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فصلنامه تخصّصی مطالعات قرآن و حدیث سفینه
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نکاتی برگرفته از حدیث ثقلین
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چکیده :در این گفتار که از کتاب «فی رحاب حدیث الثقلین و احادیث اثنی عشر» برگرفته شده
است ،نگارنده هشت نکته از حدیث ثقلین استفاده میکند؛ از جمله :سفارش امت به تکریم ثقلین
قرآن و عترت به عنوان امانتهای پیامبر ،وجه تسمیۀ ثقلین ،جداییناپذیری عترت از قرآن،
تمسک توأمان به عترت و کتاب ،خطاناپذیریِ ثقلین ،تداوم ثقلین تا آخر عمر دنیا ،وجوب پیروی
از آنها و رجوع علمی به آنها .در این گفتار به روایات دانشمندان اهل تسنن و سخنان آنها در
شرح حدیث ثقلین استناد شده است.
کلیدواژهها :حدیث ثقلین؛ فی رحاب حدیث الثقلین و احادیث اثنی عشر (کتاب)؛ وجه تسمیۀ
ثقلین؛ تمسک به ثقلین؛ پیروی از ثقلین؛ خطاناپذیری ثقلین؛ دانشمندان اهل تسنن و حدیث
ثقلین؛ قرآن؛ خاندان پیامبر.

* .عضو هیئت علمی دانشگاه قم

Taleie20@gmail.com

مقدمه
در بارۀ آیت اهلل میرزا علی احمدی میانجی پیش از این سخن گفتهایم.

(سفینه،

شمارههای  93و  )91لذا نیازی به تکرار نیست.
اما گفتاری از ایشان که ترجمۀ آن در اینجا عرضه میشود ،بخشی است از کتاب

«فی رحاب حدیث الثقلنی و احادیث اثنی عشر» ،علی االحمدی المیانجی ،تحقیق :مجتبی
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فرجی ،قم :دار الحدیث 9133 ،ق9319 / .؛ الفصل السادس ،ص  55تا .905
مؤلف بزرگوار در قسم اول این کتاب – که مربوط به حدیث ثقلین است –

نقلهای مختلف این حدیث را ،عمدتاً از منابع تسنن آورده است .سپس به تشریح
هشت نکته برگرفته از حدیث با نقلهای متنوع میپردازد ،که این گفتار ،ناظر به
همان هشت نتیجه است.
مرحوم احمدی منبع بیشتر نقلهای مورد استناد خود را بار دیگر در این فصل
مطالب یا احادیثی است که سند آن در صفحات پیشین ارائه شده است .نکته مهم
اینکه گاهی مؤلف به نقلهای مختلف یک عبارت استناد کرده ،که در این صورت
با عالمت  /مشخص شده است.
امید است این گفتار دریچهای دیگر بر نورافشانی وصیت جاودانۀ پیامبر رحمت
به امتش بگشاید.
متن
از حدیث ثقلین نکاتی نتیجه میشود که به هشت نکته اشاره میکنیم.
نکته اول
نظن ن ندعی فتجیب /
پیامبر فرمود« :إمنا ناا ششر یشک ن یت ی رسشل رشب  /إاب ال ّ
کتای دعیت فتجیب  /یشک ن نقبض قبضاً سریعاً فیُنطلق شی»

نکاتی برگرفته از حدیث ثقلین

تکرار کرده تا سخنی بدون سند نگفته باشد .اندک مواردی که سند آن گفته نشده،

حضرتش با این جمله ،از نزدیک شدن رحلت خود خبر میدهد.
نکته دوم
پیامبر فرمود« :إای ارک» .این جمله تأکید بر سفارش به ثقلین است ،تأکید بر
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اینکه آنها در جایگاه نفس او و جانشین اویند ،و اینکه آن دو ،توأمان نایب حضرتش
خواهند بود ،و قائم مقام اویند ،به مانند جانشینانش .این مضمون در بعضی از
نصوص به چند لفظ رسیده است« :مها اخللیفتا شعدی  /خلّفت فیکم الثقلنی  /الثقلنی

خلیفتنی».

پس امّت باید شأن این دو یادگار پیامبرشان را پاس دارند ،همان گونه که باید
حرمت رسول را در باب پیروی و گردن نهادن و بزرگداشت و تعظیم ،پاس دارند.
حسن بن محمد بن عبداهلل طیبی (م  313ق ).در کتاب خود گوید:
«کالم پیامبر که فرمود :انی تارک فیکم ،اشاره است به اینکه قرآن و عترت ،توأماً
سال هفدهم /شماره /66بهار  9311سفینه

به منزلۀ دو جانشین رسول خدایند .رسول– همانگونه که پدری مهربان به
فرزندانش سفارش میکند– به امّت سپرد که با آنها نیکو معاشرت کنند و آنها را بر
خود مقدّم دارند».

(الکاکف فی کرح املشکاة ،مخطوط .بنگرید :خالصة عبقات االاشار ج  9ص  ،223جامع نحادیث

الشیعة ج  9ص  ،36حتفة االحشذی ج  9ص  ،913هامش سری نعالم النبالء ج  1ص )365

به بیان دیگر ،این دو ،امانتهایی هستند که رسول خدا به امت سپرده و حفظ
حرمت آنها و رعایت حقّ آنها را واجب دانسته است؛ چنانکه از نصّ حدیث بر
می آید که هدایت گرفتن از آنها ،تمسّک به آنها و همراهی با آنها برای رهایی از
گمراهی وظیفۀ امّت است.
بدین روی فرمود که از آنها سبقت مگیرید و به آنها چیزی میاموزید .گویی
رسول خدا قرآن و عترت را در تمام مواردی که خودش آثار وجودی دارد ،در
جایگاه خود نشانده است ،مانند هدایت و والیت .پس تمام شؤونی را که پیامبر در

حال حیات خود دارد ،دو یادگار او نیز پس از حضرتش دارند .لذا وقتی امت به
آن دو پناه برد ،از هالکت نجات مییابد و دین ،تا روز قیامت در امان از تحریف
بر جای میماند.

پیامبر در تأکید بر این مطلب فرمود« :یستهلم کیف خلّفشا فیهما  /ا ّ اهلل سائلهم کیف

خلّفشا فیهما» (بنگرید :تفسیر فرات کوفی ،ص  605ح )363؛ یعنی در آینده از امت در این مورد

73

بازخواست خواهد کرد.
نکته سوم
پیامبر آن دو را «ثَقَل» نامید .کتابهای لغت« ،ثَقَل»  -به دو حرکت – را به معنای
توشه و احشام مسافر و هر چیزی که ارزشمند و نفیس باشد ،میدانند.

(تاج العروس

ج  91ص  ،55لسان العرب ج  99ص  ،55القاموس المحیط ج  3ص  ،312مجمع البحرین ج  9ص  ،395الصحاح
ج  1ص  ،9613النهایة ج  9ص )296

«جنّ و انس را ثقالن نامیدند ،بدین روی که ساکن زمیناند و گویی زمین را
سنگین کردهاند .کتاب و عترت را نیز ثقالن نامیدند ،از آن جهت که دین به سبب
آنها صالح میگیرد و تداوم مییابد ،چنانکه دنیا به وجود ثقلین (جن و انس) تداوم
مییابد».

(الفائق فی غریب الحدیث ج  9ص )950

ابن اثیر گوید:
«در حدیث آمده :اای ارک فیکم الثقلنی کتاب اهلل و عرت ی .پیامبر آنها را ثقلین نامید،
زیرا تمسّک به آنها و عمل به آنها سنگین (ثقیل) است .نیز ،هر چیز ارزشمند نفیس
را ثقل می نامند .پس پیامبر آن دو یادگار خود را ثقلین نامید تا جایگاه واال و شأن
برتر آنها را نشان دهد».

(النهایة ،ج  ،9ص )296

نکاتی برگرفته از حدیث ثقلین

زمخشری گوید:

بیانات دانشوران در مورد وجه تسمیۀ کتاب و عترت به ثقلین
در بارۀ وجه تسمیۀ کتاب و عترت به ثقلین در بیانات دانشوران مطالبی مییابیم
که میتوان در چهار گروه دستهبندی کرد.
04

الف .کتاب و عترت ،معدن علوم برتر و حقایق دینی و منبع اسرار نفسی و احکام
الهیاند .گروهی از دانشوران چنین گفتهاند ،از جمله:
 .9نورالدین سمهودی گوید:
« نتیجۀ بحث در مورد ثقلین ،این که قرآن عظیم و عترت پاک نهاد ،معدن علوم
دینی و اسرار و حکمتهای نفسی شرعی و گنجهای دقائق آن و استخراج حقایق
آن است .پیامبر آن دو را ثقلین نامید .تشویق پیامبر– طبق برخی از نقلهای حدیث–

ما را به اقدا و تمسّک به اهل بیت و تعلّم از آنها داللت میکند».

(جواهرالعقدین ،مخطوط)

 .2ولی اهلل بن حبیب اهلل انصاری لکهنویی گوید:
سال هفدهم /شماره /66بهار  9311سفینه

«آن دو را ثقلین نامید ،از آن روی که هر یک از آنها ،معدن علوم دینی و مخزن
اسرار حکمی و علمی و شرعی هستند».

(بنگرید :جامع احادیث الشیعة ،ج  9ص )36

 .3ابن حجر مکّی گوید:
«پیامبر ،قرآن و عترت خود را ثقلین نامید ،زیرا ثقل یعنی هر چیز ارزشمند که
باید در جایی محکم نگاهداری شود .و این دو چنین اند ،زیرا هر دو معدن علوم
لدنّی و اسرار و حکمتهای واال و احکام شرعی هستند .لذا پیامبر بر اقتدا و تمسک
به آنها و تعلّم از آنها تأکید کرد .حضرتش فرمود :احلمد هلل الذی جعل فینا احلکمة نهل

البیت .برخی گفتهاند :این دو یادگار را ثقلین نامید ،بدان روی که وجوب رعایت
حقوق آنها کاری سنگین است»

(الصشاعق احملرقة ،ص )939

 .1میرزامحمد بدخشانی نیز پس از نقل حدیث ثقلین همین مضامین را باز میگوید.
(بنگرید :جامع احادیث الشیعة ج  9ص )33

 .5احمد بن عبدالقادر عُجیلی نیز همین مطالب را در بارۀ حدیث ثقلین میگوید.
(همان ،ص )33

تمسّک به این دو یادگار پیامبر ،امت را از ضاللت نگاه میدارد و به حق راه
مینماید .الزمۀ این مطلب آن است که آنها معدن علوم دینی و اسرار و حکمتهای
الهی باشند.

04

از سخنان این دانشوران بر میآید که هر یک از کتاب و عترت معدن علوم و
اسرارند ،به گونهای که میتوان به هر یک از آنها به طور مستقل تمسّک جست،
گرچه روا نیست و فرد یا جامعه را از گمراهی نگاه نمیدارد.
ولی حق این است که عترت از کتاب جدایی نمیپذیرد و علم عترت به کتاب
منتهی میشود؛ چنانکه نمیتوان فقط به کتاب اکتفا کرد ،زیرا علوم قرآن نزد عترت
است ،آنان قرآن را تفسیر میکنند ،و فقط آنها بر اساس علم قطعی در بارهاش سخن
شکل مکتوب نزد عترت است ،به امالی پیامبر و خطّ امام علی 7در اختیار اهل
بیت است.
لذا هیچ کس به علم کتاب و سنت نمی رسد ،مگر از طریق اهل بیت.
ابن حجر گوید:

«در قرآن فرموده :واعتصمشا حببل اهلل مجیعاً و ال فرقشا( .آل عمران )903 ،ثعلبی در تفسیر

این آیه از ابان بن تَغلِب آورده که جعفر بن محمد رضی اهلل عنه گوید :ماییم حبل

فرقشا( .تفسیر ثعلبی ،ج  3ص  )963جدّش
اهلل که خداوند فرمود :واعتصمشا حببل اهلل مجیعاً و ال ّ

زین العابدین نیز آیۀ قرآن را خواند که میفرماید :یا ایها الذین آمنشا ا قشا اهلل و کشاشا مع
الصادقنی( .توبه )991 ،آنگاه دعایی دراز دامن می خواند که ضمن آن ،از خدای حکیم

میخواست به درجۀ صادقان و درجات برتر برسد .این دعا ،آزمونها و دشواریهای

نکاتی برگرفته از حدیث ثقلین

میگویند نه دیگران .لذا تفکیک میان آن دو ممکن نیست .از سوی دیگر ،سنت به

امّت و مدعاهای اهل بدعت را که از پیشوایان دین و شجرۀ نبویه جدایی گزیدند،
در بر دارد .امام سجاد در همین کالم میافزاید :گروهی نیز در بارۀ ما کوتاهی
کردند ،به آیات متشابه قرآن احتجاج میکنند ،آنها را به اندیشۀ خود تأویل میکنند
04

و اخبار مأثور را مورد اتّهام قرار میدهند.
نیز امام سجاد 7فرمود :پس نسلهای بعدی این امّت به چه کسی پناه آورند ،در
حالی که پرچمهای هدایت در این دین کهنه شده است و امّت به این تفرقه و
اختالف افتاده است ،به گونه ای که همدیگر را تکفیر میکنند؛ در حالی که خدای

فرقشا و اختلفشا من شعد ما جائتهم البیّنات.
تعالی فرمود :و ال کشاشا کالذین ّ

(آل عمران)905 ،

اینک کیست که برای ابالغ حجّت و تأویل حکم مورد اطمینان باشد ،مگر اهل
قرآن و پیروان امامان هدایت و چراغهای روشن در تاریکی؛ کسانی که خداوند به
وسیلۀ آنها بر مردم احتجاج کرده و آفریدگان را بدون حجت وانگذاشته است؟ آیا
سال هفدهم /شماره /66بهار  9311سفینه

آنها را میشناسید یا مییابید مگر این که از شاخههای شجرۀ مبارکه و بازماندگان
دودمانی باشند که خداوند آلودگی را از آنها زدوده و آنها را به بهترین نحوه مطهّر
ساخته ،از آفتها مبرّا داشته و مودّتشان را در کتاب واجب دانسته است؟»

(الصشاعق

احملرقة ،ص  ،959 – 950نیز بنگرید :جامع احادیث الشیعۀ ج  9ص )10

قندوزی به نقل از مناقب ،از عبداهلل فرزند حسن مثنّی روایت کرده که پدرش
امام حسن مجتبی 7فرمود :روزی پیامبر خطبهای خواند و ضمن آن فرمود:
«هان! گروه مردمان! مرا فرا خوانده اند و من پاسخ مثبت میگویم .من در میان
شما دو یادگار بر جای مینهم :کتاب خدا و عترتم ،خاندانم .اگر به آن دو تمسک
جویید ،گمراه نشوید .آن دو ،از هم جدایی نمیپذیرند تا وقتی در کنار حوض بر
من وارد شوند .اینک ،از آنان فرا گیرید و به آنها چیزی نیاموزید ،که از شما داناترند.
زمین از آنها خالی نمیماند که اگر خالی بماند ،اهل خود را فرو میبرد.

سپس فرمود :خدایا! زمین هرگز از حجتی بر آفریدگانت تهی نمیماند ،تا حجت
تو باطل نشود و اولیای تو – پس از آنکه هدایتشان کردی – گمراه نشوند .آنان
اندک شمارند ،ولی نزد خداوند جایگاه بلند دارند .من از خدای تبارک و تعالی
خواستهام که علم و حکمت را در دودمانم و دودمانِ دودمانم قرار دهد ،و به نسل
من و نسل آنها تا روز قیامت بسپارد .این خواستۀ من به اجابت رسیده است».

(یناشیع
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املشدة ج  9ص  31ح  .1نیز بنگرید :کفایة االثر ص  ،965بحار االنوار ج  36ص  335ح )209

ب .تمسّک به قرآن و عترت ،عمل به آموزههایشان و پاسداشتِ حقوقشان بر
مردم سنگین است ،زیرا آنها به عبودیّت و اخالص در برابر خدای تعالی و مخالفت
هوی و پیوستگی با عدل و احسان امر میکنند ،چنانکه از فحشا و منکر و پیروی
هوای نفس و شیطان و نیز از ستم و عدوان باز میدارند.
ابن اثیر گوید« :پیامبر آنها را ثقلین نامید ،زیرا پیروی آنها و عمل به آموزههایشان
گروهی دیگر از دانشمندان علم لغت چنین گفتهاند ،مانند :ازهری در هتذیب اللغة

(لسان العرب ج  99ص  ،)55ابن منظور (همان) ،اشن خلفة مالکی در اکمال املعلم ،9اششعبداهلل حممد
شن حممد شن یشسف در مکمل اکمال االکمال ،زرقاای در کرح املشاهب اللدایة.

محمد مرتضی حسینی واسطی زبیدی حنفی در شرح این حدیث ،از ثعلب
– دانشور برجستۀ علم لغت – نقل میکند که گفت:
«پیامبر دو یادگار خود را ثقلین نامید ،زیرا پیروی از آنها و عمل به آنها دشوار
(ثقیل) است».

(تاج العروس ،ج  91ص )55

شبیه این عبارت را دیگر دانشوران در آثار خود آوردهاند؛ از جمله :ابن اثیر (جامع
 .1محمد بن خلفة بن عمر آبی دشتانی مالکی ،اهل تونس ،منسوب به آبه ،روستایی در آن دیار .کتاب «اکمال اکمال المعلم
لفوائد کتاب مسلم» از اوست( .زرکلی ،االعالم ،ج  6ص )111

نکاتی برگرفته از حدیث ثقلین

دشوار (ثقیل) است»

(النهایة ،ج  9ص )296

9
الدر النثری ،مادۀ «ثقل») ،2دیلمی (فردوس االخبار)،
االصشل ج  90ص  ، )903سیوطی ( ّ

زرندی (اظم درر السمطنی ص  ،)232شریف جرجانی (حاکیة املشکاة) ،شهاب الدین

دولت آبادی (هدایة السعداء) ،سمهودی (جشاهر العقدین) ،محمد طاهر قتنی (جممع

00

البحار) ،میرزا مخدوم شریفی (النشاقض علی الروافض) ،ابن حجر (الصشاعق احملرقة)،

سخاوی (استجالب ار قاء الغرف) ،منّاوی (التیسری ششرح اجلامع الصغری) ،عزیزی (السراج

املنری) ،طیبی (الکاکف).3

سمهودی گوید« :گفتهاند :پیامبر ،این دو یادگار را ثقلین نامید ،زیرا تمسّک به
آنها و عمل به آموزههایشان و اهتمام به پاسداشتِ حرمتشان دشوار (ثقیل) است.

نیز گفتهاند :آیۀ «إاا سنلقی علی

قشال ثقیال» (مزمل )5 ،نیز به همین معنا است که اوامر

و فرائض و نواهی خداوند ،ادا نمیشود مگر با تکلیف این موارد سنگین».

(جواهر

العقدین ،خطی ،به نقل :جامع احادیث الشیعة ج  9ص )35

سال هفدهم /شماره /66بهار  9311سفینه

ج .کسانی که ثقلین را خوش نمیدارند ،تحمل این دو یادگار بر آنها سنگین
است.
د .عمل برای کسانی که به آنها تمسک کنند نیز سنگین است.
مال علی قاری در شرح شفاء گوید:
«و نوصی شالثقلنی شعده؛ کتاب اهلل عالی1؛ کتاب را در اینجا میتوان مجرور خواند که

بدل از کلمۀ قبل از آن باشد .و نیز میتوان به رفع و نصب خواند .و عرت ه؛ به کسر
حرف اول ،یعنی :نزدیکان و اهل بیتش .آن دو را ثقلین نامیدهاند ،به چند معنی.9 :
بر کسانی که آنها را خوش نمیدارند سنگین است؛  .2حقوق فراوانی بر امت دارند،
 .1ظاهراً در چاپ جدید ،این حدیث را از کتاب انداختهاند.
 .2این کتاب تلخیص نهایه ابن اثیر است.
 .3جمالت اینان را ،بنگرید :جامع احادیث الشیعة ج  1ص .83 – 83
 .4عبارات عربی مطالب کتاب شفاء قاضی عیاض است و جمالت فارسی شرح آن از قاری.

لذا سنگین اند؛  .3شأن و قدر واالیی دارند .1 .اخذ به آنها کاری سنگین است؛ .5
در میزان عمل سنگیناند؛  .6آبادی دین به آنها است چنانکه دنیا به جنّ و انس
سنگین میشود .و آنها نیز ثقلین نامیده شدهاند ،که خداوند فرمود( :الرحمن:)39 ،

«سنفرغ لکم ایها الثقال »

(شرح الشفاء ج  1ص  .121نیز بنگرید :جامع احادیث الشیعة ج  9ص  ،31نسیم

الریاض ج  3ص  ،101الفائق فی غریب الحدیث ج  9ص )950
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نکته چهارم
قرآن و عترت هر دو از خطا و لغزش و سهو ،مصون هستند؛ از آلودگی و پلیدی
و دروغ و باطل منزّه و مبرّایند.
چند شاهد بر این معنی گواه است.
ثقل در لغت به معنای «شیء نفیس و نگاهداری شده» به کار رفته است .متن
حدیث نیز چنین است و برخی از فقرات حدیث این معنی را تأیید میکند:

 .2کتاب اهلل حبل ممدود ( /کتاب اهلل فیه اهلدی و النشر  /کتاب اهلل طرفه شید اهلل و طرفه
شتیدیکم  /سبب مشصشل من السماء إلی األرض) .این عبارت نیز شاهدی دیگر است،

زیرا بیان میدارد که قرآن کتاب اهلل است ،هدایت و نور در آن است ،رشتهای است
کشیده که یک طرف آن به دست خدا است.
این عبارات همه داللت دارند بر آن که محفوظ و مصون از باطل است.

علی احلشض .یعنی :کتاب از عترت جدا
 .3إهنما لن یفرتقا ( /إهنما لن ینقضیا) حتی یردا ّ
نمیشود ،چون کتاب به بیان و تفسیر نیاز دارد .عترت نیز از کتاب جدا نمیشود،
یعنی از افتراق از کتاب – به عمد یا سهو یا نسیان – در امان هستند.
 .1احتجاج خدا یا رسول خدا به این دو ،در روز قیامت بر این مبنا پذیرفتنی است

نکاتی برگرفته از حدیث ثقلین

 .9ما إ متسکتم شه ( /ما إ نخذمت شه  /ما إ اعتصمتم شه) لن ضلّشا شعدی ( /لن ضلّشا اشداً).
این الفاظ به صراحت میرساند که هر دو مصون از گمراهیاند.

که احتمال خالف و خطا و لغزش از آن دو نفی شده است .حجت خداوند با این
مبنا تمام میشود .این است که میبینیم پیامبر (به روایات مختلف حدیث) فرمود:
*و شک
04

علی احلشض و استلکم حنی لقشای عن ثقل ّی :کتاب اهلل و عرت ی.
ن ردوا ّ

*إاّی سائلکم حنی ردو عل ّی عن الثقلنی.

*إ ّ اهلل سائلی و سائلکم فماذا ناتم قائلش ؟

*إای سائلکم عن االثننی؛ عن القرآ عن عرت ی.
*إ ّ اهلل سائلکم کیف خلّفتمشای فی کتاشه و نهل شیتی.
*إاکم مسؤولش عن الثقلنی.

این عبارات مختلف همه این حقیقت را میرساند که خداوند ،حجت را به این
دو ،بر همگان تمام کرده است.
تفتازانی گوید:
سال هفدهم /شماره /66بهار  9311سفینه

«شاید کسی بگوید که در قرآن فرموده :إّمنا یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و

یطهرکم طهریا( .احزاب)33 ،؛ و پیامبر فرموده :اای رکت فیکم ما إ نخذمت شه لن ضلّشا :کتاب

اهلل و عرت ی؛ و نیز فرموده :ااا ارک فیکم ثقلنیّ :نوهلما کتاب اهلل فیه اهلدی و النشر ،فخذوا
شکتاب اهلل و استمسکشا شه ،و نهل شیتی .نذ ّکرکم اهلل فی نهل شیتی ،نذ ّکرکم اهلل فی نهل شیتی،

نذ ّکرکم اهلل فی نهل شیتی .این گونه جمالت ،برتری عترت پیامبر بر تمام جهانیان را
میرساند.
گوییم :چنین است .زیرا عترت ،علم و تقوا را با شرافت نسب یکجا دارند.
میبینیم که پیامبر ،آنها را در جهت رهانیدن امت از ضاللت (البته در صورت تمسک
امت به آنها) ،در کنار قرآن نشانده است .تمسک به کتاب معنی نمییابد جز قبول
آموزههای آن از جهت علم و هدایت .عترت نیز چنین است .لذا پیامبر فرمود« :من
یطت شه عمله مل یسرع شه اسبه».

(شرح المقاصد فی علم الکالم ج  2ص  .303نیز بنگرید :اثبات اهلداة ،ج  9ص  305رقم )921

تمام این موارد ،افزون بر احادیث پیامبر است که در اوصاف و فضائل اهل بیت
وارد شده ،و عالوه بر آیاتی از قرآن است که در شأن اهل بیت نازل شده است.
علمای بزرگ در کتابهای خود مانند نهج الحق ،المراجعات ،دالئل الصدق و منابع
دیگر ،آن آیات و روایات را گرد آوردهاند .بعد از رجوع به کتاب و سنت ،هیچ
شکّی در مورد شؤون ائمه ،از علم و طهارت باقی نمیماند.
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به چند نمونه بنگرید:
نی َعلَى فَخ َذیه َو ُه َش ی َقبِّ ُل
ت َعلَى النَّبی صلی اهلل علیه و آله َو إذَا ا ْحلُ َس ُ
 .9سلمان گویدَ « :د َخ ْل ُ
شل نَاْت سی ٌد اشن سی ٍد نَاْت إمام اشن إم ٍام نَشش ْاألَئ َّمة نَاْت ح َّجةٌ اشن ح َّجةٍ
َ ُ ُْ ُ
َ َ ٌ ُْ َ ُ
َعینَیه َو ی ْلث ُم فَاهُ َو ُه َش ی ُق ُ َ َ ْ ُ َ
ٍ
ك َاس ُع ُهم قَائم ُهم»( .الخصال ص  135ح 35؛ کمال الدین ص  262ح 1؛ عیون
صلْب َ
نَشُش ُح َج ٍج ْس َعة م ْن ُ
ْ ُ
اخبار الرضا علیه السالم ج  9ص  52ح 93؛ االختصاص ص 203؛ بحار االنوار ج  36ص  219ح )13

9

ص ْلب
 .3در روایت ابوسعیدْ « :س َعةٌ م ْن ُ

نَئ َّمةٌ نَشْرَر ٌار َو التَّاس ُع قَائ ُم ُه ْم».

(کفایة االثر ص )21

استُ ْشه َد
ص ْلب َ
ك ْس َعةٌ م َن ْاألَئ َّمة مْن ُه ْم َم ْهدی َهذه ْاأل َُّمة فَِ َذا ْ
 .1در نقل جابر آمده« :یُْر ُج م ْن ُ
ضى َعلی فَ ُم َح َّم ٌد
احلَ َس ُن شرَ ْع َدهُ فَِ َذا ُس َّم ْ
شك فَ ْ
نَشُ َ
ت فَر َعلی اشْرنُ َ
ك فَِ َذا َم َ
استُ ْشه ْد َ
احلَ َس ُن فَتَاْ َ
ت فَِ َذا ْ
شسى فَر َعلی اشْرنُهُ فَِ َذا
شسى اشْرنُهُ فَِ َذا َم َ
ضى ُحمَ َّم ٌد فَ َج ْع َفٌر اشْرنُهُ فَِ َذا َم َ
اشْرنُهُ فَِ َذا َم َ
ضى ُم َ
ضى َج ْع َفٌر فَ ُم َ
احلَ َس ُن
ضى ْ
ضى َعلی فَ ْ
احلَ َس ُن اشْرنُهُ فَِذَا َم َ
ضى ُحمَ َّم ٌد فَر َعلی اشْرنُهُ فَِذَا َم َ
ضى َعلی فَ ُم َح َّم ٌد اشْرنُهُ فَِذَا َم َ
َم َ
جشراً و ظُلْماً» (همان ،ص 62؛ بحار االنوار
احلُ َّجةُ شرَ ْع َد ْ
فَ ْ
ض ق ْسطاً َو َع ْدًال َم َما ُملتَ ْ
احلَ َسن یَُْأَلُ ْاأل َْر َ
ت َْ َ
ج  36ص  330ح )915

 .5نقل ابوهریره .که مانند همین مضامین است.

(اثبات اهلداة ج  9ص  559ح )501

 .6حدیث سلمان را سلیمان قندوزی حنفی روایت کرده است.

(یناشیع املشدة ج  2ص 11

 .1نیز بنگرید :اثبات الهداة ج  1ص  155و  158و  155و  163و  153و  131و  138و  135و  605و  681و  658و  515و 585
و  503و  633و  633و  658و  615و  610و  653به نقل از منابع مختلف و طرق متعدد.

نکاتی برگرفته از حدیث ثقلین

صلْبهُ نَئ َّمةٌ نَشْرَر ٌار
 .2در نقل خزاز قمی همین حدیث بدین بیان آمده استْ « :س َعةٌ م ْن ُ
ع قَائم ُهم»( .کفایة االثر ص )15
ن َُمنَاءُ َم ْع ُ
صُ
شمش َ َو التَّاس ُ ُ ْ

باب  51ح 10؛ ج  2باب  56ص  395ح 101؛ ج  3باب  35ص  219ح 5؛ ج  3باب  11ص  311ح )11

محمد معین سندی پس از نقل حدیث مینویسد« :در این حدیث تأکیدی است بر
این خبر که اهل بیت مانند قرآن بر حق هستند و همواره از خطا در اماناند ،مانند
وحی مُنزَل .این تأکید بر هیچ فرد آگاهی پوشیده نیست».
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بنگرید :جامع احادیث الشیعة ج  9ص  )36عبدالرؤوف منّاوی

(دراسات اللبیب ص  .233نیز

(فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ج  3ص

 )20و زرقانی (کرح املشاهب اللدایة ،به نقل :جامع احادیث الشیعة ج  9ص  )33نیز چنین مضامینی گفتهاند.
نکتۀ پنجم
از این حدیث میفهمیم که کتاب و عترت برای تمسّک و هدایتپذیری فرد و
جامعه مسلمان از آنها در هر دوره و زمانی تا روز قیامت باقی و موجودند ،و در
تمام دورهها تا قیام قیامت ،از نابودی و فنا محفوظ میمانند؛ چنانکه شأن هر شیء
سنگین و الزمۀ هر گنجینۀ گرانبهایی است .زیرا ذکر را خداوند فرو فرستاده و
سال هفدهم /شماره /66بهار  9311سفینه

نگاهدار آن است ،و اهل الذکر را همراه آن قرار داد که یاور آناند.

(بنگرید :جامع احادیث

الشیعة ج  9ص )19

نصّ حدیث به صراحت دوام و بقای آن دو را نشان میدهد که پیامبر فرمود:

علی احلشض.
*اهنما لن یفرتقا حتی یردا ّ

علی احلشض.
*ا ّ اللطیف اخلبری نخربای ّنهنما لن یفرتقا حتی یردا ّ

نفی افتراق این دو رشتۀ الهی را با حرف «لن» آشکارا اعالم داشت .سپس فرمود:

علی احلشض» تا نهایت این عدم افتراق را نشان دهد و برساند که تا قیامت
«حتی یردا ّ
باقیاند.
کلمات دانشوران در این زمینه
 .9سمهودی مینویسد:
«این حدیث وجود افرادی از اهل بیت و عترت پاک نهاد را میرساند که برای

تمسّک شایسته اند ،در هر زمانی که باشند تا قیام قیامت .باید چنین باشد تا تأکید
پیامبر بر تمسّک به عترت صحیح باشد ،چنانکه کتاب گرانسنگ الهی چنین است».
(جواهر العقدین ،مخطوط به نقل :جامع احادیث الشیعة ج  9ص )33

 .2ابن حجر نیز چنین مضمونی آورده است.

(الصشاعق احملرقة ص )959 –950

 .3احمد بن عبدالقادر عُجَیلی افزون بر بقای کتاب و سنت ،به وجود عالمانی از
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اهل بیت اشاره میکند که عالِم به کتاب و سنت باشند .سپس مینویسد:
«این عالِمان از اهل بیت ،نگاهدارندۀ کتاب خدا و سنت پیامبرند و هرگز تا روز
قیامت ،از کتاب و سنت جدا نمیشوند ،زیرا حجت خداوند به وسیلۀ آنها تمام
میشود و وراثتِ نبوت و جانشینیِ پیامبر به دست آنها تحقق مییابد .برخی از آنها
آشکارند و برخی پنهان؛ تا اینکه مهدی آخرین وارث این سلسله شود ،لذا بر عیسی
بن مریم تقدّم مییابد».

(ذخریة املآل فی کرح عقد جشاهر اللتال فی مناقب اآلل ،مخطوط ،به نقل :جامع احادیث

 .1شهاب الدین دولت آبادی بعد از نقل حدیث ثقلین اشاره میکند که در هر زمان
تا قیام قیامت ،باید کسی از عترت باشد که مردم را به سوی حق هدایت کند ،تا
آنکه کسی که تمسّک به آنها کند گمراه نشود.

(هدایة السعداء ،مخطوط ،به نقل :جامع احادیث الشیعة

ج  9ص )35

 .5کمال الدین جهرمی بیان میدارد که احادیث تمسّک به اهل بیت میرسانند که
همواره تا روز قیامت در سلسله عترت افرادی هستند که شایستۀ تمسک باشند،
کل خلف من
چنانکه قرآن چنین است .این حدیث نیز بر این مدّعا گواه است« :فی ّ

ّنمتی عدول من نهل شیتی و هم نما ألهل األرض».

(الرباهنی القاطعة .بنگرید :جامع احادیث الشیعة ج  9ص

)35

 .6علی عزیزی مینویسد« :سیوطی در حدیث آورده که این دو – یعنی کتاب و
عترت – از هم جدایی نمیپذیرند تا هنگامی که در کنار حوض بر من وارد شوند».

نکاتی برگرفته از حدیث ثقلین

الشیعة ج  9ص )35

عزیزی میافزاید که احتمال دارد مراد ،عالِمان از اهل بیت باشند که بطور پیوسته
تا قیامت به درونمایۀ کتاب امر کنند.

(بنگرید :جامع احادیث الشیعة ج  9ص  ،35فیض القدیر ج 3

ص )20

 .3سعیدالدین کازرونی پس از نقل حدیث ثقلین به روایت زید بن ارقم مینویسد:
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«تا زم انی که قرآن باقی است ،فرزندان فاطمه رضی اهلل عنها نیز باقیاند؛ چنانکه
ظاهر حدیث نشان میدهد».

(املنتقی فی سریة املصطفی ،مخطوط ،به نقل :جامع احادیث الشیعة ج  9ص )35

 .5منّاوی و زرقانی در شرح جملۀ «و ّإهنما لن یفرتقا» مینویسند:

«این جمله همراه با جملۀ اول (اای ارک فیکم) به تلویح بلکه به تصریح میرساند

که این دو ،توأماً سپردههای پیامبرند که به جای خود گمارده و به امّت خود امر
فرمود با آنها حسن رفتار داشته باشند و حقّ آنها را بر خود مقدم بدارند و در امر
دین به آنها چنگ زنند».

(فیض القدیر ج  3ص )20

سال هفدهم /شماره /66بهار  9311سفینه

نکتۀ ششم
مراد از حدیث نه فقط وجوب تکریم و حرمت نهادن به عترت ،بلکه وجوب
پیروی آنها در گفتار و کردار است .حدیث ثقلین میرساند که گفتار و رفتار آنها
برای مردم حجت است ،چه زمانی که به عترت تمسک کنند و چه زمانی که آنها
را رها کنند.
عباراتی از حدیث – با اختالف روایات – بر این مطلب داللت میکند:

* ما إ متسکتم شه ( /ما إ نخذمت شه  /ما إ اعتصمتم شه) لن ضلّشا.
* لن ضلّشا إ ا ّبعتمشمها
* إاکم لن ضلّشا شعدمها
* ااظروا کیف ختلفشای ( /حتفظشای) فیهما
* فااظروا کیف لحقشا شی فیهما

* مب ( /مبا  /مباذا) ختلفشای فیهما

* ا ّ اللطیف اخلبری نخربای ( /ابّتای  /نابتای) ّنهنما لن یفرتقا حتی یلقیاای .ستلت ذل

رشی

فتعطاای.
فِهنم نعلم منکم
* فال سبقشهم فتهلکشا ،و ال علّمشهم ّ
* شک

ثقلی.
علی احلشض؛ نستلکم ( /سائلکم) حنی لقشای عن ّ
ن ردوا ّ
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علی عن الثقلنی.
* إای سائلکم حنی ردو ّ

*إ اهلل سائلی و سائلکم فماذا ناتم قائلش ؟
پیامبر اهل تمسک و اخذ و تبعیت از قرآن و عترت را بشارت داده است ،چنانکه
کسانی را که چنین نیستند ،تهدید کرده و هشدار میدهد.
سمهودی حدیث ثقلین را به روایت امّ سلمه چنین نقل میکند:

الَ :ه َذا َعلی َم َع الْ ُق ْرآ َو الْ ُق ْرآ ُ َم َع َعلیَ ،ال ی ْف َرتقَا
الس َال ُم) فَرَرفَر َع َها فَر َق َ
َخ َذ شید َعلی ( َعلَیه َّ
ُُثَّ ن َ
ت فیه َما».
َح ََّّت یرَدا َعلَی ْ
َستَ ُهلَُما َما ذَا ُخلِّ ْف ُ
احلَْش َ
ض ،فَت ْ

«از رسول خدا شنیدم که در بیماری خود که پس از آن رحلت فرمود ،در حالی
که حجرهشان پر از یارانشان بود ،فرمود :ای گروه مردمان! نزدیک است که جان
مرا به سرعت بگیرند و من به سرای آخرت بروم .من پیش از این سخنی به شما
گفته بودم تا عذر به درگاه الهی بیاورم .آگاه باشید که من در میان شما خداوندگارم
و خاندانم را بر جای می نهم» .آنگاه دست علی را گرفت و باال برد و فرمود« :این
است علی که با قرآن است ،و قرأن با علی است؛ از هم جدا نمیشوند تا اینکه در
کنار حوض نزد من آیند ،آنگاه از آنها بپرسم که چگونه امت حق جانشینی را در

نکاتی برگرفته از حدیث ثقلین

ت َر ُس َ
ض فیه ی ُق ُ
شل َو قَد ْامتَ َُأَلَت ا ْحلُ ْجَرةُ
« ََس ْع ُ
صلَّى اللَّهُ َعلَیه َو آله) فی َمَرضه الَّذی قُب َ
شل اللَّه ( َ
ت إلَی ُك ُم الْ َق ْش َل
َّاس ،یشک ُ
َّم ُ
م ْن ن ْ
ض قَرْبضاً َسریعاً فَینْطَل َق شیَ ،و قَ ْد قَد ْ
ك نَ ْ نُقْربَ َ
َص َحاشه :نَی َها الن ُ
اب اللَّه ( َعَّز َو َج َّل) َو ع ْ َرت ی ن َْه َل شَیتی.
َم ْعذ َرةً إلَی ُك ْم ،نََال إاِّی ُُمَلِّ ٌ
ف فی ُك ْم متَ َ

بارۀ آنها ادا کردند».

(جواهر العقدین ج  2ص  ،931الصشاعق احملرقة ص  ،926امالی طوسی ص  135ح .9015

در نقل طوسی پس از «مع علی» افزوده است :خلیفتان بصیران)

مشابه این کالم ،از کتابهایی مانند :الصشاعق احملرقة ،العقد النبشی ،وسیلة املآل ،الصراط

السشی ،یناشیع املشدة ،ملعات ،ذخریة املآل ،وسیلة النجاة نقل شده است.
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(بنگرید :جامع احادیث

الشیعة ج  9ص  33به بعد)

به هر حال ،امر به تمسّک و اخذ و اعتصام به عترت در حدیث ثقلین ظاهر
است؛ نیز نفی ضاللت را به پیروی قرآن و عترت و نهی از تقدم بر آنها مشروط
کرده است؛ وعید به هالکت را پیامد تقدم بر آنها میداند .این همه نتایج ،یعنی این
که قرآن همراه با قول و فعل و تقریر عترت حجیت مییابد ،چنانکه احترام و مودت
عترت بر اساس آیۀ کریمه و ادلۀ دیگر واجب است؛ چنانکه در جای خود بیان
شده است.
سال هفدهم /شماره /66بهار  9311سفینه

نکتۀ هفتم
بر اساس روایت حذیفة شن الیما  ،پیامبر فرمود« :فتعلّمشا منهم و ال علّمشهم فِهنم نعلم
منکم».
از این حدیث میفهمیم که دانش آموختن از عترت پاک نهاد واجب است .در
نصوص دیگر مضمونهای دیگر آمده است:
 .9اخذ و تمسک و اعتصام به آنها واجب است ،نه غیر آنها.
 .2رجوع به دیگران در امر دین حرام است.
 .3عترت طیبه بر احکام الهیه احاطه دارند ،چنانکه در تفسیر کلمۀ «ثقل» گذشت.
وگرنه امر به تعلّم از ایشان نمیشد.
 .1دیگران به این شأن اهل بیت اعتراف کردهاند.
 .5علم دین و علم قرآن تماماً به اهل بیت اختصاص یافته است.

 .6فتوا دادن در احکام و تفسیر کتاب برای غیر آنها جایز نیست.
 .3تنها مرجع در مسائل دینی در اصول و فروع ،اهل بیت است.
این نتایج را از عبارت «لن یفرتقا» میفهمیم .این عبارت نشان میدهد که اگر
کتاب از عترت جدا شود ،گویا نیست و معنای آن فهمیده نمیشود .زیرا در بارۀ
بسیاری از آیات ،اختالف شده که دو یا چند وجه در معنای آن گفتهاند .پس چگونه
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به حقیقت معنای آن راه یابیم؟ و چگونه بیان برای هر امر دین باشد ،در حالی که
خدای تعالی فرمودُ« :ث إ ّ علینا شیااه» (قیامت)91 ،؟
پس تفسیر قرآن روا نیست مگر به بیان رسول خدا یا کسی که حضرتش او را
به این کار گمارده باشد.
 .5جدا نشدن عترت از کتاب نیز بدان معنی است که آنها هر آنچه میگویند ،هر
کاری میکنند ،هر مطلبی را تأیید کنند ،هر گاه پیش افتند یا خود را از امری باز
کتاب خدا ،به عمد یا سهو یا نسیان ،از آنها سر نمیزند .این عصمت از سرکشی و
خالف است ،چه از روی عمد یا سهو یا نسیان یا جهالت.
 .1پیامبر ،دیگران را از علم آموختن به اهل بیت نهی فرمود؛ بدین علت که اهل
بیت اعلم از دیگراناند ،چنانکه در برخی از نصوص آمده است« :فال سبقشهم فتهلکشا،

فِهنم نعلم منکم».
و الذ علّمشهم ّ
نکتۀ هشتم

پیامبر در وصف اهل بیت فرمودّ « :إهنم لن یرجشکم من شاب هدی ،و لن یُدخلشکم فی

شاب ضاللة» (الکافی ج  9ص  253ح  )9و فرمود« :نحلم الناس صغاراً ،و نعلم الناس کباراً».

(کمال

الدین ج  9ص  251ح  )3این نیز دلیلی بر عصمت اینان است ،و این جمله در نصوص

دیگر نیز آمده است .فخر رازی ضمن تفسیر آیۀ «نطیعشا اهلل و نطیعشا الرسشل و نولی
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دارند ،در هر حال ،به حکم کتاب خدا عمل کردهاند و میکنند .هیچ کاری بر خالف

األمر منکم» (نساء )51 ،این مضمون را بیان میدارد.

(تفسیر فخر رازی ج  90ص )911

گروهی دیگر از عالمان تسنن نیز چنین گفتهاند؛ مانند :حکیم ترمذی

(نوادر االصول

ص  ،)61منّاوی (فیض القدیر ج  3ص  ،)91قاری (مرقاة املفا یح ج  5ص  ،)600فارق الزهری
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