع موّثق غالباو . آنچه به آن اضافه شده جدا کند

                                                           
 . تألیف دکتر صالبی، و أسنی المطالب، اسنادش صحیح است ۱۸/  ۹فتح الباری  -١
برای مفھوم حدیث رزیة الخمیس و شرح و رد بر شبھات نشر شده حول آن به کتاب  - ٢

 . مراجعه شود» العقد النفیس بدراسة حدیث الخمیس«
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غیر موثق و با اسانید باطل یا  عھا از مناب و اضافه، اسانید صحیح وجود دارد
ھای نادرست  یدی نیست که این اضافهترد، اند گاھی بدون سند گرفته شده
شدن آن بر بسیاری از  شدن حقایق و مشتبه ھمواره نقش مھمی در ضایع

یمایی مشّوه ا به جایی رسانیده است که برخی سو کار ر، مردم داشته است
نمایند و به سبب این تزویر در مورد بزرگان و  از تاریخ اسالم ترسیم می

 . کنند ای می ھای ستمگرانه وریاسالمی دا ی ھای برجسته شخصیت
این که سند خبر یا حدیث صحیح باشد و چیزی به آن اضافه : نوع چھارم

؛ اما در حدیث اشتباھاتی که از صحابی سر زده ذکر شده، و کم نشده باشد
 . معصوم نیست مانند دیگر مردم زیرا صحابی

چه کسی ھست که ھرگز اشتباه نکرده؟ چه کسی ھست که : گوئیم می
 ھیچ بدی از او سر نزده باشد؟

و اند  هاین است که آنان انسان بود شدر مورد صحابهاعتقاد درست 
ھا دچار غفلت و فراموشی  آنان نیز مانند سایر انسان وکند  می انسان اشتباه

پس باید . )١(و ما مّدعی نیستیم که آنان از گناه معصوم بوده انداند  شده می
سوگند به ، پوشی کرد ھای آنان چشم و از بدی ھای صحابه را ذکر کرد خوبی

ھا و اعمال صالح و جانفشانی و جھاد  خدا اگر ما اشتباھات آنان را با نیکی

                                                           
پس باید بین عدالت و عصمت فرق ، عدالت صحابه تضادی ندارد ی و این با مقوله -١

ھیچکسی ، زند مقصود از عدالت این نیست که از صحابه گناه و خطا سر نمی، گذاشت
چیزی  چون عدالت، از علما چنین چیزی نگفته است و فقط معصوم اینگونه است

عدالت یعنی این که روایات صحابه بدون این که به ، دیگر و عصمت چیزی دیگر است
شود،  نمی جستجوھا  آن و از اسباب عدالتشود  می دنبال تزکیه و تائید برویم پذیرفته

 . چون قرآن آنان را تزکیه و تائید فرموده و پیامبر نیز آنان را تائید کرده است
والمنھج فی التعامل مع رویات ما شجر ، ۹۳فی الصحابه وھیبی ص اعتقاد اھل السنة : نگا

 . ۴۹بین الصحابة) محمد ابی الخیل ص 



 ٢٥ شبهات پیرامون تاریخ اهل...فصل دوم: قواعد در پاسخ گفتن به 

ای  مقایسه کنیم اشتباھات آنان مانند ذره، آنان در راه خدا و یاری دین خدا
آب در برابر دریا  ۀبزرگ ریگ و یا مانند قطر ی ریگ در برابر توده و تپه

 . ندما می
پس اگر روایت در مقیاس جرح و تعدیل صحت داشت و ظاھر روایت این 

ه یمسلمان باید بھترین توج، رسانید که از صحابه خطایی سر زده است را می
و باید از «: گوید می /روانیقیابوزید ، و عذر را برای آنان در نظر بگیرد

و آنان سزاوارترین مردم ، آنچه بین صحابه روی داده دست نگاه داشت
 . )١(»بھترین توجیه و گمان در مورد آنان برده شودسزاوارند ھستند که 

و آنچه در مورد اختالفات صحابه با یکدیگر «: گوید و ابن دقیق العید می
و ، و به آن نباید توجه کرداند  دروغبعضی از این روایات باطل و ، هنقل شد

چون ، کنیم تأویل درست و نیکویی می روایاتی که صحیح ھستند ما آن را
و سخنی که بعد از آن ، قبل از ھمه خداوند آنان را به نیکویی ستوده است

شکوک و موھوم امری را که مسّلم و مد احتمال تأویل دارد و چیز وگفته ش
 . )٢(»کند معلوم است باطل نمی

گمان نیک داشت و  جپیامبر  ی باید نسبت به صحابه«: گوید آمدی می
اند  و آنچه آنان کرده یا گفته، روی داده نشویمھا  آن وارد اختالفاتی که بین

که کارھا و  نباید فراموش کرد و، نمائیمبرحسن نیت و قصد نیک آنان حمل 
چون نصوص متواتر قرآن و ، ھای آنان به استناد اجتھادشان بوده است گفته

ت و بیشتر کارھای زشتی که به آنان ت آنان را ستوده اسمسنت و اجماع ا
ھای  صحت ندارد و فقط محصول حدس و گمانشود  می نسبت داده

و : گوید تا آن جا که می، »... دشمنان است ی ھواپرستان و ساخته و پرداخته

                                                           
 . ۲۳با شرح صالح ابی األزھری ص ، رساله ابوزید قیروانی ی مقدمه -١
 . ۳۶۰عبدالعزیز عجالت ص ، اصحاب رسول الله ومذاھب الناس فیھم -٢
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یل آن أوتوان آن را رد کرد باید اگر احتمال ت آنچه نقل آن ثابت است و نمی
حمل کرد و گرنه باید از واردشدن به آن ھترین صورت ه برود آن را ب می

ومی دارد که به آن فھویل و مأو بر این باور باشیم که ت، خودداری کرد
تر است و  چون چنین کاری برای دینداران و جوانمردان شایسته، ایم نرسیده

نماید و چون سکوت انسان  شدن محافظت می بیشتر انسان را از دچار لغزش
طی رباو را از واردشدن به آنچه به او و لزومی ندارد گفتن ا در جایی که سخن

گفتن احتمال لغزش و  به خصوص که در سخنکند  می ندارد حفاظت
بھتر است در این ، زدن از روی گمان و تیرانداختن در تاریکی باشد حرف

 . )١(»موارد سکوت نمائیم
مغرضان چنین این است که این  گردد بیشتر میآنچه باعث تأسف 

 تا جایی که کارشان فقط این شده است که به کند ودهنم اشتباھاتی را بزرگ 
 ی قضیهعمل گویا این ، پردازند تا اشتباھات را پیدا نمایند کاو و کوشش میو 

کسی آن را بداند مؤمن است و ھرکس از  و ھرکند  می حق و باطل را روشن
 . آن خبر نباشد کافر یا منافق است!!

ما را ؛ روی داده است شدقیق و موثقی از آنچه بین صحابه د اطالعاتنبو
کریم  ترین اصل یعنی قرآن اساس اساسی تا با تاریخ صحابه برکند  می موّظف

تعامل نموده و تاریخ آنان را از ھمین رھگذر مورد بررسی قرار دھیم و قرآن 
ای روایتی سندی اگر پژوھشگر نتوانست بر، آنان را تزکیه و تائید نموده است

و ، صحیح به دست بیاورد او دارای اصلی کلی است که باید از آن پیروی کرد
و در اند  بوده جآن اصل کلی این است که خداوند نسلی را که ھمراه پیامبر 

و ھرگز چنین ، ستوده استاند  ی دین جھاد کردهکنار ایشان برای برپای
 ی این قوم شایسته هآیند در داند نیست که خداوند قومی را بستاید که می

                                                           
 . ۳۹۰ص  ۱غایة المرام ج  -١
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و حال آن که خداوند شود  می چگونه چنین، چنین ستایشی نخواھند بود
گاه است؟!  .دانای آ

و  اھا خط و مانند بقیه انساناند  با این که معتقدیم صحابه انسان بوده
 . زده است اشتباه و کوتاھی از آنان سر می

 شاناینمودن  ا آنان و متھمورزی ب کردن آنان به بدکاری و کینه اما متھم
که شود  می طلبی و غیره به معنی این است که به نوعی ادعا به نفاق و قدرت

 . دانسته و حقیقت از این قرار است و باید خداوند چنین کند خداوند نمی
ھایی که مستشرقین و ھواپرستان  از رفتن به دنبال این روایتباید پس 

ت ضعیف و ااساس روای میان صحابه را بر آنانی که اختالفاند  ترویج داده
 )١(مستشرقین، بپرھیزیماند  بنیاد و گاھی با سوء قصد به تصویر کشیده سست

گویا اند  و ھواپرستان اختالف بین صحابه به صورت بسیار زشتی ترسیم کرده
آنان با کسانی که به دنبال کرسی و عاشق رھبری ھستند و برای رسیدن به 

 . ھیچ فرقی ندارند، برند نبرد با یکدیگر به سر میقدرت در کشمکش و 
ھا و اخبار را  شایسته است بکوشد روایت مندی پس برای ھر انسان غیرت

ھای تاریخی اندکی که اسانید  روایت سوگند به خدا، بررسی و تحقیق نماید
و این کند  می ما را کفایتباشد  می صحیحی دارند و از تناقض و تضاد خالی

                                                           
ھای عقیدتی و تاریخی  مستشرقینی که تیرھای خود را به سوی میراث از جمله -١

و ، فینسک). و (ج، مرجلیوث). و (د، د)-(اج اربری اند:  مسلمانان نشانه رفته
در مقابل دانشمندان و باشند.  می و (فون گرونباوم) و غیره، و (گولد زیھر)، (زویمر)

ی این دشمنان اسالم پرده  مغرضانهھای  ریزی ھا و طرح نویسندگان زیادی از برنامه
تاریخنا بین تزویر «: استاد یوسف العظم در کتاب مفیدش: از جملهاند؛  برداشته

مصطفی السباعی در کتاب . و ھم چنین د. دارالقلم. ط» األعداء وغفلة األبناء
و در این اواخر دکتور حامد ، دارالبیان. ط» االستشراق والمستشرقون«: ارزشمند
 . »الموقف من التاریخ اإلسالمی«: سنگ ر کتاب گرانخلیفه د
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کنده از دروغ و تھمت باشدبھتر از آ ، ن است که مطالب تاریخی ما زیاد اما آ
ھای مؤمنان فتنه  خواھد در میان صف کسی باشد که می و شکاری برای ھر

را  شی کرام و اختالف ایجاد کند و جایگاه نسل یکتای روزگار یعنی صحابه
کرده  نسلی که نور نبوت و ارتباط زمین با آسمان را مشاھده؛ زیر سوال ببرد

و سربلندی این دین و گسترش آن در سایر  ءو با تمام وجود برای اعال
 . مناطق جھاد کرده است

دادن آن به  و ما باید از این تاریخ فقط مطالبی را بپذیریم که نسبت
 ی و باید دور از ھاله، دھندگان آن صحت داشته باشد گویندگان یا انجام
گذاشتن و  مایی و افراط در ارجن نمایی و سیاه بزرگ ی تقدیس و روحیه

 . بوده باشد، کاستن از ارزش
گوئیم و استقبال  آمد می چند اندک باشند خوش حقایق درخشان را ھر

ھا  ھای فضایل و عیب ھا و قاموس ھا و خرافات و افسانه کنیم و دروغ می
در برابر ھا  این چون؛ ھای متعددی داشته باشد نابود باد ھرچند خاستگاه

و تحقیق قاطعانه و چکش قدرتمند حق توان مقاومت  شای پاالیمعیارھ
 . ١ندارد

تعجب است از کسانی که شیوه و روش پژوھش علمی را در اموری که 
اما در ، نمایند ز مقدم میھای آنان است بر ھمه چی مطابق با امیال و خواسته

عسکری در مرتضی که  چنان، گذارند ھا کامًال این شیوه را زیر پا می دیگر جا
 او حقیقت ابن سبا را انکار، چنین کرده است» عبدالله بن سبا«کتابش 

اما وقتی سخن از ، اند و با حقائق مشکل دارد با این که حقایق ثابتکند  می
روایت ضعیف باشد یا کند  نمی فرق؛ پذیرد صحابه باشد او ھمه چیز را می

                                                           
اثر دکتور عبدالعزیز » أحداث وأحادیث فتنة الھرج«: برای تفصیل بیشتر به کتاب - ١

 . دخان مراجعه شود
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و بر ھمین مقایسه ، کند می بلکه فقط روایت او را راضی، موضوع و جعلی
زنند؟ و کجاست  سپس کجاست دقتی که این گروه دم از آن می، کن

چرا این شیوه بر بقیه اخبار ، دھند علمی که شعار آن را سر می ی شیوه
 شود؟! نمی ءتاریخی و حوادث مھمی که در صدر اسالم روی داده است اجرا

 إِنَّ  ِعۡلمٌۚ  بِهِۦ لََك  لَۡيَس  امَ  َ�ۡقُف  َوَ� ﴿: آیا مگر طباطبائی در تفسیر این آیه
ۡمعَ  ْوَ�ٰٓ�َِك  ُ�ُّ  َوٱلُۡفَؤادَ  َوٱۡ�ََ�َ  ٱلسَّ

ُ
 و از«. ]۳۶: [اإلسراء ﴾٣٦وٗ�  ُٔ َمۡ�  َ�ۡنهُ  َ�نَ  أ

گاھ آن به آنچه  ھمه، دل و چشم و گوش که چرا، مکن یرویپ، یندار یآ

 . »مسؤولند
گاھی ندارد نھی  آیه از دنبال نگفته است که این گیری آنچه فرد از آن آ

کردن شامل  گیری نھی شده این دنبال و چون از مطلق دنبال، کرده است
گاھی نداریم را نباید به صورت  اعتقاد و عمل است که یعنی آنچه از آن آ

گاھی نداری به آن معتقد  اعتقادی یا عملی دنبال کنیم یعنی آنچه از آن آ
و فطرت ؛ دانی انجام نده و چیزی که نمی، دانی نگو ی که نمینباش و چیز

ای است  چون فطرت انسان به گونه، کند می ھمین را اقتضا بشری نیزسالم 
یا عملی خود جز رسیدن به حق چیزی دیگر را  یکه در زندگی اعتقاد

. خواھد آنچه را در خارج و معلوم است به دست آورد و می، خواھد نمی
توان  وید این ھمان است اما در مورد امر خیالی و مشکوک نمیتواند بگ می

 . )١(»گفت ھمان است
آنچه در مورد آن نصی وارد نشده است «: گوید طاء میالغ ن کاشفیو حس

عدم صحت باقی  ی و بر قاعدهشود  می رمتغیّ آن نیز حکم  مورد با تغییر آن
 . )٢(»ماند می

                                                           
 . ۹۲/  ۱۳تفسیرالمیزان  -١
 . شرح مقدمه کشف الخطاء بحث چھل و ھفتم -٢



 

 
 فصل سوم

قواعد در پاسخ به شبهاتی که پیرامون اهل بیت مطرح 
 گردد می

مسلمان زیرک و ھوشیار باید از شش چیز مھم که مربوط به تاریخ اھل 
 : بیت است دوری نماید و مواظب باشد

به  رود برخی از دشمنان دینوراه را برای جایگاه واالی اھل بیت  -۱
آنان شعار محبت اھل بیت را سر ، صف مسلمین آسان کرده است

از آنجا که ، کنند می دھند و در فضیلت اھل بیت احادیث وضع می
پذیرند و  اھل بیت را دوست دارند فضایل آنان را می ام به طور عاموع

آن که نقد و پاالیش  از این رو چنین احادیث جعلی و دروغینی بدون
بینم که با  اھل بیت را می ی ائمه، بنابراین. گردد شود پذیرفته می

 . تمام وضوح به این قضیه اشاره کرده اند
داده پس شایسته است دوستداران اھل بیت  و این حقیقتی است که روی

 . ھای دروغینی که به نام اھل بیت وضع شده است بپرھیزند از روایت
 : گوید اھل بیت می انیکی از بزرگ سجعفر صادق

 . )١(»گفتن بر ما شده اند دروغ ی مردم شیفته«
اما ھمواره دروغگویی خواھد ، ما اھل بیت راستگو ھستیم«: گوید و می

از این رو به سبب دروغ او سخن راست ما نزد ، بندد بود که بر ما دروغ می
 . )١(»افتد مردم از ارزش می

                                                           
 . ۲۴۶/  ۲بحار األنوار مجلسی  -١
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عبدالله گوش بده که در توصیف گروھی که به و به قاضی شریک بن 
کنند  می سخنان او را روایتکردند  می جعفر صادق چسبیده بودند و ادعا

یحیی بن عبدالحمید حمانی در کتابی : گوید ابوعمر کشی می«: گوید چه می
: به شریک گفتم: گوید که در اثبات امامت علی بن ابی طالب تألیف کرده می

تو : گفت، نمایند که جعفر بن محمد ضعیف الحدیث است ھایی ادعا می گروه
گاه می جعفر بن محمد مردی صالح و مسلمان و ، کنم را از داستان آ

که پیش او رفت و  آمدند می گردافراد نادانی پیرامون او پس ، پرھیزگار بود
و اینگونه احادیثی دروغین و  ...جعفر چنین گفت. گفتند و میکردند  می آمد

دادند تا از این طریق نان بخورند و جیب مردم را  به او نسبت میساختگی 
و مردم عوام وقتی این احادیث را شنیدند بعضی پذیرفتند و ، خالی کنند

 . )٢(»ھالک شدند و بعضی ھم قبول نکردند
مغیره بن سعید بر پدرم دروغ : گوید می سجعفر صادقھمچنین 

ھا را  گرفت و یاران مغیره نوشته میھای یارانش را  ھا و نوشته بست و نامه می
آنگاه مغیره سخنان کفرآمیز را ، دادند گرفتند و به مغیره می از یاران پدرم می

به داد و  داد و سپس به شاگردانش می آمیخت و به پدرم نسبت می با آن می
 . )٣(»داد که آن را پخش نمایند دستور می آنان

کامًال ، دروغینی که در فضائل اھل بیت وضع شده است احادیث: امر دوم
ھا برابر از  مانند احادیثی است که در مورد فضائل صحابه روایت شده و ده

از این رو ، وایت شده بیشتر استاحادیث صحیحی که در فضائل آنان ر
آن و غلوکردن در آن بدون بررسی اسانید  ی پذیرفتن احادیث فضائل و اشاعه

 . الزم نیست، اکردن به صحت آنو یقین پید

                                                                                                                             
 . ۲۶و کلیات فی علم الرجال جعفر سبحانی ص  ۲۲۱/  ۲محمد اردبیلی . جامع الرواة -١
 . ۳۰۳ – ۳۰۲/  ۲۵مجلسی ، و بحاراألنوار ۲۰۹ – ۲۰۸رجال الکشی ص  -٢
 . ۲۵۰/  ۲مجلسی ، بحار األنوار، ۵۰/  ۱یوسف بحرانی ، الحدائق الناضرة -٣
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به معنی این اند  این که فضائلی که در حق اھل بیت ثابت :سومامر 
، باشند می اھل بیت ی نیست که این فضائل به صورت انحصاری فقط ویژه

یافتن به خوبی و فضیلتی به معنی  کلی است که اختصاص ی چون قاعده
 . )١(»نفی آن از دیگران نیست

 –که از اھل بیت است  - سعلی در مورد جپس اگر بگوئیم که پیامبر 
این پرچم را به دست کسی خواھم داد که خداوند به «: فرموده است

او خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا ، آورد او فتح و پیروزی می ی وسیله
 . )٢(»دارند و پیامبرش او را دوست می

علی است و دیگر اھل بیت از آن توان گفت این فضیلت مختص  آیا می
را دوست ندارد؟! بدیھی  جو خداوند حسن و حسین و پیامبرش اند  بھره بی

بلکه حسن و حسین سرداران جوانان اھل بھشت ھستند و ، است که نه
و فقط این ، دارند تردیدی نیست که خداوند و پیامبرش آن دو را دوست می

: به عنوان مثال، بردن باال برده است مرا با نا اواست که خداوند قدر و مقام 

َما﴿: فرماید خداوند متعال در مورد اھل بیت می ُ  يُرِ�دُ  إِ�َّ  َعنُ�مُ  ِ�ُۡذهَِب  ٱ�َّ
ۡهَل  ٱلرِّۡجَس 

َ
 خواھد یم فقط خداوند«. ]۳۳: [األحزاب ﴾َ�ۡطهِٗ�� َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  ٱۡ�َۡيتِ  أ

 . »سازد پاک را شما کامال و کند دور تیب اھل شما از را گناه و یدیپل

ُ  يُرِ�دُ  َما﴿: گوید می شحابهو در مورد ص  َحَرجٖ  ّمِنۡ  َعلَۡيُ�م ِ�َۡجَعَل  ٱ�َّ
: [المائدة ﴾�َۡشُكُرونَ  لََعلَُّ�مۡ  َعلَۡيُ�مۡ  نِۡعَمَتُهۥ َوِ�ُتِمَّ  ِ�َُطّهَِرُ�مۡ  يُرِ�دُ  َوَ�ِٰ�ن

خواھد شما را بلکه می؛ دھدخواھد حکم دشواری بر شما قرار پروردگار نمی«. ]۶
 . »گزاری نماییدباشد که سپاس؛ پاک بدارد و نعمتش را بر شما تمام کند

                                                           
د کاظم قزوینی محم» امام مھدی«و  ۱۱۶اثر ھاشم ھاشمی ، حواٌر مع فضل الله -١

۵۲۷ . 
 . ۳۴/  ۲۴۰۶، ۱۸۷۲/  ۴صحیح مسلم ، ۲۹۴۲صحیح بخاری : متفق علیه -٢
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اما خداوند به طور ویژه اھل شود  می مؤمنان ی پس تطھیر شامل ھمه
تردیدی نیست که بعضی از اھل  و، بیت را نام برده است چون فضیلت دارند

، اند ھایی دارند که فقط آنان دارای آن بوده ھا و ویژگی خصوصیت سبیت
که کسی  دارندھایی  ھا و ویژگی که بعضی از صحابه خصوصیت ھمان طور

 ی و درست قضیه، پس ھر حقی را به صاحب آن باید داد، دیگر آن را ندارد
این حدیث فضیلت بزرگی برای بعضی از اھل ، ھمین طور است ءحدیث کسا

بعضی از بزرگان اھل بیت مانند علی و فاطمه و  جست که پیامبر بیت ا
 اما در خانه ایشان زندگی، ین که از نزدیکان پیامبر بودندسحسن و ح

اما به ھیچ وجه از این حدیث چنین ، در حکم آیه داخل کردکردند  نمی
حصر به علی و فاطمه و حسن و که مفھوم آل بیت منشود  نمی فھمیده
ھمچنین شرط دخول اینان در حکم آیه خروج دیگران  و، است سحسین
پس شرط دخول اینان در حکم آیه خروج امھات المؤمنین از مصداق ، نیست

و رحمت خدا ھمه چیز را فرا گرفته است و ھیچگاه به ، و حکم آیه نیست
اگر کسی که ده برادر دارد ، شود نمی کسی دیگر از آن محروم، خاطر کسی

آیا این به معنی آن است که ھفت ، و علی برادرانم ھستند عمر و خالد: بگوید
آید و حتی در  تای دیگر برادر او نیستند؟ و این در کالم عرب به کثرت می

ةَ  إِنَّ ﴿: فرماید خداوند میکه  چنان، کریم آمده است قرآن ُهورِ  ِعدَّ  ِعندَ  ٱلشُّ
 ِ ِ  كَِ�ٰبِ  ِ�  َشۡهٗر� َعَ�َ  ٱۡ�َنا ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ  يَۡومَ  ٱ�َّ �َض  ٱلسَّ

َ
ٓ  َوٱۡ� ۡرَ�َعةٌ  ِمۡنَها

َ
 أ

 ۚ ْ  فََ�  ٱۡلَقّيِمُۚ  ٱّ�ِينُ  َ�ٰلَِك  ُحُرمٞ نُفَسُ�مۚۡ  �ِيِهنَّ  َ�ۡظلُِموا
َ
ْ  أ  َكآفَّةٗ  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  َوَ�ٰتِلُوا

ۚ  يَُ�ٰتِلُونَُ�مۡ  َكَما ْ  َكآفَّٗة نَّ  َوٱۡعلَُمٓوا
َ
َ  أ  تعداد«. ]۳۶: [التوبة ﴾٣٦ٱلُۡمتَّقِ�َ  َمعَ  ٱ�َّ

 دوازده، دهیآفر را نیزم و آسمانھا که روز آن از، یالھ کتاب در خداوند نزد ھا ماه
. )باشد یم ممنوع آن در جنگ و(؛ است حرام ماه، آن از ماه چھار که؛ است ماه

 دینکن ستم خود به ھا ماه نیا در، نیا بنابر! است) یالھ ی(پابرجا و ثابت نییآ، نیا
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 یجمع دسته، مشرکان با) نبرد ھنگام به( و)! دیزیبپرھ یزیخونر ھرگونه از و(
 دیبدان و؛ کنند می کاریپ شما با یجمع دستهھا  آن که گونه ھمان، دیکن کاریپ

 . !»است زگارانیپرھ با خداوند
و استواری دین منحصر به تعداد ، یعنی این دستور از دین استوار است

در  جگفته پیامبر  پس ھمین طور، نیستاند  ھا و این که چھارتا حرام ماه
یعنی از اھل بیت من . »اینان اھل بیت من ھستند«: حدیث کساء که فرمود

 . ھستند
وقتی حدیث کساء مانع از دخول یکی از اھل بیت : توانیم بگوئیم و ما می

پس چگونه این حکم علی بن حسین و محمد باقر و ، شود می با این چھار نفر
و قطعًا اینان در زمان ، شود می عترت را شامل و دیگر بزرگانجعفر صادق 

 . )١(تکریم با کساء وجود نداشتند ی عهواق
 . اعتمادکردن کافی نیست فقط و تنھا به نسب: چھارم این کهامر 

آوردن و  داشتن آحاد اھل بیت به خاطر ایمان و ھمچنانکه بر ما دوست
ھمچنین بر ما واجب است اگر ، نسب و خویشاوندی پیامبر واجب است

، کسی از اھل بیت مرتکب گناھی شود به مقدار گناھش از او ناراضی شویم
 ی گردد به اندازه راد امت مرتکب خطایی میھمانطور که وقتی فردی از اف
: پیامبر فرموده استکه  چنان، دانیم ور میفگناھش او را مبغوض و من

 . )٢(»برد نسبش او را پیش نمیھرکسی که عملکردش او را عقب بیندازد «
فقط در علی به ھیچ وجه درست نیست که ما خاندان پیامبر را : پنجمامر 

و ، و نه تن از فرزندان حسین منحصر بدانیم سو فاطمه و حسن و حسین
 . منحصرکردن خاندان اھل بیت به این افراد با واقعیت امر مخالف است

                                                           
 . ۲۰عبدالھادی حسینی ، آیه تطھیر -١
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ھا  آن خاندان پیامبر ھستند ظلم شده وو با این کار بر افراد زیادی که از 
و از حقوق عبادی و اعتباری و مالی که به اند  از این نسبت پاک محروم شده

 . بھره مانده اند گیرد بی سود یا علیه آنان به خاطر این نسبت تعلق می
و تردیدی نیست که منحصرکردن خویشاوندی بر افراد مذکور قطعًا نسل 

 . کند پیامبر را کم می
 : و ما حق داریم بپرسیم

 از فرزندان عبدالمطلب نیست؟ سآیا حمزه -
 آیا مگر او شیر خدا و شیر پیامبر و شھید احد و قھرمان بدر نیست؟ -

شود؟ وقتی حمزه شھید شد پیامبر چنان  فضائل او ذکر نمی پس چرا
 . قت به آن صورت غمگین نشده بودواندوھگین شد که ھیچ 

سردار شھداء روز قیامت حمزه «: نفرموده است جآیا مگر پیامبر 
 ؟)١(»است
آیا مگر در فتح مکه ، از فرزندان عبدالمطلب نیست سآیا عباس -

ھمراه کسانی ه او نبود که در روز حنین مقاومت کرد و ب آیا، حضور نداشت
 که فرار نکردند ماند؟

 ؟)٢(ھستم او آیا روایت نشده که عباس از من است و من از -
ای مردم! ھرکسی عموی مرا آزار دھد مرا آزار «: نگفته است جآیا پیامبر 

 . )١(»مرد مانند پدرش است یچون عمو، داده است

                                                           
 . ۳۷۴ش  ۷۱۶/  ۱والسلسلة الصحیحة آلبانی  ۱۲۰/  ۲مستدرک حاکم  -١
/  ۲و سیر أعالم النبالء . ۳۲۵/  ۳و مستدرک حاکم  ۳۳/  ۸و نسائی  ۳۷۵۹ی ترمذ -٢

/  ۵اسنادش قوی نیست و ھمچنین شیخ آلبانی در السلسة الضعیفه : گوید و می ۹۹
 . اما معنای حدیث درست است. آن را ضعیف دانسته ۲۳۱۵ش  ۳۴۰



 تاریخ آل و اصحاب را چگونه بخوانیم    ٣٦

 کجا ھستند؟ جعموزادگان پیامبر  -
 دارای فضایل نیست؟ سآیا جعفر ابن ابی طالب -

شما ھم از نظر قیافه و ھم به لحاظ : مگر پیامبر به جعفر نگفت که
 ؟)٢(ھستی اخالق شبیه من

 آیا جعفر یکی از پیشگامان در اسالم نبود؟ -
تا آن ، او نبود که به حبشه ھجرت کرد و ھمچنان در حبشه ماند آیا -

و جعفر روز فتح خیبر به مدینه ، به مدینه ھجرت نمود جکه پیامبر 
و  هت از رسیدن جعفر به مدینه خوشحال شددشبه  جآمد و پیامبر 

اش را  به استقبال جعفر بلند شد و او را در آغوش گرفت و پیشانی
 . بوسید

دانم که از فتح خیبر بیشتر  نمی«: و روایت شده که پیامبر فرمود
 . )٣(»خوشحالم یا از آمدن جعفر
جعفر را به موته به عنوان نایب زید بن حارثه  جو ھنگامی که پیامبر 

 ھرکه و جنگید تا آن ، بس زیبا پس داد جعفر در راه خدا امتحانی، فرستاد
ھایش  وند در عوض دستو خدا، طع گردید و به شھادت رسیددو دستش ق

خبر داده  جپیامبر که  چنان، کند می به او دو بال داده که در بھشت پرواز
 . و از آن وقت در دنیا به طّیار ملقب گردید، است

ایشان به شّدت ناراحت ، رسید جو وقتی خبر شھادت جعفر به پیامبر 
دیدم که جعفر ، دیشب وارد بھشت شدم و در آن نگاه کردم«: شد و گفت

                                                                                                                             
و آلبانی  ۱۶۵/  ۴مسند احمد ، حدیث حسن صحیح است: گوید و می ۳۷۵۸ترمذی  -١

 . آن را صحیح دانسته است ۸۰۶ش  ۴۴۶/  ۲در السلسة الصحیحة 
 . ۲۶۹۹صحیح بخاری  -٢
 . ۱۰۱/  ۷السنن الکبری بیھقی  -٣



 ٣٧ فصل سوم: قواعد در پاسخ به شبهاتی که پیرامون اهل بیت...

 . )١(»... کند که پرواز میئھمراه مال
دیشب جعفر به ھمراه جمعی از مالئکه از کنارم «: فرمود جو پیامبر 

 ؟)٢(»و دلش سفید بود ھایش آغشته به خون که بالعبور کرد در حالی 
جایگاه واال و مقام بلند  ی بازگوکنندهھا برخی از فضائل جعفر بود که  این

 . خداوند از او خوشنود باد، او در ھردو جھان است
و او را ، دانشمند امت و ترجمان قرآن نیست سآیا عبدالله بن عباس -

به خاطر دانش فراوانش و کمال عقل و فضل زیادش حبر و دریای 
برای او  جنین نباشد و حال آن که پیامبر چرا چ، نامیدند دانش می

 ؟)٣(دعا کرد که خداوند به او فقه و دیانت و علم تأویل بیاموزد
نار و عبدالله بن عباس از کسانی بود که در جنگ جمل و صفین در ک

 تابعین به فضیلت او اعتراف کرده اند؟و و بزرگان صحابه ، جنگید می سعلی
 ؟سکجا ھستند فرزندان علی -
اش شھید  از آن جمله نوه، فرزندان و نوادگان حسین کجاینددیگر  -

 کوفه زید بن علی بن حسین و سایر ذریه و نسل فرزندانش؟
 ؟شود صحبت نمی سنسل حسن چرا از -
 کجاست؟ھا  این حقوق -
 آیا آنان از اھل بیت ھستند یا نه؟ -
چه کسی آنان را از شمار اھل بیت بیرون ، اگر از اھل بیت نیسیتند -

                                                           
و ضیاء در . »اسنادش صحیح است«: گوید ) و می۲۰۹، ۱۹۶/  ۳مستدرک حاکم  -١

را  آن ۳۳۵۸المختاره آن را صحیح دانسته است و شیخ آلبانی در صحیح الجامع 
 . ۱۲۲۶ش  ۲۲۷/  ۳السلسة الصحیحة : نگا، صحیح دانسته

 . ۱۲۲۶: شماره ۲۲۸/  ۳والسلسة الصحیحة  ۲۱۲/  ۳مستدرک حاکم  -٢
 . متفق علیه -٣



 تاریخ آل و اصحاب را چگونه بخوانیم    ٣٨

 است؟کرده 
 و به چه دلیلی به چنین کاری جرأت نموده است؟ -
 ؟)١(ای ھست و آیا در آن سوی این کنارگذاشتن توطئه -

ای به آن کردیم تا  اما اشاره، بررسی این موضوع جایش اینجا نیست
تر از آن  خواننده متوجه شود که تاریخ اھل بیت خیلی بزرگتر و گسترده

 . کنند ھا بیان می چیزی است که بعضی
که گرفتن زکات برایشان حرام  آنان کسانی ھستند، اند اھل بیت زیاد

که نصوص صریح زیادی بر  جو زنان پیامبر ، بنی ھاشم: و عبارتند از، است
ھای پیامبر قبل از این که به ھمسری پیامبر  زن؛ نماید این داللت می

 جبا ایشان  اما بعد از این که، آمدند دربیایند از اھل بیت ایشان به شمار نمی
و نصوص زیادی به ، ازدواج کردند تابع ایشان و از اھل بیت ایشان ھستند

تواتر این مطلب را اثبات کرده است که اھل بیت فقط در علی و فاطمه و 
 محمد بن سلیمان کوفی روایت، منحصر نیست سدان حسینبعضی از فرزن

پیامبر چه  اھل بیت: حصین بن عقبه از زید بن ارقم پرسید«که کند  می
 آیا زنان پیامبر از اھل بیت ایشان نیستند؟، کسانی ھستند

که  کسانی ھستندولی اھل بیت ، بیت ایشان ھستندزنانش از اھل : گفت
کسانی آنان چه : آنگاه حصین به او گفت، گرفتن زکات بر آنان حرام است

آنان آل علی و آل جعفر و آل عقیل و آل عباس : ای زید؟ گفت ھستند
 . )٢(»ھستند

 ﴾ٱلُۡقۡرَ�ٰ  َوِ�ِي﴿و ھمچنین این مطلب را بیان کرده است و در توضیح 

                                                           
 . ۱۲ – ۹صالح درویش ص ، آل بیت و حقوق شرعی آنان: نگا -١
و ، ستو اربلی در کشف الغمه به ھمین اشاره کرده ا ۱۱۶/  ۲مناقب امیرالمؤمنین  -٢

 . ۲۳۷/  ۲۵مجلسی ، بحار األنوار: نگا



 ٣٩ فصل سوم: قواعد در پاسخ به شبهاتی که پیرامون اهل بیت...

 سکه عبارتند از آل علی ج پیامبریعنی خویشاوندان : گفته است. ]۷: [الحشر
و دیگران با آنان مشارکتی ، بو آل جعفر و آل عقیل سو آل عباس

 جو این درست است و موافق با مذھب و دیدگاه آل محمد ، ندارند
 . )١(»است

ای رسول خدا! شما عقیل را «: گفت ÷و صدوق روایت کرده که علی
 »... او را دوست دارم بله سوگند به خدا!: داری؟ گفت دوست می

برم از آنچه عترت و خاندانم بعد از  به خدا شکایت می«: تا این که گفت
 . )٢(»من خواھند دید

ھای مشکوک اقوال زیادی این جا و  این که در البالی کتاب -ششمامر 
که اھل بیت بعد از وفات پیامبر در دوران خلفای کند  می آن جا آمده و ادعا

راشدین تا حکومت اموی و در زمان دولت عباسی ھمواره مورد ستم قرار 
مگر این که زندانی شده یا ، و ھیچکس از بزرگان اھل بیت نیستاند  گرفته

ا مسموم شده است و دیگر ادعاھایی از یبه قتل رسیده و یا تبعید گردیده و 
 . این قبیل

 : شود این اشکال به دو صورت پاسخ گفته می
 :  صورت اول

اصل نزد اھل سنت این است که باید به اھل بیت احترام گذاشت و 
آن حضرت در  ی پیامبر و توصیهجایگاه و فضیلت و خویشاوندی آنان را با 

در مورد اھل بیتم خدا را مد نظر داشته «: اھل بیت را که فرمود ی باره

                                                           
 . ۷ – ۶حلی ، عمدة عیون صحاح األخبار -١
 . ۲۸۷/  ۴۴، ۲۸۸/  ۲۲و بحاراألنوار مجلسی  ۱۹۱امالی الطوسی ص  -٢



 تاریخ آل و اصحاب را چگونه بخوانیم    ٤٠

و ھمه اھل سنت بر این . نصب العین خود قرار داد. )١(»(تا سه بار)، باشید
 . قضیه اتفاق و اجماع دارند

اھل سنت در مورد اھل بیت رضوان الله علیھم در  ی پس عقیده
ھای عقیده و فقه و شرح  ھای حدیث و کتاب ھایشان یعنی کتاب کتاب
و ھر مؤلفی در جای مناسب به ، ھای سیره بیان شده است ھا و کتاب حال

ھای حدیث در فضائل اھل بیت ابوابی  در کتاب، این عقیده اشاره کرده است
 ی به بیان عقیدهھایی  ھای عقیده فصل در کتاب مرتب گردیده و ھمچنین

ھای فقه  و در کتاب، اھل سنت در مورد اھل بیت اختصاص داده شده است
ابوابی ھست که احکام مربوط به اھل بیت مانند حرمت زکات برای آنان بیان 

شرح ، اند ھا را بیان کرده ھایی که شرح حال شخصیت و کتاب. شده است
 . اندت را توضیح دادهحال و اخبار اھل بی

، شود نمی وشخدپس اصل کلی نزد اھل سنت ھمین است و این اصل م
بینیم آنچه  می، و وقتی تاریخ را بررسی کنیم، مگر با دلیل واضح و روشن

ل بیت ستم روا شان بر اھ که اھل سنت و حکامکنند  می بعضی ادعا
که در موردی مگر آن ، وی باطلی است که صحت ندارددعا، اند داشته می

مانند آنچه در قیام ، وده استکشمکشی برای رسیدن به حکومت و قدرت ب
 . و غیره روی داده است /زید

ھرکسی حسین را کشته «: گوید می /از این رو شیخ اإلسالم ابن تیمیه
شدن حسین راضی بوده لعنت  یا برای کشتن او کمک کرده است یا به کشته

 . )٢(»ر او بادخداوند و مالئکه و ھمه مردم ب

                                                           
 . ۲۴۲۴صحیح مسلم  -١
 . ۴۸۷/  ۴ یمجموع الفتاو -٢



 ٤١ فصل سوم: قواعد در پاسخ به شبهاتی که پیرامون اهل بیت...

پس درست نیست که مسلمان تاریخ درخشان اھل بیت و محبتی که 
را با روایتی باطل یا داستانی دروغین اند  مسلمین نسبت به آنان داشته

چنین کرده » نیمقاتل الطالبی«اصفھانی در کتابش که  چنان، مشّوه کند
، کنند می ھای اصفھانی اعتماد تعجب است از کسانی که بر کتاب، است

ھای تاریخی که  کتابی است مملو از دروغ» ینیمقاتل الطالب«کتاب اصفھانی 
تواند آن را اثبات نماید چه برسد به این که اھل سنت  ای نمی ھیچ نویسنده

کنده از اخباری است که  کتاب. را به این اتھام بزرگ متھم کند ھای تاریخ آ
و با آنان اند  داشته گرامی میاھل بیت را  ی مسلمیندارد که خلفا بیان می

 . ورزیده اند محبت می
در مورد اھل بیت پیامبر رعایت ایشان را «: گوید می سابوبکر صدیق

خویشاوندان  !سوگند به خدا«: گوید می سو ھمچنین ایشان. )١(»بکنید
 . )٢(»دنباش تر از خویشاوندان خودم می تر و مقدم پیامبر برایم مھم

سوگند به خدا که من  «: گفت بخطاب به علی و فاطمه سو ابوبکر
خانه و دارایی و خانواده و قوم خود را رھا نکردم مگر برای طلب رضامندی 

 . )٣(»خدا و خوشنودی پیامبر و شما اھل بیت
یکی از ھمسرانش به نام اسماء بنت عمیس را  سحتی ابوبکر صدیق

و ھمسر ابوبکر در ، علی فرستاد ی برای پرستاری و مراقبت از فاطمه به خانه
 . )٤(دادن و تکفین فاطمه مشارکت داشت غسل

                                                           
 . ) باب مناقب الحسن والحسین۳۷۱۳صحیح بخاری ( -١
 . ۳۰۱/  ۴۳بحاراألنوار : ) و نگا۳۷۱۲صحیح بخاری ( -٢
 . ۲۵۳/  ۵ابن کثیر ، و البدایه والنھایه ۳۰۱/  ۶بیھقی ، السنن الکبری -٣
 . ۱۶۰صالبی ، و اسمی المطالب ۳۷۸/  ۴ابن عبدالبر ، االستیعاب -٤



 تاریخ آل و اصحاب را چگونه بخوانیم    ٤٢

ھیچکسی از ، ای دختر رسول خدا«: به فاطمه گفت سفاروقو عمر 
و بعد از پدرت ھیچکسی از تو برای ما ، تر نبود پدرت برای ما محبوب

 . )١(»تر نیست محبوب
علی را به  سعمرلفا با علی ھمین کافی است که و برای اثبات محبت خ

عنوان یکی از مجموعه شش نفری انتخاب کرد که خلیفه مسلمین بعد از او 
 . تعیین شودھا  آن باید از میان

 . ازدواج کرد سدختر علی با ام کلثوم سو عمر
نیز اینگونه بود و مواضع مشترک  سالنورین ذی راشد عثمان ی و خلیفه

و . ایشان است ی ھای درخشان سیره زیادی که او با اھل بیت داشت برگ
بلکه دفاع علی و ، کرد رایزنی می ساز قضایا با علی ن در بسیاریاایش

، اش به شھادت رسید فرزندانش از عثمان در روزی که ایشان در خانه
علی و ، آری. کند می بیشتر روشنیت را برای ما حقیقت این ارتباط و صمیم

چون عثمان را دوست داشتند و ، فرزندانش به دفاع از عثمان برخاستند
را دوست داشت به آنان فرمان داد که با کسی ھا  آن عثمان چون

 . )٢(»نجنگند
 و گفته شده که ھارون الرشید به ھمراه موسی بن جعفر بن محمد بن

و ھارون ، آمد جقبر پیامبر  کنار سعلی بن حسین بن علی بن ابی طالب
السالم علیکم ای : گفت کرد و می الرشید در کنار قبر پیامبر افتخار می

آنگاه ، چون ھارون الرشید از نسل عباس بن عبدالمطلب است –پسرعمو 
ھارون الرشید روی به . سالم علیک ای پدرلا«: موسی بن جعفر آمد و گفت
 . ه خدا که افتخار ھمین استسوگند ب: موسی بن جعفر کرد و گفت

                                                           
 . و اسنادش صحیح است ۵۶۷/  ۱۴مصنف ابن ابی شیبه  -١
 . ۱۲۸/  ۸ابن سعد و طبقات  ۴۰۲/  ۱ابن عساکر ، تاریخ دمشق -٢



 ٤٣ فصل سوم: قواعد در پاسخ به شبهاتی که پیرامون اهل بیت...

من کنند  می به من رسیده که مردم عوام فکر: و ھارون الرشید گفت
سوگند به خدا که ھیچکسی را به ، نسبت به علی بن ابی طالب کینه دارم

 . )١(»او دوست ندارم ی اندازه
عادل عمر بن عبدالعزیز به فاطمه دختر علی بن ابی  ی و خلیفه

ای  ی زمین ھیچ خانوادهرو، علی! سوگند به خداای دختر : گفت بطالب
نیست که آن را بیشتر از شما دوست داشته باشم و شما را از اھل بیت 

 . )٢(»خودم بیشتر دوست دارم
و مردم از زھد و زاھدان سخن گفتند گروھی گفت فالنی زاھد است و 

: آنگاه عمر بن عبدالعزیز گفت، فالنی زاھد است، گروھی دیگر گفتند
 . )٣(»بوده است ساھدترین مردم علی بن ابی طالبز

 :  صورت دوم
افراد بزرگ و مھم به خصوص اگر از صالحان و علمای امت باشند خداوند 

شان را در بھشت باال  شان و مقام دھد تا جایگاه آنان را مورد آزمایش قرار می
اند  شدهیا کشته اند  پس اگر افرادی از اھل بیت مورد ستم قرار گرفته، ببرد

ای را  باید دانست که ھرگاه خداوند بنده، حسین به شھادت رسیدکه  چنان
بلکه بسیاری ، آزماید و این منحصر به اھل بیت نیست دوست بدارد او را می

شان مانند سعید بن جبیر و امام ابوحنیفه و  از علمای اھل سنت و بزرگان
مورد ستم  ج مت محمدامام مالک و امام احمد و بسیاری دیگر از صالحان ا

 . قرار گرفته اند

                                                           
 . ۲۹۳سیوطی ص ، تاریخ الخلفاء -١
 . ۳۸۸/  ۵ابن سعد ، الطبقات الکبری -٢
 . صالبی، ابن جوزی به نقل از کتاب الدولة األمویه، سیرة عمر -٣



 تاریخ آل و اصحاب را چگونه بخوانیم    ٤٤

ظلم و ستم و بال چیزی است که پیامبران و صالحان بعد از آنان به آن 
، ھا گرفتار شد ترین بالھا و ستم به سخت ÷حضرت دانیال، اند گرفتار آمده
اما ، او را زندانی کرد و دو شیر را در اتاق او رھا کرد شاه ستمگربختنصر پاد

 . )١(را از آن حیوانات درنده سالم نگاه داشتخداوند دانیال 
و  ÷و پیامبر خدا زکریا، ش را گم کردو ھمچنین یعقوب پیامبر فرزند

و پیامبر خدا ، ت سرکش فرعوندر برابر طاغو ÷پیامبر خدا موسی
از سوی  جھایی که بر پیامبر ما محمد  و ستم، در مقابل یھودیان ÷عیسی

 . یک معروف است قریش و کفار مکه وارد گردید که داستان ھر
آنان سرزمین ، ھا دچار شدند و بعد از آنان اصحاب پیامبر به سختی

و به ، ھایشان از آنان گرفته شد خویش را ترک کردند و اموال و خانواده
و حتی بعد از وفات ، ھای گوناگونی مورد شکنجه قرار گرفتند صورت
ن بدان مبتال به مشکالتی گرفتار شدند که بزرگان پیش از آنا ج پیامبر

خواند در محراب با خنجر  در حالی که نماز میرا  سعمر فاروق، اند شده
اش در  را در خانه سو ھمچنین عثمان، ندبه شھادت رسانیدکینه و مکر 

در حالی به  سبه شھادت رسانیدند و ھمچنین علی خواند حالی که قرآن می
 ی و دیگر صحابه، ای مردم! نماز نماز: زد د که فریاد میشھادت رسی

ھا و بالھای زیادی  و ھمچنین بسیاری از علما و بزرگان به ستم، شبزرگوار
 . گرفتار شده اند

امام اوزاعی از سوی یکی از طاغوتیان به بالی بزرگی گرفتار شد و 
 . برساندنزدیک بود آن طاغوت او را به قتل 

با خلیفه معتصم معروف  /امام اھل سنت امام احمد بن حنبل و داستان

                                                           
 . ۴۲۸/  ۱البدایه والنھایه  -١



 ٤٥ فصل سوم: قواعد در پاسخ به شبهاتی که پیرامون اهل بیت...

امام احمد را شکنجه کرد و شالق زد تا جایی که پشتش شکاف ، خلیفه، است
و داستان امام عز بن عبدالسالم سلطان . )١(و او را زندانی کرد، برداشت

 . با امیر اسماعیل که او را زندانی کرده بود معروف است ءالعلما
، به قدرت رسیدند علما را مورد ستم قرار دادند ھا در مصر و وقتی فاطمی

از آن جمله امام ابوبکر نابلسی که روز اول دستور دادند او را بزنند و روز 
دستور ن کنند و سپس روز سّوم دّوم دستور دادند او را در انظار مردم آویزا

خی بدن او و کشیدن پوست و جداکردن آن از گوشتش را با کارد سّال 
 . )٢(یھودی صادر کردند

و امام نعیم بن حماد در حالی که در زندان دست و پایش زنجیر بود 
و جسد او را کشان کشان بردند و ھمچنان که دست و پایش ، وفات یافت

 . )٣(و او را غسل ندادند ای انداختند زنجیر بود در چاله
به من ، پنج بار زیر تیغ شمشیر قرار گرفتم: گوید و امام ھروی انصاری می

در برابر مخالفان خود : گفتند بلکه به من می، از مذھبت برگرد: گفتند نمی
 . )٤(»نشینم ساکت نمی: گفتم اما می، سکوت کن
علمایشان مورد مقصود این که اھل سنت و ، ھای زیادی ھست و نمونه

ھمانطور که دیگران نیز در معرض ظلم و ، اند قرار گرفته ھای فراوان ستم
و ھمواره چنین ، شوند می مردان بزرگ گرفتار بال، آری. اند ستم قرار گرفته

 . است

                                                           
 . ۱۵۸ص ، ابن جوزی، سیرة اإلمام احمد -١
 . ۳۳۶/  ۲ذھبی » لعبر فی خبر من غبرا«و  ۲۸۴/  ۱۱حاشیه البدایة والنھایه  -٢
 . ۶۱۰/  ۱۰ذھبی » سیر أعالم النبالء« :: نگا -٣
 . ۵۰۹/  ۱۸ذھبی ، سیر أعالم النبالء -٤



 

 
 فصل چهارم

 های معتمد تاریخی ترین کتاب مهم

ھای  تواند به کتاب می، ھرکسی بخواھد از منابع موثق تاریخی اطالع یابد
تاریخی و حدیثی که مخصوص شرح حال بزرگان و افراد برجسته است 

ھایی باشند که مؤلفان آن خود را ملزم به ذکر  خواه کتاب، مراجعه کند
یا این که روایت صحیح و ضعیف آورده و صحت  اند ھای صحیح کرده روایت

ھا انسان را از بار تحقیق  مطالعه این نوع کتاب، اند و ضعف آن را بیان داشته
شان مطالب آن را با  ھایی که صاحبان اما کتاب، کند می و پژوھش سبکدوش

کننده  باید مطالعه، اند اما صحت و ضعف آن را بیان نداشتهاند  سند ذکر کرده
توان در  اینک بعضی از منابع تاریخی که می. حت مطالب مطمئن باشدبه ص

 : بریم خواندن و ترتیب تاریخ اسالمی به آن اعتماد کرد را نام می

 هـ ۲۳۰الطبقات الکبری اثر ابن سعد متوفای  -۱
ھا را  روایت /چون مؤلف، ین مورد کتاب مھمی استکتاب مذکور در ا

خواننده اگر توانایی دارد باید این اسانید را بررسی و ، کند می با سندشان ذکر
ترین  کور این است که از قدیمیھای کتاب مذ و یکی دیگر از ویژگی، نماید

مؤلف کتاب در قرن دوم ، سیرت نبوی و تراجم و اخبار است ب و منابعکت
و دیگر راویان ضعیف و )١( واقدی باید از روایاتخواننده و . ھجری بوده است

                                                           
، سخن در مورد او این است که وی متروک است ی خالصه، محمد بن عمر واقدی -١

اجماع ھمه به ترک او : گوید تصریح کرده و می ۶۱۹/  ۲ذھبی در المغنی که  چنان



 ٤٧ های معتمد تاریخی  ترین کتاب فصل چهارم: مهم

 . )١(داند از علما بپرسد برحذر باشد یا در مورد آنچه نمی متروک

 تاریخ خلیفه بن خیاط -۲
اما ؛ کوچکتر است» الطبقات«گرچه تاریخ خلیفه بن خیاط از کتاب 

ھا و آنچه در زمانی صحابه روی داده است ذکر  مطالبی که در مورد فتنه
 . ترند تر و صحیح نموده اغلب سالم

 طبریم والملوک معروف به تاریخ تاریخ األم -۳
آوری  اما درست و نادرست را جمع، کتابی است مملو از اخبار و روایات

چون او این روایات را با ، ولی در این مورد مالمتی بر طبری نیست، کرده
مسئولیت را از سند ذکر کرده است و ھرکس سند ذکر کند حواله داده و 

ین مطلب را به صورت واضح در مقدمه و ا، کرده است خود به دیگری حواله
 . )٢(کتاب بیان نمودیم

 /رالبدایه والنهایه تألیف امام حافظ ابن کثی -۴
مطالب را از  گرچه کتاب البدایة والنھایة، صاحب تفسیر معروف قرآن

                                                                                                                             
با وجود دانش : گوید می ۴۹۸و ھمچنین حافظ ابن حجر در التقریب ص اند  کرده

 . ھـ وفات یافت ۲۰۷فراوانی که داشت متروک است در سال 
األحادیث الواردة فی کتاب الطبقات الکبری «دکتر جمال بن فرحان صاولی کتابش  -١

 . را به ما ھدیه نمود» البن سعد
ترین  از مھم، در مورد تاریخ طبری نوشته شده مطالعه شودکنیم آنچه  توصیه می -٢

 : توان به موارد ذیل اشاره کرد ھا در مورد تاریخ طبری می پژوھش
تألیف دکتر » مرویات أبی مخنف فی تاریخ الطبری عصر الخالفة الراشدة«) کتاب ۱(

 . یحیی بن ابراھیم الیحیی
، رویات اإلمام الطبری والمحدثینالفتنة من م ي) کتاب تحقیق مواقف الصحابة ف۲(

 . محمد أمحزون



 تاریخ آل و اصحاب را چگونه بخوانیم    ٤٨

اما اھمیت آن در این است که ، کند می ھا و منابع گذشته نقل بعضی از کتاب
و صحت کند  می ھای تاریخی اظھار نظر از روایتابن کثیر در مورد بسیاری 

و بھترین چاپ این کتاب چاپ دار ھجر تحت . نماید یا ضعف آن را بیان می
 . نظر دکتر عبدالله ترکی است

 تاریخ دمشق اثر ابن عساکر -۵
و اند  تاریخ بزرگی است که مختص علمای صحابه است که به دمشق آمده

و این کتاب برای ھر ، اند به دمشق آمدهتا دوران مؤلف که دیگر کسانی 
 . ای که بیان کرده سندش را ذکر نموده است واقعه

 /شمس الدین ذهبی» تاریخ اإلسالم« -۶
 کتاب بزرگ و سودمندی است و داستان تاریخ اسالمی ما را کامًال تعریف

و اظھار نظرھای کند  می ترین رخدادھا و نمادھای آن را ذکر و مھمکند  می
ھا به ارزش  ذھبی در مورد بعضی از اخبار تاریخی و احادیث و روایتحافظ 

 . کتاب افزوده است
ذھبی توانایی زیادی در علم حدیث و جرح و تعدیل داشته است و او از 

 . آید بزرگ این فن به شمار می ی ائمه
و بھترین چاپ آن ، و دکتر بشار عواد این کتاب را تحقیق کرده است

 . با تحقیق دکتر عواد چاپ شده است ھمین چاپی است که

 سیر أعالم النبالء حافظ ذهبی -۷
کند  می ذکر ھایی را ترین شخصیت کتاب مفیدی است سیرت و اخبار مھم

که تاریخ اسالمی از اول دوران صحابه تا اندکی پیش از وفات مؤلف به خود 
پیامبر و تاریخ خلفای چھارگانه  ی و بخشی خاصی در مورد سیره، دیده است

 . الرساله است ی و بھترین چاپ آن چاپ مؤسسه، به آن ضمیمه کرده است



 ٤٩ های معتمد تاریخی  ترین کتاب فصل چهارم: مهم

 تاریخ المدینه ابن شبه -۸
اسانید اغلب حوادث و اخبار  /و مفیدی است و ابن شبه کتاب مھم

ت زیاد و مھمی در مورد فتنه و شھادت او روای، تاریخی را بیان کرده است
ھا افتاده و چیزھایی از کتاب در بعضی جا، ذکر شده است عثمان در آن

به عنوان مثال موضوع ، خطی آن گم شده است ی چون بخشی از نسخه
 .١در کتاب وجود ندارد سصدیقخالفت ابوبکر 

 تاریخ ابن خلدون -۹

 المنتظم فی التاریخ ابن جوزی -۱۰

 العواصم من القواصم ابوبکر بن العربی -۱۱
آن  این کتاب را تحقیق نموده و بر /الدین خطیبکه شیخ محب 

ھا بار به چاپ رسیده و مورد قبول عام و خاص  و این کتاب ده، تعلیقاتی دارد
زیرا وی یکی از ؛ چون مؤلف کتاب جایگاه خاصی دارد، واقع شده است

ھایی خوبی به  و از طرفی در کتاب دالیل روشن و پاسخ، اسالم است ی ائمه
ھر ، نظیر است پس کتاب در نوع خود بی، ی داده شده استھای زیاد پرسش

 . گوید و سپس به آن پاسخ میکند  می ای را مطرح هھشب
ھایی بود که به بیان تاریخ و رویدادھای اسالمی  ترین کتاب ھا مھم این

ھای زیادی است که در گذشته و حال در  کتابھا  این و عالوه از، اند پرداخته
 . درآورده شده اند این موضوع به تحریر

، ھایی ھست که به موضوع تاریخ اختصاص ندارند ناگفته نماند که کتاب
نخستین تاریخ  ی  به خصوص برھهاند  اما بعضی از وقایع مھم در آن ذکر شده

                                                           
 . منھج التاریخ اإلسالمی محمد صامل السلمی: نگا -١



 تاریخ آل و اصحاب را چگونه بخوانیم    ٥٠

ھای حدیث و مسانید و معاجم به آن  ھایی مانند کتاب اسالمی که کتاب
 : د ازھا عبارتن ترین این کتاب مھم اند کهپرداخته

 . صحیح بخاری -۱
 . صحیح مسلم -۲
 . )ابوداود و نسائی و ترمذی و ابن ماجه(سنن اربعه  -۳
 . مسند امام احمد بن حنبل -۴
 . المصنف ابن ابی شیبه -۵
اما باید احادیث ضعیف را مورد . المستدرک حاکم نیشابوری -۶

 . مالحظه قرار داد
که اند  ھایی به بیان شرح حال صحابه و اھل بیت پرداخته ھمچنین کتاب

 : ترین و فراگیرترین آن عبارتند از مھم
 . ابن عبدالبر» األصحاب معرفةستیعاب فی اال« -۱
 . ابن اثیر» الغابةاسد « -۲
 . ابن حجر عسقالنی» صابه فی تمییز الصحابهاإل« -۳

باید دانست که ، ھا بسیاری از اخبار و روایات را در خود دارند این کتاب
ھای  ھای تاریخ آمده باشد خواه در کتاب کتابھا خواه در  این اخبار و روایت

بین تحقیق و بررسی قرار گیرند و اسانید آن از لحاظ  حدیث باید زیر ذره
مگر آن که ، تا صحیح و ضعیف آن مشخص شود، جرح و تعدیل بررسی شود

 . در صحیحین (بخاری و مسلم) آمده باشند
اند  و پاالیش کرده بعضی از پژوھشگران روایت را نقد: ھای معاصر و کتاب

ترین  در اینجا به بعضی از مھم، اند و صحیح و ضعیف آن را بیان نموده
 : کنیم ھای نگاشته شده در این موضوع اشاره می کتاب
 



 ٥١ های معتمد تاریخی  ترین کتاب فصل چهارم: مهم

 ھای دکتر علی بن محمد صالبی کتاب
 . بکر الصدیق ابی ةرفع الضیق فی سیراالنشراح و  -۱
شخصیته : أمیر المؤمنین عمر بن خطاب سیرةفضل الخطاب فی   -۲

 . وعصره
 . ثمان بن عفانع ةسیرر الکریم المنان فی یتیس  -۳
 . المؤمنین علی بن أبی طالب سیرة أمیراسمی المطالب فی   -۴
 . أمیر المؤمنین حسن بن علی  -۵
 . بن أبی سفیان یةمعاو  -۶
 . عمر بن عبدالعزیز  -۷
 . ارھیناالتداعیات ر وعوامل األزدھا الدولة األمویه  -۸

 : مانند، ھای مھم دیگری نیز ھست کتاب و ھمچنین
 . اإلسالمی محمود محمد شاکر موسوعة التاریخ  -۱
ھای  شخصیت ی بارهھای محمود محمد شاکر که در کتاب سلسله  -۲

 . اسالمی نوشته است
 ندوی. سیده عائشه أم المؤمنین ی سیره  -۳
کتاب بسیار دکتر عبدالعزیز دخان  .الھرج ةاحادیث فتناحداث و   -۴

و ، ھایی که روی داده مھمی است در مورد وضع صحابه در برابر فتنه
، ھایی که در این مورد آمده را نقد و بررسی کرده است بیشتر روایت

و فتنه را تعریف و اسباب و آثار آن را بیان داشته و موضوع صحابه را 
در برابر آن متذکر شده و نیز توضیح داده که مسلمان باید در 

» تز«و کتاب مزبور رساله ، ھا چه موضعی اتخاذ کند خصوص آن فتنه
 . شارجه آن را چاپ کرده است است و مکتبة الصحابه ادکتر

ھای  ترین کتاب این یکی از مھم: عثمان خمیس» التاریخ حقبة من«  -۵
ترین اخبار و روایاتی را که  رود که مؤلف صحیح معاصر به شمار می
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آوری  جمعباشد  می ین دوران تاریخ اسالمیتر مربوط به یکی از مھم
را با  سعد از وفات پیامبر تا شھادت حسینیعنی دوران ب، کرده است

این . ھا و ترجیح بین آن مورد بررسی قرار داده است ارائه دیدگاه
امام  ی کتاب بارھا چاپ شده است و بھترین چاپ آن چاپ مکتبه

 . بخاری در اسماعیلیه مصر است
این کتاب : دکتر محمد امحزون» من الفتن ةبقف الصحااتحقیق مو«  -۶

ترین روایات و آثاری را که  است و پژوھشگر در آن مھم ادکتر تز
ان خالفت خلفای چھارگانه است مورد بحث و بررسی ورمربوط به د

 . الکوثر ریاض آن را چاپ کرده اند ةمکتبدار طیبه و . قرار داده است
کتابی است که : یر اکرم ضیاء العمردکت »ةالراشد فةعصر الخال«  -۷

. کند می ت تاریخی را به دور از ھر گونه تعصب و تساھل نقداروای
 . العبیکان چاپ چھارم آن را به عھده گرفته است ی مکتبه

اثر دکتر جمال عبدالھادی و » ح من التاریخأن تصحخطاء یجب أ«  -۸
 . خانم دکتر وفاء جمعه

که نزد برخی از  ھا ھستند که مفاھیم غلطی از کتاب ی زنجیره
انه تاریخ اسالمی را دو عام، نویسندگان یا بعضی از خوانندگان معروف است

 . دھد را مورد بررسی قرار می، اند مشوه کرده
 . دکتر عبدالعزیز حمیدی »عبرالتاریخ اإلسالمی مواقف و«  -۱
اثر شیخ » صدر اإلسالم فی ةحداث الفتنأثره فی أو أعبدالله بن سب« -۲

 . ةسلیمان العود
 . اسماعیل کیالنی »ون بالحقائقلماذا یزیفون التاریخ ویعبث« -۳
دکتر بشار عواد » التاریخ عند المسلمین ةثر الحدیث فی نشأأ« -۴

 . معروف
 . محمد صامل سلمی» اإلسالمی کتابة التاریخمنھج « -۵



 ٥٣ های معتمد تاریخی  ترین کتاب فصل چهارم: مهم

 . علی کامل القرعان »ةدوره فی نشأة الکتابة التاریخیوابومخنف « -۶
 . دکتر عدنان ملحم» الکبری ةالعرب والفتنالمؤرخون « -۷
 . دکتر یحیی ابراھیم الیحیی» مرویات أبی مخنف فی تاریخ الطبری« -۸
 . هسونمحمد عبدالحمید ح. »نام بما یجب نحو األعالمإعالم األ« -۹



 

 
 فصل پنجم

 کرده استه مشّو  را سیمای تاریخ اسالمی هایی که کتاب

بریم که باید ھنگام مطالعه آن و در نقل از  ھایی را نام می ھم اینک کتاب
ھا بدون شناخت قواعد گذشته و یا  چون خواندن این کتاب، آن مواظب بود

آن به عنوان منبع  آن و یا قراردادن ھای مؤلفان توجه به شیوه و روش
بسیاری از پژوھشگران را در اشتباھات بزرگ و خطرناکی  اساسی پژوھش

اسالمی ترسیم  ی ھای برجسته انداخته که تصاویری تاریک از شخصیت
 . اند کرده

آن با سّم آلوده  شیرینکه ادبیات اند  ھایی کتاب ھا, این کتاب در حقیقت
به دست  ای و ھرجا نکتهاند  سرایی و شوخی داستاناست و مؤلفان آن اھل 

 . کنند دارند و به راست و دروغ آن توجه نمی بیاورند آن را بیان می
ھا  اگر این روایت، ھا نگاه کرد تر گفتیم که باید به اخبار و روایت و پیش

 زھد و شجاعت و سخاوت و جانفشانی و اخالق نیکویی آل و اصحاب را نقل
اصول کلی شریعت منافاتی ندارد و از اموری نیست که فطرت و با کند  می

چون اصلی شرعی را ، روایت و بیان آن مانعی ندارد، نپذیردآن را سالم 
 . رساند و روایت آن ضرری به مقام آل و اصحاب نمیکند  نمی مخدوش

داد و یا به برخی از  ھا را مورد بررسی قرار می اما اگر این اخبار فتنه
کرد و یا با  پرداخت یا به مقام آل و اصحاب اھانت می اس میمواضع حّس 

اصول کلی شریعت مخالفت و تضادی داشت و یا با چیزھایی آغشته بود که 
روایاتی باید مورد بررسی  اسانید چنین، کند نمی فطرت سالم آن را قبول

چون اھانت به اھل ، و عادالنه مورد دادرسی علمی قرار گیرد فتهرقرار گ
به خصوص ، جویی شریعت و حامالن آن است و صحابه به معنی عیببیت 



 ٥٥  مشّوه کرده است  را  اسالمی  تاریخ که سیمای های کتاب فصل پنجم:

توانند اساسی برای بررسی تاریخ آل و اصحاب قرار  ھا نمی که این کتاب
معتمد برای ترسیم تصویر درخشان تاریخ آن بزرگان  یھا و کتاب، گیرند

 . کند کفایت می، نیکو و بھترین نسلی که بشریت تاکنون شناخته است

 هایی که باید به هنگام مطالعه آن مواظب بود تاباز جمله ک

 الفرج اصفھانی األغانی أبی -۱
این کتاب افسانه و شعر و لطیفه و غیره است و ھیچ ارتباطی با  یامحتو

و اصفھانی کتابش را مملو از دروغ و فساد و تعصب نژادی و ، تاریخ ندارد
ھای  از شخصیتو ھمچنین به بعضی ، زدن به خلفای امت کرده است طعنه

او در طی ، و غیره طعنه زده است لآل بیت مانند سکینه دختر حسین
دیوار محکمی که جوامع اسالمی را به از تالشی مذبوحانه کوشیده است 

تا جداکردن امت از ، دھد عبور کند میراث روحی و ارث الھی آن پیوند می
نماید راحت و آسان  میھایی که ارتباط آن را با گذشته محکم  ارزشو منابع 

، ای آمادگی داشته باشد همباشد و اینگونه امت برای پذیرفتن ھر حمله و صد
ھای خود را از  قت امت دیگر احساس افتخار به اصول و ریشهوچون آن 

گذشتگانش تصوری است که اصفھانی و  ی دست داده و تصور او در باره
ھرکس در کتاب اصفھانی . تهنگاه تردیدآمیز به گذش یعنی؛ اند غیره خواسته

ھای زیادی حرمت اسالم را خواھد دید که وی در کتابش در جاکند  تأمل
چنان تصویری  و حتی حرمت بیت نبوی را رعایت نکرده و، ھتک کرده است

مسلمانی از چنان تصویر زن که ھر  ارائه کرد ساز سکینه دختر حسین
جوانان اھل بھشت چه برسد به دختر حسین که سردار ، شود می رفمتن

 .است؟!
سکینه به : گوید ) می۴۲/  ۱۷غانی األ«از آن جمله این که در کتابش 

 گویا، کرد میای که توبه کرده بود محبت داشت و نزد او رفت و آمد  خواننده
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سکینه از توبه آن کند  می یمای سکینه را ترسیماصفھانی سکه  چنان
ه نزد او ترانه بخواند و سکینه خواسته ک خواننده ناراحت بوده و از او می

 . نھایت تالش خود را انجام داده تا او را گمراه کند!!
اصفھانی ، ھای زیادی که ذکر کرده است ھا و دروغ و دیگر داستان

فراموش کرده یا خود را به فراموشی زده از این که سکینه بعد از شھادت 
ھا را از  ھا عقل ھمه این مصیبت، کربال چه حالتی داشت ی حادثهپدرش و 
 ؟؟)١(پس قلب سکینه چطورکند  می ھا را خونین گیرد و دل دست می

ھمچنین اصفھانی کار زشت دیگری که انجام داده این است که 
سروده است  /در وصف زین العابدین حسین بن علیای که فرزدق  قصیده

دکتر ولید . پذیرد نمی را »وطأته البطحاءهذا الذي تعرف «که در اول آن آمده 
در ، و کتابش را نقد و رد کرده است نینظیرش اصفھا االعظمی در کتاب بی

 . )٢(»السیف الیمانی فی نحر األصفھانی صاحب االغانی«کتاب 
تاریخ اھل بیت  ی در مطالعه» غانیاأل«ما را از اعتمادکردن به کتاب ما ش

و شما را از ، داریم و صحابه و مسلمانان صدر اول اسالم برحذر می
به آن اشاره کرده برحذر » السیف الیمانی«که اعظمی در آن ھایی  زشتی

ھای اخالقی و عّفت  اما مطالب ادبی و اشعاری که در آن به خوبی؛ داریم می

                                                           
 . محمد مجذوب (مجلة الجامعة اإلسالمیه) با اندکی تصرف، األغانی والسیف الیمانی -١
و ، ۲۳۴/  ۲، دارالوفاء مصر و شرح حال اصفھانی را در معجم المؤلفین مالحظه کنید -٢

تاب مھم دیگر از محمد احمد خلف الله و شفیق جبری در رد اغانی اصفھانی دو ک
و این ، ھای زیاد دیگر در مورد اصفھانی تألیف شده کتابکه  . چناننوشته شده است

و نقد شدید خوانساری از اصفھانی را در کتاب روضات الجنات ، فرد بسیار منفور است
در آن به جز ، تاب األغانی را مطالعه نمودممن ک: گوید مالحظه کنید که از آنجمله می

. ط ۲۱۲/ ۵روضات الجنات : (نگا... مسخرگی و گمراھی چیز دیگر نیافتم
 . الداراإلسالمیة)



 ٥٧  مشّوه کرده است  را  اسالمی  تاریخ که سیمای های کتاب فصل پنجم:

و آنچه ضرری ندارد خواندن آن و استفاده از آن مشکلی ، خواند فرا می
دیعه نھاده شده به و بار ادبی زیادی در این کتابچون اشعار و اخ. ندارد
 . است

 العقد الفرید ابن عبد رّبه -۲
، کند می ھای زیبایی را تعریف ستانکتاب ادبی است که دا این فقط یک

گاه چنین کتابی را منبع اساسی برای بحث و  پس چگونه یک فرد عاقل و آ
 .دھد؟! ھای تاریخ قرار می ترین برھه ای از مھم هپژوھش و بررسی برھ

صحیح و غیر صحیح در این کتاب مخلوط است و : گوید میمحقق کتاب 
اسناد و اسم راویان حذف شده و بر منابعی اعتماد کرده که نقل از آن جایز 

 . )١(نیست

 ۀابن قتیب منسوب به »ۀسایوالس ۀماإلما« -۳
به ، این یک کتابی است که به دروغ به ابن قتیبه نسبت داده شده است

 : چند دلیل
به او کتابی به نام اند  حال ابن قتیبه را نوشتهکسانی که شرح  -أ 

 . نداده اند نسبت» اإلمامة والسیاسة«
که گویا از او کند  می از ابن ابی لیلی به صورتی روایت مؤلف کتاب -ب 

فرا گرفته است و ابن ابی لیلی محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلی فقیه 
ف است که ابن و معرو، ھـ وفات یافت ۱۴۸قاضی کوفه است که در سال 

سال بعد از وفات ابن ابی  ۶۵ھـ به دنیا آمده است یعنی  ۲۱۳قتیبه سال 
 . لیلی

                                                           
کتب حذر : و نگا ۸۵/  ۵تفسیر المنار : و نگا ۱۶/  ۱تحقیق العقد الفرید  ی مقدمه: نگا -١

 . ۴۵/  ۲مشھور حسن سلیمان ، منھا العلماء
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بیند که مؤلف در  ھرکس کتاب را مطالعه کند از ھمان اول می -ج 
در صورتی که معروف و مشھور این است که ، دمشق و مغرب اقامت نموده

 . ابن قتیبه از بغداد بیرون نرفته مگر به دینور
که این کتاب به دروغ به اند  ی از پژوھشگران و محققین گفتهو بسیار

 : از آن جمله؛ ابن قتیبه نسبت داده شده است
به این مطلب ، ابن قتیبه» المعارف«دکتر ثروت عکاشه در تحقیق کتاب 

 . است وزیر فرھنگ مصر بودهشصت  ی در دھه نامبرده. اشاره کرده است
 . ن قتیبهبااثر ، عیون األخباری کتاب  محمد اسکندرانی در مقدمه -
 . ۲۶۸ج  ۱۳سال  »مجلة األبحاث«جبرائیل جبور در  -
 . ابن قتیبه» المیسر والقداح«کتاب  ی محب الدین خطیب در مقدمه -

، منسوب به ابن قتیبه سةوالسیا مةاإلماکتاب « بحث دکتر محمد نجم در
 . )۱۴حاث بیروت سال باأل ی مجله«طبع  »مؤلف اصلی آن کی است؟

 مسعودی» مروج الذھب« -۴
شیخ ، کتابی است بدون اسناد و مملو از خرافات و حکایات عجیب

شماری در تاریخ مسعودی ذکر  ھای بی دروغ: گوید می /هیاإلسالم ابن تیم
شده پس چگونه به داستانی که سند آن متصل نیست و در کتابی که 

 . )١(توان اعتماد کرد می، معروف به کثرت دروغ است
ھای  دانند که کتاب حافظان ثقه می«: گوید می /ابن خلدون و

 . )٢(»ھایی دارند جویی ھا و عیب مسعودی و واقدی طعنه
 

                                                           
 . ۸۴/  ۴السنه منھاج  -١
 . ۹ابن خلدون ص  -٢



 ٥٩  مشّوه کرده است  را  اسالمی  تاریخ که سیمای های کتاب فصل پنجم:

 زلیتعمابن ابی الحدید » ۀشرح نھج البالغ« -۵
ھرکسی نگاه کند که علت این ، نزد علمای جرح و تعدیل ضعیف است وا

قطعًا در مورد کتاب و ، که ابی الحدید چنین کتابی را تألیف کرد چیست
ابن ابی الحدید کتاب را به خاطر وزیر ابن علقمی ، مؤلفش شک خواھد کرد

، تاتار گردید ۀشدن یک میلیون مسلمان در بغداد به وسیل که سبب کشته
 . تألیف کرد

 ی آن را برای خزانه«: گوید کتاب ابن ابی الحدید می ی خوانساری در باره
 . )١(»کتاب وزیر مؤید الدین محمد بن علقمی تألیف کرد

میرزا ؛ اند حتی بسیاری از مردم صاحب کتاب و کتابش را مذمت کرده
او از اھل : نماید که ابی الحدید را اینگونه توصیف میحبیب الله خوئی ابن 
و او  ...ارزش است و نظرش فاسد و رأی او بی ...درایت و روایت نیست

و میرزا کتابش را جسد . »از راه راست گمراه کرده استبسیاری را 
تأویالت  ...ای ندارد زیاد فایده ...چرخد نه مغز بر محور پوست می ...روح بی

و مردم دوست شود  می رفاز متنصحیح بعیدی در آن ھست که سرشت 
 . )٢(»ندارند بشنوند

 سلیم بن قیس» ۀالسقیف«کتاب  -۶
نامعلومی است و در کتابش تا حدود زیادی سلیم بن قیس فرد مجھول و 

 و او روایات دروغینی را ذکر، سیمای اھل بیت مشوه نشان داده شده
که جایگاه و مقام امیرالمؤمنین علی بن طالب که فرد شجاع و کند  می

 : آن روایات ی از جمله، آورد نترس بود را پائین می
  .این که علی بزدل است و ترسیده که حقش را بگیرد -

                                                           
 . ۲۱ – ۲۰/  ۵خوانساری ، روضات الجنات -١
 . ۱۴/  ۱میرزا حبیب خوئی ، منھاج البراعة شرح نھج البالغة -٢
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علی فاطمه را در شبی سوار االغی کرد تا مھاجرین و انصار را  -
 . ھمآھنگ کند و اینگونه خالفت را از چنگال ابوبکر بیرون آورد

و مردم را گذاشت که بر ، علی قرآن صحیح و واقعی را پنھان کرد -
 . قرآن ناقص اعتماد کنند

زنان بھشت  یعلی به صحابه اجازه داد که ھمسرش فاطمه که بانو -
و ، است را جلوی چشمان او کتک بزنند و خودش ھیچ حرکتی نکرد

و افراد زیادی مانند آیت ، پذیرد عقل و نقل نمیکه ھایی  دیگر روایت
و روایاتی را که کسانی اند  این را بیان کرده الله محمد فضل الله

خواھند مردم را تحریک نمایند و تفرقه  که میکنند  می پخش و نشر
را به یکدیگر نزدیک و ھا  آن اد کند و آنان را از حقائقی کهایج

آیت الله فضل الله پخش ، اند رد نموده؛ دور نمایندکند  می متحدشان
گوید عمر  چنین روایاتی را نادرست دانسته و روایات باطلی که می

علی شد و درب خانه را شکست یا آتش زد و پھلوی  ی وارد خانه
ای در شکم به نام محسن داشت که  ه بچهفاطمه را شکست و فاطم

چنین چیزی بعید است و عقل آن را : گوید فضل الله می، سقط شد
و این یعنی ، اند و مسلمانان محبت زیادی با فاطمه داشته، پذیرد نمی

این که ھیچکسی از مسلمین در مقابل چنین کاری کمترین اقدامی 
 . )١(نکرده است

ه را بسیاری از عقال مانند استاد احمد کاتب ھای آیت الله فضل الل دیدگاه
اما این حرکت برای تصحیح مفاھیم و این . اند آن حمایت کردهپذیرفته و از 

حرکت عاقالنه با ھجوم تند و خشنی از سوی برخی از متعصبان مواجه 
تا جایی که آنان فضل الله را کافر قرار دادند و ایمان و عقیده و ، گردید

                                                           
 . ۲۱۹محمد الجزائری ص ، أمة فی رجل محمد حسین فضل الله: نگا -١



 ٦١  مشّوه کرده است  را  اسالمی  تاریخ که سیمای های کتاب فصل پنجم:

ھا با فضل الله به خاطر آن  ھمه این مخالفت، سوال بردند اخالص او را زیر
ھرکسی ، اساسی را انکار کرده بود صورت گرفت که حدیث باطل و بی

ھایی که به ایشان زده شده باخبر شود  خواھد از تکفیر فضل الله و طعنه می
 کتاب (مأساة الزھراء) تألیفمحمد باقر صافی و  فضل الله) اثر ةکتاب (فتنبه 
ھاشمی علی  العلمیه تدین اإلنحراف) از محمد ةکتاب (الحوزفر عاملی و جع

 . مراجعه کند، مشھدی
در صحت آن ، کند می چنین خرافات پوچی را ذکر (السقیفه) کهو کتاب 

 . بلکه آن را کتابی جعلی و مشکوک نامیده اند، شک و تردید وجود دارد
کردن  و عمل، ماد نیستاین کتاب مورد اعت«: گوید مفید شیخ الطائفه می

 . )١(»و در آن خلط و تدلیس شده است، بر اغلب آن جایز نیست
ھای منکر معروفی است که  در آن کتاب روایت«: گوید و غضائری می

 . )٢(»استجعلی  حتما
و  ...کتابش جعلی است«: گوید کتاب سلیم بن قیس می ی وحلی در باره

 . )٣(»اسانید آن ساختگی است
به دروغگویی و جعل حدیث  شابان بن ابی عیا: گوید حلی میو ھمچنین 

 . )٤(را او جعل کرده است» کتاب سلیم بن قیس: اند گفته«و ، متھم است
ضعیف است به او «: گوید عیاش می و غضائری در شرح حال ابان بن ابی

سلیم بن قیس را به او نسبت  و اصحاب ما جعل کتابشود  نمی توجه
 . )٥(»اند داده

                                                           
 . ۱۴۹/  ۵تصحیح اعتقادات اإلمامیة ص  -١
 . ۱۹۳ترجمه سلیم بن قیس  ۱۱۹الرجال ابن غضائری ص  -٢
 . ۷۳۲شرح حال سلیم بن قیس  ۱۰۷الرجال ابن داود حلی ص  -٣
 . ۳۰۲ – ۲۲۶حواله گذشته ص  -٤
 . ۳۶الرجال ابن غضائری ص  -٥
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سلیم بن قیس یکی از افراد «: ھمچنین ھاشم معروف حسنی گفتو 
مشکوک و متھم به دروغ است و در کتابی که به او نسبت داده شده آمده 

پدر خود را موعظه کرد در  است که محمد بن ابی بکر به ھنگام مرگ پدرش
 . )١(»سن داشت آن ھنگام او دو سالصورتی که در 

 جوھریعبدالعزیز » السقیفه«کتاب  -۷
 : ارزش است و به چند دلیل اعتبار و وزنی ندارد و این کتاب ساقط و بی

ھای جرح و تعدیل ھیچ  مؤلف آن مجھول الحال است و در کتاب -۱
جز آنچه ابن ابی الحدید در ، تزکیه و تائیدی در مورد او نیامده است

و قبًال ما در مورد وضعیت ، را تزکیه کرده است نھج البالغة اوشرح 
ابن ابی الحدید توضیح دادیم که او از اھل درایت و اثر نیست و تزکیه 

: گوید خوئی با رد تائید ابن ابی الحدید می، و تائید او اعتباری ندارد
ابن ابی  ی ثابت نیست چون تائید و تزکیه –جوھری  –بودن او  ثقه«

 . )٢(»الحدید اعتباری ندارد
، نماید الحال بودن جوھری بیشتر میو آنچه یقین ما را در مورد مجھول 

جوھری را نام برده و گفته  کرده که» الفھرسة«در کاری است که طوسی 
طوسی که برای کتابش  ی مقدمهبه  اما وقتی. که کتاب السقیفه مال اوست

 ھرگاه ھر«: گوید بینیم که می کنیم می نوشته است مراجعه می» سةالفھر«
ذکر کردم باید آنچه از جرح و تعدیل در  یکی از مصنفین و اصحاب اصول را

و توضیح دھم که آیا این جرح و تعدیل بر ، مورد او گفته شده را بیان کنم
 . )٣(»گردد یا نه می روایت او بر

                                                           
 . ۱۸۴ھاشم معروف حسنی ص ، الموضوعات فی اآلثار واألخبار -١
 . ۱۴۲/  ۲خوئی ، معجم رجال الحدیث -٢
 . ۲ص طوسی ، مقدمه الفھرسة -٣



 ٦٣  مشّوه کرده است  را  اسالمی  تاریخ که سیمای های کتاب فصل پنجم:

و طوسی وقتی او را نام برده در مورد او جرح یا تعدیلی ذکر نکرده است 
 . )١(بودن اوست مجھول ی و این نشانه

بینیم که مؤلف  زنیم می می کتاب السقیفه را ورقوقتی : اعتبار دوم
که ھیچکسی غیر از او آن را نقل کند  می ھای منکر و اقوالی را ذکر روایت

و این امر ما را در مورد کتاب و به خصوص مؤلفش دچار شک و ، نکرده است
گوید که در مورد  بسیار مھمی سخن می ی و او ھم از مرحله، نماید تردید می
 . زمانی ھیچ سخنی جز با دالئل واضح و روشن پذیرفته نیست ی آن مرحله

و ، اند این که بیشتر اسانید و راویان کتاب السقیفه ضعیف: سوماعتبار 
: گوید به عنوان مثال جوھری می، راویان ناشناخته و ضعیف وجود دارد

احمد بن اسحاق بن صالح از احمد بن سیار از سعید انصاری و او از افراد «
 . دانیم!! احمد بن اسحاق کیست؟ نمی. »کند خود روایت می

 ؟)٢(الله أعلم، کسانی ھستندافراد و راویان سعید چه 

 »تاریخ یعقوبی« -۸
مخنف لوط بن یحیی  منابع یعقوبی در روایت به طور کّلی واقدی و أبی

. کند می و کتاب تاریخ اھل بیت و صحابه را بدون سند بررسی و ارائه، است
از و بعضی ، و روایت شده، (گفته شده مانند ضعیفو  سستھای  ترعبا و از

 . )٣() در آن به کثرت آمده است.. . اند و بعضی گفته، اند نان روایت کردهآ
تکبر  شمانخلیفه بر ابوبکر و عمر و عث ی و یعقوبی از به کاربردن کلمه

نامد و  می جاو را وصی محمد ، گوید اما وقتی از علی می، ورزد اباء میکرده و 
 . کشی از کسی که برای نوشتن تاریخ آل بیت بلند شده پذیرفته نیست این حق

                                                           
 . ۱۷۳سید علی ابوالحسن ص ، الفوائد الرجالیه -١
 . مفصًال او را رد کرده است : عالمه آلبانی ۴۹۷۲: السلسة الضعیفه حدیث شماره -٢
 . ۱۷۱ – ۱۶۸/  ۲تاریخ یعقوبی  -٣
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وذھینتی منفی نسبت به  مانه علیه صحابه وخصو این مرد مواضعی 
. نماید گرایی می صحابه قبل از کتابت تاریخ دارد و این امر او را فاقد واقع

 : خش تقسیم کردتوان به دو ب کتاب یعقوبی را می
آوری  ھای گذشته را جمع ھا و خرافات امت که در آن افسانه: بخش اول

کریم که در آن  و قرآن، کند می نموده و خیلی از انجیل و تورات استدالل
 . ھیچ شک و تردیدی نیست را رھا کرده است

یشان با اختصار و خلفای بعد از ا جکه در آن از سیرت پیامبر : بخش دوم
کنده از روایات منقطع و مرسل و درزیادی که مخّل   . کند است بحث می ھا وغو آ

دکتر محمد صامل سلمی در ، و ارزش علمی کتاب بسیار ناچیز است
این کتاب نھاد انحراف و تشویه و تخریب تاریخ «: گوید خ یعقوبی میمورد تاری

و اند  تاریخ اسالمی طعنه زدهو بسیاری از مستشرقین که به ، اسالمی است
شان ھمین کتاب یمرجع ااند  جویی قرار داده افرادش را مورد عیب ی سیره

 . )١(بوده است

 فوائد السمطین حمویتی -۹
او مانند کسی است که شب ، گوید حافظ ذھبی در مورد حمویتی و کتابش می

 . )٢(کرده استآوری  او احادیث دروغینی جمع، نماید آوری می ھنگام ھیزم جمع

 المختصر فی أخبار سید البشر ابی الفداء -۱۰
 . این کتاب نیز مملو از یاوه و اخبار دروغین است

                                                           
 . ۵۲۱منھج کتابة التاریخ اإلسالمی  -١
 . ۶۸ – ۶۷امنه کالدرر ال -٢
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قرآن و  ی باید شیوهگوئیم  سخن می شوقتی از اھل بیت و صحابه -۱
 . سنت را مقدم کنیم

ورزیدن به صحت نقل و روایت یک اصل شرعی است که  اھتمام -۲
 . باشد میتساھل در آن به ھیچ وجه صحیح ن

ھای مھمی که باید در نوشتن و مطالعه تاریخ اسالمی بر آن  کتاب -۳
 . باید به مردم شناسانده شوند، اعتماد کرد

از اعتماد و استناد به منابع غیر اصلی و غیر موثق در تاریخ اسالمی  -۴
تا معلومات و اطالعات نادرستی شود  می زیرا سبب؛ دنموپرھیز باید 

خواه از روی جھالت و و ، ا و با قصد سوءخواه عامد، به دست بیاید
 . تساھل باشد

خود را پردازی  تاریخ اسالمی نباید مھار خیال ی نویسنده و خواننده -۵
رھا کند و از روی حدس و تخمین داوری نماید و یا حوادث را 

چون ، ای حمایت کند هبیان کند یا از جھت یا گروه یا کفھمچنان 
چون ممکن ، اندازد اشتباھات بس بزرگی می ی این کار او را در ورطه

ھا  و گاھی داوری، ه باشدآن ناقص یا مشوّ  درجوقایع و  است بیان
درستی ندارد که  کننده است و یا پایه و اساس قانعیر ستمگرانه یا غ

 . تا حقائق ضایع و از بین برودشود  می سبب

وصىل اهللا عليه وسلم عىل نبينا األمني وآله الطيبني ، منيـواحلمد هللا رب العال

 . ميامنيـالغرّ ال تهوصحاب
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