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 مقدمه از دكتر عائض قرني

 .احلمد هللا، والصلوة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه ومن وااله
عبـدالكريم   شـيخ تـأليف   »چگونه بخوانيم؟ تاريخ آل و اصحاب را«كتاب 
را مطالعه نمودم، به حق كه ايشـان در   گر است كه از برادران دعوت حربي

حسن استدالل و قوت حجت و زيبايي اسلوب و شيوة ارائه مطالب گـوي  
باشـد بـراي تصـحيح     تواند مرجعـي  سبقت را ربوده است، و اين كتاب مي

 ،مؤلـف  اب، و با توجه بـه علـم و فهـمِ   باورها و عقايد پيرامون آل و اصح
 ايشان فردي است موثق و مورد اعتماد، خداوند به ايشان پاداش نيك دهد.

 

 عائض القرني

 هـ 1427/  10/  16



 

 

 ونيالعمقدمه دكتر حاتم الشريف 

 واآلل.احلمد هللا ذي اجلالل، والصلوة والسالم على رسول اهللا وأزواجه 
 أما بعد:
اثر برادر بزرگوار عبدالكريم بن  »چگونه تاريخ آل و اصحاب را بخوانيم؟«كتاب 

ديدم كه كتاب مذكور با وجود  را مطالعه نمودم، بعد از خواندن آن خالد الحربي
هاي تاريخ،  هاي مهمي را براي تعامل درست با كتاب اين كه مختصر است نشانه

در مـورد آنچـه بـه تـاريخ خلفـاي راشـدين و        ترسيم كرده است، به خصوص
 ارتباط دارد. نامه و شرح حال صحابه و فضائل اهل بيت پيامبر  زندگي

هــاي ايــن پــژوهش ايــن اســت كــه معلومــات و خالصــة  يكــي از ويژگــي
آوري كرده و آنچه خود نويسـنده در   هاي معاصر را در موضوع آن جمع پژوهش

اضافه كرده اسـت، و اينگونـه دسترسـي بـه     آن موضوع به آن دست يافته را نيز 
ي افـراد  به جو نبايد از آن غافل باشد را آسان نموده و شيوه و روشي كه حقيقت

هستند خدمت هاي مهم تاريخي  روش نقد و بررسي روايتكه خواهان معرفت 
 .كرده است

در راسـتاي تكميـل برنامـة بلنـد مؤلـف       نده اين كتاب را اولين گام و قـدم ب
مطالب  ي و ارائه ها دهي كاستي اي تاريخ و نشانه كه براي بررسي كتابدانم  مي

هاي بررسي و نقد تاريخ همت گماشته اسـت.   درست آن به همراه توضيح نشانه
ها بدون نقد و بررسي  همين كه اين پژوهش اشتباه بزرگي كه بعضي از نويسنده
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يح داده و ايـن شـيوه   كنند توض هاي تاريخي را نقل و تكرار مي اي از روايت پاره
غلط را كه ممكن است برخاسته از هواي نفس و حركت عامدانه براي تشويه و 

درسـت بررسـي تـاريخ را     ي هاي شيوه تاريخ باشد را رسوا نموده و نشانه مسخ
 براي اهميت اين پژوهش كافي است. ،متذكر شده

ايشان بتواند نمايم كه به برادر پژوهشگر توفيق دهد و  از خداوند مسئلت مي
اش را تكميل نمايد، و خداوند كتاب ارزشـمند وي را سـودمند قـرار     اين برنامه

 دهد و در دنيا و آخرت مقبول بگرداند.
 

 ة والسالم عىل من ال نبي بعده وعىل آله وصحبه.واحلمد هللا وحده والصال

 شريف حاتم بن عارف عوني/  1427/  10/  3



 

 

 مؤلف ي مقدمه

خداوندي است كه تاريخ مسلمانان صدر اسالم را تـاريخي   ها براي ستايشتمام 
درخشان و پاك قرار داده و درود و رحمت خداوند بر پيامبر رحمت و هـدايت  

 و بر خاندان و يارانش باد.
دادن آن از دسـت آنـاني كـه     اما بعد: پاسداري از تاريخ اسالمي ما و نجـات 

دهند، و حفاظت تاريخ  قرارخواهند، تاريخ درخشان ما را بازيچه دست خود  مي
ها و واجبات اهل  توزان و جهالت جاهالن از وظيفه شدن آن با دروغ كينه از آلوده

به دست خاورشناسان رهـا  علم و معرفت است و نبايد تاريخ درخشان اسالمي 
و همچنين نبايد براي كساني رها شود كه به صـورت   ،روند  شود تا آن را نشانه

هـاي   كارنامـه هـاي درخشـان و    چهـره  كنند تا مطالبي از آن انتخاب ميگزينشي 
قسـمتي و تـرك    ي  و با ارائه ه نمايند،و بزرگان اسالمي را مشو گذشتگان زيباي

 تاريخ اهداف شوم خويش را دنبال نمايند. قسمتي ديگر از
كوشند براي خود تاريخ  بينيم كه مي هايي را مي ها و امت در اين زمان ما ملت

نماينـد   آوري مي سنگ و برگ جمع بسازند، از اين رو براي رسيدن به اين هدف
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0Fها و مساجد كنند و خانه مي و تونل حفر

نمايند به گمـان ايـن    ... را ويران مي و 1
آن داشته است تا دسـت بـه    اي دارند، و اين هدف آنان را بر ه تاريخ و گذشتهك

تخريب بزنند به آرزوي اين كه بتوانند به تـاريخ خيـالي   و كاو و پژوهش  و كند
هـاي   خود برسند، و تنها اين ملت چنين وضعيتي ندارد، بلكه بسـياري از ملـت  

 معاصر چنين حالتي دارند.
پس چرا امت ما كه داراي چنين تاريخ درخشاني است و تاريخ خود را به 

هاي خطي در اختيار دارد به آن اهميت  الب نسخهقصورت چاپ شده و در 
دهد؟! از اين رهگذر برماست كه تاريخ خود را با دقت و جديت مطالعه  نمي

ك و صاف ها را از آن زدوده و پااليش كنيم، تا درخشان و پا كنيم و آالينده
اي باشد كه خداوند  عرض اندام نمايد و به مردم سود برساند و به گونه

﴿فرمايد:  مي                       

       ﴾  :شوند، مي پرتاب بيرون به كفها اما« .]۱۷[الرعد 

 »زند مي مثال اينچنين خداوند ماند؛ مي زمين در رساند مي سود مردم به آنچه ولي
براي كسـاني باشـد    اين كتاب را نگاشته ايم تا راهي هموار باشد  از اين رو

رار دهند و خواهند تاريخ ما را از منابع صحيح و درست آن مورد مطالعه ق كه مي
 و اشكاالتي كه دارند برطرف شود. به اطمينان قلبي برسند

                                                           
مشهد به زعم خود تاريخ » شيخ فيض«چنانكه جمهوري رافضي ايران با تخريب مسجد  - 1

اهل سنت اين شهر را از بين برده و با تزئين و گسترش قبر رضا در همين شهر براي صفويان 
 تاريخي دست و پا كرده است! [مصحح]
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 ام. پنج فصل و يك خاتمه تقسيم نموده كتاب را به

 اسباب كوتاهي در خواندن تاريخ. فصل اول:

قواعد در پاسخ گفتن بـه شـبهات پيرامـون تـاريخ اهـل بيـت و        فصل دوم:
 صحابه.

گفتن به شبهاتي كـه پيرامـون اهـل بيـت مطـرح       قواعد در پاسخ فصل سوم:
 شود. مي

 هاي معتبر و معتمد در تاريخ اسالمي. ترين كتاب مهم صل چهارم:ف

 تاريخ اسالم را مشوه كرده است. درخششهايي كه  كتاب فصل پنجم:

 ام. بحث را ذكر نموده ي خالصه و در خاتمه

 
 واهللا ولي التوفيق

 عبدالكريم بن خالد الحربي



 

 

 فصل اول:
 اسباب كوتاهي ورزيدن در خواندن تاريخ اسالمي

هـاي تـاريخي معاصـر را     ها و بررسي هاي موجود در بسياري از پژوهش كاستي
(توان برخاسته از سه علّت دانست كه عبارتند از مي

1F

1(: 

 عامل اول

هاي بعضـي   ن قرباني نوشتهمسلمانان است كه بسياري از فرزندان .. علت اول اي
كيشان ما شده اند كه از خاورشناسان متأثرنـد، و   از مستشرقين و يا كساني از هم

هـا و خرافـات    هاي مزدور شده اند، آنان دروغ يا قرباني كساني ديگر از نويسنده
پذيرند و به خصوص  طور عام مي ساختگي كه در تاريخ ما جاي داده شده را به

هـا را اسـاس    ها در مورد اهل بيت باشد. سپس اين يـاوه  ها و ياوه روغاگر اين د
دهند و چنان به آن توجه دارند گويا كه اموري مسلّم و  هاي خود قرار مي نوشته

لوح و عـوام   باشند و اينگونه كاالي خويش را در ميان خوانندگان ساده قطعي مي
هـاي تـاريخي    البالي كتاب به اين كه اين مطالب در ناددهند و با است ترويج مي

ها  دهند، گويا وجود اين مطالب در كتاب ثبت شده است آن را به خورد مردم مي

                                                           
احداث و "مفيد خود به ناماين عوامل و اسباب را دكتور عبد العزيز دخان در كتاب شيرين و  -1

ذكر كرده است. ما نيز چند دليل و اطالعات مهم بـه   74-73در صفحه  "احاديث فتنه الهرج
 آن اضافه كرديم.
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كند، و آنان قواعد پـژوهش   بودن آن كفايت مي ها و راست اين دروغ براي اثبات
 برند! زنند به كار نمي علمي و تحقيق را كه شب و روز از آن دم مي

كنند، يا سندش ضعيف اسـت يـا    قل و بيان ميو بسياري از مطالبي كه آنان ن
(جعلي و دروغ است، يا به كلي اصلي ندارد

2F

1(. 
زننـد، تـا اينگونـه     خبري مي دانند اما خود را به بي بسياري اين حقيقت را مي
، بـي ارزش جلـوه دهنـد   جويي قرار دهند و آن را  تاريخ بزرگ ما را مورد عيب

خواهند مردم را  برند و مي ت به قلم ميهاي بد و از روي دشمني دس آنان با نيت
در مورد بهترين افراد اين امت متردد نمايند، و فتنه به پاكنند و بين فرزندان امت 

                                                           
 توانند دليل و حجت قرار بگيرند: اين سه نوع روايت اصالً نمي -1

رنـد و  هايي است كه اصلي ندارند، يعني اصـالً سـند ندا   خطرناكترين اين نوع روايات روايت
شود و مردم عوام آن  شود يا به كسي نسبت داده مي بلكه فقط قول و سخني است كه ذكر مي

 نمايند. پذيرند و بين يكديگر دست به دست مي را مي
هـايي   بعد از اين نوع روايت موضوع و جعلي قرار دارد. روايات موضوع و ساختگي روايـت 

دهـد و بـه دروغ احاديـث و     ا ترتيب مـي اند كه يكي از راويان آن دروغگوست كه اسانيد ر
كند، يا در ميان راويان فردي باشد كه متـروك و مـتهم بـه دروغ     اخبار و داستان درست مي

ها ايـن احاديـث و    هاي اين دو گروه مخالف قرآن و سنت صحيح هستند و اين باشد، روايت
ه و عادل آن را روايـت  روايات را به تنهايي روايت كرده اند، بدون اين كه كسي از راويان ثق

گذار و خرافاتي اند. سپس روايات ضـعيف قـرار دارنـد و     كرده باشد، و همچنين اينان بدعت
جـرح و تعـديل    ي  هايي اند كه يكي از راويان آن به علت عواملي كه نـزد ائمـه   روايت ها آن

 باشد. معروف است داراي ضعف باشد و اين علت مانع تصديق روايت مي
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دشمني ايجاد نمايند، پس چگونه جايز است كه مسلماني اينـان را بـين خـود و    
تاريخ و دين و فرهنگش واسطه قرار دهد؟ اين بـه معنـاي آن نيسـت كـه همـه      

هاي مختلفي هستند، بعضي از آنان عمداً  سان برابرند، نه بلكه آنان گروهخاورشنا
جويي و ايجاد شـك و   از روي كينه و دشمني حقايق را تحريف كرده و به عيب

ي اشـغال كشـورها    ترديد دست زده اند، اين گروه از روي دشمني و بـا انگيـزه  
گسـترش تمـدن    هاي آن و كشتن مردم و جلوگيري از بردن سرمايه براي سرقت

(اسالمي دست به چنين اقدامي زده اند
3F

1(. 
طرفـي و بـه صـورت حرفـه      بـا نـوعي بـي    –كه انـدك هسـتند    –و بعضي 

آكادميكي و منطقي به سراغ تاريخ ما رفته اند، اما اگر اندكي در كار آنان تأمل و 

                                                           
الرقابـة  «نظيرش  كردن با تاريخ را در كتاب بي هاي بازي بن عبداهللا ابوزيد صورت عالمه بكر -1

گويـد: پيـروي از كفـار     برشمرده است و مي» علي التراث دعوة إلي حمايته من الجناية عليه
هاي  هاي دروغين و كتاب هاي جادو و كهانت و نجوم و داستان (خاورشناسان) با چاپ كتاب

دادن بـه گمراهـي اسـت و     هاي اهل بـدعت و هواپرسـتان، دعـوت    كتابكننده و  ادبي گمراه
هـركس بـه   «نمايد، چنانكه در حديث آمـده اسـت:    موجبات نارضايتي خداوند را فراهم مي

رسـد   پاداش كساني كه از او پيروي كرده اند پـاداش مـي   ي هدايتي فرا خواند او را به اندازه
گنـاه   ي  ركسي به گمراهي دعوت دهد بـه انـدازه  بدون از اين كه از پاداش آنان كم شود و ه

». شـود  رسد و از گناهان پيروانش كاسـته نمـي   كساني كه از او پيروي كرده اند به او گناه مي
 چاپ دارالعاصمة. 17 – 16روايت امام احمد و امام مسلم. ص 

دانشـگاه  هاي مستشرقين اشاره نموده، چنانكـه   ي كتابش به بخشي از توطئهشيخ بكر در حاشيه
 اثر ابن عربي ملحد را به عهده گرفته است.» الفتوحات المكيه«سوربون چاپ كتاب 
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و كاستي به اين مهـم پرداختـه انـد، و علـت      دستي تهيبينيم كه با  دقت شود مي
ضعف و عدم موفقيت آنان اين است كه با دين بيگانه اند و زبان ايـن ديـن كـه    

تـوان بـه    اساس و محور تاريخ آن است را بلد نيستند، از جمله ايـن كارهـا مـي   
المعجم المفهـرس  «صالح الدين صفدي و تأليف » الوافي بالوفيات«چاپ كتاب 
(اشاره كرد» ث النبوي الشريفأللفاظ الحدي

4F

1(. 

 عامل دوم

هاي علمـاي تـاريخ    و ندانستن شيوه نبود علم شرعي و كمبود آگاهي و معرفت،
هـا   تاريخ و قواعدي كه آنان با توجه به آن تاريخ را تدوين و روايت نگارشدر 

 را ذكر كرده اند.
 است. تاريخ ي ورزيدن در مطالعه دومين عامل كوتاهي

ابن كثيـر خـود را بـه    حافظ به عنوان مثال بعضي از علما مانند امام طبري و 
هايشان ذكـر كننـد ملـزم     در كتاب هاي صحيح را ها و داستان ين كه فقط روايتا

ندانسته اند، بلكه در نگارش تاريخ شيوة مشخصـي را در پـيش گرفتـه انـد كـه      
ـ   ي هريك در مقدمه ده متوجـه شـود. امـا    كتاب خود به آن اشاره كرده تـا خوانن

بسياري از متفكران و نويسندگان و به طور كلّي فرهنگيان همواره اين قواعـد و  
تـوجهي بـه ايـن     ظر قرار نداده و از آن فاصله داشته انـد، و بـي  ها را مد ن مقدمه

                                                           
 جهاد در راه خدا بوده، را از اين كتاب حذف كرده اند؟! ي احاديثي كه متعلق به فريضهبرخي  -1
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ــه   ــده ك ــبب ش ــدمات و ندانســتن آن س ــد و مق ــياري از قواع ــاب بس ــا و  كت ه
 يي و حقيقت باشند.گرا فاقد منطق و واقع هايشان پژوهش

اش را بخـوانيم تـا روش و    هر كتـابي مقدمـه   ي از اين رو بايد قبل از مطالعه
 كتاب براي ما روشن شود. ي  شيوة نويسنده

محتـرم مثـالي در    ي تر گفتيم بـراي خواننـده   و براي بيان حقيقت آنچه پيش
امام ابن  ي كنيم، شيوه رائه مياهاي مورخين  مورد اهميت توجه به قواعد و شيوه

 زنيم. آوري تاريخ مثال مي را در جمع /جرير طبري 

(امام طبري ي شيوه
5F

 الملوكتاريخ األمم ودر نوشتن كتاب  )1
كتابش شيوه و روش خود را در كتابت تـاريخ   ي امام ابن جرير طبري در مقدمه

خبرهايي كـه در ايـن كتـاب در مـورد     «...  گويد: دهد و مي براي ما  توضيح مي
بعضي از گذشتگان ذكر كرده ايم و اگر خواننده يا شنونده آن را به خـاطر عـدم   

بودن آن نپسندد، بداند كه ما اين خبر را نياورده ايم و بلكـه   صحت و غير واقعي
اين خبر از ناقالن آن به دست ما رسيده است، و به همان صورت كه آنان به مـا  

 .)6F2(»نيده اند ما نيز به همان صورت ذكر كرده ايمرسا

                                                           
محمد بن جرير بن يزيد ابوجعفر طبري مفسر و محدث و فقيه و اصولي و امامي مجتهد بـود.   -1

هـ از جهان ديـده فـرو    310هـ به دنيا آمد و در سال  224ايشان در آمل طبرستان در سال 
 بست، از جمله تاليفات ايشان تاريخ األمم والملوك و جامع البيان في تأويل القرآن است.

 .52/  1تاريخ األمم والملوك  -2
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كند كـه روايـاتي كـه در     به روشني براي خواننده بيان مي /پس امام طبري
آن بر كساني است كه آن را  ي كتاب او ذكر شده اند همه صحت ندارند، و عهده

قـل  هـا را ن  نقل كرده اند، و او فقط به عنوان ناقلي امانتدار از راويان اين روايت
از ايـن رو بعضـي از    به صورت تحقيق و بررسـي نبـوده اسـت.    اوكرده و نقل 

ها نقل كـرده اسـت دروغگـو هسـتند و در ضـمن زيـاد        كساني كه طبري از آن
 ده اند، از آن جمله:نموروايت 

طبري در هردو كتاب تفسـير   :محمد بن حميد رازي شيخ و استاد طبري -1
و تاريخ خود از فرد مذكور زياد روايت نقل كرده است با وجود اين كـه  
اين محمد به دروغگويي و جعل روايت متهم است، و اكثريـت علمـاي   

 دانند. اعتبار مي جرح و تعديل او را ضعيف و بي
 بـه  روايات زيادي در تاريخ طبري كه تعداد آن لوط بن يحيي ابومخنف: -2

رسد از لوط بـن يحيـي نقـل شـده اسـت، و او در ايـن        روايت مي 585
ت به بيان وقائع و رويدادهاي مهم تاريخ اسـالمي از وفـات پيـامبر    ارواي

گرفته تا سقوط دولت اموي پرداخته است. اما علمـاي حـديث لـوط را    
 دانند. معتبر نمي
 ».چيزي نيست« گويد: ابن معين مي

هاي ساختگي و جعلي را از افراد ثقـه و مـورد    روايت«گويد:  و ابن حبان مي
 ».كند اعتماد نقل مي
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 .)7F1(»است ارزشي اخباري بي«گويد:  و ذهبي مي
داشـتن از شـيوه و شـرايطي كـه      با مثالي كه ذكر شد روشن گرديد كه اطالع

دانسـته انـد، بسـيار مهـم      علما در نوشتن تاريخ و فهم آن خود را بدان ملزم مي
آن شـرايط و   ديگر نويسـندگان  كتاب اين امام يا ي ام مطالعهاست و بايد به هنگ

وب آن اقدام به نوشتن تاريخ نموده انـد را  چنگارشي كه آن بزرگان در چار شيوه
 به خاطر داشت.

هـايي كـه بـه     هاي تاريخ و سـاير كتـاب   بقيه كتاب ي همچنين هنگام مطالعه
 اين امر مهم را مد نظر داشت.بايد پردازد  گذشته مي

هـا را بـه    اي بـوده كـه ايـن روايـت     روش بعضي از اين مؤرخين به گونـه  و
اين شايد و  .صورت مسند نقل كرده اند قطع نظر از وضعيت افراد اسانيد روايت

اش را بيان كرد او حوالـه   هركس سند گفته«كه  اي باشد مقولهبر اساس كارشان 
كه در تـدوين   وده اندنمتقليد  اي از علماي حديث اينگونه از عدهو » داده است

ها را بـا   حديث از اين شيوه استفاده كرده اند كه آنان در مرحلة اول همه روايت
كه اين مرحلـة وجـه تمـايز و     –نويسند، سپس در مرحلة دوم  بيان اسناد آن مي

سي و پااليش و تحقيـق و جـداكردن   ربه بر –تفاوت مؤرخين با محدثين است 
 پردازند. صحيح از ضعيف مي

                                                           
عصر الخالفة الراشـدة   مخنف (لوط بن يحي ازدي) في تاريخ الطبري: نگا: كتاب مرويات ابي -1

 هـ.1410چاپ دارالعاصمة رياض.  -). اثر دكتر يحيي بن ابراهيم اليحيي 487ص (
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ه اين منهج اشاره نموده و روش خود و اسلوب بيشتر ب :حافظ ابن حجر 
در  اكثر محدثين«گويد:  ، و ميها را توضيح داده در برخورد با روايتمتقدمين را 

هجري تا كنون، آنگاه كه حديثي را با سند آن  200و از سال عصرهاي گذشته 
8( »مسئوليتي ندارندكنند ديگر در قبال آن حديث  آورند گمان مي مي F

1.(  

اند  ها بوده كه ناقل روايت بودهي ناياوار منظور حافظ ابن حجر استپرواضح 
پاسداران دين از انحرافات نبوده است،  جرح و تعديل و ي منظورش ائمهقطعا و 

روايت در نظر  بزرگاني كه قواعد و قوانين برّنده و قطعي كه براي پذيرفتن و رد
كننـد، قواعـدي كـه در     اي اجـرا مـي   كننـده  گرفته شده را بر هر روايت و روايت

 .بشر و ادوار تمدن آن شبيه و همانندي ندارند ي تجربه
 هـاي هـر   روايـت كه شته باشـد دا آن رت گرامي توانايي ي پس بايد خواننده

بـه ايـن    ر دهـد. كتابي را در پرتو قواعد محدثين نقّاد مورد بررسي و تحقيق قرا
آن وضعيت و حالـت   ي شود كه به وسيله گفته مي» مصطلح الحديث«عد علم قو

گردد  ها از لحاظ اين كه پذيرفته شوند يا رد شوند با دو چيز مشخص مي روايت
 كه عبارتند از:

                                                           
چاپ المعارف النظاميه. شرح حـال امـام سـليمان بـن احمـد طبرانـي        75/  3لسان الميزان  -1

 گانه: الكبير واألوسط والصغير. صاحب معاجم سه
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(: براساس اقوال علماي بـزرگ نخست
9F

جـرح وتعـديل وضـعيت و حالـت      )1
 گيرد، و هركس صالح و معتمد باشـد  ها مورد بررسي قرار مي راويان اين روايت

هـايش   روايـت  ناصالح و ضعيف باشـد  هايش مورد قبول است و هركس روايت
 شود. پذيرفته نمي

دادن آن با قرآن  ها و نقد آن با مطابقت كردن و توجه به متن روايت : نگاهدوم
و  .ح پيامبر و اصول كلي كه از قرآن و سنت اسـتنباط شـده اسـت   و سنت صحي

روايــت منكــر و معــروف و ناســخ و منســوخ از هــم متمــايز و جــدا  ،اينگونــه
 گردند. مي

تحقيـق را   اين در صورتي است كه خواننده توانـايي انجـام ايـن پـژوهش و    
ـ        داشته، و از اين دانش آگـاه  ي باشـد، و گرنـه بايـد كـار را بـه صـاحب آن يعن

 متخصصان از اهل بحث و شناخت بسپارد.
 

                                                           
بن معين و امام بخـاري و امـام مسـلم و شـعبه و ابـن      بزرگان و اماماني مانند امام احمد و ا -1

مبارك و رازي و ابن حجر و ذهبي و ديگـر بزرگمـردان ايـن ميـدان، اقـوال ايـن ائمـه در        
شود ذكر شـده اسـت، ماننـد كتـاب الجـرح و       هاي مخصوص كه كتب رجال ناميده مي كتاب

و آن را تهـذيب  التعديل رازي و تهذيب الكمال مزي كـه ابـن حجـر آن را مختصـر نمـوده      
هـاي   التهذيب ناميده و سپس اين را مختصر و تقريب التهذيب ناميده اسـت، و ذهبـي كتـاب   

هاي زياد ديگري هست كه بعضـي   ترين آن ميزان االعتدال است، و كتاب زيادي دارد كه مهم
 به بيان راويان ضعيف اهتمام ورزيده و بعضي مختص ذكر راويان ثقه هست.
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 عامل سوم

تـاريخ ايـن اسـت كـه بعضـي از نويسـندگان        ي عامل سوم كوتاهي در مطالعـه 
هـاي نخسـت    توان در روايت تاريخ به خصوص در آنچه بـه دوره  گويند: مي مي

در صـورتي كـه ايـن از     پوشي كرد، تساهل و چشم شود، ربوط ميمتاريخ اسالم 
 ي اهات فرهنگيان ماست، چـون ايـن نـوعي متأثرشـدن از شـيوه     بزرگترين اشتب

نگـاري غربـي بـه نقـل اسـانيد اهميتـي داده        تاريخي غربي است كـه در تـاريخ  
شود، و بزرگترين نمونه در اين مورد اين است كه اسانيد بين آنان و انجيـل   نمي

هاست صدها سال است كه قطع گرديده چه رسد بـه ديگـر    كه كتاب مقدس آن
 ها! بكتا

بخشي از دين ماست و به هيچ صورتي درسـت   تاريخ اهل بيت و صحابه 
روايـت آن   برابـر قـرار دهـيم و يـا در گـرفتن      نيست كه آن را با تاريخي ديگر

ـ   ائيم، و رواداشتن هرگونه ستم يا تتساهل نم ن تـاريخ قطعـاً   سـاهل در مـورد اي
تحريف و تغيير اثر ، و بر صحت و سالمت احاديث از هگذاشت تأثيري بد بر دين

 منفي خواهد گذاشت.
10F1 ابـوهريره  جو به اي مغرض و كينه عدهورشدن  جويي و حمله عيب

راوي  ؛
 ترين مثال و نمونه در اين مورد است. ، روشني بزرگاسالم و آن صحاب

                                                           
ي اوس، در نامش اختالف  مر بن عبد ذي الشري، صحابي جليل، از قبيلهابوهريره بن عا - 1

هاي بسياري  روايت جهاي خداوند در حفظ بوده است، و از پيامبر  ي از نشانه شده، او نشانه
هـ وفات يافت، در  57دارد، پيامبر مهربان براي او و مادرش دعاي خير نموده، در سال: 
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جوامع «حديث از او روايت شده چنانكه امام ابن حزم در كتابش  5374كتب حديثي 

اثر » اإلصابة في تمييز الصحابة«ذكر كرده است. سوانح اين صحابي جليل را در » السيرة
 بن حجر مالحظه نمائيد.حافظ ا

گرايان تيرهاي انتقاد خويش را متوجه اين صحابي مظلوم نموده و ابراز  اما گمراهان و بدعت
تعجب كرده اند كه چرا از پيامبر اين همه روايت داشته است، محمود ابوريه كتابي به اسم 

و عبدالحسين تصنيف نموده و به  اين صحابي محترم تاخته است. » ابوهريرة شيخ المضيرة«
تصنيف كرده است، در حالي كه راوياني وجود » ابوهريره«شرف الدين عاملي كتابي به اسم 

از آنان روايت شده است،  بطور مثال عبدالحسين  سها برابر روايات ابوهريره  دارند كه ده
، طبع مكتبة األلفين) 308ي:  شرف الدين عاملي در كتاب المراجعات خويش (صفحه

او عليه السالم به ابان بن عثمان گفته: ابان بن تغلب سي هزار حديث از من  نويسد: مي
، 79 -78/ 1روايت نموده، تو نيز آن را از من روايت كن. و اين نص در رجال النجاشي (

، داراألضواء، تحقيق محمد جواد النائيني) آمده است. و هم چنين جابر جعفي يكي از 1ط: 
هزار روايت  210شمارد، رواياتش به  او را بسيار بزرگ مي راوياني كه صاحب المراجعات

رسيده است، يعني نزديك به ربع مليون روايت! آيا اين تعداد زياد روايت انسان را به تعجب 
–سكند؟ در حالي كه دكتور محمد اعظمي گفته: تعداد احاديث ابوهريره  و دهشت وادار نمي

رسد. براي تفصيل بيشتر به كتاب  ث مي) حدي1336صرف به ( -آن مكررات حذف از پس
 مراجعه شود.» 76ي:  ابوهريرة في ضوء مروياته، صفحه«

علم و دانشمندان گرامي به خوبي در جريان هستند كه اين صحابي جليل فقط  و هم چنين اهل
ي رواياتش از طريق ديگر صحابه  تعداد اندكي از روايات را به تنهائي روايت نموده، اما بقيه

 ز روايت شده است.ني ش
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خدادهاي تاريخي قديم راي از  بعضي از پژوهشگران به مناقشه و بررسي پاره
و  كننـد،  نفي مـي را آن ي ي از آنان آن را اثبات و برخپردازند كه بعض و فعلي مي

حوادث و  آورد، با اين كه بعضي از كدام براي ديدگاه خود دليل و حجت مي هر
كنيد در مورد تاريخ آل بيت و  پردازش به آن سود زيادي ندارد، پس چه فكر مي

 صحابه كه حامالن شريعت و دژهاي محكم آن بوده اند؟!
دورة نخسـت   يهـا  نيست كه بايد با همـه اخبـار و روايـت   ي آن ااين به معن

تاريخ خود از لحاظ قبول و عدم قبول تعامل و رفتاري داشته باشيم كه در مورد 
دهيم، بلكه بايـد بـين اخبـار تـاريخي و احاديـث فـرق        احاديث آن را انجام مي

 گذاشت.
شـود از زهـد و    هـا و اخبـار كـه از آل و اصـحاب نقـل مـي       اگر اين روايت

سرشـتي آنـان حكايـت     اخالقي و نيك شجاعت و سخاوت و جانفدايي و خوش
كنند و با اصول كلي شريعت تضادي ندارند و از اموري نيسـتند كـه فطـرت     مي

ا هـ  پذيرد؛ در اين صورت ذكر و روايت و نوشـتن ايـن روايـت    سالم آن را نمي

                                                                                                                                      
و دكتور محمد » األنوار الكاشفة«برخي از علماي كرام از جمله: عالمه معلمي: در كتابش 

دفاع عن أبي هريرة رضي «و عبدالمنعم عزي در كتاب » دفاع عن السنة«ابوشهبه: در كتابش 
 به شبهات ابوريه پاسخ گفته اند.» اهللا عنه

طرف عبدالحسين شرف الدين عاملي، شيخ فاضل عالمه  و اما در رابطه با رد شبهات وارده از 
نگاشته و » البرهان في تبرئة أبي هريرة من البهتان«عبداهللا الناصر كتابي زيبا و علمي به اسم 

 هاي او را مدلل پاسخ گفته است. سرائي هرزه
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 اگـر ايـن   كنـد و  شرعي را مخدوش نمـي مانعي ندارد؛ چون بيان آن هيچ اصلي 
شود. امـا اگـر    ها بيان گردد به مقام آل و اصحاب زيان و آسيبي وارد نمي روايت

پردازد يا بـه   اي از مواضع حساس مي ها يا پاره هايي به بررسي فتنه چنين روايت
كلّي شريعت مخالف اسـت و بـه   كند، يا با اصول  مقام آل و اصحاب اهانت مي

هـايي بايـد مـورد     پذيرد، چنين روايـت  اموري آغشته است كه فطرت سالم نمي
عادالنـه  هـايي   و چنين روايت ،بررسي قرار گيرد و سند آن به دقت بررسي شود

 مورد دادرسي علمي قرار گيرند.
ورزيـدن در   ها سه عامل جوهري و اساسي بود كه از خـالل آن كوتـاهي   اين

 اندن و ارائه و نقل تاريخ اسالمي وارد گرديده است.خو





 

 

 فصل دوم:
گفتن به شبهات پيرامون تاريخ اهل بيت و  قواعد در پاسخ

     ش صحابه

بـه   تـوان  وارد شـده را مـي   بيت و صحابه اتهامات و شبهاتي كه به تاريخ آل 
 چهار نوع تقسيم كرد:

 ها و اخبار ضعيف: كه از لحاظ سند باطل و از لحاظ متن منكـر  روايت اول:
ـ   ها به كثرت يافت مـي  ند، اين مورد در بعضي از كتابا د بـه هنگـام   شـود و باي

هـا بـه آل    هايي در اين كتاب مواظب بود، چون روايت هايي خواندن چنين كتاب
بيت و صحابه نسبت داده شده كه با مقام واالي آنان تناسب نـدارد، و در فصـل   

هـايي   وه كـرده اسـت) چنـين كتـاب    هايي كه سيماي تاريخ اسالم را مشـ  (كتاب
 خواهند شد. فيرّمع

را كه به نام هاي ضعيف و باطل و جعلي  هايي بسياري از روايت چنين كتاب
آل بيت و صحابه جعل شده اند، در بر گرفته است، در برخورد با چنين شبهاتي 

همه اين روايت هاي ضعيف رد شود وآنها را به سوي ديوار  قاعده اين است كه
، چــون درســت نيســت كــه مســلمان در عقيــده و ديــنش بــر چنــين  انــداخت

. ي مسـلمان اسـت   عقيدههايي اعتماد كند، و آل بيت و صحابه بخشي از  روايت
پسندد كه در تعاليم ديـن خـود احاديـث     پس چگونه يك مسلمان براي خود مي
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ساختگي و دروغيني را كه اساسي ندارند مسـتند و اسـاس خـود قـرار دهـد و      
و صريحي كه در صـحت آن ترديـدي نيسـت را رهـا كنـد، و       نصوص صحيح

ـ  را تـرك  پيامبر تواند قرآن و سنت صحيح  چگونه مي هـاي   د و بـه يـاوه  گوي
 دروغين روي آورد؟!

كريم آل بيت را پاكيزه قرار داده و اصحاب را تزكيه و در آيات زيادي  قرآن

﴿گويد:  آنان را ستوده است، خداوند متعال در مورد آل بيت مي      

             ﴾  :۳۳[األحزاب.[ 

 شما كامال و كند دور بيت اهل شما از را گناه و پليدي خواهد مي فقط خداوند«
 ».سازد پاك را

اين آيه منبع فضائل اهل بيت پيامبر است كه خداوند اهل بيت را با اين آيـه  
شرافت داده و پاك گردانده و پليدي و كارها و اخالق زشـت و نكوهيـده را از   

 كرده است.آنان دور 
را ستوده است، و آنان را اينگونه توصيف  شو در آيات زيادي صحابه 

﴿نمود:                  ﴾  :آنها پيوسته« ].۲۹[الفتح 

 را او رضاي و خدا فضل همواره كه حالي در بيني مي سجود و ركوع حال در را
 .»طلبند مي

خداوند در اين آيه جامع حالت صحابه را اينگونه بيان كـرده كـه آنـان اهـل     
ركوع و سجده و نماز و فروتني اند و سپس به صداقت و اخالصي كه آنـان در  

﴿دل دارند اشاره كرده است و فرمود:     ﴾     و اين يك عمل قلبـي اسـت كـه
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ني آنان خالصانه به دنبال تواند از آن اطالع داشته باشد، يع جز خداوند كسي نمي
 هستند. خداوند رضامندي

و خداوند وضعيت و حالت صحابه را با خودشان نيز بيان نموده و خطاب به 

﴿فرمايد:  مي پيامبر                  

  ﴾  :و خود ياري با را، تو كه است كسي همان او« ].۶۳ – ۶۲[األنفال 

 »!داد الفت هم، با را آنها دلهاي و ،كرد تقويت مؤمنان،
هاي اهل بيت و صحابه همه بر يـك كلمـه جمـع شـده اسـت و آن       پس دل

توحيد و اسالم و محبت است، اين آيـات و ديگـر آيـاتي از ايـن قبيـل       ي كلمه
اساسـي را   احاديث و اخبار باطل و بي امااصلي است كه بايد به آن رجوع كرد، 

 .بايد ترك كردكه در حق اهل بيت و صحابه نقل مي شود 
 ده چه زيبا سروده است:نيو سرا

ــنة ــة س ــحابة والقراب ــب الص  ح
 

ــاين  ــا ريب إذا أحيـ ــي ـ  القـ
 

داشتن صحابه و خويشاوندان پيامبر سـنتي اسـت كـه وقتـي پـس از       دوست
 شوم. همين محبت با خدا روبرو ميمرا زنده نمايد با  مرگ، خداوند

 فئتان عقدمها شريعة أمحد
 

 الفئتان ذانكبأيب وأمي 
 

 

(صحابه و اهل بيت) دو گروه هستند كه شريعت احمد آنان را بـه يكـديگر   
 پيوند داده است كه پدر و مادرم خداي اين دو گروه باد.

ــدى ــبل اهل ــالكتان يف س ــان س  فئت
 

ــان   ــدين اهللا قائمتـ ــا بـ  ومهـ
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رهـروان راه هـدايت انـد و آن دو    كـه  (صحابه و اهل بيت) دو گروه هستند 
 گروه با دين خدا به پا خاسته اند.

ــحبه   ــنيب وصـ ــا آل الـ  فكأمنـ
 

(اندجســـا هـــروح يضـــم مجيع
11F

1( 
 

 

ايشان يك روح هستند كه در دو جسم قرار  ي گويا اهل بيت پيامبر و صحابه
 گرفته اند.

حديث دروغينـي نيـاز    به هيچ بيت و صحابه و بايد خوب بدانيم كه اهل 
ندارند كه فضائل آنان را بيان كند، چون فضيلت و برتري آنان امر مسلّمي است 

 كند مگر آن كه از روي لجاجت و تكبر منكر آن شود. و كسي آن را انكار نمي
هـاي كـه در فضـايل اهـل بيـت و صـحابه و        احـاديثي و روايـت   نوع دوم:

هـا و   هاي دروغ و تزوير اين احاديـث را بـه بـدي    اما دستهايشان است  خوبي
 نان مبدل كرده است.هاي آ زشتي

كـه  هـايي   پراكنان خبر ندارند كه ايـن دروغ  هو تعجب اينجاست كه اين شبه
تضاد و مخالفت دارد و اين احاديث صـحيح آن   كنند با احاديث صحيح ارائه مي
 .برد هاي دروغين را كامالً از بين مي روايت

با مرتدين جنگيـد و    ابوبكر صديق از وفات پيامبر به عنوان مثال بعد  
شـد او را   به فرمان پيامبر كه فرموده بـود: هـركس ديـنش را تغييـر داد و مرتـد     

عمل پوشانيد و از اسالم و مسلمين دفاع كرد، اما بعضي آمده اند  ي بكُشيد جامه
ار زشت معرّفي كـرده انـد،   را به عنوان يك ك شاهكار صديق اين فضيلت و 

                                                           
 نگا: نونية القحطاني. -1



   

 29     وصحابه بيت اهل تاريخ پيرامون شبهات به گفتن پاسخ در قواعد: دوم فصل

كنند  رسول خدا به دروغ ادعا مي ي پراكني در مورد اين عمل خليفه ههآنان با شب
كردن با او امتناع كرده اند جنگيـده   كه ابوبكر با مسلمين يا با كساني كه از بيعت

 صـديق  اين عمل مبـارك  شاست! اين گروه غافل اند از اين كه بزرگان صحابه 
و بلكه به اجماع امت كار به جا و خوبي بود و همچنين غافل اند  را تائيد كردند

هاي عليه مرتدين ابوبكر  در جنگ از اين كه امام اهل بيت علي بن ابي طالب 
در مـورد كسـاني كـه پـس از وفـات       با علي  نمود، و ابوبكر  را ياري مي

تـو   د و گفت:باز زده اند مشوره كر دادن زكات سر مرتد شده اند و از پيامبر 
هـا   گـويم: اگـر چيـزي كـه پيـامبر از آن      گويي اي ابالحسن؟ گفـت: مـي   چه مي

 گرفته از آنان نگيري پس تو بر سنت و روش پيامبر قرار نداري. مي
اگر از دادن زانوبند شتري امتناع ورزند با آنان خـواهم  «گفت: صديق ابوبكر 

(جنگيد
12F

1(. 
و خيرخـواهي ايشـان    سابـوبكر   بـراي  اخالص علي و از دالئل روشن 

براي اسالم و مسـلمين و تـالش وي بـراي بقـاي خالفـت و اتحـاد مسـلمين،        
موضعي است كه علي به هنگام قصد ابوبكر براي رفتن به جنگ مرتـدين آغـاز   

 كرد.
ذي «كند: وقتي ابوبكر سوار بر سـواري خـود بـه سـوي      ابن عمر روايت مي

با در خطر قراردادن جان خود ما « گفت:حركت كرد علي او را گرفت و  »القصه

                                                           
طالـب دكتـر    لـي بـن ابـي   ، اسمي المطالب في سـيرة ع 670الرياض النضرة محب طبري ص  -1

 .144صالبي ص 
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گـرد سـوگند بـه خـدا اگـر بـه مصـيبت از         به مدينـه بـاز   ،را دچار فاجعه نكن
 .)13F1(»دادن شما گرفتار شويم هرگز اسالم سامان نخواهد گرفت دست

و بـه مدينـه    را پـذيرفت  مخلص علي آنگاه ابوبكر صديق نصيحت امين 
 بازگشت.

كننـد و   تكـرار مـي  المانـه  هـاي ظ  آيند و عبارت ميها افرادي  بعد از همه اين
بـه ظلـم و عـدوان     خالفت ابـوبكر را نپذيرفتنـد،  ها قبائلي را كه  آن«گويند:  مي

 .)14F2(»انده دينام مرتدين 
اند؟ نام ببريد، چـرا آنـان را نـام    اين نام گذاري را به راه انداخته چه كساني 

؟ ايـن كسـاني كـه چنـين     كنند آنها بر كدام برهان و دليل اعتماد مي بريد؟ و نمي
كـردن در اجـراي احكـام و     گويند دليلي ندارنـد جـز دروغ و سـتم    سخناني مي

تاريخ به اين صورت بيمارگونه كه هيچ ارتبـاطي بـا پـژوهش علمـي      ي محاكمه
 ندارد.

ه خبـر  واقعـ  از ايـن  همچنانكه پيامبر  با خوارج علي و همچنين جنگ 
هـا   بود، بعضـي  در حقيقت اطاعت از فرمان پيامبر  آنانداده بود و جنگيدن با 

در اداره و حكومـت بـه زشـتي     ايشـان را  و درايت اين فضيلت بزرگ علي 
هاي ايشان برشمرده اند، اما داسـتان عبـداهللا بـن     تعبير كرده اند و اين را از بدي

                                                           
 .315 – 314/  6نگا:  البدايه والنهايه ابن كثير  -1
 .48كامل النجار وجريمة االرتداد، نبيل كرخي  -2
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ترين داليلي است  براي گفتگو با خوارج فرستاد از واضح او را كه عليعباس 
(كه بر آنچه گفتيم داللت دارد

15F

1(. 
و خالفـت را بـه    صلح كـرد  معاويه امير با  بن علي حسن و همچنين 

حسـن بـراي اصـالح و     بـود، و  خبـر داده  از ايـن  پيامبر واگذار كرد،  ايشان
 انجام داد، امـا ر بزرگ را حفاظت از خون مسلمين و پاسداري از وحدت اين كا

كـه بعضـي    خواهند اين شاهكار و فضايل را بد نشان دهند، تا جـايي  اي مي عده
جـويي قـرار داده و    ا مـورد عيـب  ر  مجتبي حسن سردار جوانان اهل بهشت

ده و اينگونه به ايشان طعنه زده اند، امـا  ملقّب نمو )16F2(»مذلّ المؤمنين« را بهايشان 
را ستوده و فرموده اسـت:   كار حسن پيامبر  اين كهها غافل اند از  اين بدبخت

او بـين دو گـروه    ي اين فرزندم سردار است، و اميد است خداونـد بـه وسـيله   «
 .)17F3(»بزرگ مسلمين صلح ايجاد نمايد

آوري  را جمـع  كـريم ذ قـرآن  النـورين  ذيسوم عثمان  ي خليفهو همچنين 
نمود، اين شاهكار بزرگ نيز برگردانده شده و از آن به عنوان يك كار بد تعبيـر  

را از  آميـز  موفـق  كار خجسته وكرده اند، با اين كه امت اسالمي تا به امروز اين 
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دانند كه قـدر   ها بر اسالم و مسلمين مي ها و از بزرگترين منّت رين فضيلتبزرگت
 داند. خدا مياين كار را فقط 

جـويي   عيب سالنورين  ذيعثمان از كه  ز اين رو علي بن ابي طالب كسانيا
در مورد عثمان غلو نكنيد و به او  !گفت: اي مردم كرد و مي نهي ميرا  كردند مي

 –آوري قرآن  يعني جمع –جز سخن نيك نگوئيد، سوگند به خدا كاري كه كرد 
سوگند بـه خـدا    –يعني صحابه  –ما  ي هرا انجام نداده بود مگر با هماهنگي هم

 .)18F1(»كردم گرفتم آنچه او كرده بود مي امور را به دست مير من نيز زمام اگ
كردن حقايق در مورد آل بيت و صـحابه كـه مـوارد     ها و وارونه و ديگر طعنه

نـد مثـال بـراي توضـيح ارائـه كـرديم، و       چزياد ديگري هم هست، و مـا فقـط   
 هايي كه بعضي در پيش گرفته اند برحذر باشد. تاريخ از اين شيوه ي خواننده

اين كه اصل داستان و حـديث صـحيح باشـد، امـا بعضـي بـه آن        نوع سوم:
افزايند، تا جايي كه حديثي كه از چند كلمـه و يـك صـفحه     چيزهاي زيادي مي

دهند كه همين يـك صـفحه را بـه كتـابي      بيشتر نيست را چنان كش و قوس مي
 د:نمانهرسانند كه سرشار از دروغ و ياوه است،  مي كامل
در اصل اين حديثي است كـه از يـك صـفحه بيشـتر      :سقيفه ي حادثه ) أ(

و متون جعلي به آن اضافه كرده اند  كرده نيست، و بعضي آن را روايت
را  غرضـان آن مبعضـي از  كه با روايت صحيح مخالف است، و سـپس  

انـد،   دهبر آن افـزو زدن به صحابه  صد طعنهگرفته و يك كتاب كامل به ق
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و ديگر كساني كه در مورد سقيفه » السقيفه«چنانكه جوهري در كتابش 
 كتاب تأليف كرده و دروغ نوشته اند چنين كرده اند.

19Fالخميس يةو همچنين حديث (رز ) ب(

 ) و غيره.1
از آنچه  خواند بايد مواظب باشد، و اصل داستان را پس كسي كه تاريخ را مي

اصـل داسـتان در منـابع موثّـق، و بـا اسـانيد        غالباه آن اضافه شده جدا كند. و ب
غير موثق و با اسانيد باطل يا گاهي بدون  عها از مناب صحيح وجود دارد، و اضافه

هاي نادرسـت همـواره نقـش     سند گرفته شده اند، ترديدي نيست كه اين اضافه
اري از مردم داشته اسـت، و  شدن آن بر بسي شدن حقايق و مشتبه مهمي در ضايع

يمايي مشـوه از تـاريخ اسـالم ترسـيم     ا به جايي رسانيده است كه برخي سكار ر
 ي هـاي برجسـته   نمايند و به سبب اين تزوير در مـورد بزرگـان و شخصـيت    مي

 كنند. اي مي هاي ستمگرانه اسالمي داوري
افه و اين كه سند خبر يا حديث صحيح باشد و چيزي به آن اض نوع چهارم:

زيـرا   ؛كم نشده باشد، اما در حديث اشتباهاتي كه از صحابي سر زده ذكـر شـده  
 .معصوم نيست مانند ديگر مردم صحابي
گوئيم: چه كسي هست كه هرگز اشتباه نكرده؟ چه كسي هست كـه هـيچ    مي

 بدي از او سر نزده باشد؟
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انسـان  ه اند و اين است كه آنان انسان بود شاعتقاد درست در مورد صحابه 
شده اند  ها دچار غفلت و فراموشي مي آنان نيز مانند ساير انسان كند و اشتباه مي

(و ما مدعي نيستيم كه آنان از گناه معصوم بـوده انـد  
20F

هـاي   پـس بايـد خـوبي    .)1
پوشي كرد، سوگند به خـدا اگـر مـا     هاي آنان چشم صحابه را ذكر كرد و از بدي

صالح و جانفشاني و جهاد آنان در راه خدا  ها و اعمال اشتباهات آنان را با نيكي
ريگ در برابر توده و اي  و ياري دين خدا، مقايسه كنيم اشتباهات آنان مانند ذره

 ماند. بزرگ ريگ و يا مانند قطرة آب در برابر دريا مي ي تپه
پس اگر روايت در مقياس جرح و تعديل صحت داشت و ظاهر روايت ايـن  

ه و يـ خطايي سر زده است، مسلمان بايد بهتـرين توج  رسانيد كه از صحابه را مي
و بايـد از آنچـه   « گويد: مي / روانيقيعذر را براي آنان در نظر بگيرد، ابوزيد 

                                                           
ندارد، پس بايد بين عدالت و عصمت فرق گذاشـت،  عدالت صحابه تضادي  ي و اين با مقوله -1

زند، هيچكسي از علمـا چنـين    مقصود از عدالت اين نيست كه از صحابه گناه و خطا سر نمي
چيزي نگفته است و فقط معصوم اينگونه است، چون عدالت چيزي ديگر و عصـمت چيـزي   

تزكيـه و تائيـد بـرويم    ديگر است، عدالت يعني اين كه روايات صحابه بدون اين كه به دنبال 
شود، چون قرآن آنان را تزكيه و تائيد  ها  جستجو نمي شود و از اسباب عدالت آن پذيرفته مي

 فرموده و پيامبر نيز آنان را تائيد كرده است.
، والمنهج في التعامل مع رويات ما شجر بين 93نگا: اعتقاد اهل السنة في الصحابه وهيبي ص 
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بين صحابه روي داده دست نگاه داشت، و آنان سـزاوارترين مـردم هسـتند كـه     
 .)21F1(»بهترين توجيه و گمان در مورد آنان برده شودسزاوارند 

و آنچه در مورد اختالفات صحابه با يكديگر نقل « گويد: العيد ميو ابن دقيق 
و به آن نبايد توجه كرد، و رواياتي  دروغ اند، بعضي از اين روايات باطل و هشد

كنيم، چـون قبـل از همـه     كه صحيح هستند ما آن را تأويل درست و نيكويي مي
د احتمال وگفته ش خداوند آنان را به نيكويي ستوده است، و سخني كه بعد از آن

شكوك و موهوم امري را كـه مسـلّم و معلـوم اسـت باطـل      متأويل دارد و چيز 
 .)22F2(»كند نمي

و وارد  گمان نيك داشـت  پيامبر  ي صحابهبايد نسبت به «گويد:  آمدي مي
برحسـن   و آنچه آنان كرده يا گفته اند ،ها روي داده نشويم اختالفاتي كه بين آن

هـاي   كه كارها و گفتـه  نبايد فراموش كرد و نمائيم،نيت و قصد نيك آنان حمل 
آنان به استناد اجتهادشان بوده است، چون نصوص متواتر قرآن و سنت و اجماع 

شـود   ت آنان را ستوده است و بيشتر كارهاي زشتي كه به آنان نسبت داده مـي ما
اپرسـتان و سـاخته و   هـاي هو  صحت ندارد و فقـط محصـول حـدس و گمـان    

گويد: و آنچه نقل آن ثابت اسـت و   ، تا آن جا كه مي»دشمنان است... ي پرداخته
ـ  يـل آن مـي  أوتوان آن را رد كرد بايـد اگـر احتمـال ت    نمي هتـرين  ه برود آن را ب

صورت حمل كرد و گرنه بايد از واردشدن به آن خودداري كرد، و بر اين بـاور  
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د كه به آن نرسيده ايم، چون چنـين كـاري بـراي    ومي دارفهويل و مأباشيم كه ت
شـدن   تر است و بيشتر انسـان را از دچـار لغـزش    دينداران و جوانمردان شايسته

گفـتن او لزومـي    نمايد و چون سكوت انسان در جـايي كـه سـخن    محافظت مي
كند بـه خصـوص    طي ندارد حفاظت ميرباو را از واردشدن به آنچه به او ندارد 

زدن از روي گمـان و تيرانـداختن در    احتمال لغزش و حـرف  گفتن كه در سخن
 .)23F1(»، بهتر است در اين موارد سكوت نمائيمتاريكي باشد

مغرضان چنين اشتباهاتي اين است كه اين  گردد بيشتر ميآنچه باعث تأسف 
كـاو و  و  تا جايي كه كارشان فقط اين شده اسـت كـه بـه كنـد     ودهنم را بزرگ 

حـق و   ي قضـيه عمـل  پردازند تا اشتباهات را پيدا نمايند، گويا ايـن   كوشش مي
كسي آن را بداند مؤمن است و هـركس از آن خبـر    كند و هر باطل را روشن مي

 نباشد كافر يا منافق است!!
اسـت؛ مـا را    روي داده موثقي از آنچه بين صحابه نبود اطالعات دقيق و 

كـريم   ترين اصل يعنـي قـرآن   اساس اساسي يخ صحابه بركند تا با تار موظّف مي
تعامل نموده و تاريخ آنان را از همين رهگذر مورد بررسي قـرار دهـيم و قـرآن    
آنان را تزكيه و تائيد نموده است، اگر پژوهشگر نتوانست براي روايتـي سـندي   
صحيح به دست بياورد او داراي اصلي كلي است كه بايد از آن پيـروي كـرد، و   

و در  بـوده انـد   پيـامبر  ن اصل كلي اين است كه خداوند نسلي را كه همراه آ
ي دين جهاد كرده اند ستوده است، و هرگز چنـين نيسـت   كنار ايشان براي برپاي
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چنـين   ي ايـن قـوم شايسـته    هآينـد  دانـد در  كه خداوند قومي را بستايد كه مـي 
اوند دانـاي آگـاه   شود و حال آن كه خد ستايشي نخواهند بود، چگونه چنين مي

 است؟!
و اشتباه و  اها خط با اين كه معتقديم صحابه انسان بوده اند و مانند بقيه انسان

 زده است. كوتاهي از آنان سر مي
بـه   شـان اينمـودن   ورزي با آنان و مـتهم  كردن آنان به بدكاري و كينه اما متهم

شـود كـه    يطلبي و غيره به معني اين است كه بـه نـوعي ادعـا مـ     نفاق و قدرت
 دانسته و حقيقت از اين قرار است و بايد خداوند چنين كند. خداوند نمي

هايي كه مستشرقين و هواپرستان ترويج  از رفتن به دنبال اين روايتبايد پس 
بنياد  ت ضعيف و سستااساس رواي داده اند آناني كه اختالف ميان صحابه را بر
(مستشرقين بپرهيزيم،و گاهي با سوء قصد به تصوير كشيده اند 

24F

و هواپرسـتان   )1
اختالف بين صحابه به صورت بسيار زشتي ترسيم كرده اند گويا آنان با كسـاني  

                                                           
هاي عقيـدتي و تـاريخي مسـلمانان     از جمله مستشرقيني كه تيرهاي خود را به سوي ميراث -1

د)، و (د. مرجليوث)، و (ج. فينسك)، و (زويمر)، و (گولد زيهر)، -اربري  نشانه رفته اند: (اج
هـا و   باشند.  در مقابل دانشمندان و نويسندگان زيادي از برنامه و (فون گرونباوم) و غيره مي

ي اين دشمنان اسالم پرده برداشته اند؛ از جمله: استاد يوسف العظـم   هاي مغرضانه ريزي طرح
ط. دارالقلـم. و هـم چنـين د.    » اريخنا بين تزوير األعداء وغفلة األبنـاء ت«در كتاب مفيدش: 

ط. دارالبيـان، و در ايـن   » االستشـراق والمستشـرقون  «مصطفي السباعي در كتاب ارزشمند: 
 ».الموقف من التاريخ اإلسالمي«سنگ:  اواخر دكتور حامد خليفه در كتاب گران
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كه به دنبال كرسي و عاشق رهبري هستند و براي رسيدن به قدرت در كشمكش 
 برند، هيچ فرقي ندارند. و نبرد با يكديگر به سر مي

هـا و اخبـار را    بكوشد روايت شايسته است مندي پس براي هر انسان غيرت
هاي تـاريخي انـدكي كـه اسـانيد      روايت بررسي و تحقيق نمايد، سوگند به خدا

كنـد و ايـن    باشد ما را كفايت مـي  صحيحي دارند و از تناقض و تضاد خالي مي
بهتر از آن است كه مطالب تاريخي ما زياد اما آكنده از دروغ و تهمـت باشـد، و   

هـاي مؤمنـان فتنـه و     خواهد در ميـان صـف   كه مي كسي باشد شكاري براي هر
را زير  شي كرام  اختالف ايجاد كند و جايگاه نسل يكتاي روزگار يعني صحابه

نسلي كه نور نبوت و ارتباط زمين با آسمان را مشـاهده كـرده و بـا     ؛سوال ببرد
و سربلندي اين دين و گسترش آن در ساير مناطق جهاد  ءتمام وجود براي اعال

 است. كرده
دادن آن به گويندگان  و ما بايد از اين تاريخ فقط مطالبي را بپذيريم كه نسبت

تقـديس و   ي دهنـدگان آن صـحت داشـته باشـد، و بايـد دور از هالـه       يا انجـام 
گذاشـتن و كاسـتن از ارزش،    نمايي و افراط در ارج نمايي و سياه بزرگ ي روحيه

 بوده باشد.
گـوئيم و اسـتقبال    آمـد مـي   شـند خـوش  چند اندك با حقايق درخشان را هر

ها هرچند  هاي فضايل و عيب ها و قاموس ها و خرافات و افسانه كنيم و دروغ مي
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هـا در برابـر معيارهـاي     چـون ايـن   ؛هاي متعددي داشته باشد نابود بـاد  خاستگاه
25Fو تحقيق قاطعانه و چكش قدرتمند حق توان مقاومت ندارد شپاالي

1. 
شيوه و روش پـژوهش علمـي را در امـوري كـه     تعجب است از كساني كه 

اما در ديگر  ،نمايند ز مقدم ميهاي آنان است بر همه چي مطابق با اميال و خواسته
گذارند، چنانكه مرتضـي عسـكري در كتـابش     ها كامالً اين شيوه را زير پا مي جا

ائق كند و با حق چنين كرده است، او حقيقت ابن سبا را انكار مي» عبداهللا بن سبا«
مشكل دارد با اين كه حقايق ثابت اند، اما وقتي سخن از صحابه باشـد او همـه   

كند روايت ضعيف باشد يا موضـوع و جعلـي، بلكـه     فرق نمي ؛پذيرد چيز را مي
كند، و بر همين مقايسه كن، سپس كجاست دقتي كه  ميفقط روايت او را راضي 

كـه شـعار آن را سـر    علمـي   ي زننـد؟ و كجاسـت شـيوه    اين گروه دم از آن مي
دهند، چرا اين شيوه بر بقيه اخبار تـاريخي و حـوادث مهمـي كـه در صـدر       مي

 شود؟! نمي ءاسالم روي داده است اجرا

  ﴿در تفسير اين آيه: آيا مگر طباطبائي              

                ﴾  :آنچه و از«  ]۳۶[اإلسراء 

 ».مسؤولند همه دل، و چشم و گوش كه چرا مكن، پيروي نداري، آگاهي آن به
گيري آنچه فرد از آن آگاهي ندارد نهي كرده  آيه از دنبال نگفته است كه اين

كردن شامل اعتقاد و عمل  گيري نهي شده اين دنبال مطلق دنبال است، و چون از

                                                           
اثر دكتور عبدالعزيز دخان » وأحاديث فتنة الهرجأحداث «براي تفصيل بيشتر به كتاب:  - 1

 مراجعه شود.
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است كه يعني آنچه از آن آگاهي نداريم را نبايد به صورت اعتقادي يا عملي 
يعني آنچه از آن آگاهي نداري به آن معتقد نباش و چيزي كه  دنبال كنيم

همين  زبشري نيداني انجام نده؛ و فطرت سالم  داني نگو، و چيزي كه نمي نمي
يا  ياي است كه در زندگي اعتقاد كند، چون فطرت انسان به گونه را اقتضا مي

خواهد آنچه را  و مي ،خواهد خود جز رسيدن به حق چيزي ديگر را نمي عملي
تواند بگويد اين همان است اما در  مي .در خارج و معلوم است به دست آورد

 .)26F1(»توان گفت همان است مورد امر خيالي و مشكوك نمي
است بـا   مورد آن نصي وارد نشدهآنچه در «گويد:  طاء ميالغ ن كاشفيو حس
عـدم صـحت بـاقي     ي شـود و بـر قاعـده    ر مـي متغيآن نيز حكم  مورد تغيير آن

 .)27F2(»ماند مي

                                                           
 .92/  13تفسيرالميزان  -1
 شرح مقدمه كشف الخطاء بحث چهل و هفتم. -2



 

 

 فصل سوم
قواعد در پاسخ به شبهاتي كه پيرامون اهل بيت مطرح 

 گردد مي

بيـت  مسلمان زيرك و هوشيار بايد از شش چيز مهم كه مربوط به تـاريخ اهـل   
 دوري نمايد و مواظب باشد:است 
به صف  رود برخي از دشمنان دين وراه را براي جايگاه واالي اهل بيت  -1

دهنـد و در   مسلمين آسان كرده است، آنان شعار محبـت اهـل بيـت را سـر مـي     
اهل بيـت   به طور عام اموعكنند، از آنجا كه  فضيلت اهل بيت احاديث وضع مي
پذيرند و از اين رو چنين احاديـث جعلـي و    را دوست دارند فضايل آنان را مي

اهـل   ي گردد. بنابراين، ائمه دروغيني بدون آن كه نقد و پااليش شود پذيرفته مي
 بينم كه با تمام وضوح به اين قضيه اشاره كرده اند. بيت را مي

داده پس شايسته است دوستداران اهـل بيـت از    و اين حقيقتي است كه روي
 هاي دروغيني كه به نام اهل بيت وضع شده است بپرهيزند. روايت

 گويد: اهل بيت مي انبزرگيكي از  صادق جعفر 
 .)28F1(»گفتن بر ما شده اند دروغ ي شيفته مردم«

                                                           
 .246/  2بحار األنوار مجلسي  -1
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ما اهل بيت راستگو هستيم، اما همواره دروغگويي خواهـد بـود   «گويد:  و مي
از اين رو به سبب دروغ او سخن راست ما نزد مـردم از   ،بندد كه بر ما دروغ مي

 .)29F1(»افتد ارزش مي
كه در توصيف گروهي كه به جعفـر   و به قاضي شريك بن عبداهللا گوش بده

گويد:  كنند چه مي كردند سخنان او را روايت مي صادق چسبيده بودند و ادعا مي
گويد: يحيي بن عبدالحميـد حمـاني در كتـابي كـه در اثبـات       ابوعمر كشي مي«

هايي ادعـا   گويد: به شريك گفتم: گروه امامت علي بن ابي طالب تأليف كرده مي
بن محمد ضعيف الحديث است، گفت: تو را از داستان آگاه  نمايند كه جعفر مي
افـراد  پـس  كنم، جعفر بن محمد مردي صالح و مسـلمان و پرهيزگـار بـود،     مي

گفتنـد.   كردند و مـي  كه پيش او رفت و آمد مي گرد مي آمدندناداني پيرامون او 
دند دا جعفر چنين گفت... و اينگونه احاديثي دروغين و ساختگي به او نسبت مي

تا از اين طريق نان بخورند و جيب مردم را خالي كنند، و مردم عوام وقتي ايـن  
 .)30F2(»احاديث را شنيدند بعضي پذيرفتند و هالك شدند و بعضي هم قبول نكردند

بسـت و   گويد: مغيره بن سعيد بر پدرم دروغ مي مي جعفر صادق همچنين 
ها را از ياران پدرم  مغيره نوشتهگرفت و ياران  هاي يارانش را مي ها و نوشته نامه
آميخت و  دادند، آنگاه مغيره سخنان كفرآميز را با آن مي گرفتند و به مغيره مي مي

                                                           
 .26و كليات في علم الرجال جعفر سبحاني ص  221/  2جامع الرواة. محمد اردبيلي  -1
 .303 – 302/  25و بحاراألنوار، مجلسي  209 – 208رجال الكشي ص  -2
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داد كـه   دستور مـي  به آنانداد و  داد و سپس به شاگردانش مي به پدرم نسبت مي
 .)31F1(»آن را پخش نمايند

دروغيني كه در فضائل اهل بيت وضع شده اسـت، كـامالً    احاديث امر دوم:
هـا برابـر از    مانند احاديثي است كه در مورد فضائل صـحابه روايـت شـده و ده   

وايـت شـده بيشـتر اسـت، از ايـن رو      احاديث صحيحي كـه در فضـائل آنـان ر   
آن و غلوكردن در آن بدون بررسي اسانيد و  ي پذيرفتن احاديث فضائل و اشاعه

 اكردن به صحت آن، الزم نيست.يقين پيد
اين كه فضائلي كه در حق اهل بيت ثابت اند به معني ايـن نيسـت    :سومامر 

باشـند، چـون    اهـل بيـت مـي    ي كه اين فضائل به صورت انحصاري فقط ويـژه 
يافتن به خوبي و فضيلتي بـه معنـي نفـي آن از     كلي است كه اختصاص ي قاعده

 .)32F2(»ديگران نيست
 –كـه از اهـل بيـت اسـت      - در مورد علي  پس اگر بگوئيم كه پيامبر 

او  ي اين پرچم را به دست كسي خواهم داد كه خداوند به وسيله«فرموده است: 
آورد، او خدا و پيامبرش را دوست دارد و خدا و پيـامبرش او   فتح و پيروزي مي

 .)33F3(»دارند را دوست مي

                                                           
 .250/  2، بحار األنوار، مجلسي 50/  1الحدائق الناضرة، يوسف بحراني  -1
 .527محمد كاظم قزويني » امام مهدي«و  116حوار مع فضل اهللا، اثر هاشم هاشمي  -2
 .34/  2406، 1872/  4، صحيح مسلم 2942متفق عليه: صحيح بخاري  -3
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علي است و ديگر اهل بيت از آن توان گفت اين فضيلت مختص  آيا مي
بديهي  را دوست ندارد؟! حسين و پيامبرش بهره اند و خداوند حسن و  بي

است كه نه، بلكه حسن و حسين سرداران جوانان اهل بهشت هستند و ترديدي 
دارند، و فقط اين است كه  نيست كه خداوند و پيامبرش آن دو را دوست مي

بردن باال برده است، به عنوان مثال: خداوند متعال  را با نام اوخداوند قدر و مقام 

﴿ فرمايد:  در مورد اهل بيت مي               

      ﴾  :از را گناه و پليدي خواهد مي فقط خداوند« ].۳۳[األحزاب 

 ».سازد پاك را شما كامال و كند دور بيت اهل شما

 ﴿ گويد: مي شو در مورد صحابه                  

                     ﴾  :پروردگار « ].۶[املائدة

خواهد شما را پاك بدارد و دشواري بر شما قرار دهد؛ بلكه ميخواهد حكم نمي
 »گزاري نماييد.نعمتش را بر شما تمام كند؛ باشد كه سپاس

شود اما خداوند به طور ويژه اهل بيت را  مؤمنان مي ي پس تطهير شامل همه
 ت بعضي از اهل بينام برده است چون فضيلت دارند، و ترديدي نيست كه 

 ، همان طورهايي دارند كه فقط آنان داراي آن بوده اند ويژگيها و  خصوصيت
كه كسي ديگر آن را  دارندهايي  ها و ويژگي كه بعضي از صحابه خصوصيت

 ءحديث كسا ي ندارد، پس هر حقي را به صاحب آن بايد داد، و درست قضيه
اين حديث فضيلت بزرگي براي بعضي از اهل بيت است كه  همين طور است،

ين كه از سبعضي از بزرگان اهل بيت مانند علي و فاطمه و حسن و ح پيامبر 
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كردند در حكم آيه داخل  اما در خانه ايشان زندگي نمي ،نزديكان پيامبر بودند
شود كه مفهوم آل بيت  كرد، اما به هيچ وجه از اين حديث چنين فهميده نمي

دخول ، و همچنين شرط است منحصر به علي و فاطمه و حسن و حسين 
اينان در حكم آيه خروج ديگران نيست، پس شرط دخول اينان در حكم آيه 

و رحمت خدا همه چيز  خروج امهات المؤمنين از مصداق و حكم آيه نيست،
شود،  را فرا گرفته است و هيچگاه به خاطر كسي، كسي ديگر از آن محروم نمي

انم هستند، آيا اين اگر كسي كه ده برادر دارد بگويد: عمر و خالد و علي برادر
به معني آن است كه هفت تاي ديگر برادر او نيستند؟ و اين در كالم عرب به 

 ﴿فرمايد:  كريم آمده است، چنانكه خداوند مي آيد و حتي در قرآن كثرت مي

                            

                              

                        ﴾ 

 و آسمانها كه روز آن از الهي، كتاب در خداوند نزد ها ماه تعداد« ].۳۶[التوبة: 
 جنگ و( است؛ حرام ماه آن، از ماه چهار كه است؛ ماه دوازده آفريده، را زمين

 در اين، بنابر! است) الهي ي(پابرجا و ثابت آيين اين،.) باشد مي ممنوع آن در
 هنگام به( و)! بپرهيزيد خونريزي هرگونه از و( نكنيد ستم خود به ها ماه اين
 با جمعي دسته آنها كه گونه همان كنيد، پيكار جمعي دسته مشركان، با) نبرد
 »!است پرهيزگاران با خداوند بدانيد و كنند؛ مي پيكار شما
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ها  يعني اين دستور از دين استوار است، و استواري دين منحصر به تعداد ماه
در حـديث   گفتـه پيـامبر    طـور  و اين كه چهارتا حرام اند نيست، پس همين

 يعني از اهل بيت من هستند.». اينان اهل بيت من هستند« كه فرمود: كساء
توانيم بگوئيم: وقتي حديث كساء مانع از دخول يكي از اهل بيت بـا   و ما مي

شود، پس چگونه اين حكم علي بـن حسـين و محمـد بـاقر و      اين چهار نفر مي
شـود، و قطعـاً اينـان در زمـان      را شامل مي جعفر صادق و ديگر بزرگان  عترت

(تكريم با كساء وجود نداشتند ي عهواق
34F

1(. 
 اعتمادكردن كافي نيست. فقط و تنها به نسب چهارم اين كه:امر 

آوردن و نسب  داشتن آحاد اهل بيت به خاطر ايمان و همچنانكه بر ما دوست
اگر كسي از اهل و خويشاوندي پيامبر واجب است، همچنين بر ما واجب است 

بيت مرتكب گناهي شود به مقدار گناهش از او ناراضـي شـويم، همـانطور كـه     
گنـاهش او را   ي گـردد بـه انـدازه    راد امت مرتكب خطايي مـي وقتي فردي از اف

هركسي كه عملكـردش  «دانيم، چنانكه پيامبر فرموده است:  ور ميفمبغوض و من
 .)35F2(»برد او را عقب بيندازد نسبش او را پيش نمي

به هيچ وجه درست نيست كه ما خاندان پيامبر را فقط در علـي و   پنجم:امر 
منحصـر بـدانيم، و    و نـه تـن از فرزنـدان حسـين     و حسـين  فاطمه و حسن 

 منحصركردن خاندان اهل بيت به اين افراد با واقعيت امر مخالف است.

                                                           
 .20ر، عبدالهادي حسيني آيه تطهي -1
 .2699مسلم، باب فضل االجتماع علي تالوة القرآن، حديث شماره: صحيح  -2
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هـا از   شـده و آن و با اين كار بر افراد زيادي كه از خاندان پيامبر هستند ظلم 
اين نسبت پاك محروم شده اند و از حقوق عبادي و اعتباري و مالي كه به سود 

 بهره مانده اند. گيرد بي يا عليه آنان به خاطر اين نسبت تعلق مي
و ترديدي نيست كه منحصركردن خويشاوندي بر افراد مـذكور قطعـاً نسـل    

 كند. پيامبر را كم مي
 و ما حق داريم بپرسيم:

 از فرزندان عبدالمطلب نيست؟ حمزه آيا  -

 آيا مگر او شير خدا و شير پيامبر و شهيد احد و قهرمان بدر نيست؟ -
شـود؟ وقتـي حمـزه شـهيد شـد پيـامبر چنـان         فضائل او ذكر نمـي  پس چرا

 قت به آن صورت غمگين نشده بود.واندوهگين شد كه هيچ 
 ؟)36F1(»قيامت حمزه استسردار شهداء روز : «نفرموده است آيا مگر پيامبر 

آيا مگر در فتح مكه حضور  از فرزندان عبدالمطلب نيست، آيا عباس  -
همراه كساني كه ه نداشت، آيا  او نبود كه در روز حنين مقاومت كرد و ب

 ر نكردند ماند؟فرا

(هستم او آيا روايت نشده كه عباس از من است و من از -
37F

 ؟)2

                                                           
 .374ش  716/  1والسلسلة الصحيحة آلباني  120/  2مستدرك حاكم  -1
و  99/  2. و سير أعالم النـبالء  325/  3و مستدرك حاكم  33/  8و نسائي  3759ترمذي  -2

 2315ش  340/  5نيست و همچنين شيخ آلباني در السلسة الضعيفه گويد: اسنادش قوي  مي
 آن را ضعيف دانسته. اما معناي حديث درست است.



   

 بخوانيم؟ چگونه را اصحاب و آل تاريخ   48

اي مردم! هركسي عموي مـرا آزار دهـد مـرا آزار    «نگفته است:  آيا پيامبر 
 .)38F1(»مرد مانند پدرش است يداده است، چون عمو

 كجا هستند؟ عموزادگان پيامبر  -

 داراي فضايل نيست؟ آيا جعفر ابن ابي طالب  -
مگر پيامبر به جعفر نگفت كه: شما هم از نظر قيافه و هم بـه لحـاظ اخـالق    

(شبيه من هستي
39F

 ؟)2
 آيا جعفر يكي از پيشگامان در اسالم نبود؟ -

تا آن كـه   او نبود كه به حبشه هجرت كرد و همچنان در حبشه ماند، آيا -
به مدينه هجرت نمود، و جعفر روز فتح خيبر به مدينـه آمـد و    پيامبر 
و به استقبال  هت از رسيدن جعفر به مدينه خوشحال شددشبه  پيامبر 

 اش را بوسيد. جعفر بلند شد و او را در آغوش گرفت و پيشاني
دانم كه از فتح خيبر بيشتر خوشحالم يـا   نمي«و روايت شده كه پيامبر فرمود: 

 .)40F3(»از آمدن جعفر
جعفر را به موتـه بـه عنـوان نايـب زيـد بـن حارثـه         و هنگامي كه پيامبر 

دو  هـر كـه  فرستاد، جعفر در راه خدا امتحاني بس زيبا پس داد، و جنگيد تا آن 

                                                           
و آلبـاني در   165/  4گويد: حديث حسن صحيح اسـت، مسـند احمـد     و مي 3758ترمذي  -1

 آن را صحيح دانسته است. 806ش  446/  2السلسة الصحيحة 
 .2699صحيح بخاري  -2
 .101/  7الكبري بيهقي  السنن -3
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هـايش بـه او    وند در عوض دستطع گرديد و به شهادت رسيد، و خدادستش ق
خبر داده است، و از آن  كند، چنانكه پيامبر  دو بال داده كه در بهشت پرواز مي

 .در دنيا به طيار ملقب گرديد وقت
رسيد، ايشان به شدت ناراحت شد و  و وقتي خبر شهادت جعفر به پيامبر 

ديشب وارد بهشت شدم و در آن نگـاه كـردم، ديـدم كـه جعفـر همـراه       «گفت: 
 .)41F1(»كند... كه پرواز ميئمال

ديشب جعفر به همراه جمعي از مالئكـه از كنـارم عبـور    «فرمود:  و پيامبر 
 ؟)42F2(»و دلش سفيد بود كه بالهايش آغشته به خوند در حالي كر

جايگاه واال و مقام بلند او  ي بازگوكنندهها برخي از فضائل جعفر بود كه  اين
 در هردو جهان است، خداوند از او خوشنود باد.

دانشمند امت و ترجمان قرآن نيسـت، و او را بـه    سآيا عبداهللا بن عباس  -
خاطر دانش فراوانش و كمال عقل و فضل زيادش حبـر و دريـاي دانـش    

براي او دعا كـرد كـه    ناميدند، چرا چنين نباشد و حال آن كه پيامبر  مي
(خداوند به او فقه و ديانت و علم تأويل بياموزد

43F

 ؟)3

                                                           
و ضـياء در المختـاره   ». اسنادش صحيح است«گويد:  ) و مي209، 196/  3مستدرك حاكم  -1

آن را صحيح دانسته، نگـا:   3358آن را صحيح دانسته است و شيخ آلباني در صحيح الجامع 
 .1226ش  227/  3السلسة الصحيحة 

 .1226شماره:  228/  3والسلسة الصحيحة  212/  3مستدرك حاكم  -2
 متفق عليه. -3
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گ جمل و صفين در كنـار علـي   و عبداهللا بن عباس از كساني بود كه در جن
 تابعين به فضيلت او اعتراف كرده اند؟و جنگيد، و بزرگان صحابه  مي 

 ؟كجا هستند فرزندان علي  -
اش شهيد كوفـه   ديگر فرزندان و نوادگان حسين كجايند، از آن جمله نوه -

 زيد بن علي بن حسين و ساير ذريه و نسل فرزندانش؟

 ؟شود صحبت نمي سنسل حسن  چرا از -
 ها كجاست؟ حقوق اين -

 آيا آنان از اهل بيت هستند يا نه؟ -

اگر از اهل بيت نيسيتند، چه كسي آنان را از شمار اهل بيت بيرون كـرده   -
 است؟

 و به چه دليلي به چنين كاري جرأت نموده است؟ -

(اي هست و آيا در آن سوي اين كنارگذاشتن توطئه -
44F

 ؟)1
اي به آن كرديم تا خواننده  هبررسي اين موضوع جايش اينجا نيست، اما اشار

تر از آن چيزي است كـه   متوجه شود كه تاريخ اهل بيت خيلي بزرگتر و گسترده
 كنند. ها بيان مي بعضي

كه گرفتن زكات برايشان حرام اسـت،   اند، آنان كساني هستند اهل بيت زياد
كـه نصـوص صـريح زيـادي بـر ايـن        و عبارتند از: بني هاشم، و زنان پيامبر 

هاي پيامبر قبل از اين كه به همسري پيامبر دربيايند از اهـل   نمايد؛ زن داللت مي

                                                           
 .12 – 9نگا: آل بيت و حقوق شرعي آنان، صالح درويش ص  -1
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زدواج كردند تـابع  ا آمدند، اما بعد از اين كه با ايشان  بيت ايشان به شمار نمي
ايشان و از اهل بيت ايشان هستند، و نصوص زيـادي بـه تـواتر ايـن مطلـب را      

است كه اهل بيت فقط در علي و فاطمه و بعضي از فرزندان حسين اثبات كرده 
 حصين بن عقبـه  «كند كه  منحصر نيست، محمد بن سليمان كوفي روايت مي

، آيا زنان پيامبر از اهـل  كساني هستنداز زيد بن ارقم پرسيد: اهل بيت پيامبر چه 
 بيت ايشان نيستند؟

كـه   كسـاني هسـتند  ل بيـت  بيت ايشان هستند، ولي اهگفت: زنانش از اهل 
كسـاني  گرفتن زكات بر آنان حرام است، آنگاه حصين بـه او گفـت: آنـان چـه     

اي زيــد؟ گفــت: آنــان آل علــي و آل جعفــر و آل عقيــل و آل عبــاس  هســتند
 .)45F1(»هستند

﴿و همچنين اين مطلب را بيان كرده است و در توضيح      ﴾  :احلشر]

و آل  سكه عبارتند از آل علي  پيامبريعني خويشاوندان  :گفته است ]۷
، و ديگران با آنان مشاركتي ندارند، و اين بو آل جعفر و آل عقيل  عباس

 .)46F2(»است درست است و موافق با مذهب و ديدگاه آل محمد 
اي رسول خـدا! شـما عقيـل را     « گفت: و صدوق روايت كرده كه علي 

 ».او را دوست دارم... داري؟ گفت: بله سوگند به خدا! دوست مي

                                                           
و اربلي در كشف الغمه به همين اشاره كرده است، و نگا: بحـار   116/  2مناقب اميرالمؤمنين  -1

 .237/  25األنوار، مجلسي 
 .7 – 6عمدة عيون صحاح األخبار، حلي  -2
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برم از آنچه عترت و خاندانم بعد از من  به خدا شكايت مي«تا اين كه گفت: 
 .)47F1(»خواهند ديد

هاي مشكوك اقوال زيادي ايـن جـا و آن    اين كه در البالي كتاب -ششمامر 
كند كـه اهـل بيـت بعـد از وفـات پيـامبر در دوران خلفـاي         جا آمده و ادعا مي

راشدين تا حكومت اموي و در زمان دولت عباسـي همـواره مـورد سـتم قـرار      
 گرفته اند و هيچكس از بزرگان اهل بيت نيست، مگر اين كه زنداني شده يا بـه 

ا مسموم شده است و ديگـر ادعاهـايي از ايـن    يقتل رسيده و يا تبعيد گرديده و 
 قبيل.

 شود: اين اشكال به دو صورت پاسخ گفته مي
 صورت اول:

اصل نزد اهل سنت اين است كه بايد به اهل بيت احترام گذاشت و جايگـاه  
اهل  ي آن حضرت در باره ي و فضيلت و خويشاوندي آنان را با پيامبر و توصيه

در مورد اهل بيتم خـدا را مـد نظـر داشـته باشـيد، (تـا سـه        «بيت را كه فرمود: 
. نصب العين خود قرار داد. و همه اهل سنت بر اين قضيه اتفاق و اجماع )48F2(»بار)

 دارند.
هايشان  اهل سنت در مورد اهل بيت رضوان اهللا عليهم در كتاب ي پس عقيده

هـاي   هـا و كتـاب   ه و فقه و شرح حالهاي عقيد هاي حديث و كتاب يعني كتاب

                                                           
 .287/  44، 288/  22بحاراألنوار مجلسي  و 191امالي الطوسي ص  -1
 .2424صحيح مسلم  -2
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سيره بيان شده است، و هر مؤلفي در جاي مناسب به ايـن عقيـده اشـاره كـرده     
هاي حديث در فضائل اهل بيت ابوابي مرتب گرديده و همچنين  است، در كتاب

اهل سـنت در مـورد اهـل بيـت      ي به بيان عقيدههايي  هاي عقيده فصل در كتاب
هاي فقه ابوابي هست كه احكام مربوط به  در كتاباختصاص داده شده است، و 

هايي كـه شـرح    اهل بيت مانند حرمت زكات براي آنان بيان شده است. و كتاب
ها را بيان كرده اند، شـرح حـال و اخبـار اهـل بيـت را توضـيح        حال شخصيت

 اند. داده
شـود،   وش نمـي خـد پس اصل كلي نزد اهل سنت همين است و اين اصـل م 

بينيم آنچه بعضي  واضح و روشن، و وقتي تاريخ را بررسي كنيم، ميمگر با دليل 
داشـته انـد،    ل بيـت سـتم روا مـي   شان بر اهـ  كنند كه اهل سنت و حكام ادعا مي

وي باطلي است كه صحت ندارد، مگر آن كـه در مـوردي كشمكشـي بـراي     دعا
و غيـره   /رسيدن به حكومت و قدرت بوده است، مانند آنچـه در قيـام زيـد    

 داده است. روي
هركسي حسين را كشـته يـا   «گويد:  مي /از اين رو شيخ اإلسالم ابن تيميه

شـدن حسـين راضـي بـوده لعنـت       براي كشتن او كمك كرده است يا به كشـته 
 .)49F1(»خداوند و مالئكه و همه مردم بر او باد

پس درست نيست كه مسلمان تاريخ درخشان اهل بيت و محبتي كه مسلمين 
شته اند را با روايتي باطل يا داستاني دروغين مشوه كند، چنانكه نسبت به آنان دا

                                                           
 .487/  4مجموع الفتاوي  -1
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چنين كرده است، تعجب اسـت از كسـاني   » نيمقاتل الطالبي«اصفهاني در كتابش 
كتابي » ينيمقاتل الطالب«كنند، كتاب اصفهاني  هاي اصفهاني اعتماد مي كه بر كتاب

تواند آن را اثبات نمايد  اي نمي هاي تاريخي كه هيچ نويسنده است مملو از دروغ
هاي تـاريخ   چه برسد به اين كه اهل سنت را به اين اتهام بزرگ متهم كند. كتاب

اهـل بيـت را گرامـي     ي مسلميندارد كه خلفا آكنده از اخباري است كه بيان مي
 ورزيده اند. داشته اند و با آنان محبت مي مي

در مـورد اهـل بيـت پيـامبر رعايـت ايشـان را       «گويـد:   مي ابوبكر صديق 
خويشـاوندان پيـامبر    !سوگند به خـدا «گويد:  مي . و همچنين ايشان )50F1(»بكنيد

 .)51F2(»دنباش تر از خويشاوندان خودم مي تر و مقدم برايم مهم
سوگند به خدا كـه مـن    « گفت: بخطاب به علي و فاطمه  و ابوبكر 

خانه و دارايي و خانواده و قوم خود را رها نكردم مگر بـراي طلـب رضـامندي    
 .)52F3(»خدا و خوشنودي پيامبر و شما اهل بيت

يكي از همسرانش به نام اسماء بنت عميس را بـراي   حتي ابوبكر صديق 
علـي فرسـتاد، و همسـر ابـوبكر در      ي پرستاري و مراقبـت از فاطمـه بـه خانـه    

(دادن و تكفين فاطمه مشاركت داشت غسل
53F

4(. 

                                                           
 ) باب مناقب الحسن والحسين.3713بخاري (صحيح  -1
 .301/  43) و نگا: بحاراألنوار 3712بخاري (صحيح  -2
 .253/  5و البدايه والنهايه، ابن كثير  301/  6السنن الكبري، بيهقي  -3
 .160و اسمي المطالب، صالبي  378/  4تيعاب، ابن عبدالبر االس -4
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هيچكسي از پدرت  ،اي دختر رسول خدا«به فاطمه گفت:  سفاروق و عمر 
تـر   تر نبود، و بعد از پدرت هيچكسي از تـو بـراي مـا محبـوب     براي ما محبوب

 .)54F1(»نيست
علـي را بـه    مـر  و براي اثبات محبت خلفا با علي همين كافي است كه ع

عنوان يكي از مجموعه شش نفري انتخاب كرد كه خليفه مسلمين بعد از او بايد 
 ها تعيين شود. از ميان آن
 ازدواج كرد. دختر علي  با ام كلثوم و عمر 

نيز اينگونـه بـود و مواضـع مشـترك       النورين ذي راشد عثمان ي و خليفه
ن او ايش .ايشان است ي هاي درخشان سيره زيادي كه او با اهل بيت داشت برگ

كرد، بلكه دفاع علـي و فرزنـدانش از    رايزني مي در بسياري از قضايا با علي 
حقيقت ايـن ارتبـاط و    ،اش به شهادت رسيد عثمان در روزي كه ايشان در خانه

كند. آري، علـي و فرزنـدانش بـه دفـاع از      بيشتر روشن مي يت را براي ماصميم
هـا را دوسـت    عثمان برخاستند، چون عثمان را دوست داشتند و عثمان چون آن

 .)55F2(»داشت به آنان فرمان داد كه با كسي نجنگند
و گفته شده كه هارون الرشيد به همراه موسي بن جعفر بن محمد بـن علـي   

آمد، و هارون الرشـيد در   قبر پيامبر  كنار بن حسين بن علي بن ابي طالب 
چـون   –گفت: السـالم علـيكم اي پسـرعمو     كرد و مي كنار قبر پيامبر افتخار مي

                                                           
 و اسنادش صحيح است. 567/  14مصنف ابن ابي شيبه  -1
 .128/  8و طبقات ابن سعد  402/  1تاريخ دمشق، ابن عساكر  -2
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هارون الرشيد از نسل عباس بن عبدالمطلب است، آنگاه موسي بن جعفر آمد و 
سالم عليك اي پدر. هارون الرشيد روي به موسـي بـن جعفـر كـرد و     لا«گفت: 

 ه خدا كه افتخار همين است.گفت: سوگند ب
كنند من نسبت به  و هارون الرشيد گفت: به من رسيده كه مردم عوام فكر مي

او  ي علي بن ابي طالب كينه دارم، سوگند به خـدا كـه هيچكسـي را بـه انـدازه     
 .)56F1(»دوست ندارم
 بعادل عمر بن عبدالعزيز به فاطمه دختر علي بن ابي طالـب   ي و خليفه

اي نيست كه آن را  ي زمين هيچ خانوادهعلي! سوگند به خدا، رو: اي دختر گفت
بيشتر از شما دوست داشته باشم و شما را از اهـل بيـت خـودم بيشـتر دوسـت      

 .)57F2(»دارم
و مردم از زهد و زاهدان سخن گفتند گروهـي گفـت فالنـي زاهـد اسـت و      

هدترين گروهي ديگر گفتند، فالني زاهد است، آنگاه عمر بن عبدالعزيز گفت: زا
 .)58F3(»بوده است مردم علي بن ابي طالب 

 صورت دوم:
افراد بزرگ و مهم به خصوص اگر از صالحان و علماي امت باشند خداونـد  

شـان را در بهشـت بـاال     شان و مقام دهد تا جايگاه آنان را مورد آزمايش قرار مي

                                                           
 .293تاريخ الخلفاء، سيوطي ص  -1
 .388/  5الطبقات الكبري، ابن سعد  -2
 از كتاب الدولة األمويه، صالبي. سيرة عمر، ابن جوزي به نقل -3
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ه انـد  ببرد، پس اگر افرادي از اهل بيت مورد ستم قرار گرفته اند يـا كشـته شـد   
اي را  چنانكه حسين به شهادت رسيد، بايـد دانسـت كـه هرگـاه خداونـد بنـده      

آزمايد و اين منحصر به اهل بيت نيست، بلكه بسـياري از   دوست بدارد او را مي
شان مانند سعيد بـن جبيـر و امـام ابوحنيفـه و امـام       علماي اهل سنت و بزرگان

مـورد سـتم قـرار     محمـد مالك و امام احمد و بسياري ديگر از صالحان امت 
 گرفته اند.

ظلم و ستم و بال چيزي است كه پيامبران و صالحان بعد از آنان به آن گرفتار 
ها گرفتار شد، بختنصر  ترين بالها و ستم به سخت آمده اند، حضرت دانيال 

او را زنداني كرد و دو شير را در اتاق او رها كـرد، امـا خداونـد     شاه ستمگرپاد
(آن حيوانات درنده سالم نگاه داشت دانيال را از

59F

1(. 
و  و همچنين يعقوب پيامبر فرزندش را گم كـرد، و پيـامبر خـدا زكريـا     

در برابر طاغوت سركش فرعـون، و پيـامبر خـدا عيسـي      پيامبر خدا موسي 
 هايي كه بر پيامبر ما محمد  در مقابل يهوديان، و ستم    از سـوي قـريش و

 يك معروف است. كفار مكه وارد گرديد كه داستان هر
ها دچار شدند، آنان سرزمين خـويش   و بعد از آنان اصحاب پيامبر به سختي

هـاي   هايشان از آنان گرفته شـد، و بـه صـورت    را ترك كردند و اموال و خانواده
به مشكالتي  گوناگوني مورد شكنجه قرار گرفتند، و حتي بعد از وفات پيامبر 

در را  گرفتار شدند كه بزرگان پيش از آنان بدان مبتال شده اند، عمر فـاروق  

                                                           
 .428/  1البدايه والنهايه  -1



   

 بخوانيم؟ چگونه را اصحاب و آل تاريخ   58

ند، و به شهادت رسانيدخواند در محراب با خنجر كينه و مكر  حالي كه نماز مي
خوانـد بـه شـهادت     اش در حـالي كـه قـرآن مـي     را در خانه همچنين عثمان 

زد: اي  د كـه فريـاد مـي   ادت رسـي در حالي به شه رسانيدند و همچنين علي 
، و همچنـين بسـياري از علمـا و    ش بزرگوار ي مردم! نماز نماز، و ديگر صحابه

 ها و بالهاي زيادي گرفتار شده اند. بزرگان به ستم
امام اوزاعي از سوي يكي از طاغوتيان به بالي بزرگي گرفتار شد و نزديـك  

 بود آن طاغوت او را به قتل برساند.
با خليفه معتصـم معـروف    /و داستان امام اهل سنت امام احمد بن حنبل 

امام احمد را شكنجه كرد و شالق زد تا جايي كه پشـتش شـكاف    ،است، خليفه
(برداشت، و او را زنداني كرد

60F

با  ءو داستان امام عز بن عبدالسالم سلطان العلما .)1
 امير اسماعيل كه او را زنداني كرده بود معروف است.

به قدرت رسيدند علما را مورد ستم قرار دادند، از  ها در مصر و وقتي فاطمي
آن جمله امام ابوبكر نابلسي كـه روز اول دسـتور دادنـد او را بزننـد و روز دوم     

خي ن كنند و سپس روز سوم دستور سـلّا دستور دادند او را در انظار مردم آويزا
را بـا كـارد يهـودي صـادر      بدن او و كشيدن پوست و جداكردن آن از گوشتش

(كردند
61F

2(. 

                                                           
 .158سيرة اإلمام احمد، ابن جوزي، ص  -1
 .336/  2ذهبي » العبر في خبر من غبر«و  284/  11حاشيه البداية والنهايه  -2
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و امام نعيم بن حماد در حالي كه در زندان دست و پايش زنجير بود وفـات  
يافت، و جسد او را كشان كشان بردند و همچنان كه دست و پايش زنجير بـود  

(و او را غسل ندادند اي انداختند در چاله
62F

1(. 
شمشير قرار گـرفتم، بـه مـن    گويد: پنج بار زير تيغ  و امام هروي انصاري مي

گفتنـد: در برابـر مخالفـان خـود      گفتند: از مذهبت برگرد، بلكه بـه مـن مـي    نمي
 .)63F2(»نشينم گفتم: ساكت نمي سكوت كن، اما مي

هاي زيادي هست، مقصود اين كـه اهـل سـنت و علمايشـان مـورد       و نمونه
ظلم و سـتم  قرار گرفته اند، همانطور كه ديگران نيز در معرض  هاي فراوان ستم

 شوند، و همواره چنين است. قرار گرفته اند. آري، مردان بزرگ گرفتار بال مي

                                                           
 .610/  10ذهبي » سير أعالم النبالء«نگا::  -1
 .509/  18سير أعالم النبالء، ذهبي  -2





 

 

 فصل چهارم
 هاي معتمد تاريخي ترين كتاب مهم

هـاي   توانـد بـه كتـاب    منابع موثق تاريخي اطـالع يابـد، مـي   هركسي بخواهد از 
تاريخي و حديثي كه مخصـوص شـرح حـال بزرگـان و افـراد برجسـته اسـت        

هـايي باشـند كـه مؤلفـان آن خـود را ملـزم بـه ذكـر          خواه كتـاب  مراجعه كند،
هاي صحيح كرده اند يا اين كه روايت صحيح و ضعيف آورده و صـحت   روايت

ها انسان را از بار تحقيـق و   اشته اند، مطالعه اين نوع كتابو ضعف آن را بيان د
شان مطالب آن را بـا سـند    هايي كه صاحبان كند، اما كتاب پژوهش سبكدوش مي

كننـده بـه    ذكر كرده اند اما صحت و ضعف آن را بيان نداشته اند، بايـد مطالعـه  
ر تـوان د  صحت مطالب مطمئن باشد. اينـك بعضـي از منـابع تـاريخي كـه مـي      

 بريم: خواندن و ترتيب تاريخ اسالمي به آن اعتماد كرد را نام مي

 هـ 230الطبقات الكبري اثر ابن سعد متوفاي  -1

هـا را بـا    روايـت  /كتاب مذكور در اين مورد كتاب مهمي است، چون مؤلف 
كند، و خواننده اگر توانـايي دارد بايـد ايـن اسـانيد را بررسـي       سندشان ذكر مي
تـرين   كور اين اسـت كـه از قـديمي   هاي كتاب مذ يگر از ويژگينمايد، و يكي د

سيرت نبوي و تراجم و اخبـار اسـت، مؤلـف كتـاب در قـرن دوم       ب و منابعكت
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( واقدي بايد از رواياتخواننده و  .هجري بوده است
64F

و ديگر راويان ضـعيف و  )1
(داند از علما بپرسد متروك برحذر باشد يا در مورد آنچه نمي

65F

2(. 

 خليفه بن خياطتاريخ  -2

كوچكتر است؛ اما مطـالبي كـه   » الطبقات«گرچه تاريخ خليفه بن خياط از كتاب 
ها و آنچه در زمـاني صـحابه روي داده اسـت ذكـر نمـوده اغلـب        در مورد فتنه

 ترند. تر و صحيح سالم

 طبريم والملوك معروف به تاريخ تاريخ األم -3

آوري كـرده،   و نادرست را جمعكتابي است مملو از اخبار و روايات، اما درست 
ولي در اين مورد مالمتي بر طبري نيست، چون او اين روايات را بـا سـند ذكـر    

مسئوليت را از خود به ديگـري  كرده است و هركس سند ذكر كند حواله داده و 

                                                           
سخن در مورد او اين است كه وي متـروك اسـت، چنانكـه     ي محمد بن عمر واقدي، خالصه -1

گويـد: همـه بـه تـرك او اجمـاع كـرده انـد و         تصريح كرده و مي 619/  2ذهبي در المغني 
گويد: با وجود دانش فراوانـي كـه داشـت     مي 498همچنين حافظ ابن حجر در التقريب ص 

 فت.هـ وفات يا 207متروك است در سال 
األحاديث الواردة في كتـاب الطبقـات الكبـري البـن     «دكتر جمال بن فرحان صاولي كتابش  -2

 را به ما هديه نمود.» سعد
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كرده است، و اين مطلـب را بـه صـورت واضـح در مقدمـه كتـاب بيـان         حواله
(نموديم

66F

1(. 

 /البدايه والنهايه تأليف امام حافظ ابن كثير  -4

صاحب تفسير معروف قرآن، گرچه كتاب البدايه والنهايه مطالب را از بعضـي از  
كند، اما اهميت آن در اين است كه ابـن كثيـر در    ها و منابع گذشته نقل مي كتاب

را كند و صحت يا ضعف آن  هاي تاريخي اظهار نظر مي مورد بسياري از روايت
نمايد. و بهترين چاپ اين كتاب چاپ دار هجر تحت نظر دكتـر عبـداهللا    بيان مي

 تركي است.

 تاريخ دمشق اثر ابن عساكر -5

تاريخ بزرگي است كه مختص علماي صحابه است كـه بـه دمشـق آمـده انـد و      
تا دوران مؤلف به دمشـق آمـده انـد، و ايـن كتـاب بـراي هـر        كه ديگر كساني 

 رده سندش را ذكر نموده است.اي كه بيان ك واقعه

                                                           
ها در  ترين پژوهش كنيم آنچه در مورد تاريخ طبري نوشته شده مطالعه شود، از مهم توصيه مي -1

 توان به موارد ذيل اشاره كرد: مورد تاريخ طبري مي
تأليف دكتـر يحيـي   » ويات أبي مخنف في تاريخ الطبري عصر الخالفة الراشدةمر«) كتاب 1(

 بن ابراهيم اليحيي.
) كتاب تحقيق مواقف الصحابه في الفتنة من مرويات اإلمـام الطبـري والمحـدثين، محمـد     2(

 أمحزون.
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 /شمس الدين ذهبي » تاريخ اإلسالم« -6

كتاب بزرگ و سودمندي است و داسـتان تـاريخ اسـالمي مـا را كـامالً تعريـف       
كنـد و اظهـار نظرهـاي     ترين رخدادها و نمادهاي آن را ذكـر مـي   كند و مهم مي

ـ   حافظ ذهبي در مورد بعضي از اخبار تاريخي و احاديث و روايـت  ه ارزش هـا ب
 كتاب افزوده است.

ذهبي توانايي زيادي در علم حديث و جرح و تعـديل داشـته اسـت و او از    
 آيد. بزرگ اين فن به شمار مي ي ائمه

و دكتر بشار عواد اين كتاب را تحقيق كرده است، و بهترين چاپ آن همـين  
 چاپي است كه با تحقيق دكتر عواد چاپ شده است.

 ظ ذهبيسير أعالم النبالء حاف -7

كنـد كـه    ذكر مـي  هايي را ترين شخصيت كتاب مفيدي است سيرت و اخبار مهم
تاريخ اسالمي از اول دوران صحابه تا اندكي پيش از وفات مؤلف به خود ديـده  

پيامبر و تاريخ خلفاي چهارگانـه بـه آن    ي است، و بخشي خاصي در مورد سيره
 الرساله است. ي ضميمه كرده است، و بهترين چاپ آن چاپ مؤسسه

 تاريخ المدينه ابن شبه -8

اسانيد اغلب حوادث و اخبار تاريخي  /كتاب مهم و مفيدي است و ابن شبه 
ت زياد و مهمي در مورد فتنه و شهادت عثمان در آن ارا بيان كرده است، و رواي

ها افتاده چون بخشي از ، و چيزهايي از كتاب در بعضي جاذكر شده است
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صديق شده است، به عنوان مثال موضوع خالفت ابوبكر  خطي آن گم ي نسخه
 67F1.ددر كتاب وجود ندار س

 تاريخ ابن خلدون -9

 المنتظم في التاريخ ابن جوزي -10

 العواصم من القواصم ابوبكر بن العربي -11

آن تعليقـاتي   اين كتاب را تحقيق نمـوده و بـر   /كه شيخ محب الدين خطيب 
چاپ رسيده و مورد قبول عام و خاص واقع شـده   ها بار به دارد، و اين كتاب ده

اسـالم   ي زيـرا وي يكـي از ائمـه    ؛است، چون مؤلف كتاب جايگاه خاصي دارد
هـاي   هـايي خـوبي بـه پرسـش     است، و از طرفي در كتاب داليل روشن و پاسخ

اي را  ههنظيـر اسـت، هـر شـب     زيادي داده شده است، پس كتاب در نوع خود بي
 گويد. آن پاسخ مي كند و سپس به مطرح مي

هايي بـود كـه بـه بيـان تـاريخ و رويـدادهاي اسـالمي         ترين كتاب ها مهم اين
هاي زيادي است كه در گذشـته و حـال در    ها كتاب پرداخته اند، و عالوه از اين

 اين موضوع به تحرير درآورده شده اند.
امـا  هايي هست كه به موضوع تاريخ اختصاص ندارند،  ناگفته نماند كه كتاب

نخسـتين تـاريخ    ي  بعضي از وقايع مهم در آن ذكر شده اند بـه خصـوص برهـه   

                                                           
 نگا: منهج التاريخ اإلسالمي محمد صامل السلمي. -1
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هـاي حـديث و مسـانيد و معـاجم بـه آن       هـايي ماننـد كتـاب    اسالمي كه كتاب
 ها عبارتند از: ترين اين كتاب مهم اند كه پرداخته

 صحيح بخاري. -1
 صحيح مسلم. -2
 .)ابوداود و نسائي و ترمذي و ابن ماجه(سنن اربعه  -3
 امام احمد بن حنبل.مسند  -4
 المصنف ابن ابي شيبه. -5
المستدرك حاكم نيشابوري. اما بايد احاديث ضـعيف را مـورد مالحظـه     -6

 قرار داد.
هايي به بيان شرح حال صحابه و اهل بيـت پرداختـه انـد كـه      همچنين كتاب

 ترين و فراگيرترين آن عبارتند از: مهم

 ابن عبدالبر.» األصحاب فةستيعاب في معراال« -1

 ابن اثير.» بةاسد الغا« -2

 ابن حجر عسقالني.» صابه في تمييز الصحابهاإل« -3
ها بسياري از اخبار و روايات را در خود دارند، بايد دانست كه اين  اين كتاب

هـاي   هاي تـاريخ آمـده باشـد خـواه در كتـاب      ها خواه در كتاب اخبار و روايت
سانيد آن از لحاظ جـرح  بين تحقيق و بررسي قرار گيرند و ا حديث بايد زير ذره

مگـر آن كـه در    و تعديل بررسي شود، تا صحيح و ضعيف آن مشـخص شـود،  
 صحيحين (بخاري و مسلم) آمده باشند.
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هاي معاصر: بعضي از پژوهشگران روايت را نقد و پااليش كرده انـد   و كتاب
تـرين   و صحيح و ضعيف آن را بيـان نمـوده انـد، در اينجـا بـه بعضـي از مهـم       

 كنيم: نگاشته شده در اين موضوع اشاره ميهاي  كتاب

 هاي دكتر علي بن محمد صالبي كتاب

 بكر الصديق. ابي ةرفع الضيق في سيراالنشراح و  -1

 أمير المؤمنين عمر بن خطاب: شخصيته وعصره. ةفضل الخطاب في سير  -2

 عثمان بن عفان. ةر الكريم المنان في سيريتيس  -3

 أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ةاسمي المطالب في سير  -4

 أمير المؤمنين حسن بن علي.  -5

 بن أبي سفيان. يةمعاو  -6

 عمر بن عبدالعزيز.  -7

 .ارهيناالتداعيات ر واألمويه عوامل األزدها لةالدو  -8

 مانند: ،هاي مهم ديگري نيز هست كتاب و همچنين

 التاريخ اإلسالمي محمود محمد شاكر. عةموسو  -1

هاي اسالمي  شخصيت ي بارههاي محمود محمد شاكر كه در كتاب سلسله  -2
 نوشته است.

 سيده عائشه أم المؤمنين. ندوي ي سيره  -3
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الهرج. دكتر عبدالعزيز دخان كتاب بسـيار مهمـي    ةفتن احداث و احاديث  -4
و بيشـتر   ،هـايي كـه روي داده   است در مورد وضع صحابه در برابر فتنـه 

مده را نقد و بررسي كرده اسـت، و فتنـه را   هايي كه در اين مورد آ روايت
تعريف و اسباب و آثار آن را بيان داشته و موضوع صحابه را در برابر آن 

ها چه  متذكر شده و نيز توضيح داده كه مسلمان بايد در خصوص آن فتنه
 مكتبـة اسـت و   ادكتـر » تـز «موضعي اتخاذ كند، و كتـاب مزبـور رسـاله    

 الصحابه شارجه آن را چاپ كرده است.

هاي معاصر  عثمان خميس: اين يكي از مهمترين كتاب» من التاريخ حقبة«  -5
ترين اخبار و رواياتي را كه مربـوط بـه    رود كه مؤلف صحيح به شمار مي
، آوري كـرده اسـت   باشد جمـع  ترين دوران تاريخ اسالمي مي يكي از مهم

ها  را با ارائه ديدگاه تا شهادت حسين يعني دوران بعد از وفات پيامبر 
و ترجيح بين آن مورد بررسي قرار داده است. اين كتاب بارها چاپ شده 

امام بخـاري در اسـماعيليه مصـر     ي است و بهترين چاپ آن چاپ مكتبه
 است.

 تـز : ايـن كتـاب   امحزوندكتر محمد » من الفتن ةبقف الصحااتحقيق مو«  -6
ترين روايات و آثاري را كه مربوط بـه   است و پژوهشگر در آن مهم ادكتر

ان خالفت خلفاي چهارگانه است مـورد بحـث و بررسـي قـرار داده     ورد

 الكوثر رياض آن را چاپ كرده اند. ةمكتباست. دار طيبه و 
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ـ دكتر اكرم ضياء العمر »ةالراشد فةعصر الخال«  -7 ت اي: كتابي است كه رواي
 ي كنـد. مكتبـه   ز هر گونه تعصب و تسـاهل نقـد مـي   تاريخي را به دور ا

 العبيكان چاپ چهارم آن را به عهده گرفته است.

اثر دكتر جمال عبدالهادي و خـانم  » ح من التاريخأن تصحخطاء يجب أ«  -8
 دكتر وفاء جمعه.

كه نزد برخي از نويسندگان  ها هستند كه مفاهيم غلطي از كتاب ي زنجيره
انه تاريخ اسـالمي را مشـوه   ديا بعضي از خوانندگان معروف است، و عام

 دهد. كرده اند، را مورد بررسي قرار مي

 دكتر عبدالعزيز حميدي. »عبرالتاريخ اإلسالمي مواقف و«  -9

اثـر شـيخ   » فـي صـدر اإلسـالم    ةالفتنحـداث  أثره في أو أعبداهللا بن سب« -10

 .ةسليمان العود

 اسماعيل كيالني. »ون بالحقائقلماذا يزيفون التاريخ ويعبث« -11

 دكتر بشار عواد معروف.» التاريخ عند المسلمين ةثر الحديث في نشأأ« -12

 محمد صامل سلمي.» التاريخ اإلسالمي بةمنهج كتا« -13

 علي كامل القرعان.» ةالتاريخي بةالكتا ةدوره في نشأابومخنف و« -14

 دكتر عدنان ملحم.» الكبري ةوالفتنالمؤرخون العرب « -15

 دكتر يحيي ابراهيم اليحيي.» مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري« -16

 .هسونحمحمد عبدالحميد ». نام بما يجب نحو األعالمإعالم األ« -17





 

 

 فصل پنجم
 كرده استمشوه  را  سيماي تاريخ اسالمي كه كتابهايي

بريم كه بايـد هنگـام مطالعـه آن و در نقـل از آن      هايي را نام مي هم اينك كتاب
ها بدون شناخت قواعد گذشته و يا توجـه   مواظب بود، چون خواندن اين كتاب

 آن به عنوان منبع اساسي پـژوهش  هاي مؤلفان آن و يا قراردادن به شيوه و روش
ي از پژوهشگران را در اشتباهات بزرگ و خطرناكي انداخته كه تصاويري بسيار

 اسالمي ترسيم كرده اند. ي هاي برجسته تاريك از شخصيت
آن بـا سـم آلـوده     شـيرين هايي اند كه ادبيات  كتاب ها, اين كتاب در حقيقت

بـه دسـت    اي سرايي و شوخي اند و هرجـا نكتـه   است و مؤلفان آن اهل داستان
 كنند. دارند و به راست و دروغ آن توجه نمي بياورند آن را بيان مي

ها زهد  ها نگاه كرد، اگر اين روايت تر گفتيم كه بايد به اخبار و روايت و پيش
و شجاعت و سخاوت و جانفشـاني و اخـالق نيكـويي آل و اصـحاب را نقـل      

نيست كه فطرت سالم  كند و با اصول كلي شريعت منافاتي ندارد و از اموري مي
نپذيرد، روايت و بيان آن مانعي ندارد، چـون اصـلي شـرعي را مخـدوش     آن را 

 رساند. كند و روايت آن ضرري به مقام آل و اصحاب نمي نمي
داد و يا به برخي از مواضـع   ها را مورد بررسي قرار مي اما اگر اين اخبار فتنه

كرد و يا بـا اصـول كلـي     مي پرداخت يا به مقام آل و اصحاب اهانت حساس مي
شريعت مخالفت و تضادي داشت و يا با چيزهايي آغشته بود كه فطـرت سـالم   
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و عادالنه  فتهررواياتي بايد مورد بررسي قرار گ كند، اسانيد چنين آن را قبول نمي
مورد دادرسي علمي قرار گيرد، چون اهانت به اهـل بيـت و صـحابه بـه معنـي      

تواننـد   ها نمي آن است، به خصوص كه اين كتابجويي شريعت و حامالن  عيب
معتمـد بـراي    يها اساسي براي بررسي تاريخ آل و اصحاب قرار گيرند، و كتاب

ترسيم تصوير درخشان تاريخ آن بزرگـان نيكـو و بهتـرين نسـلي كـه بشـريت       
 كند. تاكنون شناخته است، كفايت مي

 بود هايي كه بايد به هنگام مطالعه آن مواظب از جمله كتاب

 الفرج اصفهاني األغاني أبي -1
اين كتاب افسانه و شعر و لطيفه و غيره است و هيچ ارتباطي بـا تـاريخ    يامحتو

زدن  ندارد، و اصفهاني كتابش را مملو از دروغ و فساد و تعصب نـژادي و طعنـه  
هاي آل بيت ماننـد   به خلفاي امت كرده است، و همچنين به بعضي از شخصيت

و غيره طعنه زده است، او در طـي تالشـي مذبوحانـه     لسكينه دختر حسين
ديوار محكمي كه جوامع اسالمي را بـه ميـراث روحـي و ارث    از كوشيده است 

هـايي كـه    ارزشو دهد عبور كند، تا جداكردن امـت از منـابع    الهي آن پيوند مي
نمايد راحت و آسان باشد و اينگونه امت براي  ارتباط آن را با گذشته محكم مي

قـت امـت ديگـر    واي آمادگي داشته باشد، چـون آن   هميرفتن هر حمله و صدپذ
 ي هاي خود را از دست داده و تصور او در باره احساس افتخار به اصول و ريشه

نگاه ترديدآميز  يعني ؛گذشتگانش تصوري است كه اصفهاني و غيره خواسته اند
خواهد ديد كه وي در كتابش در كند  هركس در كتاب اصفهاني تأمل .به گذشته
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هاي زيادي حرمت اسالم را هتك كرده است، و حتي حرمت بيـت نبـوي را   جا
زن كـه هـر    كرد ارائه رعايت نكرده و چنان تصويري از سكينه دختر حسين 

شود، چه برسد به دختـر حسـين كـه سـردار      ر ميفمسلماني از چنان تصوير متن
 جوانان اهل بهشت است؟!

گويـد: سـكينه بـه     ) مـي 42/  17غـاني  األ«ايـن كـه در كتـابش    از آن جمله 
كـرد، گويـا    مـي اي كه توبه كرده بود محبت داشت و نزد او رفت و آمد  خواننده

كنـد سـكينه از توبـه آن خواننـده      يماي سكينه را ترسيم ميچنان كه اصفهاني س
ـ  ناراحت بوده و از او مي ت تـالش  خواسته كه نزد او ترانه بخواند و سكينه نهاي

 خود را انجام داده تا او را گمراه كند!!
هاي زيادي كه ذكر كرده است، اصـفهاني فرامـوش    ها و دروغ و ديگر داستان

كرده يا خود را به فراموشي زده از ايـن كـه سـكينه بعـد از شـهادت پـدرش و       
گيرد  ها را از دست مي ها عقل كربال چه حالتي داشت، همه اين مصيبت ي حادثه
(كند پس قلب سكينه چطور را خونين مي ها و دل

68F

 ؟؟)1
اي كه  همچنين اصفهاني كار زشت ديگري كه انجام داده اين است كه قصيده

سروده است كـه در اول آن   /فرزدق در وصف زين العابدين حسين بن علي 
پذيرد. دكتر وليد االعظمي در كتاب  نمي را  »وطأته البطحاءتعرف هذا الذي «آمده 

                                                           
 وب (مجلة الجامعة اإلسالميه) با اندكي تصرف.األغاني والسيف اليماني، محمد مجذ -1
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السيف اليمـاني  «و كتابش را نقد و رد كرده است، در كتاب  نياصفهانظيرش  بي
 .)69F1(»في نحر األصفهاني صاحب االغاني

تـاريخ اهـل بيـت و     ي در مطالعه» غانياأل«ما را از اعتمادكردن به كتاب ما ش
آن هايي  داريم، و شما را از زشتي صحابه و مسلمانان صدر اول اسالم برحذر مي

امـا مطالـب    ؛داريـم  به آن اشاره كرده برحذر مي» اليماني السيف«كه اعظمي در 
خوانـد، و آنچـه    هاي اخالقي و عفّت فرا مـي  ادبي و اشعاري كه در آن به خوبي

بـار  ضرري ندارد خواندن آن و استفاده از آن مشكلي نـدارد. چـون اشـعار و اخ   
 ديعه نهاده شده است.ادبي زيادي در اين كتاب به و

 ن عبد ربهالعقد الفريد اب -2
، پـس  كنـد  هاي زيبايي را تعريـف مـي   ستانكتاب ادبي است كه دا اين فقط يك

چگونه يك فرد عاقل و آگاه چنين كتابي را منبع اساسي براي بحث و پـژوهش  
 دهد؟! هاي تاريخ قرار مي ترين برهه اي از مهم هو بررسي بره

                                                           
، و دو 234/  2دارالوفاء مصر و شرح حال اصفهاني را در معجـم المـؤلفين مالحظـه كنيـد،      -1

كتاب مهم ديگر از محمد احمد خلف اهللا و شفيق جبري در رد اغاني اصـفهاني نوشـته شـده    
شده، و اين فـرد بسـيار منفـور    هاي زياد ديگر در مورد اصفهاني تأليف  است. چنانكه كتاب

است، و نقد شديد خوانساري از اصفهاني را در كتاب روضات الجنات مالحظه كنيـد كـه از   
گويد: من كتاب األغاني را مطالعه نمودم، در آن به جز مسخرگي و گمراهي چيـز   آنجمله مي

 ط. الداراإلسالمية). 212/ 5ديگر نيافتم ... (نگا: روضات الجنات 
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ت و گويد: صحيح و غير صحيح در اين كتـاب مخلـوط اسـ    محقق كتاب مي
اسناد و اسم راويان حذف شده و بر منابعي اعتمـاد كـرده كـه نقـل از آن جـايز      

(نيست
70F

1(. 

 قتيبةابن  منسوب به »ةسايوالس مةاإلما« -3
اين يك كتابي است كه به دروغ به ابن قتيبه نسـبت داده شـده اسـت، بـه چنـد      

 دليل:
 مـة اإلمـا «كساني كه شرح حال ابن قتيبه را نوشته اند به او كتابي بـه نـام    -أ 

 نسبت نداده اند.» سةوالسيا
كند كه گويا از او فرا  از ابن ابي ليلي به صورتي روايت مي مؤلف كتاب -ب 

گرفته است و ابن ابي ليلي محمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلي فقيه قاضي 
هـ وفات يافت، و معروف است كه ابن قتيبه  148كوفه است كه در سال 

 سال بعد از وفات ابن ابي ليلي. 65يعني هـ به دنيا آمده است  213سال 
بيند كه مؤلف در دمشـق و   هركس كتاب را مطالعه كند از همان اول مي -ج 

مغرب اقامت نموده، در صورتي كه معروف و مشهور اين است كـه ابـن   
 قتيبه از بغداد بيرون نرفته مگر به دينور.

                                                           
و نگا: كتب حذر منهـا   85/  5و نگا: تفسير المنار  16/  1تحقيق العقد الفريد  ي مقدمهنگا:  -1

 .45/  2العلماء، مشهور حسن سليمان 
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دروغ بـه ابـن   و بسياري از پژوهشگران و محققين گفته اند كه اين كتاب به 
 قتيبه نسبت داده شده است؛ از آن جمله:
ابن قتيبه، به اين مطلب اشاره » المعارف«دكتر ثروت عكاشه در تحقيق كتاب 

 است. وزير فرهنگ مصر بودهشصت  ي در دهه كرده است. نامبرده
 ن قتيبه.باي كتاب عيون األخبار، اثر  محمد اسكندراني در مقدمه -

 .268ج  13سال  »األبحاث مجلة«جبرائيل جبور در  -
 ابن قتيبه.» الميسر والقداح«كتاب  ي محب الدين خطيب در مقدمه -

، منسـوب بـه ابـن قتيبـه     سـة والسيا مةاإلماكتاب « بحث دكتر محمد نجم در
 ).14حاث بيروت سال باأل ي مجله«طبع  »مؤلف اصلي آن كي است؟

 مسعودي» مروج الذهب« -4
از خرافات و حكايات عجيب، شيخ اإلسالم ابن كتابي است بدون اسناد و مملو 

شـماري در تـاريخ مسـعودي ذكـر شـده پـس        هاي بي گويد: دروغ مي /هيتيم
چگونه به داستاني كه سند آن متصل نيست و در كتابي كـه معـروف بـه كثـرت     

(توان اعتماد كرد دروغ است، مي
71F

1(. 
مسـعودي و  هاي  دانند كه كتاب حافظان ثقه مي«گويد:  مي /و ابن خلدون 

 .)72F2(»هايي دارند جويي ها و عيب واقدي طعنه

                                                           
 .84/  4منهاج السنه  -1
 .9ابن خلدون ص  -2
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 زليتعمابن ابي الحديد » غةشرح نهج البال« -5
هركسي نگاه كند كه علت ايـن كـه    نزد علماي جرح و تعديل ضعيف است، وا

ابي الحديد چنين كتابي را تأليف كرد چيست، قطعاً در مـورد كتـاب و مـؤلفش    
 وزير ابن علقمي كـه سـبب  شك خواهد كرد، ابن ابي الحديد كتاب را به خاطر 

 شدن يك ميليون مسلمان در بغداد به وسيلة تاتار گرديد، تأليف كرد. كشته
 ي آن را بـراي خزانـه  «گويـد:   ابن ابي الحديد مي كتاب ي خوانساري در باره

 .)73F1(»كتاب وزير مؤيد الدين محمد بن علقمي تأليف كرد
حتي بسياري از مردم صاحب كتـاب و كتـابش را مـذمت كـرده انـد؛ ميـرزا       

نمايـد كـه: او از اهـل     ابي الحديد را اينگونه توصـيف مـي  حبيب اهللا خوئي ابن 
ارزش اســت... و او  اســد و رأي او بــيدرايــت و روايــت نيســت... و نظــرش ف

روح... بر  و ميرزا كتابش را جسد بي». بسياري را از راه راست گمراه كرده است
اي نـدارد... تـأويالت بعيـدي در آن     زياد فايده چرخد نه مغز... محور پوست مي

 .)74F2(»شود و مردم دوست ندارند بشنوند ر ميفاز متنصحيح هست كه سرشت 

 سليم بن قيس» ةالسقيف«كتاب  -6
سليم بن قيس فرد مجهول و نـامعلومي اسـت و در كتـابش تـا حـدود زيـادي       

كند كـه   سيماي اهل بيت مشوه نشان داده شده، و او روايات دروغيني را ذكر مي

                                                           
 .21 – 20/  5روضات الجنات، خوانساري  -1
 .14/  1منهاج البراعة شرح نهج البالغة، ميرزا حبيب خوئي  -2
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جايگاه و مقام اميرالمؤمنين علي بن طالب كه فرد شجاع و نترس بـود را پـائين   
 آن روايات: ي آورد، از جمله مي

 علي بزدل است و ترسيده كه حقش را بگيرد.اين كه  -
علي فاطمه را در شبي سوار االغي كرد تا مهاجرين و انصار را همآهنـگ   -

 كند و اينگونه خالفت را از چنگال ابوبكر بيرون آورد.
علي قرآن صحيح و واقعي را پنهان كرد، و مردم را گذاشت كه بـر قـرآن    -

 ناقص اعتماد كنند.
زنان بهشت است  يد كه همسرش فاطمه كه بانوعلي به صحابه اجازه دا -

را جلوي چشمان او كتك بزنند و خودش هـيچ حركتـي نكـرد، و ديگـر     
پذيرد، و افراد زيادي مانند آيت اهللا محمد  عقل و نقل نميكه هايي  روايت

اين را بيان كرده انـد و روايـاتي را كـه كسـاني پخـش و نشـر        فضل اهللا
تحريك نمايند و تفرقه ايجاد كنـد و آنـان    خواهند مردم را كنند كه مي مي

كنـد دور   ها را به يكـديگر نزديـك و متحدشـان مـي     را از حقائقي كه آن
نمايند؛ رد نموده اند، آيت اهللا فضل اهللا پخش چنين رواياتي را نادرسـت  

علـي شـد و درب    ي گويد عمر وارد خانه دانسته و روايات باطلي كه مي
اي  هلوي فاطمه را شكست و فاطمـه بچـه  خانه را شكست يا آتش زد و پ

گويـد: چنـين    در شكم به نام محسن داشت كه سقط شد، فضـل اهللا مـي  
پذيرد، و مسلمانان محبـت زيـادي بـا     چيزي بعيد است و عقل آن را نمي
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فاطمه داشته اند، و اين يعني اين كه هيچكسي از مسلمين در مقابل چنين 
(كاري كمترين اقدامي نكرده است

75F

1(. 
هاي آيت اهللا فضل اهللا را بسياري از عقال ماننـد اسـتاد احمـد كاتـب      ديدگاه

اند. اما اين حركت بـراي تصـحيح مفـاهيم و ايـن      آن حمايت كردهپذيرفته و از 
حركت عاقالنه با هجوم تند و خشني از سوي برخي از متعصبان مواجه گرديد، 

ن و عقيـده و اخـالص او را   تا جايي كه آنان فضل اهللا را كافر قرار دادند و ايمـا 
ها با فضل اهللا به خاطر آن صورت گرفت كه  زير سوال بردند، همه اين مخالفت

خواهد از تكفيـر فضـل    اساسي را انكار كرده بود، هركسي مي حديث باطل و بي
ـ هايي كه به ايشان زده شده باخبر شود به كتاب ( اهللا و طعنه فضـل اهللا) اثـر    ةفتن

 ةالزهراء) تأليف جعفر عاملي و كتـاب (الحـوز   ةاب (مأسامحمد باقر صافي و كت
 العلميه تدين اإلنحراف) از محمد علي هاشمي مشهدي، مراجعه كند.

كنـد، در صـحت آن    و كتاب (السقيفه) كه چنين خرافات پوچي را ذكـر مـي  
 شك و ترديد وجود دارد، بلكه آن را كتابي جعلي و مشكوك ناميده اند.

كـردن بـر    اين كتاب مورد اعتماد نيست، و عمل«گويد:  مفيد شيخ الطائفه مي
 .)76F2(»اغلب آن جايز نيست، و در آن خلط و تدليس شده است

 حتمـا هاي منكر معروفي است كه  در آن كتاب روايت«گويد:  و غضائري مي
 .)77F1(»استجعلي 

                                                           
 .219أمة في رجل محمد حسين فضل اهللا، محمد الجزائري ص نگا:  -1
 .149/  5تصحيح اعتقادات اإلمامية ص  -2
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كتـابش جعلـي اسـت... و    «گويـد:   كتاب سليم بن قيس مـي  ي وحلي در باره
 .)78F2(»اسانيد آن ساختگي است
به دروغگويي و جعـل حـديث    شگويد: ابان بن ابي عيا و همچنين حلي مي

(را او جعل كرده است» گفته اند: كتاب سليم بن قيس«متهم است، و 
79F

3(. 
بـه او  ضـعيف اسـت   «گويـد:   عياش مي و غضائري در شرح حال ابان بن ابي

سـليم بـن قـيس را بـه او نسـبت       شود و اصـحاب مـا جعـل كتـاب     توجه نمي
 .)80F4(»اند داده

سـليم بـن قـيس يكـي از افـراد      «و همچنين هاشم معـروف حسـني گفـت:    
مشكوك و متهم به دروغ است و در كتابي كه به او نسبت داده شده آمده اسـت  

پدر خود را موعظه كرد در صورتي  كه محمد بن ابي بكر به هنگام مرگ پدرش
 .)81F5(»سن داشت آن هنگام او دو سالكه در 

 عبدالعزيز جوهري» السقيفه«كتاب  -7
 ارزش است و به چند دليل اعتبار و وزني ندارد: و اين كتاب ساقط و بي

                                                                                                                                      
 .193ترجمه سليم بن قيس  119الرجال ابن غضائري ص  -1
 .732شرح حال سليم بن قيس  107الرجال ابن داود حلي ص  -2
 .302 – 226حواله گذشته ص  -3
 .36الرجال ابن غضائري ص  -4
 .184الموضوعات في اآلثار واألخبار، هاشم معروف حسني ص  -5
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هاي جرح و تعديل هيچ تزكيـه   مؤلف آن مجهول الحال است و در كتاب -1
 غةه است، جز آنچه ابن ابي الحديد در شرح نهج البالو تائيدي در مورد او نيامد

و قبالً ما در مورد وضعيت ابن ابي الحديد توضيح داديم  او را تزكيه كرده است،
كه او از اهل درايت و اثر نيست و تزكيه و تائيد او اعتباري ندارد، خـوئي بـا رد   

ثابت نيست چون تائيد  –جوهري  –بودن او  ثقه«گويد:  تائيد ابن ابي الحديد مي
 .)82F1(»ابن ابي الحديد اعتباري ندارد ي و تزكيه

نمايـد،   و آنچه يقين ما را در مورد مجهول الحال بودن جـوهري بيشـتر مـي   

كرده كه جوهري را نـام بـرده و گفتـه كـه     » سةالفهر«كاري است كه طوسي در 

» سةالفهر«ش طوسي كه براي كتاب ي مقدمهبه  كتاب السقيفه مال اوست. اما وقتي
يكي از مصـنفين و   هرگاه هر« گويد: بينيم كه مي كنيم مي نوشته است مراجعه مي

اصحاب اصول را ذكر كردم بايد آنچه از جرح و تعديل در مورد او گفته شده را 
گـردد يـا    مـي  بيان كنم، و توضيح دهم كه آيا اين جرح و تعديل بر روايت او بر

 .)83F2(»نه
برده در مورد او جرح يا تعديلي ذكر نكرده اسـت و  و طوسي وقتي او را نام 

(بودن اوست مجهول ي اين نشانه
84F

3(. 

                                                           
 .142/  2معجم رجال الحديث، خوئي  -1
 .2مقدمه الفهرسة، طوسي ص  -2
 .173الفوائد الرجاليه، سيد علي ابوالحسن ص  -3
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بينــيم كــه مؤلــف  زنـيم مــي  مــي وقتـي كتــاب الســقيفه را ورق  اعتبــار دوم:
كند كه هيچكسي غير از او آن را نقل نكرده  هاي منكر و اقوالي را ذكر مي روايت

ص مؤلفش دچار شك و ترديـد  است، و اين امر ما را در مورد كتاب و به خصو
گويـد كـه در مـورد آن     بسيار مهمـي سـخن مـي    ي نمايد، و او هم از مرحله مي

 زماني هيچ سخني جز با دالئل واضح و روشن پذيرفته نيست. ي مرحله
اين كه بيشتر اسـانيد و راويـان كتـاب السـقيفه ضـعيف انـد، و        :سوماعتبار 

احمـد  «گويد:  وان مثال جوهري ميراويان ناشناخته و ضعيف وجود دارد، به عن
بن اسحاق بن صالح از احمد بـن سـيار از سـعيد انصـاري و او از افـراد خـود       

 دانيم!! . احمد بن اسحاق كيست؟ نمي»كند روايت مي
(، اهللا أعلمكساني هستندافراد و راويان سعيد چه 

85F

 ؟)1

 »تاريخ يعقوبي« -8
مخنف لوط بن يحيي است، و  منابع يعقوبي در روايت به طور كلّي واقدي و أبي

كنـد. و از   كتاب تاريخ اهل بيت و صـحابه را بـدون سـند بررسـي و ارائـه مـي      
نـان  از آ(گفته شده، و روايت شده، و بعضـي   مانند ضعيفو  سستهاي  ترعبا

(...) در آن به كثرت آمده است اند اند، و بعضي گفته روايت كرده
86F

2(. 

                                                           
 عالمه آلباني : مفصالً او را رد كرده است. 4972السلسة الضعيفه حديث شماره:  -1
 .171 – 168/  2تاريخ يعقوبي  -2
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تكبـر   شخليفه بر ابـوبكر و عمـر و عثمـان     ي و يعقوبي از به كاربردن كلمه
نامـد و   مي او را وصي محمد  ،گويد ورزد، اما وقتي از علي مي اباء ميكرده و 
 كشي از كسي كه براي نوشتن تاريخ آل بيت بلند شده پذيرفته نيست. اين حق

مانه عليه صحابه و  وذهينتي منفي نسبت به صـحابه  خصو اين مرد مواضعي 
نمايد. كتاب يعقوبي  گرايي مي تاريخ دارد و اين امر او را فاقد واقع قبل از كتابت

 توان به دو بخش تقسيم كرد: را مي
آوري  هـاي گذشـته را جمـع    ها و خرافات امـت  كه در آن افسانه بخش اول:

كريم كـه در آن هـيچ    و قرآن ،كند نموده و خيلي از انجيل و تورات استدالل مي
 كرده است.شك و ترديدي نيست را رها 

يشان بـا اختصـار   و خلفاي بعد از ا در آن از سيرت پيامبر  كه بخش دوم:
اسـت بحـث    هـا  وغه از روايـات منقطـع و مرسـل و در   و آكنـد زيادي كه مخلّ 

 .كند مي
و ارزش علمي كتاب بسيار ناچيز است، دكتر محمد صامل سـلمي در مـورد   

اين كتـاب نهـاد انحـراف و تشـويه و تخريـب تـاريخ       «گويد:  خ يعقوبي ميتاري
اسـالمي طعنـه زده انـد و    اسالمي است، و بسياري از مستشرقين كه بـه تـاريخ   

بـوده   شان همين كتابيجويي قرار داده اند مرجع ا افرادش را مورد عيب ي سيره
(است

87F

1(. 

                                                           
 .521منهج كتابة التاريخ اإلسالمي  -1
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 فوائد السمطين حمويتي -9
گويد، او مانند كسي است كـه شـب    و كتابش مي حافظ ذهبي در مورد حمويتي

(آوري كرده است عنمايد، او احاديث دروغيني جم آوري مي هنگام هيزم جمع
88F

1(. 

 المختصر في أخبار سيد البشر ابي الفداء -10
 اين كتاب نيز مملو از ياوه و اخبار دروغين است.

                                                           
 .68 – 67الدرر الكامنه  -1



 

 

 خاتمه

قرآن و سـنت را   ي گوئيم بايد شيوه سخن مي شوقتي از اهل بيت و صحابه  -1
 مقدم كنيم.

ورزيدن به صحت نقل و روايت يك اصل شرعي است كه تسـاهل در   اهتمام -2
 .باشد ميآن به هيچ وجه صحيح ن

، مطالعه تاريخ اسالمي بر آن اعتماد كردهاي مهمي كه بايد در نوشتن و  كتاب -3
 .بايد به مردم شناسانده شوند

بايـد  از اعتماد و استناد به منابع غير اصلي و غيـر موثـق در تـاريخ اسـالمي      -4
شود تا معلومات و اطالعات نادرسـتي بـه دسـت     زيرا سبب مي ؛دنموپرهيز 

 هل باشد.خواه از روي جهالت و تساو ، ا و با قصد سوءبيايد، خواه عامد
پردازي خود را رها كنـد   تاريخ اسالمي نبايد مهار خيال ي نويسنده و خواننده -5

بيان كند يا و از روي حدس و تخمين داوري نمايد و يا حوادث را همچنان 
 ي اي حمايت كنـد، چـون ايـن كـار او را در ورطـه      هاز جهت يا گروه يا كف

آن  درجوقـايع و   اندازد، چون ممكـن اسـت بيـان    اشتباهات بس بزرگي مي
كننده است و يا  قانعها ستمگرانه يا غير  ه باشد، و گاهي داوريناقص يا مشو
 شود تا حقائق ضايع و از بين برود. درستي ندارد كه سبب مي پايه و اساس

والحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا عليه وسلم على نبينا األمين وآله الطيبين 

 .الغرّ الميامين تهوصحاب
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