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 هعیش ناماما تمصع

عصمت امامان شيعه، كه همگى اهل بيت  تابثا یار ب

پيامبرند، داليل متعددى موجود است و ما از ميان آنها 

 :شويم را يادآور مى لئال د زاتنها يكى 

صلى هللا عليه )بنابر نقل دانشمندان شيعه و سّنى، پيامبر

 :در آخرين روزهاى زندگانى خود فرمود( وآله

قلين كتاب إنّى »
ّ
ُهما لن  تارٌك فيكم الث هللا و أهل بيتى و أنَّ

حوضيف
ْ
 .«ترقا حّتى يردا علىَّ ال

الصواعق . 841مستدرك حاكم، جزء سوم، ص )

قريب به اين . 841، فصل اّول، صفحه 88رقه، باب املح

، جزء اّول، باب «كنزالعمال»مضمون نيز در كتاب 

و در مسند احمد،  44الاعتصام بالكتاب و السّنه، ص 
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و غير آنها آورده شده  811و  811جزء پنجم، صفحه 

 .(است

من در ميان شما دو يادگار سنگين و گرانبها بجاى " : ىنعی

اهل بيت »و ديگرى ( قرآن)« كتاب خدا»يكى ; گذارم مى

و اين دو هرگز از يكديگر جدا نخواهند شد تا روز « من

 ."حوض كوثر به من برسندرستاخيز، در كنار 

: و آن اين كه دنمشز ر ا و مهماى است  در اينجا نكته

بدون شك قرآن مجيد، از هرگونه انحراف و اشتباهى در 

امان است و چگونه ممكن است كه خطا به وحى الهى راه 

فرستنده آن خدا و آورنده آن فرشته  كه يابد، در حالى

( صلى هللا عليه وآله)بر خداوحى و دريافت كننده آن پيام

است؟ زيرا عصمت هر سه بسان آفتاب روشن است و 

مسلمانان جهان، پيامبر گرامى را در مقام اخذ وحى و 

دانند و روشن  حفظ و تبليغ آن، مصون از اشتباه مى

است كه هرگاه كتاب خدا از چنين عصمت راستين و 
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هر استوار برخوردار باشد، اهل بيت رسول خدا نيز از 

چراكه در اين . لغزش و اشتباه مصون خواهند بود

حديث، عترت پيامبر، در جهت ارشاد و رهبرى امت، به 

اند و به حكم  عنوان قرين قرآن مجيد قلمداد گرديده

 .باشند هر دو از نظر عصمت، يك نواخت مى« مقارنت»

جهت ندارد كه فرد يا افراد غير معصومى ; به بيان ديگر

 .مرده شوندقرين كتاب خدا ش

همان ( عليهم السالم)ترين شاهد عصمت ائمه روشن

ْن »: است كه فرمود(صلى هللا عليه وآله)عبارت پيامبر
َ
ل

َحوض
ْ
ىَّ ال

َ
ِرقا َحتى َيِردا َعل

َ
در هدايت و )اين دو »; «َيْفت

گردند تا در كنار حوض  هرگز از هم جدا نمى( رهبرى 

 .«كوثر، بر من وارد شوند

مبر از لغزشها در امان نباشند و در هرگاه اهل بيت پيا

مواردى به خطا روند، از قرآن كه خطا در آن راه ندارد، 



6 
 

روند در حالى كه رسول گرامى  راهه مى جدا گرديده و بى

 .آن را بشدت نفى فرموده است

البته مقصود از اهل بيت در سخن پيامبر، همه بستگان 

ى نيست ; نسبى و سببى آن حضرت نيستند
ّ
كه زيرا شك

 .همه آنان از لغزشها مصون نبودند

ى از عترت وى، چنين افتخارى را  بنابراين، تنها گروه خاص ّ

داشتند و اين مقام و موقعيت بر جمع معدودى از آنان 

عليهم )و آنان همان ائمه اهل بيت. باشد منطبق مى

بخش راه امت و  هستند كه در طول تاريخ روشنى( السالم

 .ان شريعت او بودندحافظ سنت پيامبر و نگهب

 ییاهشسر پ هب خساپ و رتشیب حیضو ت ر و ظنم هب ، اجنیا رد

 یلیصفت حیر شت هب ، دو ش یم حر طم هنیمز  نیا رد هک

 .میز ادر پ یم ، نيلقث ثیدح

***** 
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 نیلقث ثیدح حیر شت

 

فاق 
ّ
یکی از روایات متواتر که علمای شیعه و سّنى بر آن ات

 .نظر دارند، حدیث ثقلين است

صلی هللا علیه )متن حدیث یادشده از پیامبر گرامی اسالم 

 :، به شرح ذیل است(و آله

ي تارٌك »
ّ
واإن

ّ
ِضل

َ
كُتم بهما لن ت َمسَّ

َ
ليِن ما إن ت

َ
ق
َّ
م الث

ُ
:  فيك

يَّ  ِكتاَب هللِا وِعترتي
َ
ى َيِردا َعل ِرقا حتَّ

َ
ن َيفت

َ
، وإّنهما ل

 .«الَحوَض 
 . (835 هحفص ،8 دلج ، ینار بط ، ريغصلا مجعملا)

من از میان می روم و دو ش ئ گرانبها از خود به جای : یعنى

هرگاه شما به آن دو تمّسک جویید، هرگز . می گذارم

از آندو، کتاب خدا قرآن، و  یکی. گمراه نخواهید شد

آندو هرگز از . دیگری عترت و اهل بیت من می باشند

یکدیگر جدا نخواهند شد، تا آنکه در کنار حوض کوثر، 

  .بر من وارد گردند
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بر مبنای این حدیث شریف، دانشمندان مسلمان از هر 

دو طایفه شیعه و سّنى، به این حقیقت اذعان دارند که 

گنجینه گرانبها پس از خود به جای دو ( ص)رسول خدا 

نهاده ، و مردم را به پيروی از آنان فراخوانده ، و پيروی از 

آندو را تضمين کننده سعادت دنیا و آخرت مسلمانان، 

 .قلمداد فرموده است

در اینجا، برخی از روایات اسالمی را در این زمینه، از نظر 

 :شما می گذرانیم

ت در کتاب صحیح ـ ترمذی، محّدث معروف اهل س8
ّ
ن

 :خود از جابر ابن عبدهللا، چنين روایت کرده است

في حجته يوم عرفة ( صلى هللا عليه وآله)رأيت رسول هللا »

يا أّيها : وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول 

وا ]ما[الناس إني تركت فيكم من 
ّ
;  إن أخذتم به لن تضل

.2883، ح  238، ص  5، ج  یذمرت ننس )«كتاب هللا وعترتي أهل بيتي
) . 
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را به هنگام حج در روز ( ص)پیامبر گرامی اسالم : یعنى

عرفه دیدم که بر ناقه قصوای خویش سوار است و با 

 :مردم چنين سخن می گوید

چيزی را به جای می گذارم   شما  میان  در  ای مردم ، من

: که اگر به آن تمّسک جویید، هرگز گمراه نخواهید شد

 .کتاب خدا و عترت و اهل بیت من

 

همچنين، ترمذی در صحیح خود از زید ابن ارقم ،   ـ1

  :اینگونه روایت می کند

ي تارك فيكم ما :  (صلى هللا عليه وآله)قال رسول هللا »
ّ
إن

وا بعدي
ّ
، أحدهما أعظم من  إن تمّسكتم به لن تضل

،  كتاب هللا حبل ممدود من السماء إلى ألارض;  آلاخر

،  ِردا علّي الحوض، ولن يتفّرقا حتى ي وعترتي أهل بيتي

 233، ص  5ج،یذمرت ننس )«فانظروا كيف تخلفوني فيهما
) . 
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من در میان شما چيزی را باقی : رسول خدا فرمود: یعنى

خواهم گذاشت که اگر به آن تمّسک جویید، پس از من 

: یکی از آنها بزرگتر از دیگری است. گمراه نخواهید شد

کتاب خدا قرآن که رابط میان آسمان و زمين است، و 

آنها هرگز از هم جدا نخواهند شد . یت منعترت و اهل ب

پس بنگرید تا . تا در کنار حوض کوثر بر من وارد گردند

 .پس از من چگونه با آنان رفتار خواهید کرد

 

روایت ( ص)ـ جمعی از محّدثان اسالمی از رسول خدا 3

 :کرده اند که فرمود

ي تارك فيكم الثقلين»
ّ
ن ، وإّنهما ل كتاب هللا وأهل بيتي;  إن

، ص  2، ج  نیحیحصلا یلع کردتسملا )«يتفّرقا حتى يِردا علّي الحوض

، لبنح نب دمحا دنسم ،  لوألا لصفلا،  88انثاب  ، 833، ص  ةقرحملا قعاوصلا.  838

33، ص  8، ج  لامعلا زنک و 883، ص  5ج 
) . 

من دو امر گرانبها را در میان شما باقی خواهم : یعنى

کتاب خدا و اهل بیتم، و آندو از هم جدا : گذاشت
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نخواهند شد، تا آنکه در کنار حوض کوثر بر من وارد 

 .گردند

در پایان، این نکته را یادآور می شویم که روایات وارده در 

  .ز آن است که در این نوشتار بگنجداین باب، بیش ا

دانشمند بزرگ، سّید ميرحامد حسين، اسناد و مدارک 

به رشته تحریر در " عبقات ألانوار"این روایات را در کتاب 

 .آورده است

 

***** 
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 ؟«سنتى»صحيح است يا « اهل بیتى»

سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که برخی از 

ت، به جای کلمه نویسندگان اهل س
ّ
در روایت " اهل بیتى"ن

آیا . را در ضمن روایت ذکر کرده اند" سّنتى"مذکور، واژه 

 کدامیک از آنها صحیح و مستند است؟

  :در پاسخ به این پرسش، چنين می گوییم

صلى هللا عليه )حديث صحيح و ثابت از پيامبر گرامى 

روايتى كه در آن به . است« و اهل بيتى»همان لفظ ( وآله

آمده، از نظر سند باطل و « سنتى»، «اهل بيتى»جاى 

از « و اهل بيتى»مردود است، در حالی که سند حديِث 

 .صّحت كامل برخوردار است

الئل مستند اینک، به شرح این حقیقت می پردازیم و د

 :می گذرانیم  خود را در این زمینه، از نظر گرامی شما
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 :«و اهل بيتى»سند حديث 

اين متن را جمع کثيری از راویان معروف، از جمله دو 

 :اند محدث بزرگ نقل كرده

: كند كه ـ مسلم در صحيح خود از زيد بن ارقم نقل مى 1

ه و ميان مك« خم»پيامبر خدا روزى در كنار آبى به نام 

اى ايراد كرد و در آن خطبه خدا را ثنا گفت  مدينه خطبه

 :و مردم را نصيحت كرد آن گاه چنين فرمود

ا بشٌر يوشك أن يأتى رسول رّبى »
َ
ن
َ
ما أ

ّ
أال أيها الناس، فان

أولهما كتاب هللا فيه : فأجيب، و أنا تارك فيكم ثقلين

 واستمسكوا به ـ فحث 
ّ

الهدى و النور، فخذوا بكتاب اّلل

ب فيه ثم قال
ّ
 : على كتاب هللا و رغ

ّ
ـ وأهل بيتى، أذكركم اّلل

بيتى، أذكركم هللا فى  فى أهل بيتى، أذكركم هللا فى اهل

 «بيتى اهل
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اى مردم من بشرى بيش نيستم و نزديك است مأمور و 

فرستاده پروردگارم بيايد و من دعوت او را اجابت كنم و 

يكى ; روم ذارم و مىگ من در ميان شما دو چيز گرانبها مى

كتاب خدا كه در آن هدايت و نور است، كتاب خدا را 

بگيريد و به آن چنگ زنيد ـ و پيامبر بر عمل به كتاب خدا 

ـ و اهل بيت من، خدا را درباره  :تأكيد نمود آن گاه فرمود

شوم، اين جمله را سه بار تكرار  اهل بيت خود متذكر مى

، 1481، شماره 8183، ص 4مسلم، صحيح، ج ).فرمود

 (.چاپ عبدالباقى

دارمى، ). نيز در سنن خويش آورده است دارمىاين متن را 

 (.438ـ  431، ص 1سنن، ج 

بايد گفت سند هر دو ، مثل آفتاب روشن و واضح است 

 .اى در آن نيست و كوچكترين خدشه
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نقل كرده « وعترتى اهل بيتى»ـ ترمذى اين متن را با لفظ  2

 :نين استاست كه متن حديث چ

وا بعدى»
ّ
ى تارك فيكم ما ان تمّسكتم به لن تضل

ّ
; ان

 حبل ممدود من : أحدهما أعظم من آلاخر
ّ

كتاب اّلل

بيتى، لن يفترقا حتى يردا  السماء الى ألارض و عترتى اهل

ترمذى، . )«َعلىَّ الحوض، فانظروا كيف تخلفونى فيها

 (.37711، شماره 663، ص 5سنن، ج 

گذارم،  و چيز به وديعت و امانت مىـ من در ميان شما د

; شويد مادامى كه به آن تمسك بجوييد، هرگز گمراه نمى

كتاب خدا كه ريسمان رحمت : يكى از ديگرى بزرگتر است

آويزان از آسمان به سوى زمين است، و ديگرى عترت و 

شوند تا در  اهل بيتم، و اين دو هرگز از هم جدا نمى

د چگونه با امانتهاى من پيوندند، بنگري حوض به من مى

 .كنيد رفتار مى
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باشند،  مسلم و ترمذى، كه از مؤلفان صحاح و سنن مى

تأكيد دارند، و اين بر اثبات « اهل بيت»هر دو بر لفظ 

نظر ما كافى است و سند هر دو در كمال اتقان و از 

اعتبار خاص ى برخوردار است كه نياز به بحث و گفتگو 

 .ندارد

 «و سنتى»سند عبارت 

را آورده « سنتى»لفظ « اهل بيتى»روايتى كه به جاى 

حديثى است مجعول كه با توضیح ضعف سند، به خوبی 

معلوم می گردد که عوامل وابسته به حکومت امویان آن 

 :اند را ساخته و پرداخته

ـ حاكم نيشابورى در مستدرك، متن ياد شده را با اسناد  8

 :زير نقل كرده است

ويس»
ُ
ثور بن زيد »عن « ابى اويس»، عن «عباس بن أبى ا

 :قال رسول هللا« ابن عباس»، عن «عكرمه»، عن «الديلمى
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يا ايها الناس انى قد تركت فيكم، ان اعتصمتم به فلن »

وا ابدا كتاب هللا و سنة نبيه
ّ
حاكم، مستدرك، ج ). «تضل

 (13، ص 8

، مادامى ـ اى مردم من در ميان شما دو چيز را ترك كردم

شويد كتاب خدا  كه به آن دو، چنگ زنيد هرگز گمراه نمى

 .و سنت پيامبر

در ميان راويان اين متن، پدر و پسرى است كه آفت 

سندند و آن دو اسماعيل بن ابى اويس و ابو اويس 

اند، بلكه  هستند، پدر و پسرى كه نه تنها توثيق نشده

 .متهم به كذب و وضع و جعل هستند

علماى رجال را در مورد آن دو، بیان یادآور اینک، سخن 

 :می شویم

حافظ مّزِى در كتاب تهذيب الكمال، از محققان فّن 

 :كند رجال درباره اسماعيل و پدرش نقل مى
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( كه از علماى بزرگ علم رجال است)يحيى بن معين 

اند، و نيز از يحيى  ابو اويس و فرزند او ضعيف: گويد مى

اين دو نفر حديث را : گفته بن معين نقل شده كه مى

ابن معين همچنين درباره فرزند ابواويس گفته . دزدند مى

 .توان به او اعتماد كرد نمى: است

 .او ضعيف است وثقه نيست: نسائى درباره فرزند گفته

عليه او زياد « نسائى»: ابوالقاسم اللكائى گفته است

 سخن گفته، تا آنجا كه گفته است، بايد حديث او را ترك

 .كرد

ابن ابى : گويد مى( كه از علماى رجال است)ابن عدى 

كند  اويس از دايى خود مالك، احاديث غريبى را روايت مى

حافظ مزى، تهذيب ).پذيرد كه هيچ كس آن را نمى

 .(817، ص 3الكمال، ج 
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هرگز با : ابن حجر در مقدمه فتح البارى آورده است

توان احتجاج نمود، به خاطر  اويس نمى حديث ابن ابى

ابن حجر . )قدحى كه نسايى درباره او انجام داده است

، چاپ 318عسقالنى، مقدمه فتح البارى، ص 

 .(داراملعرفه

حافظ سيد احمد بن صديق در كتاب فتح امللك العلى از 

از اسماعيل بن ابى اويس : كند نقل مىسلمة بن شيب 

آنگاه كه اهل مدينه درباره موضوعى، : گفت شنيده كه مى

حافظ ). كنم شوند، من حديث جعل مى دو گروه مى

 .(85سيد احمد، فتح امللك العلى، ص 

متهم به جعل ( اسماعيل بن ابى اويس)بنابر اين، پسر 

 حديث است و ابن معين به او نسبت دروغگويى داده

 .است
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گذشته از اين، حديث او در هيچ يك از دو صحيح مسلم 

 .و ترمذى و ديگر كتب صحاح نقل نشده است

درباره ابو اويس، همين بس كه ابوحاتم رازى در كتاب 

  :گويد مى« جرح و تعديل»

شود،و  شود ولى با آن احتجاج نمى حديث او نوشته مى

رح ابوحاتم رازى، الج. )حديث او قوى و محكم نيست

 .(11، ص 5والتعديل، ج 

و نيز ابوحاتم از ابن معين نقل كرده كه ابو اويس، مورد 

 .اعتماد نيست

روايتى كه در سندهاى اين دو نفر باشد، هرگز صحيح 

گذشته از اين، با روايت صحيح و ثابت مخالف . نيست

 .باشد مى

يعنى حاكم ; نكته قابل توجه اين است كه ناقل حديث

حديث اعتراف كرده و لذا به  نيشابورى بر ضعف
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تصحيح سند آن نپرداخته است، ليكن بر صحت مفاد 

آن، شاهدى آورده كه آن نيز از نظر سند سست و از 

از اين جهت به جاى تقويت . درجه اعتبار ساقط است

 .افزايد حديث، بر ضعف آن مى

 «وسنتى»سند دوم روايت 

هريره حاكم نيشابورى با سندى كه خواهد آمد، از ابو 

 :كند نقل مى( که اعتبار ندارد)بطور مرفوع 

وا بعدهما»
ّ
كتاب هللا و : انى قد تركت فيكم شيئين لن تضل

حاكم، ). «سنتى ولن يفترقا حتى يردا علىَّ الحوض

 (.13، ص 8مستدرك، ج 

 :اين متن را حاكم با چنين سندى نقل كرده است

يز عبدالعز »عن « صالح بن موس ى الطلحى»: ، عن«الضبى»

 .«أبى هريرة»عن « أبى صالح»، عن «بن رفيع
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اين حديث بسان حديث پيشين مجعول است و در ميان 

رجال سند، صالح بن موس ى الطلحى آمده كه سخنان 

 :آوريم بزرگان علم رجال را درباره او مى

صالح بن موس ى قابل اعتماد : گويد يحيى بن معين مى

  .نيست

عيف و منكر است، حديث او ض: گويد ابوحاتم رازى مى

  .كند بسيارى از احاديث او منكر را، از افراد ثقه نقل مى

در مورد ديگر . شود حديث او نوشته نمى: گويد نسائى مى

حافظ مزى، تهذيب .)حديث او متروك است: گويد مى

 .(16، ص 83الكمال، ج 

ان : نويسد مى« تهذيب التهذيب»ابن حجر در  ابن ِحبَّ

ى به افراد ثقه چيزهايى را نسبت صالح بن موس : گويد مى

  .دهد كه شبيه سخنان آنان نيست مى
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حديث او حجت نيست و ابونعيم : گويد سرانجام مى

حديث او متروك است و پيوسته حديث منكر : گويد مى

 .(355، ص 4ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج . )كند نقل مى

حديث او : گويد مى( 1118شماره )باز ابن حجر در تقريب 

: گويد مى( 1481شماره )تروك است و ذهبى در كاشف م

  .حديث او سست است

( 381، ص 1جلد )« ميزان إلاعتدال»تا آنجا كه ذهبى در 

حديث مورد بحث را از او نقل كرده و گفته است كه از 

 .احاديث منكر اوست

 «وسنتى»سند سوم حديث 

( 338، ص 14التمهيد، ج )« تمهيد»ابن عبدالبّر در كتاب 

 :ين متن را با سند ياد شده در زير نقل كرده استا

دمحم »عن « احمد بن سعيد»عن « عبدالرحمان بن يحيى»

عن « على بن زيد الفرائض ى»عن« بن ابراهيم الدبيلى
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 بن عمرو بن عوف»عن « الحنينى»
ّ

عن « كثير بن عبداّلل

 .«جده»عن « ابيه»

او يكى از : گويد امام شافعى در مورد كثير بن عبدهللا مى

، ص 1ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج . )اركان دروغ است

  .(831، ص 14تهذيب الكمال، ج ; ، ط دارالفكر377

. او يكى از كذابين و دروغگوهاست: گويد ابو داود مى

  (همان منبع)

عبدهللا بن كثير از پدر و جدش كتاب : گويد ابن حبان مى

نقل از آن . كند كه اساس آن جعل است حديث را نقل مى

كتاب و روايت از عبدهللا حرام است مگر به عنوان 

 (.118، ص 1ابن حبان، املجروحين، ج ). تعجيب و نقد

امام . حديث او متروك است: گويند نسائى و دارقطنى مى

او منكر الحديث است و قابل اعتماد : دگوي احمد مى

 .نيست و ابن معين نيز همين نظر را دارد
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است كه در « التقريب»شگفت از ابن حجر در كتاب 

اكتفا كرده و كسانى را « ضعيف»ترجمه او تنها به لفظ 

گر خوانده است،  اند افراط كه او را متهم به كذب كرده

كذب و جعل متهم  در حالى كه پيشوايان علم رجال او را به

گفتار او واهى و سست : گويد اند و حتى ذهبى مى كرده

 .است

 نقل بدون سند

آن را بدون سند و به صورت مرسل نقل « املوطأ»مالك در 

. دانيم چنين حديثى فاقد ارزش است كرده و همگى مى

 (.3، ح 111مالك، املوطأ، ص )

« وسنتى»اين بررس ى به روشنى ثابت می کند كه حديث 

ساخته و پرداخته راويان دروغگو و وابستگان به دربار 

« وعترتى»امويان است كه آن را در مقابل حديث صحيِح 

  .اند جعل كرده
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از اين جهت بر خطيبان مساجد و گويندگان دينى و 

امامان الزم است، حديثى را كه از رسول خدا وارد نشده، 

ا ترك كنند و به جاى آن مردم را با حديث صحيح آشن

خود به « صحيح»سازند، حديثى كه آن را مسلم در 

« بيتى عترتى و اهل»و ترمذى به لفظ « اهل بيتى»صورت 

بر جويندگان دانش است كه بر . آورده، نقل نمايند

آموزش علم حديث روى آورند و حديث صحيح را از 

 .ضعيف بازشناسند

اهل »شويم كه مقصود پيامبر از لفظ  در پايان يادآور مى

مانند حضرت فاطمه و حسن و ; ذريه او است« ىبيت

، 4جلد )ـ زيرا مسلم در صحيح  سالم هللا عليهم حسين ـ

( 663، ص 5جلد )و ترمذى در سنن ( 1414، ح 8113ص 

 :اند از عايشه نقل كرده

ِهَب ( ]ص)نزلت هذه آلاية على النبى »
ْ
ما ُيريُد هللا ِلُيذ ِانَّ

َبْيت و
ْ
ُم الّرِجَس أهَل ال

ُ
  َعْنك

 
ْم تطهيرا

ُ
َرك ّهِ

َ
فى بيت اّم [ ُيط
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لهم ( ص)سلمة، فدعا النبى 
ّ
 فجل

 
 و حسينا

 
فاطمة و حسنا

له بكساء ثم قال
ّ
لهم : بكساء و على خلف ظهره فجل

ّ
ال

 
 
رهم تطهيرا هَّ

َ
. هوالء أهل بيتى فاذهب عنهم الّرجس و ط

ّم سلمة
ُ
؟ قال: قالت أ

ّ
أنت على : و انا معهم يا نبى اّلل

 .«لى الخيرمكانك و أنت ا

ما يريد هللا ليذهب عنكم الرجس اهل البيت »آيه   :یعنى
ّ
ان

 
 
در خانه اّم سلمه نازل گرديد، پيامبر، « و يطهركم تطهيرا

فاطمه، حسن و حسين را در زير عبا قرار داد و على پشت 

: او را با كسايى پوشانيد و چنين گفت. سر او قرار داشت

، پليديها را از آنان دور آنان اهل بيت من هستند! پروردگارا

! اى پيامبر خدا: ام سلمه گفت. كن و آنان را پاكيزه گردان

و از اهل بيت وارد در آيه به شمار )من نيز از آنان هستم 

تحت عبا وارد )تو در جاى خود باش، : ؟ فرمود(روم مى

برگرفته از حسن بن ). و تو در طريق خير هستى( مشو
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صلى هللا عليه )النبى على السقاف، صحيح صفة صالة 

 (.111ـ  114وآله، ص 

***** 
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 مدلول های حدیث ثقلین

 

پس از بررس ى سند حدیث ثقلين، شایسته است اشاره ای 

گذرا به مفاد این حدیث شریف و معارف نهفته در آن نيز، 

 داشته باشیم

 

 وجوب پیروی از عترت پیامبر اسالم :مدلول نخست

 

نخستين دستاورد این حدیث شریف ، وجوب اطاعت از 

زیرا رسول خدا . می باشد( عليهم السالم)امامان اهل بیت 

عترت و اهل بیت خود را با صراحت در این روایت، ( ص)

در کنار قرآن قرار داده از مسلمانان خواسته است از آنها 

 .پیروی نمایند تا رستگار شوند
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شود که مقصود از اهل در اینجا این سؤال مطرح می 

بیت پیامبر که در این روایت آمده است، چه کسانی 

 هستند؟

به " منابع فقه شیعه"پاسخ این پرسش را در رساله 

اما پاسخ مختصر به این سؤال، . تفصیل تبیين کرده ایم

 :به شرح زیر است

ت نقل کرده 
ّ
روایات متعّددی که حتى محّدثان اهل سن

قت داللت می کند که مقصود اند، به خوبی بر این حقی

، امامان معصوم و پیشوایان بزرگ (ص)از عترت پیامبر 

. اسالم هستند که همه از اهل بیت رسول خدا می باشند

 :اینک ، دالئل این سخن

، چنين «ثقلين»ـ مسلم بن حّجاج پس از بيان حديث  1

 :گويد كه

 :يزيد بن حّيان از زيد بن أرقم پرسيد»
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چه كسانى هستند؟ ( لى هللا عليه وآلهص)أهل بيت پيامبر 

آيا آنان، همسران پيامبرند؟ زيد بن ارقم در پاسخ چنين 

 :گفت

ال َوايم هللا إن املرأة تكون مع الّرجل العصر من الّدهر ثّم »

قها فترجع إلى أبييها و قومها
ّ
أهل بيته أصله و عصبته . يطل

ين ُحِرُموا الّصدقه بعده
ّ
، 7صحيح مسلم، جزء ). «الذ

  (.813طالب، ط مصر، ص  باب فضائل علّى بن ابى

اى از  ، به خدا سوگند زن براى برهه(چنين نيست)ـ نه 

است، سپس آن مرد زن خود را ( همراه)زمان، با َمرد 

. دهد تا نزد پدر و خويشان خود باز گردد طالق مى

كسانى ( صلى هللا عليه وآله)بيت پيامبر مقصود از اهل

ـ و از  هاى عميق قرابت عنى داراى ريشهي هستند كه اصل ـ

وابستگان او باشند، آنان كه پس از پيامبر گرامى، از 

 .صدقه محرومند
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دهد كه  اين روايت به روشنى بر اين حقيقت گواهى مى

كه تمّسك به آنان بسان پيروى « عترت پيامبر»مقصود از 

از كتاب خدا واجب است، همسران آن حضرت نيستند، 

ت پيامبر كسانى هستند كه عالوه بر انتساب بلكه اهل بي

اى  جسمانى داراى وابستگى معنوى به وى، شايستگى ويژه

باشند تا بتوان آنان را در كنار كتاب خدا به عنوان مرجع 

 .مسلمانان جهان، قلمداد نمود

اهل بيت اكتفا « اوصاف»ـ پيامبر گرامى، تنها به بيان  2

باشند نيز  دوازده تن مى آنان كه« تعداد»نفرمود، بلكه به 

 :تصريح نمود

 :كند مسلم از جابربن سمره حكايت مى

ى هللا عليه  َسِمعُت َرُسوَل هللا ـ»
ّ
: ـ يقول  وسلم] وآله[َصل

 
 
 إلى اثنى عشر خليفة

 
ثّم قال كلمة لم . اليزال الاسالم عزيزا
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همها، فقلت ألبى
ْ
هم من : أف

ّ
ما قال؟ فقال كل

 (.، ط مصر3، ص 6صحيح مسلم، ج ).«قريش

اسالم به دوازده »: ـ از پيامبر گرامى شنيدم كه فرمود

سپس سخنى گفت كه من آن . «خليفه، عزيز خواهد ماند

را نفهميدم، از پدرم پرسيدم چه فرمود؟ پاسخ داد كه 

 .«همگى از قريش هستند»: فرمود

صلى هللا عليه )مسلم بن حجاج همچنين از رسول خدا 

 :كند كه چنين روايت مى( وآله

« 
 
نا عشر رجال

ْ
 ما وليهم إث

 
مدرك ).«اليزال أمر الّناس ماضيا

 .(سابق

امور مردم به شايستگى، سپرى خواهد شد مادامى كه  -

 .دوازده مرد بر آنان فرمانروايى نمايند

ر گفتار شيعه كه اين دو روايت، گواه روشنى است ب

گانه شيعه، پيشوايان راستين مردم پس از  امامان دوازده»
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، زيرا در «هستند( صلى هللا عليه وآله)پيامبر گرامى 

اى كه بالفاصله پس از رسول  گانه اسالم، خلفاى دوازده

خدا، مرجع امور مسلمانان و مايه عّزت و شوكت اسالم 

بر، مصداق باشند، جز دوازده امام از اهل بيت پيام

زيرا اگر از چهار خليفه كه در اصطالح ; ديگرى ندارد

مسلمانان، به خلفاى راشدين معروفند بگذريم، ساير 

زمامداران از بنى امّيه و بنى عباس، با رفتارهاى ناروايى كه 

دهد، مايه ننگ اسالم و مسلمانان  تاريخ بدانها گواهى مى

 .اند بوده

كه پيامبر گرامى، آنان  «اهل بيت»بدين طريق، مقصود از 

را قرين قرآن و مرجع مسلمانان جهان معرفى نموده است، 

گانه از عترت پيامبرند كه حافظان  همان پيشوايان دوازده

ت رسول خدا و حامالن علوم او مى
ّ
 .باشند سن
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 اثبات عصمت امامان از اهل بیت :مدلول دوم

بدون شك قرآن مجيد، از هرگونه انحراف و اشتباهى در 

امان است و چگونه ممكن است كه خطا به وحى الهى راه 

كه فرستنده آن خدا و آورنده آن فرشته  يابد، در حالى

( صلى هللا عليه وآله)وحى و دريافت كننده آن پيامبر خدا 

است؟ زيرا عصمت هر سه بسان آفتاب روشن است و 

ان، پيامبر گرامى را در مقام اخذ وحى و مسلمانان جه

 .دانند حفظ و تبليغ آن، مصون از اشتباه مى

روشن است كه هرگاه كتاب خدا از چنين عصمت راستين 

و استوار برخوردار باشد، اهل بيت رسول خدا نيز 

معصوم می باشند و از هر لغزش و اشتباه مصون 

در  چراكه در اين حديث، عترت پيامبر،. خواهند بود

جهت ارشاد و رهبرى امت، به عنوان قرين قرآن مجيد 
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هر دو از نظر « مقارنت»اند و به حكم  قلمداد گرديده

 .باشند عصمت، يك نواخت مى

جهت ندارد كه فرد يا افراد غير معصومى ; به بيان ديگر

 .قرين كتاب خدا شمرده شوند

همان ( عليهم السالم)ترين شاهد عصمت ائمه  روشن

ْن »: است كه فرمود( صلى هللا عليه وآله)مبر عبارت پيا
َ
ل

َحوض
ْ
ىَّ ال

َ
ِرقا َحتى َيِردا َعل

َ
در هدايت و )اين دو »; «َيْفت

گردند تا در كنار حوض  هرگز از هم جدا نمى( رهبرى 

 .«كوثر، بر من وارد شوند

هرگاه اهل بيت پيامبر از لغزشها در امان نباشند و در 

كه خطا در آن راه ندارد، مواردى به خطا روند، از قرآن 

روند در حالى كه رسول گرامى  راهه مى جدا گرديده و بى

 .آن را بشدت نفى فرموده است
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مقصود از اهل  –البته ، همانگونه که قبال توضیح دادیم 

بيت در سخن پيامبر، همه بستگان نسبى و سببى آن 

ى نيست كه همه آنان از لغزشها ; حضرت نيستند
ّ
زيرا شك

 .ودندمصون نب

ى از عترت وى، چنين افتخارى را  بنابراين، تنها گروه خاص ّ

داشتند و اين مقام و موقعيت بر جمع معدودى از آنان 

عليهم )و آنان همان ائمه اهل بيت . باشد منطبق مى

بخش راه امت و  هستند كه در طول تاريخ روشنى( السالم

 .حافظ سنت پيامبر و نگهبان شريعت او بودند

 

 صیانت قرآن مجید از تحریف :مدلول سوم

 

همانگونه که در حدیث ثقلين خواندیم، پيامبر گرامى 

من در ميان شما دو يادگار سنگين و گرانبها به »: فرمود

و ديگر اهل بيت و ( قرآن)يكى كتاب خدا ; گذارم جاى مى
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عترتم، مادام كه به آن دو تمسك جوييد، هرگز گمراه 

 .«شويد نمى

گردد كه كتاب  ين بيان صریح، به روشنى معلوم مىاز ا

، هرگز دچار دگرگونى و تحریف نخواهد ( قرآن)خدا 

شد؛ زيرا اگر تحريف در قرآن راه يابد، تمسك به آن 

شود و اين نتيجه، با  موجب هدايت و رفع گمراهى نمى

 .نص اين روايت متواتر، ناسازگار است

 تابثا یار ب زين ی ر گید لئال د ، نيلقث ثیدح رب هو ال ع

 رد هک در اد دو جو  مال سلا مهيلع راهطا همئأ تمصع

 دیر جت حر ش دننام هیماما هعیش یمال ک لصفم یاهباتک

 .تسا هدیدر گ نایب نآ لاثما و داقتعالا 

 

***** 

 


