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 ��م ا� ا����ن ا����م

 ونصيل و نستهديه، سبحانه وتعالی ونستعينه فيه، نحمده اً مبارك طاهراً  طيباً  محداً  احلمدهللا«

 هبديه، ومن اهتدی عاملني، وعلی آله وصحبه،لل ةرمح ونسلم علی رسوله املصطفی املبعوث

  .»لی يوم الدينإواتبع سنته 

  :اما بعد
سخنان هيچ فردي به مانند سخنان رسول اكرم حفظ و ضبط نشده  در طول تاريخ

شده است كه به تمام معنا از آن محافظت و پاسداري  و تنها احاديث رسول اكرماست 
 :را اع�م داشته و فرمودهفظ قرآن ح متعال خود ضمانت است. زيرا خداوند

ۥ لََ�ٰفُِظوَن ﴿ ََ نَّا َ�ُ ۡر ِ ِّ َا � ۡر ّّ َ َ  ُ ر َۡ   .]٩[احلجر:  ﴾٩ََِّا 

 .»كنيم ايم و خود از آن محافظت و پاسداري مي ما خود قرآن را نازل كرده«
سنت مطهر  و پاسدراي شود نياز به حفاظت به طور كامل محافظتو براي اينكه قرآن 

افرادي جهت محافظت از آن و  در ميان مسلمانانطر خداوند متعال ادارد، و به اين خ
 كه شنيده است براي نسل بعد از خود روايت و فهم آن مهيا كرد، تا آن را همانگونهك در

 كنند. 
سپس بعضي از مردم  سر گذاشت، شود مراحلي را پشت ز اينكه تدوينو سنت قبل ا

و  نماينداء رو عليه رسول خدا افت باطل مخلوط و قاطي كنند، كه حق را بات�شي كردند 
ر ابزرگو ي پس ائمه. اند به اشتباه افتاده و بعضي نيز در نقل رواياتبستند. و بهتان  دروغ

 اند.  اين موارد ايفا نمودهي را در ينقش به سزا
باشد  ميهاي العلل  كه كتابي از سلسله كتاب) 171(ص  اب التمييزتدر ك /امام مسلم

حديث، و شناخت  علمرحمت خداوند بر تو باد اين را بدان، فن و  :فرمايد ميچنين 
نگهبان روايات ها  آن زيرا باشد، تنها مربوط به اهل حديث مي ،صحت و ضعفاسباب 
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تا  دارند، و همچنين سنت و آثار منقوله از عصر پيغمبرو آگاهي كامل به آن را  باشند مي
اديان خويش به آن نياز دارند، پس براي اصلي است كه براي  نبه امروز معتمدتري

حديث و شناخت شناخت  اند، را قبول نداشتهها  آن و كساني كهها  آن شناخت مخالفين
 مورد تأييد نيست.  اند راهي مناسب و و حامل آثار بوده رمرداني كه ناقل اخبا

را شناسايي كنند و هر كسي ا ه آن توانند به خاطر اينكه تنها اهل حديث هستند كه مي
 دهند.  را با استفاده از جرح و تعديل در مقام و منزلت خويش قرار 

شناسد و  و اين بحث را به اين خاطر جلو آوردم تا كسي كه اهل حديث را نمي
آگاه سازم، ها  آن رجال و تضعيفاط�ع و آگاهي پيدا كند را بر قبول ها  آن خواهد بر مي

شود به  كه موجب قبول حديث از فردي و رد حديث فرد ديگري ميي و شواهد و دليل
 كشيده نشود به اين مقدار بسنده، و سخن در اين مورد را به خاطر اينكه به بفهمانماو 
 . كنم مي

به تدبر و  ،كند ميرا روايت كس بخواهد به ميل خود احاديث ما در اين عصر كه هر  
يا  زيرا حتي اگر يك نفر مستشرق صليبي داريم!بسيار نياز  تفكر در مورد علم حديث

توز  باشد و يا يك كينهها  آن و يا اينكه دانش آموزي تغذيه شده به سم و زهريهودي 
به روايت حديث شروع نموده و آن را به ميل و يا جاهل كودك صفت نيز باشد گناهكار 

 دهد.  خويش گزارش مي
و اين تحقيق اشتباهات و  دهم، را ارائه مياي  و در اينجا براي تحقيق در حديث نمونه

 كند.  را مشخص و بيان مي علما هاي جاهلين و اخت�فات لغزش
گيرد، و به اين خاطر  و بجز رسول خدا هر كسي سخنانش مورد نقد و بررسي قرار مي

 :فرمايد كنيم كه مي ي نساء را بر خود تطبيق مي سوره 59ي  در هنگام اخت�ف اين آيه

﴿ 
َ

� ٰ ِطيََ
َ

ْ أ ِيَ  َءاَمُنٓوا ّّ ا � ََ ُتمر ِ� ّه َّ�ر ٰ ۖ فَإِن تََ� َِ ِمنُ�مر مر
َ ْوِ� ��ر

ُ
َُّسوَل َوأ ْ �ر وا ُُ ِطي

َ
َ َوأ ّّ � ْ وا ُُ

 ٖ ء ُ ََِ� � َ�ر وه ُه َُ ٞ فَ � َ�ٰرَِك َخ�ر ِ ِم ��ِخَ َور ِ َو��ر ّّ ِمُنوَن ِِ� ۡر ُ نُتمر ت ُۡ َُّسوِل َِن  ِ َو�ر ّّ  
ر
َسُ  تَأ حر

َ
وِ�ً� َوأ

  .]٥٩النساء: [ ﴾٥



 5  حديث ثقلين را بهتر بفهميم

 

و ]  اى مؤمنان، از اهللا اطاعت كنيد و از رسول اطاعت كنيد [او] و صاحبان امرتان [هم«
او برگردانيد، اگر به خدا و روز  اگر در چيزي اخت�ف داشتيد آن را به خدا و پيغمبر

 .»تر است انجام آن را به اهللا  و رسول بازگردانيد. اين بهتر و نيك، رستاخيز ايمان داريد
 كند.  آن فقه لزمي كه حديث شريف بيان مي -4
وجود دارد، و ميان ها  آن به اهل بيت و تمسك بهفرق بسيار زيادي ميان تذكر  -5

شود، و همچنين گرفتن  نيز فرق بسياري يافت مي و مراعات كردن يتيممهرباني با كودك 
 ه قرآن و سنت فرق دارد! ب كننده دست جاهل، با گرفتن از عالم عابد و عمل
كه كنم  ي بعضي از مسلمانان اشاره مي به نظريه و در پايان سخن راندن از فقه حديث،

شود و واجب است كه  كنند حديث بر افرادي معين از اهل بيت منحصر مي فكر مي
باشد  مي احاديث را گرفت، و نخستين فرد ميان اهل بيت عليها  آن اطاعت شوند و از

 وصي رسول خدا است.  و ايشان
حاب كرام يعني بهترين افراد صخطرناك است، و به متهم كردن ا و اين سخن حقيقتاً

و  اند! ورزيده با وصي رسول خدا مخالفتها  آن شود كه و گفته مي كشد، اين امت سر مي
هاي رئيسي در  و ويران كردن پايه همچنين به غير قانوني بودن خ�فت خلفاي راشدين

 كند.  اشاره مياس�م 
زيرا اين بحث  ور شويم، غوطهنداريم كه در اين موضوع ولي ما در اينجا دوست 

شويم كه آن نظريه  و براي فهم آن حديث تنها اين را يادآور مي ربطي به امثال آن ندارد،
باشد، و  باشد، زيرا آن حديث نه صحيح است و نه صريح مي اشتباه است و مطرود مي

 حيح نيز مخالفت دارد. بلكه با حديث ص
  :دنباش صريح و صحيح احاديث ذيل ميو از جمله احاديث 

از عمر  :گويدمي اند كه عبداهللا بن عمر  به سند خويش روايت كردهشيخين  :اولً
كسي را تعيين كنم (هيچ  اگر :گفت كني؟ چرا كسي را به خ�فت تعيين نمي :پرسيده شد

اگر  وبكر است جانشين خود را تعيين كرده است،چون از من بهتر كه اب ست)يمانعي ن
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است  كسي را تعيين نكنم، (باز هم ب� اشكال است) چون از من بهتر كه پيغمبر
من به  :جانشين خود را معين ننموده است. مردم عمر را تحسين كردند. عمر گفت

و از عقاب و عذابش  خدا اميدواريم كنم به لطف و مرحمت توصيف شما توجه نمي
خير و شرم با هم كنم،  دارم وقتي كه از اين خ�فت نجات پيدا مي م، دوستيترس مي

مسئوليت آن در ) تا كنم ن كسي را به خ�فت تعيين نميمنه نفع كنم نه ضرر ( ،برابر باشد
0Fهم به عهده داشته باشم حيات و بعد از مرگحال 

1.  
نزد حفصه  :د كه گفتهكن روايت مي ببن عمراز عبداهللا  ديگري مسلم و در روايت

كنم اين كار را  فكر نمي :كند؟ گفتم جانشين را تعيين نمي پدرتانيد كه د مي :رفتم، گفت
سوگند ياد كردم كه در اين  :گويد عبداهللا ميدهد.  اين را انجام ميچرا ايشان  :بكند. گفت

 ،شتمشدم و آن را با عمر در ميان نگذا مورد با پدرم حرف بزنم، تا روز بعد ساكت
 ،رفتم كنم تا اينكه نزد عمر بزرگي را حمل مي كردم كوه احساس مي :گويد عبداهللا مي

سپس  را به او خبر دادم،ها  آن ايشان وضعيت مردم را از من جويا شد و من حال و وضع
كنند  يم، مردم فكر در ميان بگذارمآن را با شما  خواهم ميام  از مردم سخني شنيده :گفتم

 شتر يا گوسفند و فكر كن اگر شما چوپان د،يكن تعيين نمي يبراي جانشينشما كسي را 
 پس مراعاتايد،  در واقع همه را ضايع كرده جا بگذاريد را بدون چوپانباشيد سپس آن 
اي  لحظهچند  :گويد عبداهللا ميتوجه شود، ها  آن و بايد بيشتر بهتر است  كردن مردم مهم
خداوند متعال دين خود را  :كرد و گفتبلند  سپس سرش راآورد و  سرش را پايين
ه را تعيين نكرد آن رسول خدا نيز را تعيين نكنم، اگر جانشيندارد و من  محفوظ نگه مي

توانم  (پس مي را تعيين كرده است،ابوبكر نيز جانشين  و اگر جانشين را تعيين كنم، است،
وقتي كه به خدا سوگند  :گويد عبداهللا مي هر كدام را دوست داشته باشم انجام دهم)

______________________________ 

 ستخ�ف و تركه. ب البا - ةمارستخ�ف. و مسلم؛ كتاب اةحكام، باب الكتاب األ :بخاري -1
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و جانشين  كند ميپيروي  حتما از رسول خدارا با هم نام برد فهميدم و ابوبكر  پيغمبر
1Fكند را تعيين نمي

1.  
و  زخمي شدنكند كه ايشان در هنگام  نقل مي امام احمد به سند صحيح از علي

او عرض  خدمتخواهد؟  آن بدكار چه چيزي را از من مي :...بستري شدنش فرمودند
 هيچ گاه :علي فرمودندكن! ي آن بد كار را به ما معرفي  خانواده اي امير المؤمنين :كردند

پس  : گفتند ،را به قتل برسانيد دارد غير از قاتلمچون احتمال  كنم، چنين كاري را نمي
و شما را همانند رسول خدا كنم  اين كار را نمي :گفت را براي خود تعيين كن، جانشيني

چه  يدرسيد كه به خدمت خداوند ميپس، فردا  :گفتند گذارم! جانشين جا ميتعيين  بدون
بودي  عمر داده تا روزي كه به من –خداوندا  :گويم مي :گفت جوابي را براي او داريد؟

 و شما در ميانسپس قبض روح مرا به سوي خود كردي  جا گذاشتي،ها  آن مرا در ميان
را ها  آن كرديد و اگر بدي را اص�ح ميها  آن اشتيد بودي، پس اگر دوست ميها  آن

 كشانديد.  را به فساد ميها  آن داشتي دوست مي
2Fاست شده روايتروايت از علي  نيز همينو با سندي ديگر 

اين روايات اع�م . 2
را  يبراي خود جانشين به رسول خدا دارند كه هيچ كدام از علي و عمر به عنوان اقتدا مي

را  فهميم كه رسول خدا براي خود هيچ جانشيني و از اين روايات مي ،اند تعيين ننموده
 است.  تعيين ننموده

كند اين سخن ما  مي و روايتي ديگر كه احمد به سندي صحيح از قيس بن عباد روايت
 اي كه مشاهده هر صحنهبوديم، ايشان  در خدمت علي :فرمايد مينمايد، ايشان  را تأييد مي

 خدا و رسولش راست سبحان اهللا! :گفت مي رسيد كه مياي  هر تپه و درهكرد و يا به  مي

______________________________ 

 – ةماركتاب الخراج والفئ واة –بي داود أ، سنن ةمارستخ�ف وتركه، كتاب اةباب اة –صحيح مسلم  -1

 يستخلف.  ةخلليفباب في ا

، و در حاشيه توضيحات شيخ شاكر براي صحت حديث 1339و  1078هاي  روايت 2المسند ج  -2
 وجود دارد. 
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هر گاه  شما را ديديم !امير المؤمنين اي :خدمت او رفتيم و گفتيمگويد  قيس مي فرمودند،
و رسولش  خدا :گفتي ميرسيدي،  مي اي و يا به تپه و دره كرديد را مشاهده مياي  صحنه

از  :گويد قيس مي اند؟ گفته اين مورد چيزي را به شمادر راست گفتند، آيا خدا و رسولش 
وقتي كه ديد ما بسيار  ،او اصرار كرديم تا آن را به ما بگويد بهند، ولي ما ما روي گردا

عهد و پيمان كه با ك يرسول خدا به جز  :گفت شويم ردار نميبكنيم و دست  اصرار مي
3F، ولي مردماست اشتهچيز ديگري را با من در ميان نگذ مردم برقرار نمود

و همچنين  1
و و احمد به سند صحيح از ابن عباس و عبداهللا بن ابي اوفي  خينيه شكروايت قبلي 

 نكهيكنند و آن روايت عبارت بود از ا ميعايشه روايت كرده بودند اين سخن ما را تأييد 
4F).ين ننموديعنوان جانشين تع هكرد و هيچ وصيتي نكرد و كسي را ب (رسول خدا فوت

2  
گرفتم  تصميم :فرمود كند كه پيغمبر ميبخاري به سند خويش از عايشه روايت  :ثانيا

 مبادا جنگجويان و عهد ببندم، پيمانها  آن و با بفرستمفردي را نزد ابوبكر و پسرش 
را  ديگر خداوند بجز ابوبكر كسي كنند،بخ�فت را وي بگويند و كساني آرز ييچيزها

5Fكنند. مردم نيز از او دفاع مي و دهد براي آن راه نمي

3  
6Fاست. روايت كرده را از عايشهو مسلم نيز همين روايت 

4  
7Fو دو سند ديگر نيز همان روايت را آورده است. و امام احمد هم با همان سند مسلم

5  
كه اگر خ�فت قرار باشد نصي براي آن به  شود مي فهميدهاين حديث شريف  از و

فرد پس از  هترينب زيرا ايشان، -براي ابوبكر صديق است ه باشد آن نص دكار رفته ش

______________________________ 

 . 1206/ رقم  2المسند ج  -1

ل ما بين إباب من قال لم يترك النبي  :التفسير :مرض النبي ووفاته، كتاب :كتاب –صحيح بخاري  -2

 . ةصيالو :كتاب :بكتاب اهللا عزوجل، و كتاب صحيح مسلم ةالوصا :الدفتين. وباب

 باب الستخ�ف.  –بخاري كتاب الحكام  -3

 بكر.  باب من فضائل ابي –كتاب الفضائل  -4

 . 47، 106، 1/144المسند  -5
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سخن كه از روي هوي و هوس  بود سخن كسيباشد. و اين  ميرسول خدا براي خ�فت 
 پسندند.  به جز خ�فت ابوبكر چيز ديگري را نميراند كه خدا و مؤمنان  نمي

يف و احمد محمد صبحي مدرس فلسفه همين روايت آخري را براي اين حديث شر
به كار برده است، ولي ايشان مصادر آن را بيان نكرده است و تنها به نسبت دادن آن به 

موضوع بودن اين  بدون شك :گويد ميسپس نموده است.  بعضي از اهل سنت اكتفا
خواهد با اين كار خويش با حديث مورد استناد شيعه  ايشان ميحديث مشخص است، و 

نگذاشت آن را  ولي عمر است آن را بنويسدخو كه پيغمبري دستوراتي  درباره
خواست دستوراتي  و اگر صحيح باشد كه رسول خدا ميمعارضه و مقابله بكند، بنويسد 
و اين چيزي است كه  بود، صحيح و روشن براي ابوبكر ميآن نوشته نصي  ،بنويسد
باشند  اند. و هيچ كدام از روايات اين نويسنده صحيح نمي مسلمين آن را نگفته جمهور
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  خاتمه

ام  سنت جمع آوري كردهاهل هاي  بود كه از كتاب هاي حديث ثقلين اين تمام روايت
 تخريجكه آن حديث را  ام، و همچنين نام كساني دهرو هر متني را همراه سند خود آو

امكان جدا كردن احاديث صحيح و غير صحيح و با اين كار  ام اند نيز ذكر كرده كرده
 دهد.  مي بيشتر دست

شود مورد  كه از آن فهم ميو فقهي ها  آن و رواياتي كه از نظر سند صحيح هستند متن
 شود.  باشد، و اخت�في در قبول آن يافت نمي قبول مي

و وراياتي كه ضعيف بودن سند آن واضح و روشن باشد، ولي كساني ديگر آن را 
 اند، پيرامون قرار داده ي احاديث موضوع و كساني نيز آن را در جملهاند،  ح دانستهصحي

در مورد آنچه امكان فقه اين روايات اي  يابيم. و تا اندازه را ميفهم اين روايات اخت�فاتي 
 وجود دارد بيان و توضيح دادم. 

و  خداوندگار قدرتام اين از فضل و بزرگي  را اصابه كردهپس اگر در اين كار حق 
كه بنده نهايت ت�ش خود را  بايد اين را بگويمام  باشد، و اگر اشتباه كرده ياري ايشان مي

همه چيز را در بر  و رحمت پروردگار ام، به حق و حقيقت بذل نموده براي رسيدن
ي  آياتي كه خداوند به ما دستور داده كه آن را قرائت كنيم اين آيه گيرد و از جمله مي

 باشد. ي بقره مي سوره
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