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  مقدمه
، مورد توجـه  این حدیث شریف، چنان که خواهد آمد .، حدیث نبوي ثقلین است:اهل بیت ي امامتروایی برجسته، در عرصه ياز جمله ادله

اي، هم در مباحـث درون شـیعی و هـم در    بوده و نیز در عرصه معارف اسالمی، کارکردهاي متنوع و عمیقی داشته و از اهمیت ویژه :خاص اهل بیت
گفتگـو بـا وهابیـت     ترین گزینه بـراي آغـاز  این حدیث شریف را مناسبمستبصرین از برخی  .است اي با سایر فرق اسالمی برخوردارمباحث مناظره

همین بـس کـه کمتـر     ،اهمیت این حدیث يدرباره2.اندیاد نمودهاسالمی  وحدت به عنوان محورِ از این حدیث دانشمندان شیعهاز  خیو بر 1انددانسته
امامت اهل بیت علیهم السالم به نحوي قلمی زده باشد و این حدیث را مورد بررسی و واکـاوي قـرار نـداده     يتوان یافت که در عرصهعالمی را می

 3.باشد

پس از خود، کتاب خدا و اهل بیتم را باقی می : با این مضمون می باشد ، احادیثی از رسول خداشایان ذکر است که منظور از احادیث ثقلین
  .ئین، امرین و امثال آن آمده باشدخلیفتین ، شی: ، اگرچه لفظ ثقلین در آن نیامده باشد و به جاي آن الفاظی چون...گذارم 

  : گیریممیپی بخش پنجا در مطالب این نوشتار ر
  بررسی تواتر حدیث ثقلین: اول  بخش
  اهتمام اهل بیت به حدیث ثقلین: دوم  بخش

  »ثقلین«معناي لغوي و تلفظ : سوم بخش 
  مفاد حدیث ثقلین:  چهارمبخش 

  احتجاج با حدیث ثقلین: بخش پنجم 
  
  
  
  
  

                                                
 .از جمله دکتر عصام علی العماد ، عالم وهابی که شیعه شد در کتاب ارزشمند گفتگوي بی ستیز ، این نظر را ابراز کرده است. 1

 .اشاره نمود) ره(و آیت اهللا میالنی ) ره(این دانشمندان می توان به آیت اهللا بوجردي از جمله . 2
ي هـ ، و نیز کتاب الکافی مرحوم ابوالصـالح حلبـی متوفـا   436، متوفاي ) ره(شریف مرتضى دو اثر  32ص  و نیز کتاب الناصریات ،االنتصار به عنوان نمونه می توانید درعلم فقه ، به مقدمه کتاب . 3

 ،کتاب الوالیـۀ  و در علم کالم به کتاب  23ص  1ج  ،محقق حلی ، المعتبر و کتاب  679ص  2ج ،  ـ ه 598ى امتوف، محمد بن منصور بن أحمد بن إدریس حلی  ،السرائر و کتاب  96ص هـ ، 447
و  181ص هـ ،  447،متوفاي حلبی تقی بن نجم أبو الصالح  ،تقریب المعارف و  308ص  2ج  ،هـ 436، متوفاي شریف مرتضى ، الشافی فی االمامۀ و  159ص هآ ، 333،متوفاي ابن عقدة الکوفی 

سید هاشـم  ، غایۀ المرام و  226ص هـ ، 726،متوفاي حسن بن یوسف مطهر حلی  ،نهج الحق وکشف الصدق و  74ص هـ ، 505،متوفاي مقاتل بن عطیۀ  ،المناظرات بین فقهاء السنۀ وفقهاء الشیعۀ 
 .مراجعه نمایید 141ص  1ج  هـ ،1107، متوفاي البحرانی 
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  :اول بخش
  بررسی تواتر حدیث ثقلین
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به بررسی منابع انعکاس دهنـده   در این بخش. ، انعکاس یافته استشیعه و اهل سنتاعم از گیري در منابع اسالمی به نحو چشم این حدیث

به اعتبار و ارزشمندي و اي  جداگانهآنگاه در فصل بعد به طور  .ئه می نماییمرا ارا ل سنت پرداخته و طرق و اسناد آناین حدیث در جامعه شیعه و اه
  .، خواهیم پرداختآنارزشمندي ان میزنیز 

  منابع شیعهدر » ثقلین«حدیث : الف

  شمارش طرق حدیث ثقلین در منابع شیعه: 1.الف
در ابتدا فهرستی از این طـرق را  ، در منابع ما انعکاس یافته که در این بخش طرق متعدد و مرفوع و با اسناد متصل  و فراوان این حدیث با

  :نماییماکتفاء میبه عنوان نمونه ذکر یک مورد از هر طریق به و پرداخته اجمالی  بررسی هر طریق و اسناد آن در نگاهیبه کنیم و سپس ارائه می
 )با دو سند( منین از پیامبرؤامیرالم .1

 امام مجتبی از پیامبر .2

 )با سه سند( به نقل از پیامبر امام باقر .3

 )با هشت سند( امام صادق به نقل از پیامبر .4

 نقل از پیامبربه امام رضا .5

 از پیامبرابوذر  .6

  از پیامبرجابر بن عبداهللا  .7
  )با هفت سند( از پیامبربن یمان  ۀحذیف .8
  )سند سهبا ( از پیامبرزید بن ثابت  .9

  )سند دوبا ( از پیامبردري ابوسعید خُ .10
  از پیامبرفاري سید الغبن اَ حذیفۀ .11
  از پیامبرابوهریره  .12
  از پیامبرعبداهللا بن عباس  .13
  )سند حداقل با چهار( پیامبر اززید بن ارقم  .14
  عمر بن الخطاب از پیامبر .15

از ایـن حیـث    .سند متصل به معصوم است 39و با حداقل  طریق مسند و مستقل 15شود این حدیث داراي حداقل همانطور که مالحظه می
  . ایم، تا با سند، متن و منابع این حدیث بیشتر آشنا شویدما در ادامه جزوه برخی از این طرق را براي مطالعه بیشتر آورده. تواتر آن ثابت شده است
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  :بررسی تواتر حدیث ثقلین در منابع اهل تسنن: ب

که به طور دقیق به شمارش روایان ایـن حـدیث بپـردازیم، الزم    پیش از آن .گیر استبسیار چشم در منابع اهل تسنن انعکاس حدیث ثقلین
  : است براي اتقان بحث حداقل دو مورد ذکر صحیح از این حدیث را در منابع متقدم اهل تسنن بررسی نماییم

چنین گزارش ) ص(ول خدا از طریق زید بن ارقم از رس مسلم. است صحیح مسلمیث، وجود آن در مهم در مورد این حد یکی از نکات: یک
  :است کرده

عيل بـن إبـراهيم حـدثني أبـو ) حدثني( زه بن حرب وشجاع بن مخلد جميعا عن ابن علية قال زه حـدثنا إسـ
حيان حدثني يزيد ابن حيان قال انطلقت انا وحص بن سربة وعمر بن مسلم إىل زيد بن أرقم فل جلسنا إليه قال له حص 

ا رأيت رسول هللا صىل هللا عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفـه لقـد لقيـت يـا لقد لقيت يا زيد  ا كث خ
ا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول هللا صىل هللا عليه وسلم قال يا ابن أخي وهللا لقد كربت سـنى وقـدم عهـدي  ا كث زيد خ

ف حدثتكم فاقبلوا وماال فال تكلفونيه ثم قـال قـام رسـول  ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول هللا صىل هللا عليه وسلم
اء يدعى خ ب مكة واملدينة فحمد هللا وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال امـا بعـد  هللا صىل هللا عليه وسلم يوما فينا خطيبا 

ا انا برش يوشك ان يأ رسول ر فأجيب وانا تارك فيكم ثقل أوله كتـاب هللا فيـه الهـدى والنـور فخـذوا  اال أيها الناس فإ
بكتاب هللا واستمسكوا به فحث عىل كتاب هللا ورغب فيه ثم قال وأهل بيتـي أذكـركم هللا يف أهـل بيتـي أذكـركم هللا يف أهـل 

  ٤.بيتي أذكركم هللا يف أهل بيتي
  

  :کند، این حدیث را از طریق زید بن ثابت چنین گزارش مینیز احمد بن حنبل :دو
  ثَنَادقَالَ قَاح نِ ثَابِتب دینْ زانَ عسنِ حمِ بنِ الْقَاسنِ عنِ الرُّکَیع ثَنَا شَرِیکدرٍ حامنُ عب دولَّى الْأَسص ولُ اللَّهسلَ ر

د ما بینَ السماء والْأَرضِ أَو ما بینَ السماء إِلَى الْأَرضِ اللَّه علَیه وسلَّم إِنِّی تَارِك فیکُم خَلیفَتَینِ کتَاب اللَّه حبلٌ ممدو
ضوالْح لَیا عرِدتَّى یتَفَرَّقَا حا لَنْ یمإِنَّهی وتیلُ بی أَهتْرَتع5.و  

  دمو أَحثَنَا أَبدنِ احنِ عنِ الرُّکَیع ثَنَا شَرِیکدح رِيیلَّى الزُّبص ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر نِ ثَابِتب دینْ زانَ عسنِ حمِ بلْقَاس
  6ا حتَّى یرِدا علَی الْحوض جمیعااللَّه علَیه وسلَّم إِنِّی تَارِك فیکُم خَلیفَتَینِ کتَاب اللَّه وأَهلُ بیتی وإِنَّهما لَنْ یتَفَرَّقَ

اینک صحت سند حـدیث اول را  . همانگونه که قابل مالحظه است، این حدیث را  احمد با دو سند از زید بن ثابت از پیامبر نقل کرده است
  : بررسی می نماییم

                                                
همچنین می توانید این حدیث را در منابع معتبر دیگري از اهل سنت  123ص  7ج ،  لبنان –بیروت  -دار الفکر : ناشر هـ ، 261،متوفاي  مسلم بن لحجاج ابن مسلم قشیري نیسابوري ،صحیح مسلم  .4

مطبعـۀ  : چاپخانـه  ،  1349: سال چاپ هـ ، 255، متوفايعبد اهللا بن بهرام الدارمی  ،سنن الدارمی و  367ص  4ج ،  دار صادر بیروت: هـ ، ناشر 241،احمد بن حنبل ، متوفاي مد مسند اح: ببینید مثل 
 .22ص ،، لبنان  -ار الکتب العلمیۀ بیروت د: هـ ، ناشر 303، متوفاي نسائی ه أحمد بن شعیب معروف ب، فضائل الصحابۀ و  431ص  2ج دمشق ، –الحدیثۀ 

  20596، رقم  5ج  ، روایات زید،مسند احمد بن حنبل . 5

 20667همان، رقم . 6



 Page ٧ 

 

 األسود بن عامر شاذان، أبو عبد الرحمن الشامى :  
  :قال املزى

  .زادو : ، قلت ثقة؟ قالثقةأسود بن عامر : سمعت أبا عبد هللا يقول: قال حنبل بن إسحاق
ن بن سعيد الدارمى، عن يحيى بن مع   .ال بأس به: و قال عث

  .ثقة: و قال أبو حاتم، عن عىل ابن املدينى
  .صدوق صالح: و قال عبد الرحمن بن أ حاتم، عن أبيه

  كان صالح الحديث: و قال محمد بن سعد

  ثقة:  ابن حجرقال 
  

  النخعى ، أبو عبد هللا الكوىف القاىضرشيك بن عبد هللا بن أ رشيك:  
  :و قال املزى 

  ، ثقةكوىف : و قال أحمد بن عبد هللا العجىل
  .ما رأيت أحدا قط أورع ىف علمه من رشيك: سمعت عيىس بن يونس يقول: و قال أبو توبة الربيع بن نافع 

ن   .بحديث الكوفي من سفيان الثورى أعلمرشيك : سمعت ابن املبارك عند خديج بن معاوية يقول: و قال سعيد بن سلي
  .ىسء الحفظ جدا قةرشيك صدوق ث: و قال يعقوب بن شيبة

  .ليس به بأس: و قال النسا
  "رفع اليدين ىف الصالة " ، و روى له ىف " الجامع " ىف  استشهد به البخارى

ه ، و    .اهـ . ىف املتابعات ، و احتج به الباقون روى له مسلم و غ
  

  :ابن حجرقال الحافظ 
  ثقة : قال أبو داود

  " الثقات " ابن حبان ىف ] ذکره[...و 
  . ثقةكان : و قال إبراهيم الحر

ن : و قال الساجى   .كان ينسب إىل التشيع املفرط ، و قد ح عنه خالف ذلك، و كان فقيها، و كان يقدم عليا عىل عث
  

  ابن مع وثقهأحد األعالم :  قال الذهبي

 رك بن الربيع بن عميلة الفزارى ، أبو الربيع الكوىف  
  :و قال املزى 

ن بن سعيد الدارمى، عن يحيى ابن مع   .ثقة: و النسا ، قال عبد هللا بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، و عث
  ثقة:  ابن حجر
  أحمد وثقه:  الذهبي

  

  القاسم بن حسان العامرى الكوىف 

  :قال املزى
  " .الثقات " كتاب  ىفابن حبان  ذكره

  روى له أبو داود ، و النسا 
  :ابن حجرقال الحافظ 

  . ثقة: قال أحمد بن صالح " : الثقات " و قال ابن شاه ىف 
  وثق:  الذهبيقابل 

 

 صحابی: زید بن ثابت 

  .  نابراین سند حدیث ثقلین که در مسند احمد آمده است، از منظر علم الرجال اهل تسنن صحیح استب
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  :در منابع اهل تسنن تا قرن سوم ثقلینشمارش روایان حدیث : 1.ب
 در خصـوص  بهترین تحقیق انجام شـده . باشندتن می 187، از قرن اول تا قرن سیزدهم مجموعاً تعداد راویان این حدیث در منابع اهل سنت

تـن از راویـان قـرن دوم، و     20تن از تابعان،  19تن از اصحاب،  30. صورت داده است 7آیت اهللا میالنی در نفحات االزهار را ضبط نام این روایان 
متقـدم  در میان علمـاي  اما . از این جهت تواتر لفظی این حدیث شریف، قطعی است. سی وپنج تن از راویان قرن سوم، به نقل این حدیث پرداخته اند

االزهار ارائه شـد، تـواتر ایـن حـدیث     توجه به تحقیقی که از کتاب نفحات اما با.اندسخن نگفته از تواتر حدیث ثقلینبه صراحت هیچ یک ، اهل تسنن
  . حتی اگر طرق و روایان این حدیث فقط نصفی از مقدار فعلی بود، باز هم این حدیث متواتر بود. قطعی است، و جاي هیچ شکی در آن نیست

ته است، به کثرت و تعدد طرق این روایت اذعان نموده است، ، در الصواعق المحرقه که در رد مکتب تشیع نوشمکی ابن حجر هیثمی شافعی
  :تواند داللت بر تواتر داشته باشدسخنی که او در این خصوص گفته است، با اندکی تسامح می. ولی لفظ متواتر را براي به کار نبرده است

 »8»...ستي پیامبر روایت شده ااین حدیث داراي  طرق گوناگونی است و از بیست و چندي صحابه  

  : بن انور مصري درباره تواتر حدیث ثقلین تصریح کرده استدر میان اندیشمندان متأخر و معاصر اهل تسنن، شیخ ابومنذر سامی
 » فحدیث العرته بعد ثبوته من أک من ثالثین طریقاً و عن سبعه من صحابه سیدنا رسول هللا صلی علیه و آله و

  »٩...مجال للشک فیها یمکننا أن نقول أنه بلغ حد التواتررضی هللا عنهم، و صحته التی ال 

پس از آن که ثابت شد در مجموع از بیش از سی طریق، و هفت تن از اصحاب سرورما پیامبر اکرم نقل شده ) ثقلین(=حدیث عترت« :ترجمه
  »...این حدیث به حد تواتر رسیده است: بگوییمکند که است، و مجالی براي شک در صحت آن نیست، در نتیجه این امکان را براي ما فراهم می

  
اسناد این حدیث . طریق در منابع شیعیان است 15سی طریق در منابع اهل تسنن، و حداقل همانطور که ارائه شد، حدیث ثقلین داراي :نکته

کنیم که برخی حال با کمال تعجب مشاهده می اما با این. رسد و تواتر آن به هیچ وجه قابل خدشه و قابل انکار نیستشریف به حدود یکصد سند می
ایـن  » التفسـیر و المفسـرون  «در اثر پـر بـار   ) ره( آیت اهللا محمد هادي معرفت! بر شمرده اند» مستفیض«از اندیشمندان شیعیِ معاصر، این حدیث را 

  : اندروایت شریفه را مستفیضه خوانده
و گاهی بـا جمـع   » کتاب اهللا و اهل بیتی«و گاه با الفاظ » و عترتیکتاب اهللا «این حدیث مستفیض است، و گاه با الفاظ «

  !!!10....وارد شده است» عترتی اهل بیتی«بین هر دو و با تعبیر 

                                                
ىکه عقاید حقه عبد العزیز دهلو ىالتحفۀ االثنا عشریۀ مولواین کتاب که خالصه و تحقیق کتاب عبقات االنوار میرحامد حسین نقوى از دانشمندان شیعه هندوستان که کتاب خود را در رد کتاب . 7

عبـد العزیـز بـن ولـی اهللا الـدهلوي       "نقضت فیه کالم : شیعه را در این کتاب به زبان فارسی به باد نقد گرفته بود ، به زبان فارسی نوشت وي درباره بخش حدیث ثقلین کتاب خود چنین می نویسد 
رأیت مطالـب عالیـۀ ، تفـوق روائـح تحقیقهـا الغالیـۀ ،       : ... وي سخن میرزاي شیرازي در تقریظ خود بر عبقات کافی به نظر می رسد  ، در اهمیت  مولف و اثرعلى حدیث الثقلین  "صاحب التحفۀ 

، نفحات االزهـار در بیسـت جلـد بـه چـاپ      أجمعین  أسأل اهللا أن یدیمک إلحیاء الدین ولحفظ شریعۀ خاتم النبیین صلوات اهللا علیه وآله...  عباراتها الوافیۀ دلیل الخبرة وإشاراتها الشافیۀ محل العبرة
 .جلد اول  تا پایان جلد سوم آن در مورد حدیث ثقلین می باشد 183رسیده که از ص 

 89الصواعق المحرقه، هیثمی، ص . 8
 ، دارالفقیه، القاهره70و  69الزهره العطره فی حدیث العتره، ابومنذر مصري، ص . 9
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سنن عالوه بر  مسلم نیشابوري و ترمذي که این حدیث را در جوامع حدیثی با سند صحیح گردآوردند، بسیاري از بزگان اندیشمنئدان اهل ت
  :اندحدیث اعتراف کرده نیز به صحت این

نیشابوري، بزرگ محدث اهل تسنن، صاحب اثر گرانسنگ المستدرك علی الصحیحین پس از نقل حدیث ثقلین حاکم : حاکم نیشابوري .1
  11هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه بطوله: گویداز زید بن ارقم می

: گوید می - آن مردم را به تمسک به کتاب و عترت امر و تشویق کرده که در  - عد از نقل حدیث ثقلین وي ب: ابن حجر عسقالنی .2
  .12»سند حدیث صحیح است«

حدیث را طبرانی در «: گوید می» لزوم تمسک به کتاب و عترت«بعد از نقل حدیث با مضمون  »الصواعق المحرقه«در  هیثمی:هیثمی .3
 . 14استنیز به تصحیح این حدیث اعتراف کرده» مجمع الزوائد«وي در هم چنین . 13»اند نقل کرده و رجال آن همگی ثقه» معجم الکبیر«

 15صريبوی  .4

 16قندوزي حنفی .5

 17.»است ثابت شیعه و سنت اهل فریقین نزد ثقلین حدیث«: گوید یمیو: آلوسی .6

 .18حدیث را تصحیح نموده است این ابن جریر طبريبه نقل از ، »کنز العمال«در وي : متقی هندي  .7

کند که او نیز حدیث ثقلین را  نقل می» االمالی«علیه السالم از محاملی در کتاب  در مسند امام علی نیز سیوطیالدین  جالل: سیوطی .8
 19تصحیح نموده است

انّی تارك فیکم «: به سند صحیح ثابت شده که رسول خدا در خطبه خود در غدیر خم فرمود«: گوید ابن کثیر می: ابن کثیر .9
  .21»این حدیث از حیث سند صحیح است: شیخ ما ذهبی فرموده«: گوید حدیث ثقلین با سند نسائی میهمو بعد از نقل .20»...الثقلین

 22»اند طبرانی حدیث را در معجم الکبیر با سندي نقل کرده که تمام رجال او ثقه«: گویدوي می: سمهودي شافعی .10

                                                                                                                                                                          
 439هشتم، ص ، فصل 1تفسیر و مفسران، ج. 10

 109ص  3ج ، یوسف عبد الرحمن المرعشلی: حقیق هـ ، ت405علی الصحیحین ، حاکم نیشابوري ، متوفاي المستدرك  11
 .3972، ح 65، ص 4المطالب العالیه، ج 12

 .170، ص 1مجمع الزوائد، ج 13
 .428، ص 2الصواعق المحرقۀ، ج 14

 .279، ص 9اتحاف الخیرة المهره، ج 15
 .45، رقم 120ص  1ج  ینابیع الموده،16

 .52مختصر التحفه، ص 17
 .1650، ح 379، ص 1کنز العمال، ج 18
 .6050، ح 192علیه السالم، ص  مسند علی19

 .122، ص 4تفسیر ابن کثیر، ج 20
 .416؛ السیرة النبویۀ، ابن کثیر، ص 228، ص 5البدایۀ و النهایۀ، ابن کثیر، ج 21

 .236جواهر العقدین، ص . 22
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از آن جایی که در میان متقدمان، احادیث بـدون  . ضبط شده است» ثقلین«و » ثَقَلَین«به دو صورت » ثقلین«ي کلمه در این حدیث شریف،
هاي فعلی در خصوص انتخاب یکی از این دو ضبط بر دیگري ارائه نظر توان از روي اعراب گذاريشده است، در نتیجه نمیاعراب گذاري تدوین می

  . نماییمتر این کلمه مطالبی را ارائه میگذرانیم، وسپس تا حدودي جهت کشف ضبط صحیحدو کلمه را از نظر می ما ابتدا معناي هر. نمود
متاع مسافر و اثاثیه او و نیز هر چیـز نفیسـى را کـه پنهـان و     ) به حرکت قاف(و ثَقَل : مى گوید» القاموس المحیط«فیروز آبادى در کتاب 

  . 23إِنِّی تارِك فیکُم الثَّقَلَینِ، کتاب اهللاِ وعتْرَتی: ین لغت است حدیث شریفمحفوظش مى دارند گویند، و از هم
یعنی کاال و وسائل با ارزش همراه مسافر، و در نزد عرب، ثَقَل به هر چیز گرانمایه و » ثَقَل««: گویدسید محمد مرتضی زبیدي می

» انی تارك فیکم الثقلین کتاب اهللا و عترتـی «: و حدیث: گویدفیروزآبادي می. شودنفیس که داراي ارزش و منزلتی واال باشد، اطالق می
آن دو را ثقلین نامید زیرا : گویدثعلب می. پیامبر آن دو را به خاطر بزرگداشت و عظیم شمردن ارزش آنان، ثقلین نامید. از همین باب است

  »24.زین استها و عمل بر طبق دستورات آنها، بسیار گران و وتمسک بدان
است، و کلمه ثَقَل در لغت به معناى متاعى است » ثَقَل«واژه ثَقَلَین تثنیه . مشهور است» حدیث ثَقَلین«این حدیث شریف، به : آیت اهللا میالنی

قرائت کرده اند، که در این  -ن قاف یعنى به کسر ثاء و سکو -» ثقْلَین«اى از محدثان و لغویان، این کلمه را البتّه عده.که مسافر با خود حمل مى کند
  25.خواهد بود، و ثقْل در لغت به معناى بار سنگین و گنج آمده است» ثقْل«صورت تثنیه 

قـد ترکـت   «اما در این مورد که کدام قرائت از این حدیث صحیح است، باید گفته شود، از آنجایی که پیامبر از عبـاراتی چـون   
زیـرا  . صحیح باشد» ثقل«رسد، قرائت در ابتداي این حدیث سخن گفته است، به نظر می» نی مخلف فیکما«یا » انی تارك فیکم«یا » فیکم

که که موضوع سخن پیامبر با امت خود این استکه من دو چیز گرانبها را بـراي شـما   حال آن. بردمتاعی است که مسافر با خود می» ثَقَل«
  : فرمایدقرآن می. گویند که متوفی یا مسافر از خود به جاي گذاشته استبه آن چیزي می دقیقاً» ماتَرَك«توجه شود که . گذارمباقی می

 کُمدضَرَ أَحإِذَا ح کُملَیع بخَیرًْاکُت إِن تَرَك توینَ الْمتَّقالْم لىا عقح  رُوفعالْأَقْرَبِینَ بِالْم نِ ویداللْوۀُ لیص180/بقره(الْو(  
حضرت رسول داشته  آید، نام این حدیث باید طوري قرائت شود که داللت بر ماتركمتن حدیث برمی از بنابراین همانطور که      

: هم چنین در بسیاري از مصادر شیعه، پیامبر گرامی اسالم پس از قرائت این حدیث، فرمودند. بردباشد، نه بر متاع یا کاالیی که با خود می
پس ! »ثَقَلَین«شود، نه تلفظ می» ثقلین«بدیهی است که در این صورت تثنیه این دو با هم . است» ثقل اصغر«و عترت  ،»ثقل اکبر«قرآن 

  ... نهم گنج گرانبها را در میان شما به یادگار میامر سنگین یا دو من دو : بنابراین معناي حدیث این گونه می شود
     . و اهللا اعلم. 26ارائه شده است هر چند که نظر برخی از بزرگان، خالف نظر  

  
  

                                                
 ، المؤسسۀ العربیۀ ـ بیروت3/353ج: المحیطالقاموس . 23

 245،ص7تاج العروس بشرح القاموس، ج. 24
 آیت اهللا میالنی، نگاهی به حدیث ثقلین .25

 . اندرا ارجح دانسته» ثَقَلین«آیت اهللا میالنی در مقاله نگاهی به حدیث ثقلین، قرائت مشهور . 26
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  . نماییمهاي فراوانی دارد، ما در این جزوه به ذکر هفت مورد، اکتفا میحدیث ثقلین مفاد متعدد و داللت

  .ایشان واجب و مستحبِ به اهل بیتو اداي حقوق مودتلزوم . الف

امـا  . ي خاص و سفارشی ویژه نداشته باشند، الزم است تا حقوق واجب ایشان ادا شودنسبت به فرد یا گروهی توصیهاگر خداوند و پیامبر 
ابـن حجـر   . آیدفرمایند، بنابراین اداي حقوق مستحب ایشان نیز الزم میوقتی خدا و پیامبر نسبت به فرد یا گروهی خاص با تأکید فراوان سفارش می

» ...اذکرکم اهللا فی اهل بیتی ،انظروا کیف تخلفونی فیهما، اوصیکم بعترتی خیراً«به ویژه عبارت هاي ) ثقلین(در این احادیث «: می گوید )973م(هیثمی
ر در حدیث صحیح از ابوبک... .قویاً بر مودت و مزید احسان نسبت به آنان و احترام و بزرگداشت و اداي حقوق واجب و مستحب آنان تأکید شده است

  28»؛ یعنی پیمان و دوستی با او را درباره اهل بیتش پاس دارید27احترام محمد را در رفتار با اهل بیت او رعایت کنید: روایت شده است که

  .اهل بیت بر سایران و اعلمیت تقدم. ب

داللت بـر ایـن   » تعلموهم فانهم اعلم منکم ال تَقَدموهما فتهلکوا، و ال تقصروا عنهما فتهلکوا و ال«عبارت : گویدباز هم ابن حجر هیثمی، می
چون در ایـن بـاره نسـبت بـه     . دارد که هر کس از این خاندان براي تصدي مراتب عالیه و وظایف دینی شایستگی داشته باشد، بر دیگران مقدم است

رجیح آنان بر دیگران هستند، البته سزاوارتر و قریش تصریح شده است، بنابراین اهل بیت پیامبر که سر آمد قریش در فضل و مایه فخر ایشان و سبب ت
  29».ترندشایسته

داللت قاطع بر این دارد که اهل بیت علیهم السالم همواره اعلم امت اسالمی هستند، و هر کـس  » فانهم اعلم منکم«هم چنین عبارت صریح 
ابن : گویدابن حجر در ادامه می. بزرگواران براي خود یا دیگر قائل شود، با نص صریح حضرت رسول، مخالفت کرده استکه اعلمیت و تقدمی بر این 

هـاي   هر کدام از کتاب و عترت معـدن علـوم لـدنّی و حکمـت    ... «؛ »کلّ منهما معدن العلوم اللدنیۀ والحکم العلیۀ واألحکام الشرعیۀ«: گوید حجر می
  .»اند م شرعیبزرگ و عالی و احکا

  پیروي از اهل بیتلزوم . ج

صـلی   سمی رسول اللَّه«: گوید می هیثمی مکیابن حجر بعد از آن که اعلمیت و تقدم اهل بیت بیان شد، لزوم پیروي از ایشان روشن است، 
ء نفیس خطیر مصون، وهذان کذلک؛ اذ کل منهما معدن للعلوم  ثقلین؛ ألنّ الثقل کل شی -األهل والنسل والرهط األدنون  -اهللا علیه وآله القرآن وعترته 

رسول خداصلی اهللا علیه وآله قـرآن و  «: یعنی؛ »والتعلّم منهم صلی اهللا علیه وآله علی االقتداء بهم اللدنیۀ واألسرار والحکم اإللهیۀ، ولذلک حثّ النبی

                                                
 62، باب مناقب قرابه النبی، ص 5ج. در صحیح آورده است این حدیث را بخاري. ارقبوا محمدا فی اهل بیته. 27
 137و 136الصواعق المحرقه، ص . 28

 همان. 29
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شود و کتاب و عترت از این قبیل است؛ زیرا هر کدام از آن دو معدن علوم لـدنّی و اسـرار و    به هر چیز نفیسی گفته می» ثقل«. عترت را ثقلین نامید
  »30.به پیروي از آن دو تأکید و سفارش نموده استاند، از همین رو، پیامبرصلی اهللا علیه وآله مردم را  هاي الهی حکمت

  .جامعیت قرآن و اهل بیت در هدایت امت اسالمی. د

در نتیجه این . است تقیید نخورده اي از شئون زندگییا محدوده خاص يامرو به ذکر شده،  به صورت مطلق» ما إن تمسکتم بهما«تعبیر به 
در را هـدایت مطلـق   و این یعنـی   .دارد و هدایت شدن به واسطه آن دو ،در امر تمسک به آن دو عترتکتاب و و عمومیت  داللت بر جامعیتتعبیر 

تأکید شده و داللت بر نفی ضاللت به طور مطلق دارد؛ » ابداً«با » لن تضلوا«که اطالق » لن تضلّوا أبداً«تعبیر به هم چنین .باید جست کتاب و عترت
در نتیجه در همه امور . یافت بدان دست خواهیدها  و در مقابل ضاللت، هدایت است که با اقتدا به آن. خواهد شدیعنی هیچ نوع ضاللت بر شما عارض ن

  .دو تنها راهی است که خطر ضاللت در آن وجود نداردهدایتی، باید به قرآن و اهل بیت تمسک کرد، و تمسک به آن

  .به یادگار گذاشته شده» ثقل«لزوم تمسک به هر دو . هـ

که در برخی از روایات آمده، داللت بر لزوم تمسـک  » فانظروا کیف تخلّفونی فیهما«و جمله » ما إن تمسکتم بهما لن تضلّوا أبداً«تعبیر به 
بـا  ي آراي اندیشمندان اهل تسنن در این خصوص ارائه. تمسک کرده و دیگري را رها سازیم یکیبه که  دارد، نه این )کتاب و عترت(هر دو ثقل  به 

  .کندي بحث ما کفایت میتوجه به حوصله

وفی هذا تلویح بل تصریح بأنّهما کتوأمین خلّفهما ووصی امته بحسن معاملتهما وایثـار  «: گوید میوران برجسته اهل تسنن از اندیشهمناوي 
بـه ایـن اسـت کـه کتـاب خـدا و عتـرت هماننـد         اشاره بلکه تصریح  -ثقلین  -در این حدیث «؛ »...حقّهما علی أنفسهم واإلستمساك بهما فی الدین

اند که رسول خداصلی اهللا علیه وآله به عنوان هدایتگران بعد از خود معرفی کرده است و امت خود را وصیت نموده که با آن دو بـه خـوبی    دوقلویی
  .31»معاشرت کنند، آنان را بر خود مقدم بدارند و در دین به آن دو تمسک کنند

با تأمل در حدیث به ایـن  «؛ »فنظرنا فاذا هو مصرّح بالتمسک بهم، وبأنّ تباعهم کتباع القرآن علی الحق الواضح«: گوید یشیخ محمد امین م
که متابعت از آنان، همانند متابعت و پیروي از قرآن به حقّ  نتیجه رسیدیم که پیامبرصلی اهللا علیه وآله سفارش اکید به تمسک به اهل بیت نموده و این

  32.»ستواضح ا

ومعنی التمسک بالعترة محبتهم واإلهتداء . التمسک بالکتاب العمل بما فیه وهو اإلئتمار بأوامر اللَّه واإلنتهاء بنواهیه«: گوید ابن الملک می
که نهی کرده  تمسک به کتاب به معناي عمل به دستورات قرآن است؛ به این معنا که به اوامر آن عمل کرده و از چیزهایی«؛ »...بهداهم وسیرتهم
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همین مضمون نیز از حسن بن 33.»هایشان توجه کنیم تا هدایت یابیم و تمسک به عترت؛ یعنی آنان را دوست بداریم و به هدایت. چشم پوشی کنیم
    34علی سقاف شافعی رسیده است

  .اهل بیت جانشینان پیامبرند. د

هل بیتش ارجاع داده است، در نتیجه اهل بیت محل رجوع، و تمسک امت از آنجایی پیامبر پس از خود، امتشان را به کتاب خدا و عترت و ا
  : تر حدیث صحیحی است که احمد بن حنبل در مسند از زید بن ثابت به نقل از پیامبر روایت کرده استبیان روشن از این. اسالمی پس از پیامبرند

نِ ثَابِتب دینْ زانَ عسنِ حمِ بنِ الْقَاسنِ عنِ الرُّکَیع ثَنَا شَرِیکدرٍ حامنُ عب دوثَنَا الْأَسدح  ـهلَیع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر 
 یکُمف إِنِّی تَارِك لَّمسنِویفَتَیو خَلدملٌ مبح اللَّه تَابا لَنْ کمإِنَّهی وتیلُ بی أَهتْرَتعضِ وإِلَى الْأَر اءمنَ السیا بم ضِ أَوالْأَرو اءمنَ السیا بم د

ضوالْح لَیا عرِدتَّى یتَفَرَّقَا ح35.ی  

یح رسماً و صریحاً قرآن و اهـل  پیامبر در این حدیث صح بنابراین . شد، سند این حدیث صحیح است همانطور که قبال هم بررسی
  . است بیت را خلفاي خود و جانشینان پس از خود در امت معرفی کرده

  .اندقرآن و مصاحب همیشگی سنگهم دل،اهل بیت ع .هـ

که یکی از این آموزه ها عصمت  ها و تعالیم فراوانی را با خود به همراه داردترین معناي حدیث ثقلین است، آموزهاین معنا که از جهتی مهم
گویـد، و سـپس دو   سـخن مـی  » الثقلـین «وقتی که پیامبر از دو یادگار گرانبهایش، با یک عبارت . اهل بیت و یکی دیگر بقاي ایشان تا قیامت است

: فرماینددو را بهتر بفمانند و سپس مینهد تا مقصود از این شابهت با یکدیگر دارند، کنار هم میسنگی و مي خود را که از همه نظر همانگشت سبابه
  . سنگ یکدیگرندشوند، داللت بر این دارد که اهل بیت و قرآن عدل و همهرگز از هم جدا نمی» لن یفترقا«

الضـاللۀ،  علیه السالم قرنهم بکتاب اللَّه تعالی فی کون التمسـک بهمـا منقـذاً عـن      أال تري انّه«: گوید تفتازانی بعد از نقل حدیث ثقلین می
بینی که چگونه پیامبرصلی اهللا علیه وآله اهل بیت خود را به  آیا نمی«؛ »والمعنی للتمسک بالکتاب الّا األخذ بما فیه من العلم والهدایۀ، فکذا فی العترة

رت که انسان را از ضاللت و این نیست مگر به جهت تمسک به کتاب و عت )و آن ها را قرینه یکدیگر قرار داده است( کتاب خود مقرون ساخته است؟
  .36»و معناي تمسک به کتاب و عترت آن است که به علم و هدایتی که نزد آن دو است اخذ کرده و عمل نماییم. گمراهی نجات خواهد داد

  : شویممتذکر میبخشی از نکات او را . کندمیدرباره مفاد حدیث ثقلین نکات دقیقی را بیان  370، ص 1سید امین عاملی در اعیان الشیعه ج
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اهل بیت را با قرآن که عصـمت آن معلـوم اسـت، در چنـد چیـز       ،این احادیث بیانگر عصمت اهل بیت از گناه و خطاست، چون پیامبر خدا«
  : یکسان قرار داده است

 .اندهمچون قرآن یکی از دو شیء با ارزش به یادگار مانده در بین مردم) اهل بیت(اینان  .1

رفت، امر به تمسک به آنان درست اگر امکان صدور خطا بر ایشان می. اندمإمور به تمسک به اینان شدههمچون قرآن مردم  .2
 . نبود، چه اینکه امر به تمسک به معناي حجت قرار دادن گفتار و کردار ایشان است

اگر از ایشان گناهی یا خطایی  رود وهمچون متمسک به قرآن  که بیراهه نمی. چنگ زننده به دامن عنایت اینان گمراه نخواهد شد .3
عصمت اهل بیت قابل » لن تضلوا«: در نتیجه از این عبارت که پیامبر فرمودند. [سربزند، متمسک به ایشان نیز گمراه خواهد شد

 .]استدالل و اثبات است

ست که این بزرگواران اند و این عبارت، کنایه از این اایشان بسان قرآن، ریسمان ناگسستنی از جانب خداوند به سوي مردم .4
اي داشته ي فیض بین خداي تعالی و بندگان هستند و گفتارشان از جانب خداست و اگر معصوم نباشند نباید چنین ویژگیواسطه
 . باشند

لن یفترقا حتی یردا علی الحوض داللت بر این دارد که اهل معیت همیشگی با قرآن . [اینان براي همیشه از قرآن جدایی ناپذیرند .5
در نتیجه تا وقتی که ... [کما اینکه قرآن هم از ایشان جدا نخواهد شد.] دارند و این معیت ومصاحبت تا قیامت ادامه خواهد داشت

-قرآن در میان امت وجود دارد، لزوماً یکی از اهل بیت نیز باید میان امت باشد، و گرنه میان قرآن و اهل بیت جدایی حاصل می

: چون آن حضرت فرمود.] داردرا تا قیامت به روشنی بیان می) امام معصوم(ضرورت وجود اهل بیت در نتیجه این حدیث . شود
و خداي نکته سنج و آگاه به همه چیز آن حضرت را از این مطلب آگاه ساخت، در نتیجه » انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض«

نتیجه اگر زمانی فرا برسد که خالی از این دو باشد، دیگر فرمایش  از آن جایی که ورود به حوض کنایه از پایان عمر دنیاست، در
 .]پس اوالً تا دنیا، دنیاست این دو هستند، و ثانیاً این دو از هم جدا نیستند. [مذکور حضرت رسول صادق نخواهد بود

یشان و پیروي کردن از دیگران جایز جدایی از ایشان یا پیشی گرفتن از آنان و خود را امام ایشان قرار دادن و یا عقب ماندن از ا .6
همانطور که پیشی گرفتن بر قرآن با فتوا دادن بر اساس آنچه که در قرآن نیست، و عقب ماند از قرآن با پیروي از گفتار . نیست

 . مخالفان، روا نیست

در نتیجه ... [تند باید آموزش بیننددانساز تعلیم دادن به ایشان و نپذیرفتن گفتارشان نهی شده است، در حالی که اگر چیزي را نمی .7
دانند ا بیشتر از بقیه میهیعنی نه تن. اندعالم مطلق بیت کند اهلاند، بلکه ثابت میکند که اهل بیت اعلمنه تنها این حدیث ثابت می

 .]بلکه چیزي نیست که ایشان ندانند
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  احتجاج با حدیث ثقلین
به این حدیث شریف نبوي است و همان ) ع(که بسیار قابل توجه است استدالل و احنجاج خود اهل بیت ) ع(دیگر از اقدامات امامان معصوم 

به این حـدیث را   )ع(ل امیرمومنان ، استدالدر ادامه استداللی و مناظره اي این حدیث ویژه می باشد دگونه که در ابتداي این نوشتار گفته شد کاربر
  . ئه می نماییمارا

  احتجاج حضرت امیر در شوراي شش نفره: 1.ج
  : فرمودالهی خویش محروم گشت،  دگربار از حقِ) ع(بر عثمان توافق نمودند و امیرمومنان  که آن پنج نفر  دقیقا پس از آن

ید اهللا بن محمد بن أحمد بن أبی مسلم ، حدثنا أبو العباس أحمد أخبرنا أبو طاهر محمد بن علی بن محمد البیع البغدادي ، أخبرنا أبو أحمد عب
ن أبی بن محمد بن سعید المعروف بابن عقدة الحافظ ، حدثنا جعفر بن محمد بن سعید األحمسی حدثنا نصر بن مزاحم ، عن أبی ساسان وأبی حمزة ، ع

ألحتجن علـیکم بمـا ال یسـتطیع    : البیت یوم الشورى فسمعت علیا یقول لهم فی )علیه السالم(کنت مع علی : إسحاق السبیعی ، عن عامر بن واثلۀ قال
انی تارك فیکم الثقلین کتاب اهللا وعترتی لن تضلوا مـا  : فأنشدکم باهللا أتعلمون ان رسول اهللا قال : إلى أن قال . . . . . عربیکم وال عجمیکم یغیر ذلک 

  37.اللهم نعم : لوا استمسکتم بهما ولن یفترقا حتى یردا علی الحوض ؟ قا

  زمان خالفت عثماناحتجاج حضرت امیر در : 1.ج

علیه السالم را در مسجد رسول خداصلی اهللا علیه وآله  علیکه ش از سلیم بن قیس نقل کرده به سند» فرائد السمطین«وینی در ج امام حافظ
کند، در حالی که  گاه به مفاخره بین مهاجرین و انصار اشاره می آن... گفتند میدر زمان خالفت عثمان مشاهده کردم، در حالی که جماعتی با هم سخن 

چرا سخن ! اي ابوالحسن: مردم رو به حضرت کرده و عرض کردند. زدند علیه السالم ساکت بود و او و اهل بیتش هیچ گونه حرفی نمی حضرت علی
گاه آنان را به فضل الهی که همان رسول خدا بود  آن. ندرا ذکر کرد و به حق هم گفتهر کدام از این دو قبیله فضیلت خود : گویید؟ حضرت فرمود نمی

  :کردند، فرمود ها اقرار می اي از فضایل فراوانش که همگی به آن که بعد از ذکر جمله تا این... تقریر نمود

یا ایها الناس انی تارك فیکم : بعد ذلک فقالصلی اهللا علیه وآله قام خطیباً لم یخطب  اتعلمون انّ رسول اللَّه! انشدکم اللَّه« 
کتاب اللَّه و عترتی اهل بیتی فتمسکوا بهما لن تضلّوا، فانّ اللطیف الخبیر اخبرنی و عهد الی انّهما لن یفترقا حتی یردا علی : الثقلین
و لکن اوصیائی منهم، اولهم اخی و وزیري و  ال،: قال! اَ کلّ اهل بیتک! یا رسول اللَّه: فقام عمر بن الخطاب شبه المغضب فقال. الحوض
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وارثی و خلیفتی فی امتی و ولی کل مؤمن بعدي هو اولهم، ثم ابنی الحسن، ثم ابنی الحسین، ثم تسعۀ من ولد الحسین، واحد بعد 
ن اطاعهم اطاع اللَّه و من م. هم شهداء اللَّه فی ارضه و حجته علی خلقه، و خزّان علمه و معادن حکمته. واحد حتی یردا علی الحوض

    38؛»صلی اهللا علیه وآله قال ذلک نشهد انّ رسول اللَّه: فقالوا کلّهم. عصاهم عصی اللَّه

 چنین آن از بعد که خواند اي  خطبه ایستاده آله و علیه اهللا صلی خدا رسول که دارید یاد به آیا دهم می سوگند خداوند به را شما«: ترجمه
آن دو تمسک کنید که  به پس بیتم، اهل عترتم و خدا کتاب: دهم می قرار گرانبها چیز دو شما میان در من همانا! مردم اي: فرمود و نخواند، اي خطبه

شوند تا بر من در کنار  لطیف خبیر مرا خبر داده و به من عهد کرده که هرگز این دو از یکدیگر جدا نمی] خداوند[هرگز گمراه نخواهید شد؛ زیرا 
: آیا تمام اهل بیت تو مراد است؟ حضرت فرمود! اي رسول خدا: عمر بن خطّاب در حالی که شبیه شخص غضبناك شده بود، گفت. رد شوندحوض وا

سپس . او اول آنان است. ها برادرم و وزیرم و وارثم و خلیفه من در میان امتم و سرپرست هر مؤمنی بعد از من است خیر، ولی اوصیایم، که اول آن
آنان گواهان خدا در روي . حسن سپس فرزندم حسین، سپس نه نفر از اوالد حسین، یکی پس از دیگري تا بر من در کنار حوض وارد شوند فرزندم

هر کس آنان را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده و هر کس آنان را . هاي حکمت خدایند داران علم و معدن هاي خدا بر خلق و خزینه زمین و حجت
دهیم که رسول خداعلیه السالم چنین  ما گواهی می: تمام کسانی که در آن مجلس حاضر بودند، گفتند.د خدا را نافرمانی کرده استنافرمانی کن

  ».فرمود
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