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یکی . متاسفانه در طول تاریخ اسالم احادیث فراوانی از حضرت رسول اکرم صلوات اهللا و سالمه علیه و آله، نادیده گرفته شد
پیامبر وصیت فرمودند که پس از من سراغ کتاب خدا و . شریف ثقلین استترین این دست از روایات، بی شک، حدیث از مهم

اما متأسفانه هنوز آن حضرت گرامی . اهل بیت او برویم، و به این دو ثقل ثقیل چنگ بزنیم، و از ایشان سبقت و تقدم نجوییم
اهاي نفسانی دفن شد، و امت راه ي الهی در خاك ناپاك هوبودند، که آخرین وصیت آخرین فرستادهتکفین و تدفین نشده

آنها حقانیت مکتب اهل  در این بخش برآنیم تا چند مورد از سواالتی که پاسخ. ي جاهلیت را در پیش گرفتبازگشت به دوره
  .سازد، مطرح نماییمتر میبیت را روشن

 آیا حقوق واجب و مستحب اهل بیت ادا شد؟ -الف

 ره چیزي یا کسی سفارشی نفرمایند، بدیهی است که بر هر مسلمانی واجب که حقوق اگر خدا و پیامبر گرامی اسالم، دربا
. چرا که اداي حقوق واجب متوقف بر توصیه و سفارش خاص خدا و رسول نیست. واجب آن چیز یا آن شخص را ادا کند

 . شان ادا نمایندمسلمین باید حقوق واجب هر کس را طبق تکلیف شرعی

  فرستد، از زبان یکی از آنگاه که سه تن از مرسالن خود را به سوي قومی براي هدایت میخداوند در سوره یاسین
 »)21(أَجرًا و هم مهتَدونَ   لُکمئاتَّبِعواْ من لَّا یس)20(قَالَ یقَومِ اتَّبِعواْ الْمرْسلینَ... « : فرمایدمومنین خطاب به آن قوم می

ستادگان الهی، یا حداقل تعدادي از ایشان، اجري از مخاطبان خود جهت تحمل وظیفه دهد که فراین امر نشان می
عزِیزٌ علَیه ما عنتُّم حرِیص ...«ي الهی که مصداق اما از این میان آخرین فرستاده. کردندسنگین رسالت الهی طلب نمی
یمحر وفءینَ رنؤْمکُم بِالْملَیباشد، اجري براي رسالت خود از امت خویش درخواست نمودنیز میاین »)128/التوبه(ع .

و همگان از میان . بگو که مودت ذوالقربیِ تو، اجر رسالت توست. خداي کریم به او میفرماید که این اجر و پاداش را بگو
این نکته  »)23/الشوري(الْقُرْبی  فی الْمودةَ إِالَّ أَجراً علَیه أَسئَلُکُم ال قُلْ«: گونه شنیدنددو لبِ مبارك او، وحیِ الهی را این

اگر چه اگر قرآن هم چنین . ي آخرین، از اهمیت واالیی برخوردار استرساند که مودت به ذوي القربیِ این فرستادهمی
بر خود کرد، هر عقل سالمی و هر نفس منصفی مودت به اهل بیت و ذوي القربی آن حضرت را اجري را درخواست نمی

 . دانست، اما بی شک این بیان رسا مسئولیت تمام مسلمین را در برابر این امر صد چندان نمودواجب می

 ها در راه هدایتشان کوشیده بود، در دیدارهایش با امتی که سال، در آخرین روزها و آخرین الهیي آخرین فرستاده
نماید، تأکیدات سابق خود در عرفه و غدیر را با آن که بیمار بود و روزهایی که دیگر نزدیک بود که دعوت الهی را اجابت 

دهم، به آنها تمسک کنید که من دو یادگار گرانبها در میان شما قرار می«: رمق چندانی نداشت، با تمام توان تکرار نمود
این . کنماهل بیتم یادآوري می شما را به خدا درباره. قرآن و عترت پاکم اهل بیتم. اگر چنین کردید، گمراه نخواهید بود

» ...مبادا از ایشان سبقت بگیرید یا در حقشان کوتاهی کنید. شوند تا در حضو کوثر بر من وارد شونددو از هم جدا نمی
نماید؟ با این سفارش صریح در  حق اهل بیت، به  این تأکیدات پر تکرار و صریح از سوي پیامبر، چه چیزي را ثابت می

 . شود که هر مسلمانی باید عالوه بر حقوق واجب، حقوقِ مستحبِ اهل بیت پیامبر را نیز ادا نمایدمی روشنی ثابت

  اندیشمندان اهل تسنن این است اکنون پرسش ما از:  

اند؛ حتی اگر حق حتی اگر خدا و پیامبر جاشینی براي حضرت رسول در میان امت تعیین نکرده باشند، که کرده .1
امبر با مردم باشد، که نیست؛ آیا اهل بیت به عنوان صحابه آن حضرت، حق اظهار نظر در این تعیین جانشینِ پی

موضوع را داشتند؟ آیا این از حقوق واجب ایشان نبود؟ اگر آري، که قطعاً هم پاسخ مثبت است، چرا در سقیفه 
شود؟ آنانی که این ن میدر حالی که هیچ یک از اهل بیت پیامبر حاضر نیستند، براي آن حضرت جانشین تعیی

ي حق مسلم آنان حقِ واجب را از ایشان دریغ نمودند، و به خود اجازه دادند تا بدون حضورِ ایشان درباره



تصمیم بگیرند، چه کسانی بودند؟ این سرباززنندگانِ از دستور صریح خدا و پیامبر که بودند؟ حتی اگر اهل 
نه که ابن تیمیه به دروغ چنین ادعایی کرد، حتی اگر زنان پیامبر  را هاشم باشند، آن گوبیت، تمامِ خاندان بنی

هم تمام یا بخشی از اهل بیت پیامبر بدانیم، که اینگونه نیست، آیا در سقیفه حقوق ایشان رعایت شد؟ آیا 
انصاري، حق، کسی از ایشان درخواست اظهار نظر کرد؟ آیا اینان به قَدرِ بشیر، حباب بن منذَر، و سعد بن عباده 

و احترام، و ارزش و اعتبار نداشتند؟ حتی اگر اهل بیت را علماي امت پیامبر هم بدانیم، که اینگونه نیست؛ آیا 
سلمان و ابوذر و عمار و مقداد و عباس بن عبدالمطلب و از همه باالتر علی بن ابیطالب، عالم این امت نبودند؟ 

و ابوالهیثم و زبیر و حذیفه و عبداهللا بن مسعود و ابی بن کعب و  آیا ابوسعید و سهل بن حنیف و ذوالشهادتین
ي قرآن شدنِ توصیهاي که مصداقِ بارز زیرِ پا لگدمالجماعت کثیري دیگر، عالمِ امت نبودند؟ آیا محصلِ سقیفه

شست ي این ني حضرت رحمان است، اعتبار و حجیت دارد؟ آیا کسی که از نتیجهو و صیت آخرین فرستاده
نماید، گام در همان مسیر ننهاده است؟ پس در نتیجه سقیفه نه تنها حقوق مستحب اهل کودتاگونه پیروي می

ي توان نقطهبنابراین جریان سقیفه را می. نهدکند، بلکه حقوق واجب ایشان را نیز زیرِپا میبیت را تأمین نمی
 . ر قرآن دانستمقابل سفارشِ حضرت رسول و دستورِ صریحِ حضرت احدیت د

عمـر  «: نویسـد ابن قتیبه از مورخان قرن سوم در خصوص جریان هجوم به خانه فاطمه زهرا سالم اهللا علیها می .2
به . زنمفریاد زد که اگر براي بیعت با خلیفه رسول خدا بیرون نشوید، به خدا قسم این خانه را با اهلش آتش می

بوسید و هرگاه به سـوي  رسول، همان که پیامبر دستان او را میپاره تن حضرت [عمر گفته شد، اي عمر، فاطمه
و او . در این خانه اسـت ] فاطمه! نشاند؛ آريرفت، از به احترامش جا بر میخواست، و او را در جاي خود میاو می

زود ي عمل به آن همه سفارشِ قرآن و پیامبر است؟ چقـدر  آیا این برخورد، نتیجه» !باشد: گفت] با غضب ِتمام[
ي ایشان را تهدید بـه  کند اهل بیت پیامبر  و خانهآیا واقعاً آن که جرئت می! اجرِ پاداش حضرت رسول را دادند

اگـر قـرآن و پیـامبر در خصـوص ایشـان      . زدن کند، حقوق واجب و مستحب ایشان را رعایت کرده استآتش
علماي بزرگ أهل سنت و از أعـالم قـرن   هرستانی از کردند؟ همچنین شفرمودند، چه میاینچنین سفارش نمی

ن عمر ضرب بطن فاطمۀ یوم البیعۀ حتـى  إ: گوید گونه می کند و این ششم هجري این قضیه را از جاحظ نقل می
: یعنی .ألقت الجنین من بطنها، وکان یصیح أحرقوا دارها بمن فیها وما کان فی الدار غیر علی، وفاطمۀ، والحسن

فاطمه ضربه وارد نمود تا این که جنین او از شکمش افتـاد و در حـالی کـه او فریـاد     عمر در روز بیعت به شکم 
علـی، فاطمـه، و    در حالی که در آن خانه کسی جز . به آتش بکشید اش را به همراه ساکنان آن کشید خانه می

 1.نبود حسن 
ا ادعاي آن که او ارث به جاي ي پیامبر را بهستند، خانه» صغت قلوبکما«هایی که به تصریح قرآن مصداقِ همان .3

گذاشت، محقِ زمینِ آن خانه نهد، از دخترش دریغ کردن، و خود با آن که اگر پیامبر ارثی هم به جاي مینمی
بیتش و ولی یکی از آن دو، آنگاه که سبط اکبر پیامبر، کریمِ اهل. دفن کردند خانهنبودند، پدرانشان در آن

-شکست، و غوغایی جملرا مجدداً » و قرن فی بیوتکن«ید، قاطرسوارانه دستورِ ي پاکش به شهادت رسریحانه

چه زود  )440ص1منتهی اآلمال، ج! (ي من دفن کنیدکسی را که دوست ندارم، در خانه: گونه بر پاداشت و گفت
 ! و چه با اخالص اجرِ رسالت  آن حضرت را پرداخت! ي او نامیده شدي پیامبرِ، خانهخانه

سال و  49تر، بنا بر نقل صحیح: تر بگویمبگذار دقیق. ز پنجاه سال از وفات آن حضرت گرامی نگذشته بودهنو  .4
ي حق گذشته بود که فرزندش حسین علیه السالم را میانِ دو نهر آب، روز از وفات آخرین فرستاده 18ماه و  10

و . خمِ نیزه و شمشیر و تیر نمانده بودلبان درحالی  سر بریدند که در پیکر پاکش جاي دیگري براي زتشنه
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آیا حتی اگر قرآن و . هاي اهل بیت او را آتش زده و نوامیسش را به اسارت بردندِخاطر خیمهسپس با آسودگی
ي ایشان، دستورِ حرب و پیامبر به جاي سفارشِ اکید و وصایايِ صریح در خصوص محبت و مودت و تذکرِ درباره

-ي فاسق، خلیفهبود، این اَعمال قابل توجیه بود؟ چطور بپذیریم که یزید، آن خلیفهکرده قتالِ با ایشان را صادر

کند، و اینگونه به اهل بیت او بی آیا کسی که اینگونه خالف وصیت پیامبر عمل می. ي ما باشدي حسنهي اسوه
و لزوم مودت با ایشان  دارد، جانشین همان پیامبري است که تا جان داشت، از اهل بیت خودرحمی روا می

 سخن گفت؟ اگر پاسخ منفی است، و او جانشینِ آن حضرت نیست، پس چه کسی جانشین او بوده است؟ 

 )سوال از علماي وهابیت(کنید؟ ي مودت به اهل بیت را چگونه ادا میفریضه -ب

إِنَّ الصفا و الْمرْوةَ منْ «: رمایدفمثالً می. و یک عمل دارد) نص یا ظاهر(هر دستوري که در قرآن آمده است، یک متن  
و عمل به آن، همان است که سعی صفا و  »)158/بقره... (شَعائرِ اللَّه فَمنْ حج الْبیت أَوِ اعتَمرَ فَال جناح علَیه أَنْ یطَّوف بِهِما 

یان داشته است و آن حضرت گرامی نیز بارها درمورد ب» مودت فی القربی«حال که قرآن اجر رسالت پیامبر را . کندمروه می
کنند، شما این فریضه را چگونه ادا می کنید؟ عمل و این دو، متن و نص این فریضه را تأمین می. اهل بیتشان سفارش کردند

هدا عزاداري به سفارش قرآن و پیامبر در این خصوص در کجاي فقه شما آمده، و کدامتان به آن پایبندید؟ آیا براي سیدالش
-روید؟ آیا به پیامبر در نماز سالم میکنید؟ آیا به زیارت ایشان میکنید؟ آیا براي روز جشن میالد اهل بیت، شادي میمی

  دانید؟ کنید؟ یا به عکس تمامی این امور را شرك می

 اید؟آیا تقدم اهل بیت و امر به اعتصام از ایشان را پاس داشته -ج

اید؟ کدام حکم از احکام اند، تبعیت کردهاند و اعلم امتفقهی، از اهل بیت پیامبر، همانان که عدل قرآندر کدام مسئله   
و «: اید؟ آیا پیامبر نفرموداید یا از ایشان عقب ماندهاید؟ آیا کسانی دیگر را بر ایشان تقدم دادهدینتان را از ایشان گرفته

  ؟ شما در برابر این دستور صریح چه کردید؟»...فتهلکواالتقدموهما فتهلکوا و ال تقصروا عنهما 

 کتاب اهللا و عترتی اهل بیتی لن یفترقا؟ پس کجاست عترت و اهل بیت او؟: مگر پیامبر نفرمود - د

اند که موعود اهلِ بیت هنوز به دنیا نیامده است، و حال سوال این است که با وجود قرآن در میان عموم اهل تسنن قائل  
چرا که در غیر این صورت جدایی میان این دو . الزم است که دست کم یک تن از اهل بیت او نیز در میان امت باشدامت، 

این ! اند و هم قائل به حضور اهل بیت در میان خود نیستنداهل تسنن هم حدیث مذکور را تصحیح کرده. شودحاصل می
  تعارض چگونه قابل جمع است؟ 

  

  

  

  

  



  

  

  

  :بخش دوم

  ی پیرامون حدیث ثقلین از نگاه شیعیاالتؤس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



با توجه به هم سنگ بودن قرآن و اهل بیت، چرا به یکی ثقل اکبر و به دیگري ثقل : یک
  .گوینداصغر می

در روایت آمده .  شان راپیامبر گرامی اسالم در امت خود، دو یادگار به جا نهادند، یکی کتاب خدا و دیگري اهل بیت
و این امر کنایه از این دارد که این . »الثقلین«: نبی مکرم اسالم، دو انگشت شست خود را کنار هم نهادند، و فرمودند است که

این . »احدهما اکبر«: اما از طرفی در ادامه فرمایش خود فرمودند. سنگ یکدیگرنددو گنج به یادگار گذاشته، قرینِ هم، و هم
استفاده شده است؛ » مثنی«طبق روایات قابلِ اعتماد، در تمام این فرمایش نبوي از ضمیر چه اینکه . تعارض، شگفت آور است

سنگی این دو ثقل به یادگار نهاده شده ناپذیري و همسانی، همراهی انفکاكو این امر شاهد خوبی براي مدعاي ما مبنی بر هم
  . است

-ي خلفا به قدري است، که نمیبیت و چه در انگارهلاز سویی دیگر، روایات صحیح در این خصوص، چه در مکتبِ اه

در حالی ثقل اکبر، » کتاب خدا«شگفتیِ دیگر اینکه طبق نصِ صریح، . توان هیچ یک از دو طرف این تعارض را نادیده گرفت
خوانَد، نیز در را کتاب ناطق خدا می) عضوي از اهل بیت(شود که با روایات دیگري که امیرالمومنین علیه السالم قلمداد می

حال چگونه ممکن است، . »هذا کتاب اهللا الصامت، و أنا کتاب اهللا الناطق«: حضرت امیرالمومنین فرمودند. تعارض معنوي است
ظاهر امر آن است که نطق باید، علّت افضلیت باشد، !!! ي ناطق آن ثقل اصغر نامیده شود؟که چیزي، ثقل اکبر باشد، و نسخه

  . تي اصغرینه مایه

  :احتماالت ارائه شده
، نکاتی ارائه شده است که صحیح یا کافی به )اکبریت یا افضلیت یکی از ثقلین بر دیگري(در پاسخ به این تعارضات 

  : گذرانیمها را از نظر میفهرست وار این جوابیه. رسدنظر نمی

-بنابراین تعارضی میان هم. بر دیگري نیستي افضیلت یکی اکبریت، و اصغریت ثقلین نسبت به یکدیگر، ضرورتاً نشانه .1

 .سنگ بودنِ قرآن و اهل بیت، با ثقلِ اکبر بودنِ قرآن، و ثقلِ اصغر بودنِ اهل بیت وجود ندارد

حداقل چیزي از . ظاهرِ لفظ داللت بر برتريِ ثقلِ اکبر نسبت به ثقلِ اصغر دارد، و این جواب خالف ظاهر روایت است: پاسخ
سنگ بودن آن دو است؛ اگر این امر از جهت یا جهاتی افضلیت شود، تفاوت، و غیر همت دو چیز فهمیده میاکبریت و اصغری

ي دو ثقل به یکی بر دیگري را ثابت نکند، پس مفید چه معنایی خواهد بود؟ به عبارت دیگر، الفاظ اکبر و اصغر وقتی درباره
بنابراین . رتبی یا ظاهري میان آن دو استاً ناظر به جهت یا جهاتی از تفاوت رود، قطعیادگار گذاشته از سوي پیامبر به کار می

  . این پاسخ مورد پذیرش نیست

بیت در نتیجه قرآن در حجیت اصل، و اهل. حجیت قرآن مستقل است، اما حجیت اهل بیت، وابسته به سخن پیامبر است .2
 .ثقل اصغرند بیت،از این رو قرآن ثقل اکبر و اهل. شوندفرع شمرده می

به فرض آن که حجیت قرآن اصل، و حجیت اهل . ي فوق، ربط منطقیِ واضحی وجود ندارداوالً میانِ مقدمه و تالی گزاره: پاسخ
  . کندبیت فرعی باشد؛ این موضوع داللت بر اکبریت یکی، و اصغریت دیگري نمی



سنت و عقل نیز حجتی از حجج الهی . دانندمیعالوه بر این هیچ یک از اندیشمندان، حجیت قرآن را انحصاري ن
توجه به این نکته بسیار ضروري است که آنچه که به عنوانِ فرع در حجیت در برابر قرآن مطرح شده است، احادیث . هستند

تی؛ کتاب اهللا و سن: فرمایدریف ثقلین نمیدر حالی که حدیث ش .رسیده از معصومان است، نه خود معصومان علیهم السالم
الصدور اند، که قطعینیز از این جهت فرعِ در حجیت معرفی شده احادیث!  کتاب اهللا و عترتی اهل بیتی: بلکه می فرماید

تواند نص صریحِ قرآن را هم تخصیص بزند، هم تعمیم دهد و هم الصدور میي شیعیان قائلند که حدیث قطعیهمه. نیستند
معصومان در حجیت، فرع تلقی شده است، به سبب عدم قطعیت در صدور آن است، و نه چیز بنابراین اگر سنت . نسخ کند

االطاعه است، حتی سخن و کالم امام معصوم واجب. اندپس نه تنها اهل بیت، بلکه سنت ایشان نیز در حجیت مستقل! دیگري
کند، پس چه معنایی یشان را در حجیت ثابت نمیاگر این موضوع استقالل سنتا. اگر ظاهراً در خالف نصِّ صریحِ قرآن باشد

 کند، پس فرعیت آن چه معنایی دارد؟ دارد؟ و اگر استقالل حجیت ایشان را ثابت می

ثانیاً چه کسی گفته است که حجیت اهل بیت لزوماً از طریق سخن پیامبر حاصل شده است؟ حجیت و اعتبار اهل 
-از طریق قرآن یا پیامبر هم می. یق معجزات و کرامات ایشان حاصل شده استبیت براي بسیاري از مخاطبان ایشان از طر

در اصول کافی . توان به حجیت ایشان پی بردتوان حجیت اهل بیت را اثبات نمود، اما بدون شک از غیر این دوطریق نیز می
  .... حدیثی داریم که 

مسلمانان صدر اسالم، . صدقِ گفتارِ پیامبر باشد ثالثاً براي مخاطبانِ خاصی، ممکن است حجیت قرآن، وابسته به
چون حضرت خدیجه، زید، حضرت ابوطالب، زید بن حارثه، ابوذر، اول حجیت قرآن و اعجاز آن را بپذیرفتند، یا صدق گفتار و 

آن پی ببرد؟  آیه در غار حراء کسی ضرورتاً به اعجاز و حجیت قر 5توان پذیرفت که تنها با نزول مدعاي پیامبر را؟ آیا می
معلوم آن بزرگوارانی که در ابتدا به پیامبر ایمان آوردند، اول به او که از مصادیق اهل بیت است مومن شدند، و سپس از 

توجه شود که هیچ کس براي اعجاز قرآن به کمتر از یک سوره یا ده آیه اشاره نکرده است، . طریق او به قرآن ایمان آوردند
  . بعثت تنها بخشی از یک سوره که معادل ده آیه بود، نازل شددر حالی که در ابتداي 

هم چنین آیا سلمانِ فارسی ابتدا قرآن را شنید و دانست که حجت و معجزه است، یا ابتدا پیامبر را آزمود و سپس 
ی توجه شود که حجیت قرآن نیز ممکن است براي شخص یا اشخاصپس  ادعاي او مبنی بر نزول وحی را تصدیق کرد؟ 

  . وابسته به  صدقِ گفتارِ پیامبر باشد

در نتیجه دو طریقِ کلی براي حصولِ حجیت قرآن و اهل بیت وجود دارد؛ یکی حجیت فی نفسه و مستقل، و دیگري 
برخی به  اهل . پذیرند، و برخی برعکس ي قرآن مییعنی برخی اهل بیت را به واسطه. حصولِ حجیت از طریق حجتی دیگر

تر شدن این موضوع حدیث از جهت روشن. آورند و برخی از طریق حجتی دیگر مثل قرآنخودشان ایمان میبیت از طریق 
  : نشینیمرا به مطالعه می )173، ص 1ج( اصول کافی

 هذَا إِمامۀِ فی سلْنی غُلَام یا لهِشَامٍ فَقَالَ نَعم فَقَالَ الْحکَمِ بنَ هشَام یعنی الْغُلَام هذَا کَلِّم للشَّامی )الصادق( فَقَالَ... 

بفَغَض شَامتَّى هح دتَعار قَالَ ثُم یلشَّاما لذَا یه کبأَنْظَرُ أَر هخَلْقل أَم خَلْقُه هِمأَنْفُسفَقَالَ ل یلْ الشَّامی ببأَنْظَرُ ر هخَلْققَالَ ل 

 قَالَ ربهِم بِفَرْضِ یخْبِرُهم و أَودهم یقیم و یتَأَلَّفُهم یخْتَلفُوا أَو یتَشَتَّتُوا کَیلَا دلیلًا و حجۀً لَهم أَقَام قَالَ ماذَا لَهم بِنَظَرِه فَفَعلَ

 فی السنَّۀُ و الْکتَاب الْیوم نَفَعنَا فَهلْ هشَام قَالَ السنَّۀُ و الْکتَاب قَالَ ص اللَّه رسولِ فَبعد هشَام قَالَ ص اللَّه رسولُ قَالَ هو فَمنْ

 الشَّامی فَسکَت قَالَ إِیاك مخَالَفَتنَا فی الشَّامِ منَ إِلَینَا وصرْت أَنْت و أَنَا اخْتَلَفْنَا فَلم قَالَ نَعم الشَّامی قَالَ عنَّا الاخْتلَاف رفْعِ



 عنَّا یرْفَعانِ السنَّۀَ و الْکتَاب إِنَّ قُلْت إِنْ و کَذَبت نَخْتَلف لَم قُلْت إِنْ الشَّامی قَالَ تَتَکَلَّم لَا لَک ما للشَّامی ع أَبوعبداللَّه فَقَالَ

لَافاخْتال طَلْتا أَبمأَنَّهلَانِ لتَمحی وهجالْو إِنْ و اخْتَلَفْنَا قُلْتقَد کُلُّ و داحنَّا وی معدقَّ یالْح نَا فَلَمنْفَعإِذَنِ ی تَابنَّۀُ الْکالسأَنَّ إِلَّا و 

 هشَام فَقَالَ أَنْفُسهم أَو ربهم أَ للْخَلْقِ أَنْظَرُ منْ هذَا یا لشَّامیا فَقَالَ ملیاً تَجِده سلْه ع أَبوعبداللَّه فَقَالَ الْحجۀَ هذه علَیه لی

مهبأَنْظَرُ ر ملَه منْهم هِمأَنْفُسفَقَالَ ل یلْ الشَّامفَه أَقَام منْ لَهم عمجی ملَه متَهمکَل و یمقی مهدأَو و مخْبِرُهی قِّهِمنْ بِحم هِملاطب 

 هذَا هشَام فَقَالَ منْ الساعۀِ و ص اللَّه رسولُ اللَّه رسولِ وقْت فی الشَّامی قَالَ الساعۀِ أَوِ ص اللَّه رسولِ وقْت فی هشَام قَالَ

دي الْقَاعالَّذ تُشَد هالُ إِلَیالرِّح خْبِرُنَا وارِ یبِأَخْب اءمالس ضِ واثَۀً الْأَرنْ وِرنْ أَبٍ عع دقَالَ ج یالشَّام فی فَکَیأَنْ ل لَمأَع کقَالَ ذَل 

شَامه لْها سما عدب قَالَ لَک یالشَّام تذْرِي قَطَعع لَیؤَالُ فَعفَقَالَ الس اللَّهدبوعا ع أَبی یشَام أُخْبِرُك فکَانَ کَی فَرُكس و فکَی 

 إِنَّ الساعۀَ بِاللَّه آمنْت بلْ ع أَبوعبداللَّه فَقَالَ الساعۀَ للَّه أَسلَمت صدقْت یقُولُ الشَّامی فَأَقْبلَ کَذَا و کَذَا کَانَ طَرِیقُک کَانَ

لَاملَ الْإِسانِ قَبالْإِیم و عهثُونَ لَیارتَوی ونَ وتَنَاکَحی انُ والْإِیم هلَیونَ عثَابفَقَالَ ی یالشَّام قْتدۀَ فَأَنَا صاعأَنْ السدلَا أَشْه إِلَّا إِلَه اللَّه 

داً أَنَّ ومحولُ مسر ص اللَّه و أَنَّک یصاء ویصالْأَو.  

) شاگرد زبردست امام(» هشام بن حکم«با این جوان، اشاره به «: امام صادق علیه السالم به دانشمند شامى رو کرد و فرمود
 . »گفتگو کن

مى خواهم در این باره با تو (از من سؤال کن ) امام صادق(درباره امامت این مرد ! اى جوان) خطاب به هشام: (دانشمند شامى
  ). گفتگو کنم

لرزید، در این حال به یبه گونه اى خشمگین شد که بدنش م )از بى ادبى و گستاخى مرد شامى به ساحت مقدس امام(هشام 
  . »خواهد، یا بندگان، خیر خود را نسبت به خود؟یسعادت بندگانش را بهتر و بیشتر مآیا پروردگارت خیز و «: مرد شامى گفت
  . خواهدیبیشتر م روردگار، خیر بندگانش رابلکه پ: دانشمند شامى

  خداوند براى خیر و سعادت انسانها چه کرده است : هشام
خداوند حجت خود را براى آنها استوار نموده، تا پراکنده نگردند، و او بین بندگانش را در پرتو حجتش، الفت، : دانشمند شامى

بندگانش را به قانون الهى آگاه خداوند  و دوستى بخشد، تا نابسامانیهاى خود را در پرتو دوستى، سامان دهند، و همچنین
  . کندیم

  ؟آن حجت کیست: هشام
  . او رسول خدا است: دانشمند شامى

  ؟صلّى اهللا علیه وآله وسلّم کیست بعد از رسول خدا: هشام
  . است» قرآن و سنت«بعد از پیامبر صلّى اهللا علیه وآله وسلّم، حجت خدا، : دانشمند شامى

  ؟براى رفع اختالف امروز ما سودمند استآیا قرآن و سنت، : هشام
  . آرى: دانشمند شامى

  ! آمده اى) مکه(پس چرا بین من و تو اختالف است و تو براى همین جهت از شام به اینجا : هشام
  ؟ا سخن نمى گوئىچر: دانشمند شامى در برابر این سؤال خاموش ماند، امام صادق علیه السالم به او فرمود

ام، زیرا کند، سخن بیهوده اى گفتهین و سنت، اختالف بین ما را رفع مقرآ: ر در پاسخ سؤال هشام بگویماگ: دانشمند شامى
اختالف ما در فهم قرآن و سنت، به عقیده ما لطمه نمى زند و : عبارات قرآن و سنت، داراى معانى گوناگون است، و اگر بگویم

نبخشد، ولى همین استدالل ) در رفع اختالف(ن و سنت به ما سودى کنیم، در این صورت، قرآیعاى حق مهر کدام از ما اد
  . براي من هم چنان باقی است

  . یابى یجودش سرشار از علم و کمال است، مله را بپرس، که پاسخ قانع کننده را از او که وئاز هشام همین مس: امام صادق
آیا خداوند شخصى را به سوى بشر فرستاده تا آنها را متحد و همآهنگ کند؟ و نابسامانیهایشان را سامان : دانشمند شامى

  بخشد و حق و باطل را برایشان شرح دهد؟ 



  در عصر رسول خدا صلّى اهللا علیه وآله وسلّم یا امروز؟ : هشام
  وسلّم که خود آن حضرت بود، ولى امروز، آن شخص کیست در عصر رسول خدا صلّى اهللا علیه وآله : دانشمند شامى

آیند،  یسو مردم به حضورش م و از هر) اشاره به امام صادق علیه السالم(امروز همین شخصى که در مسند نشسته : هشام
ست، میراث دار علم نبوت است که دست به دست از پدرانش به او رسیده ا) حجت و برطرف کننده اختالف ما است، زیرا(

  . اخبار زمین و آسمان را براى ما بازگو مىسازد
  » !همان حجت حق است) امام صادق(من چگونه بفهم که این شخص «: دانشمند شامى

  . خواهى از او بپرس، تا به حجت حق بودن او پى ببرىیه مهر چ: هشام
ست که بپرسم و با سؤال به حقیقت اى هشام با این سخن، دیگر عذرى براى من باقى نگذاشتى، از من ا: دانشمند شامى

  . برسم
امام ( خواهى گزارش چگونگى سفر و مسیر راه مسافرت تو را از شام به اینجا، به تو خبر دهم که چنین و چنان بودیآیا م: امام

  ). بقدرى از چگونگى سفر او را بیان کرد
قت را دریافت و نور ایمان بر صفحه قلبش تابید و که شیفته بیانات امام صادق علیه السالم شده بود، حقی: (دانشمند شامى

  . »راست گفتى، اکنون به خدا، اسالم آوردم«: با شادمانى گفت) هماندم
برند و ازدواج کنند ولى یبه وسیله اسالم از یکدیگر ارث م بلکه اکنون به خدا ایمان آوردى، و اسالم، قبل از ایمان است،: امام

ذیرش امامت من، به ثواب تو قبال مسلمان بودى، ولى امامت مرا قبول نداشتى، و اکنون با پ( ثواب بردن در پرتو ایمان است
  ). رسىیاعمالت م

معبودى جز خداى یکتا نیست، و محمد صلّى اهللا علیه وآله وسلّم خدا «: دهم کهیگواهى مصحیح فرمودى، : دانشمند شامى
  .»علیه وآله وسلّم هستىاست، و تو جانشین اوصیاء پیامبر اسالم صلّى اهللا 

  
شود، این فرد شامی خدا و قرآن و پیامبر را قبول دارد، ولی به اهل بیت او و حجیت اهل همانطور که مالحظه می

پذیرد، و اعتقاد او به اهل بیت جالب است که وي از طریق قرآن یا سخن پیامبر، حجیت اهل بیت را نمی. بیت ایمان ندارد
بنابراین نه تنها میان . پس براي این فرد، حجت اهل بیت فی حد نفسه ثابت شده است. شودیت حاصل میدقیقاً از خود اهل ب

  .  ي پاسخ مذکور ربط منطقی وجود ندارد، بلکه فرضِ پاسخِ مذکور نیز قابل خدشه استفرض و نتیجه

 .هل بیت ثقل اصغرندقرآن زودتر از اهل بیت در دسترس مردم قرار گرفت، در نتیجه قرآن ثقل اکبر و ا .3

تنها ذکر این نکته . دانیمنتیجه گیريِ سخیف، از کدام صغري و کبراي منطقی حاصل شده است، نمی که ایناین: پاسخ
ضروري است که تقدم و تأخر ربطی به اکبریت  و اصغریت ندارد؛ و این حدس به سبب عدم تناسب و مغایرتی که با ظاهر لفظ 

  . دارد، نا معتبر است

ر بخواهیم اکبریت و اصغریت را ناشی از تقدم و تأخر بدانیم، پس شریعت نوح از همه شرایع اکبر است، چون اگ  
یا اینکه تورات اکبر از قرآن است، چون زودتر در دسترس مردم قرار گرفت و هزاران . زودتر در دسترس مردم قرار گرفت

  ! ي باطل دیگرنتیجه

وي خدا آمده است، ولی اهل بیت بشري مثل ما هستند که به سبب ایمان و تقوا قرآن کالم خداست، و مستقیماً از س .4
 .پس قرآن ثقل اکبر، و اهل بیت ثقل اصغرند. ي ما هستندحجت الهی و اسوه حسنه



  : پاسخ اجمالی
گیري مراتبِ وجودي مهم ترین اشکال، نادیده. چندین اشکال اساسی در فرض و نتیجه گیري این پاسخ وجود دارد

طبق روایات قابلِ اعتمادي که بدست ما رسیده است، قرآنِ عند . قرآن مراتب وجودي فراوانی دارد. قرآن و اهل بیت است
پیامبر گرامی اسالم هم دقیقاً همین قرآنِ دوبار نازل شده را در میان . اهللا حداقل دوبار نزول کرده است تا به دست ما برسد

  ! نهادند، نه قرآنِ عنداهللا را امت به یادگار

وسیلۀ الی «بیت نور الهی، حجت الهی، واسطه فیض، و اهل. از طرف دیگر اهل بیت هم مراتب وجودي متعددي دارند
توجه شود که تجلیِ اهل بیت در میان مردم، شبیه به بشر بوده است، نه آن که اهل بیت فقط و فقط یک بشر . هستند» اهللا

  ! باشند و بس

ر از این، اگر قرآن کالم اهللا و کتاب اهللا است، اهل بیت هم، لسان اهللا، وجه اهللا، اسماء اهللا الحسنی، یداهللا، صراط غی
ي بنا براین در پاسخ مذکور وجود عنداللهیِ قرآن، با تجلیِ بشرگونه. هستند... اهللا المستقیم، باب اهللا، آیت اهللا الکبري، و 

حالی که پیامبر در حدیث شریف ثقلین تأکید فرمودند که من این دو ثقل را در میان شما به اند، در بیت قیاس شدهاهل
  . نهم، پس ثقل اول، همان قرآن منزل و در دسترس است، نه قرآنِ عنداهللایادگار می

  : پاسخ تفصیلی
فصیالً نکات فوق را بررسی ترِ موضوع تکند، اما جهت بررسی دقیقاگر چه پاسخ تفصیلی در رد این مورد کفایت می  

  : نماییممی

کشد که آیات قرآن تحقیق لطیفی را به پیش می» تأویل«عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان در خصوص معناي 
دانند؛ و ایشان تأویل را اساساً از سنخ الفاظ و معانی و تعابیر نمی. دانستن آن  جهت بررسی دقیق بحث حاضر، الزم است

و تاویل یک آیه، یعنی بازگرداندن آن . هایی است که جایگاه آن خارج از ذهن و عبارات استل حقایق و واقعیتمعتقدند تأوی
  .  اش که وراي اذهان و عبارات استي وجودي اولیهبه واقعیت و مرتبه

که با الفاظ تأویل نسبت به تمام آیات اعم از محکم و متشابه جاري است، و نوعی مفهوم نیست «: فرمایدعالمه می
ي الفاظ در آید، و خداوند تنها به جهت تقریب به ذهن ما، فهمانده شود، بلکه اموري خارجی است فراتر از آن که در حطیه

  2»...آن امور متعالیه را در قالب الفاظ قرار داده است

  :ي استدالل خود بیان می فرمایندسپس عالمه طباطبایی آیات ذیل را جهت شاهد یا مقدمه

  ) 4تا2/الزخرف(» حکیم   لَعلىِ لَدینَا الْکتَابِ  أُم فىِ وإِنَّه* تَعقلُونَ لَّعلَّکُم عرَبِیا قُرْءانًا جعلْنَاه إِنَّا* الْمبِین والْکتَابِ«

با زبان  خالصه فرمایش عالمه با قدري توضیح بیشتر این است که قرآن به صورت کتابی مبین به شیوه گفتاري و
چرا ) لعلکم تعقلون(ي عربی آمد این بود که مردم آن را بفهمند عربی عرضه شد، و علت اینکه در قالب زبانِ بشري، و به گونه

 إِنَّا«ي هم چنین آیه. آمد، بسی فراتر از آن بود که در دسترس فکر بشر قرار گیردشد، و پایین نمیکه اگر قرآن نازل نمی

انًاقُرْ أَنزَلْنَاها ءرَبِیع لَّکُملُونَ لَّعقنمایدنیز این نظر را تأیید می) 2/یوسف(»تَع .  
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نیز گواه دیگري بر همین ) 1/هود(» خَبیرٍ حکیمٍ لَدنْ منْ فُصلَت ثُم آیاتُه أُحکمت کتاب الر«ي عالوه بر این آیه
ش از آن که لباس الفاظ و آیات و عربیت را به تن کند، کتابی سراسر دهد که قرآن درابتدا و پیاین آیه نشان می. مدعاست

آن کتاب نازل نشده، سراسر معنا، و خالی از تفصیل و سوره و آیه و جمله و . محکم بود و اصالً متشابهی در آن راه نداشت
در نتیجه آن کتاب محکم، نازل  بدیهی است که آن معانی بلند، قابل فهم براي بشر نبود،. عبارت و لفظ و صوت و عربیت بود

از این رو برخی آیاتش . فصل  به فصل ، آیه به آیه و جمله به جمله شد: شد و لباس الفاظ به تن کرد و بدین شکل در آمد
  . چرا که ظرف الفاظ گنجایشِ کافی براي دریافت و بیان آن معانی بلند را نداشت. صورت متشابهه به خود گرفت

یک وجود که همان وجود بسیط است که . هم چنین عالمه براي قرآن به دو وجود، دو موطن و دو نزول قائل است
یکباره نازل شده؛ همان که به منزله روح است براي این قرآن در دسترس، و یک وجود دیگر که همین قرآن در دسترس و 

  . ته استعربی شده است که در طول بیست و سه سال بر پیامبر نازل گش

با نگاهی در آیات و روایات به . ي تحسین است، اما تمام نیستفرمایش عالمه طباطبایی اگر چه صحیح و شایسته
  : رسیم که قرآن داراي سه مرتبه وجودي استاین نتیجه می

در لوح   این مرتبه که باالترین مرتبه قرآن است، همان است که): »لدینا لعلی حکیم« با تعبیر (قرآنِ لَداهللا  .1
 . شودهم گفته می» ام الکتاب«محفوظ است و به آن 

-این مرتبه از قرآن  با نزول دفعی و اولیه. قرآنی که یکباره تا بیت المعمور نازل گشت: قرآنِ عند البیت المعمور .2

. رموداست نازل ف 3خداوند در شب قدر قرآن را یکباره تا بیت المعمور، که همان قلب پیامبر. ي آن همراه است
 : گویدي وجودي قرآن سخن میآیات و روایاتی که در منابع فریقین وجود دارد به روشنی از این مرتبه

 إِنَّا لَۀٍ  فی أَنْزَلْناهکَۀٍ لَیباررینَ کُنَّا إِنَّا منْذ3/دخان( م( 

 إِنَّا لَۀِ فی أَنْزَلْناهرِ لَی1/قدر( الْقَد( 

ي ي آیه مذکور از سورهاما ادامه. نیازي به شاهد ندارد» عنداللهی«دا و از مرتبه هر چند که نزول قرآن از جانب خ
از » جمله واحده«تواند شاهدي براي آن باشد که در شب قدر، قرآن دفعتاً و می» ...امراً من عندنا«: فرمایددخان که می

به . تعبیر شده است، نزول پیدا کرد» البیت المعمور«آن به تر که در روایات از اي پایینبه مرتبه» لدینا لعلی حکیم«ي مرتبه
یک روایت در این خصوص که در اصول کافی، امالی شیخ صدوق، تفسیر قمی به یک طریق و از طریقی دیگر در تفسیر 

  :کنیمعیاشی آمده است، اکتفا می

 عن األصبهانی محمد نب القاسم عن عبداهللا بن سعد حدثنا قال العطار یحیى بن محمد بن أحمد حدثنا 

 علیه السالم أَخْبِرْنی محمد بن جعفر للصادق قلت قال غیاث بن حفص عن المنقري داود بن سلیمان

لَۀً نَزَلَ الْقُرْآنَ إِنَّ فَقَالَ قَالَ أَنْ إِلَى الْقُرْآنُ فیه أُنْزِلَ الَّذي رمضانَ شَهرُ عزَّوجلَّ اللَّه قَولِ عنْ مةً جداحی وف 

نَۀً عشْرِینَ مدةِ فی الْمعمورِ الْبیت منَ أُنْزِلَ ثُم الْمعمورِ الْبیت إِلَى رمضَانَ شَهرِ 4س 

 

                                                        
  در این خصوص در جروه آیه تطهیر بیشتر سخن خواهیم گفت .3
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این قرآن به طور تدریجی در مدت بیست و سه سال . همین قرآنی که امروز در دسترس ماست: قرآنِ مفصل .3
این مرتبه از قرآن خود داراي مراتبی . را از زبان نبی مکرم اسالم شنیدندآن همگان براي دومین بار نازل شد و

 .  است که از حوزه بحث ما خارج است

حال توجه به این نکته ضروري است که ثقل اولی که پیامبر در میان امت خود باقی نهادند، در واقع همین قرآن 
بنابراین . را افضل از وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت برشمرددر نتیجه نباید این مرتبه از مراتب قرآن . مفصالست

قرآنی که به عنوان ثقل اول به یادگار نهاده شده است، همین قرآنی است که  حاوي آیات محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ 
ت و اصغریت درباره این از این رو اکبری. ي اهل بیت عصمت و طهارت نیز تالی تلو آن و ترجمان استاست که تجلی بشرگونه

  .دو باید از جهت دیگري تبیین شود

  :پاسخ نهایی
اگر قرآن را مجسم . دهداي که هر یک از دیگري خبر میتوجه شود که قرآن و اهل بیت تالی تلو یکدیگرند به گونه

  . و اگر اهل بیت را مسطور کنیم، می شود قرآن! کنیم، می شود اهل بیت عصمت و طهارت

، »طبیعت«اهل بیت مراتبی چون . یگر هم قرآن و هم اهل بیت داراي مراتب وجودي متعددي هستنداز سویی د
» عنداللهی«، و »ملکوتی«... ، و »مفصل«، »لفظی«، »کتبی«دارند، و قرآن نیز مراتبی چون » نوراللهی«و » سر«، ... ،  »نفس«

اي از مراتب وجودي اهل بیت باشد، و  قطعاً ، اکبر از مرتبهاي از مراتب وجودي قرآنبدیهی است که ممکن است مرتبه.  دارد
به » اکبر«رسد که اطالق صفت اما به نظر می. اي از مراتب قران باشداي از مراتب اهل بیت، برتر از مرتبهبه عکس آن مرتبه

چرا که بدیهی است که . به اهل بیت در حدیث شریف نبوي ناظر به مراتب وجودي این دو ثقل نیست» اصغر«قرآن و صفت 
ي عنداللهی است در میان امت قرار داد، و هم چنین اهل ي مفصل قرآن را که حاصل دوبار نزول از مرتبهپیامبر تنها مرتبه

در نتیجه احتماالً جهت فرمایش نبوي به سویی دیگري تمایل . بیت هم در مقام طبیعت و نفس در دسترس مردم هستند
  . دارد

احتمالِ . ه اکبریت و اصغریت قرآن و اهل بیت نسبت به یکدیگر، ناظرِ به ذات این دو ثقل نیسترسد کبه نظر می
بسیار مناسب در پاسخ به این پرسش این است که همان گونه که ثقل بودن قرآن و اهل بیت ناظر به مخاطب ذکر شده است، 

بدین معنا که قرآنِ نازل شده و عربی . دو ذات شریفاکبریت و اصغریت آن دو نیز ناظر به مخاطب باشد، نه مربوط به آن 
تر از وجود نازنین اهل تر و سنگینبراي مخاطبان ثقیل... شده، با آیات متعدد و مفصل و مجمل و متشابه و منسوخ و مقید و 

ند، از این رو قرآن، چرا که اهل بیت در میان امت نبوي  تجلی بشرگونه یافتند و مبین، مفسر و ترجمان قرآن هست. بیت است
تر است، ولی اهل بیت از آن جهت که تجلی بشرگونه یافته و قول و فعل و تقریرشان الفهمثقلِ اکبر یعنی سنگینتر و صعب

یعنی سنگینی آنان براي . براي امت پیامبر ظهور بیشتري دارد و نیز مفسر و  مبین و ترجمان آیات الهی هستند، ثقل اصغرند
ي اقم الصلوه نازل شد، هیچ یک از صحابه پیامبر از این آیه فهم صحیحی براي مثال وقتی آیه. شودمی امت کمتر احساس

یعنی نماز بخوانید همانطور که مرا می بینید وقتی که دارم . صلوا کما رایتمونی اصلی: پیامبر گرامی اسالم فرمودند. نداشتند
  . نماز می خوانم

اند، یکی قرآنی مسطور که لباس الفاظ و عربیت را به تن کرده و بطن در بطن مواجه در نتیجه امت پیامبر با دو قران
است که به آن کتاب خدا می گوییم؛ و دیگري قرانی مجسم که در قالب بشر تجلی یافته و ناطق است که آن را اهل بیت 



هر چند .  ول، اصغر و کوچکتر استنسبت به قرآن ا براي مخاطبانبدیهی است که سنگینی قرآن دوم . شمریمعصمت بر می
  . شایسته است که بزرگان در این باره بیش از بیش ارائه نظر نمایند

  

عترت، با اهل بیت چه تفاوتی دارد؟ آیا عبارت عترتی و اهل بیتی به دو امر متفاوت : دو
  کند؟اشاره می

  :ر جزوه قبلی به این نکته اشاره شدشود، دعترت در لغت، به اخص فرزندان و اخص خویشاوندان نزدیک اطالق می

  تْرَة): ترجمه المنجد(فرهنگ جامع نوینگردنبند، فرزندان، اقوام نزدیک مرد یا : عتیزى نزدیک اهل بیت ،
 .اى از مشک خالص دندان و باریکى و صفائى آن، مرزنجوش، آب دهن، پاره

 الرَّ: اح المنیربالمص لَدتْرَةَ وأَنَّ الْع رَابِینِ الْأَعنْ ابع لَبى ثَعورو رِيهانِ قَالَ الْأَزلُ الْإِنْستْرَةُنَسالْع هبقعو تُهیذُرلِ وج
 کرَ ذَلتْرَةِ غَینْ الْعم رَبالْع رِفلَا تَعو لْبِهنْ صعترت فرزند : ازهري می گوید .یعنی عترت، نسل انسان است... م

و عرب غیر از این، معناي دیگري از عترت . گیرندکسانی از فرزندانش که راه او را پی میمرد و فرزندانش و 
 .... شناسدنمی

 گوید جوهري می :همین تعریف از فیروز آبادي و زبیدي نیز رسیده . نزدیک او است ، نسل و قومِیشخصهرعترت
 5است

  گوید میابن اثیر :خویشاوندان او را گویند عترت 6شخص، اخص 

  : می گوید» و عترتی اهل بیتی«اما در حدیث ثقلین چطور؟ عالمه مناوي از اندیشمندان اهل تسنن در خصوص عبارت 

 ٌرهم و عترتی أهل بیتی تفصیلبعد اجمال بدالً او بیاناً، وهم اصحاب الکساء الذین اذهب اللَّه عنهم الرجس وطه 
و عترتی اهل بیتی تفصیل بعد از اجمال است یا از جهت آنکه بدل است، و یا از آن جهت که : یعنی7»تطهیراً

ترین رتبه تطهیرشان عطف بیان است و آنها اصحاب کساء هستند که خداوند رجس را از ایشان زدود و به عالی
 » .نمود

در حدیث صحیحی . بخشی از اهل بیت را شامل شود، وجود دارد ي عترت، تنهاکه دایرهبا توجه به مدارك فوق، احتمال آن
  : گذرانیمکه در جزوه اولِ حدیث ثقلین آمد، امام صادق در این خصوص فرمایشی داشتند، که مجدداً از نظر می

حدثنا أحمد بن محمد بن عیسى، عن : حدثنا سعد بن عبد اهللا، قال: قال  - رضی اهللا عنه  - حدثنا أبی و
من آل محمد : قلت ألبی عبد اهللا علیه السالم: علی بن فضال، عن علی بن أبی حمزة، عن أبی بصیر قال الحسن بن

: فقلت. أصحاب العباء: من عترته؟ قال: فقلت. األئمۀ األوصیاء: أهل بیت؟ قال: فقلت. ذریته: صلى اهللا علیه وآله ؟ قال
اهللا عز وجل ، المتمسکون بالثقلین اللذین أمروا بالتمسک  المؤمنون الذین صدقوا بما جاء به من عند: من أمته؟ قال
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وهما الخلیفتان على . کتاب اهللا عز وجل ، وعترته أهل بیته الذین أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا : بهما 
  8.األمۀ بعده علیه السالم

شود، از حضرت امام صادق به طور صحیح نقل شده است که عترت پیامبر همان اصحاب عبا همانطور که مالحظه می
  . یا اصحاب کساء هستند

به تمامی اهل بیت علیهم السالم اطالق شود، » عترت«البته ذکر این نکته ضروري است که منعی وجود ندارد که 
  . تواند شامل معانی و افراد متعددي شودچرا که یک لفظ می

براین حداقل یکی از معانی عترت، یا منظور از عترت در حدیث ثقلین که در کنار اهل بیت آمده است، یا حداقل بنا
شود؛ و منعی ندارد که در معانی و احادیث دیگر شامل تمامی اهل بیت معناي خاصِ عترت، تنها شامل پنج تن آل عبا می

اوت، شامل افراد متفاوتی می شود که در جزوه آیه تطهیر به دقت آن را همانطور که مراد از اهل بیت نیز در احادیث متف. شود
 . بررسی می نماییم
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