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چکیده
مظهر رحمت عام و خاص الهی هستند .رحمتت
در احادیث امان ،اهل بیت
عام شامل خلقت عتال و هت.ایت آنهتا استت ،و رحمتت ختاص شتامل هت.ایت
نیت
تشریعی و مصونیت از عذاب و هالکت دنیوی و اخروی است اهل بیتت
دو گونه امان دارن :.یکی امان عام که مظهتر رحمتت عتام الهتی و ستب مصتون
مان.ن موجودات از ع.م و ضاللت میگتردد ،و دیرتری امتان ختاص کته مظهتر
رحمت خاص الهی و سب مصون مان.ن انسان از ضتاللت و گمراهتی در ولتو
به شریعت و امان آنها از عذاب دنیتوی و اختروی فشتتاعت استت امتان از عت.م
مجرای فیض الهی هسند .و به یمن وجود آنها است که کتل
یعدی اهل بیت
هسنی از خ.اون .تبارک و تعالی هسنی گرفنه و میگیرد ،و امان از ضاللت یعدتی
ه.ایت الهی از طریق آنها در عال ساری و جاری است و کسانی که والیت آنهتا را
بپذیرن .در طریق ه.ایت الهی و لراط مسنقی خ.اون .قرار میگیرن .امان بتودن
از عذاب نی به دو لورت مجس ش.ه است؛ یکی ایدکته بته یمتن
اهل بیت
وجود آنها عذاب دنیوی از امت رفع و دفع ش.ه ،و لورت دیرتر ایدکته بته ستب
در آخرت از عذاب اخروی مصونیت مییابد.
شتاعت اهل بیت
واژههای کلیدی :احادیث امان ،مظهریت اهل بیت
ه.ایت عام و خاص

 ،رحمت عتام و ختاص،

 .1دانش آموخته سطح چهار مؤسسه آموزش عالی امام صادق و مدرس حوزه و دانشگاه.
 .2دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه قم (نویسنده مسئول) ،مستخرج از رساله سطح سه.

کالم اسالمی ،سال ،27
شماره  ،109صفحه76 – 59 :

مقدمه
بدابر مجموعهای از احادیث که حافظان و محّ.ثان اهتل ستدت و شتیعه از رستو
روایت کرده و به احادث امان مشهور شت.هانت ،.اهتل بیتت آن حضترت
خ.ا
مایه نجات امّت و امان یافنن از اخنالف و گمراهی و هالکتت معرففتی شت.هانت .مقالته
حاضر ،با بررسی احادیث مذکور در پی پاسخ به این سؤا است که بین رحمتت عتام و
چه رابطهای برقرار است؟ توضتی ایدکته
خاص الهی و امان عام و خاص اهل بیت
خ.اون .تبارک و تعالی دو گونه رحمت دارد :یکتی رحمتت عتام و جهتان شتمو کته
تمامی موجودات را در بر گرفنته استت و دیرتری رحمتت ختاص ،کته اخنصتاص بته
برگ ی.گان دارد از سوی دیرر ،احادیث امان نی بر دو نوع امان داللت دارن :.یکی امتان
عام ،که امان از ع.م و نیسنی موجودات است و دیرری امان خاص ،که امان از ضتاللت
و امان از عذاب اخروی میباش .حا آیا میتوان گونههای مخنلف امان اهل بیتت
مظهتر
را جلوهای از رحمت عام و خاص دانست؛ به طوری که امان بودن اهل بیت
و مجرای تجلی رحمت عام و خاص الهی در تمام زمیدتههتا باشت.؟ پاستخ ایتن ستؤا
است
منوقف بر بررسی و تحلیل احادیث امان و کشف قلمرو مظهریت اهل بیت
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از ستوی عالمتان
ح.یث امان ،در کنابهایی که در بتاره فضتایل اهتل بیتت
اسالمی نرارش یافنه و احیانا در کنابهای اعنقادی مطرح ش.ه استت ،امتا بته لتورت
مسنقل نسبت به احادیثی چون ثقلین و ستیده کمنر مورد توجه قرار گرفنته استت از
جمله مقاالتی که در باره این ح.یث نرارش یافنه میتوان از مقالته «حت.یث امتان» از
غالمحسین زیدلی ،مقاله «اعنبارسدجی ح.یث امان درروایتات اهتل ستدت» از رستو
چریدی ،و مقاله «ح.یث امتان و امامتت اهتل بیتت » از علتی ربتانی گلپایرتانی و
علیرضا فاطمینژاد نام برد مقاله او با بررسی نقتلهتای ایتن روایتت ،بته اعنبتار ایتن
احادیث در میان شیعه و اهل سدفت پرداخنه و تالش کرده تا داللت احادیتث امتان بتر
را اثبتات کدت .مقالته
وجود مبارک امام دوازده  و نی عل و عصتمت امامتان
دوم مشهورترین نقل احادیث امان درمدتابع اهتل ستدت را متورد بررستی قترار داده و
اعنبار ح.یث بر اساس قواع .رجالی اهل سدت را به اثبات رسان.ه است و مقالته ستوم،
در حتوزه
پس از نقل منن مشهور ح.یث و اثبات اعنبار آن و امان بودنِ اهل بیت

تکوین و تشریع و داللت آن بر عصمت و افضلیت اهل بیت  ،امامت آنتان را ننیجته
برای رحمت عام و ختاص
گرفنه است در مقاله حاضر با تبیین مظهریت اهل بیت
الهی ،امان بودن آنان در حوزه تکوین و تشریع با بست و تحقیتق جتامعتتری بررستی
ش.ه است

 .1-1رحمت الهی و انواع آن

واژه رحمت ،به معنای تأثری است که از مشاهده ضـرر و اـا ن ـر در دانـرا بـه
آدمی دست میدهد و انسا را وادار میکند در م ام جبرا ضرر و اتمام ن ر او برآاـد
(راغب اصـهاانی713 ،4141 ،؛ ابـن اـار  .)174 :41 ،4141 ،وقتـی ااـن کهمـه بـه
خدای تعالی نسبت داده شود ،به معنای نتیجه آ تـاثر اسـت؛ اعنـی اااضـه خیـر بـر
مستحق خیر ،به م داری کـه اسـتح او و فرایـت آ را دارد (طباطبـاای:5 ،4143 ،
.)483

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

رحمت الهی به اعنبار شمو و گسنره آن ،به رحمت عام و خاص تقسی میشود
رحمت عام الهی رحمنی است که همه چی را فرا گرفنته استت مظهتر ایتن رحمتت،
دادن هسنی به خلق و افاضه چی ی است که موجود ،اسنع.اد آن را یافنته و مشتناق
ش.ه و در لراط وجود و تکوید ب.ان محناج است ،و نی دادن بقاء و رزقی کته بقتای
خلق را امن.اد میده .فهمان 01 :01 ،اینگونه رحمت حتق تعتالی ،استنثدا نت.ارد و
سراسر گینی مشمو رحمانیت خ.اون .و یا عین آن است؛ یعدی آنچه در عال هستنی
هست ،رحمت حق است فهمان 572 :0 ،رحمت خاص الهی ،افاضه و اعطاء خصتوص
آن چی هایی است که مؤمدین در لراط ه.اینشان بستوی توحیت .و ستعادت بته آنهتا
محناجد ،.این سعادت مظاهر مخنلتی دارد که خ.ای تعالی آنهتا را تدهتا بته متؤمدین
مرحمت میکد .نظیر داشنن معارف الهی ،اخالق نیکو ،اعما لال و حیتات طیبته و
زن.گی نورانی در دنیا و آخرت ،جدت و رضوان آخرت کتار و مجترمین بختاطر کتتر و
جرمشان از آن بهرهای ن.ارن .و بهره آنان چی ی استت در مقابتل ایتن رحمتت ،ماندت.
عذاب اسنیصا و زن.گی نکبتت بتار از دنیتا ،و آتت و آالم آن در آخترت فهمتان:0 ،
727؛ مطهری06 :56 ،0701 ،
با توجه به مضمون این دو نوع رحمت ،میتوان از رحمت عام تعبیتر بته «رحمتت
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وجودی» ،و از رحمت خاص به «رحمت ه.ایت» تعبیر کرد
 .1-2هدایت الهی و انواع آن

ه.ایت به معدای راهدمایی همراه با لطف استت فراغت التتهانی072 ،0105 ،
ه.ایت الهی بر دو نوع است:
أ ه.ایت عام کته بته مقنضتای آن ،همته موجتودات بته واستطه نتوعی «میتل و
کش » با نیروی مرموزی که در درونشان هست به سوی مقص .و هت.ف کمتالیشتان
کشی.ه میشون .فمطهری 021 :5 ،0701 ،خ.اون .منعا فیاض علی االطتالق استت
و به هر یک از موجودات به ان.ازه ظرفیتت وجتودی و شایستنریاش تتضتل و عدایتت
دارد و همچدان که به ان.ازه ظرفیت وجودی موجتودات بته آنهتا وجتود افاضته کترده،
همچدین آنها را در مسیر تکاملشان ه.ایت میکد .این هت.ایت تمتام موجتودات را در
بر گرفنه است« :ربدا الذی اعطی کل شی ء خلقه ث هت.ی» فطته 21 :؛ پروردگتار متا
همان کسی است که به هر موجتودی ،آنچته را الزمته آفترید او بتوده داده؛ ستپس
ه.ایت کرده است! این ه.ایت از نوع ه.ایت تکویدی است
ب ه.ایت خاص که به مقنضای آن ،انسان بته واستطه نتوعی «الهتام و اشتراق و
وحی» و به واسطه نیروی مرموزی که از جان ملکوت به او القتاء متیشتود بته ستوی
مقص .و ه.ف کمالیاش راهدمایی میشود این ه.ایت یا به لورت تکویدی متیباشت.
که همان فطرت کما طل و بی نهایتت طلت اوستت کته اتتا میتل و گترای بته
آفریدد.ه و خالق و علت خود و مشابهت به او را دارد ،و یا تشریعی استت کته از طریتق
انبیاء و اولیای الهی به واسطه کن و شرایع آسمانی در اخنیار انسان قرار میگیرد
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 .1-3محتوا شناسی احادیث امان

احادیث امان در مدابع روایی فریقین نقل ش.ه استت فبترای نمونته از مدتابع اهتل
سدت ر ک :حاک نیشابوری 002 :7 ،0151 ،و 710 :5؛ احمت .بتن حدبتل:5 ،0117 ،
760؛ شجری جرجانی517 :0 ،0155 ،؛ ابتن حجتر هیثمتی 577 ،0152 ،در مدتابع
شیعی ،تع.اد این احادیث با حذف موارد تکراری ،اف ون بتر  75متورد استت مضتمون
احادیث امان را میتوان از طریق دسنهبد.ی «امان یافنران»« ،منعلتق امتان» و «امتان
دهد.گان» تحلیل و بررسی کرد:
أ امان یافنران عبارتد .از 0 :اهل آسمان فاهل السماء فقمتی5 ، 00 :5 ،0115 ،

اهتتل زمتین فاهتتل اأرض فخت از رازی 7 ، 51 ،0110 ،امتتت استتالم فمظتتتر نجتتی،
 255 :0 ،0155ازاین سه ،اهل آسمان و اهل زمین مص.اق امان عتام ،و امتت استالم
مص.اق امان خاص هسند.

در مجموع ،امان دهد.گان کسانی هستند .کته خ.اونت .والیتت و اطاعتت آنهتا را
و اهتتل بیتتت
قترین اطاعتتت از ختتود در قترآن کتتر کتترده و آنهتتا رستو اکتترم
و
میباشد .که در روایات دیرر آنها را  05نتر معرفی کترده کته علتی
ایشان
میباشد.
دو فرزن.ش حسن و حسین و نه نتر از اوالد حسین

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

ج برای منعلق امان ده تعبیر آم.ه .1 :مطلق امور ااوراوایند فبته دلیتل اطتالق
برخی نقلها و ع.م کر منعلق امان فشتیخ لت.وق .2 ، 57 :5 ،0770 ،اموا ا «موا
یکرهر »؛ یعدی امور ناخوشاید .و آنچه متورد کراهتت استت« :أَتَتی أهْتلَ السَّتمَاءِ مَتا
یکرَهُونَ؛ أتی أهل اأرض ما یکرهون» فحر عاملی .3 ، 017 :0 ،0152 ،اموا ا رور :
«إِنا الدُّجُومَ فِی السَّمَاءِ أَمَانٌ مِنَ الْغَرَقِ؛ الدفجوم أمان أهتل اأرض متن الغترق» فمظتتر
نجتی .4 ، 255 :0 ،0155 ،اما ا «ما یرعدو »؛ یعدی از آنچه به آن وع.ه داده شت.ه:
«أتی أهل السماء ما یوع.ون» فشعیری ،بی تا 07 ،و «جَاءَ أُمَّنِی مَتا کتانُوا یوعَتُ.ونَ»
فهمان  .5 ،اما ا اوتالف« :أهل بینی أمان أمّنی من االخنالف ،فتذ ا خالتنهتا قبیلتة
من العرب اخنلتوا فصاروا ح ب إبلتیس» فمظتتر نجتتی .6 ، 255 :0 ،0155 ،اموا ا
«ذهاب»؛ یعدی رفنن از منن وجود ،هالکت و نابودی« :فذ ا هبت الدجتوم هت أهتل
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ب از امان دهد.گان با  0عدوان یتاد شت.ه استت 0 :ستنارگان فنجتوم فتمیمتی
آم.ی 5 ، 565 ،0101 ،اهل بیت من فاهل بینی فحر عتاملی0152 ،ق7 ، 550 :5 ،
سنارگان اهل بین  :فنجوم اهل بینتی فعت.های از علمتا 1 ، 071 ،0157 ،متن و اهتل
بین فأنَا و أهل بینی فتمیمی آم.ی 2 ، 565 ،0101 ،والیت من و والیت اهتل بیتت
من فوَلَاینِی وَ وَلَایةُ أَهْلِ بَینِی بَرَاءَةٌ وَ أَمَانٌ مِتنَ الداتارِ فطبتری آملتی6 ، 076 ،0707 ،
دوازده امام بع .از من فالْأَئِمَّةُ بَعِْ.ی اثْدَا عَشَرَ تِسْعَةٌ مِنْ لُلْ ِ الْحُسَینِ أُمَدَاءُ مَعْصُتومُونَ؛
الْأَئِمَّةُ مِنْ بَعِْ.ی اثْدَا عَشَرَ أَوَّلُهُ ْ عَلِی وَ رَابِعُهُ ْ وَ ثَامِدُهُ ْ عَلِی وَ عَاشِرُهُ ْ عَلِتی وَ آخِترُهُ ْ
مَهِْ.ی فشعیری ،بی تا 7 ، 07 ،علی و دو پسر من و نه نتر از اوالد حستین فعلتی
و سبطای و النسعة من ول .الحسین أئمّة فأبرار امداء معصتومون فبحرانتی:5 ،0107 ،
 0 ، 777کسانی که اطاعت آنهتا قترین اطاعتت خ.استت فالتذین قترن اللفته طتاعنه
بطاعنه فحر عاملی017 :0 ،0152 ،
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السماء؛ فَذِ َا َهَ َ أَهْلُ بَینِی َهَت َ أَهْتلُ الْتأَرْضِ» فقمتی .7 ، 00 :5 ،0111 ،اموا ا

«اافطا »؛ یعدی از ه پاشی.ن« :فَذِ َا انْنَشَرَتِ الدُّجُومُ تَتَطارَتِ السَّمَاءُ» ففنا نیشتابوری،
 .8 ، 577 :5 ،0772اما ا ضاللت و گمراهی د دین« :أَهْتلَ بَینِتی أَمَتانٌ لِتأُمَّنِی مِتنَ
الضالَالَةِ فِی أَدْیانِهِ ْ» فمجلسی .9 ، 055 :57 ،0117 ،اما ا اا « :وَلَتاینِی وَ وَلَایتةُ أَهْتلِ
بَینِی بَرَاءَةٌ وَ أَمَانٌ مِنَ الداارِ؛ وَلَاینِی وَ وَلَایةُ أَهْلِ بَینِتی أَمَتانٌ مِتنَ الداتارِ» فطبتری آملتی،
076 ،0707؛ شیخ ل.وق .11 ، 171 ،0776 ،اما ا ازول عوااب« :فَتذِ َا قُتبِضَ أَهْتلُ
بَینِی نَ َ َ الْعَذَابُ» ففنا نیشابوری577 :5 ،0772 ،
در مجموع ،موارد دوازدهگانه منعلق امان را میشود به سته قست فترو کاستت0 :
امان از ع.م 5 ،امان از ضاللت 7 ،امان از عذاب دنیوی و اخروی
«امان» به لورت مطلق و «امان از ما یکرهون» و «امان از غرق» بر هر سته قست
مدطبق است؛ «امان از سخ و اماجه» مدطبق است بر امان از ع.م و عتذاب؛ «امتان از
ما یوع.ون» و «امان از اخنالف» مدطبق است بتر امتان از ضتاللت و عتذاب؛ «امتان از
هاب» و «امان از انتطار» مدطبق است بر امان از ع.م؛ «امان از ضاللت و گمراهتی در
دین» مدطبق است بر امان از ضاللت؛ «امان از نار» و «امتان از نت و عتذاب» مدطبتق
است بر امان از عذاب
 .1-4گستره مظهریت اهل بیت (رابطه رحمت عام الهیی و امیان عیام اهیل
بیت
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ه مظهر رحمتت عتام الهتی و هت مظهتر
بر اساس احادیث امان ،اهل بیت
رحمت خاص الهی میباشد .وجود آنها هت ایمتن دهدت.ه متا ستوی ا از «عت.م» و
«ضاللت» و ه ایمن دهد.ه آنها از «عذاب دنیوی» و «عذاب اخروی» میباش.

« .2امان از عدم» یا واسطه بودن برای رسیدن فیض وجود به مخلوقات
یکی از مظاهر و جلوههای امان بودن اهل بیت  ،امان بودن از عت.م و نیستنی
برای دیرر مخلوقات است؛ یعدی آنتان واستطه و مجترای رستی.ن فتیض وجتود -کته
عامترین جلوه رحمانیت خ.اون .است -میباشد .عبارت «بدا فن ا و بدتا یختن » در
زیارت جامعه کبیره و عبارتهایی دیرر از ایتن قبیتل در همتان زیتارت و در روایتات و
بترای رحمتت عتام
زیارات و ادعیه مأثوره ،بیانرر این جلوه از مظهریت اهتل بیتت
الهی میباش.

دسنهای از روایات ،زمین را برای امتام فر ک :مجلستی 712 :1 ،0111 ،و وجتود
امام را مانع فرو آم.ن آسمانها بر زمین و مانع اماجه و بلعی.ن اهتل زمتین دانستنه ،و
را واسطه و سب باری.ن بتاران و نشتور رحمتت و ختارج شت.ن برکتات
اهل بیت
زمین معرفی میکد .فشتیخ لت.وق 051 -001 ،006 ،0712 ،و 077؛ همتو،0776 ،
005؛ مجلسی 6 ،0 :57 ،0117 ،و  72در روایاتی دیرر ،وجود آنها را قبتل از خلتق و
مالزم با خلق و بع .از خلق سب تام حتت مخلوقتات دانستنه و وجتود آنهتا را ستب
الالح ارض و اهل آن معرفی میکدت .فشتیخ لت.وق 050 ،0712 ،و 077؛ مجلستی،
 72 :57 ،0117روایاتی نی لراحنا اهل بیت را واسطه و سب و حجاب بین خ.اونت.
تبارک و تعالی و خلق معرفی متیکدت .فشتیخ طوستی17 ،0101 ،؛ مجلستی،0117 ،
015 :57؛ لتار قمی01 ،0111 ،
سدت الهی بر این تعلق گرفنه که هر معلو و هتر حادثتهای را تدهتا از راه علتل و
اسباب حقیقی و قری ختود محقتق کدت« .أبتی ا أن یجتری االشتیاء إال باستباب»
فکافی 007 :0 ،و هیک چی ی نمیتوان .این سدت الینغیر الهی را تغییتر دهت« .و لتن
تج .لسدت ا تب.یال و ال تحویال» ففاطر17 :

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

اولین موجودی که مسنقیما از وجود واج تعالی منجلی ش.ه و وجودش مجترای
فیض او به همه عوال است و نبود او سب انع.ام همه عتوال متیگتردد ،وجتود نتوری
است فکلیدی 115 :0 ،0117 ،که از او بته قلت فقمتی،0111 ،
نبی مکرم اسالم
 010 :5و عقل فهمان 575 :02 ،ه تعبیر ش.ه است به قل وجود او کنتاب تکتوین
مکنوب ش.ه و به نور اوست که آسمانها مدور گردی.هان ،.او عقل کل است و کتل عقتل
همین وجود نوری پیامبر است که واسطه فیض به همه موجودات -حنی وجود خلقتی
خود ایشان نی  -میباش .او باالترین ظرفیت را در بین مخلوقات برای اسنتاضته از نتور
و جما و وجود حق تعالی دارد« :ف.نی فن.لی فکان قاب قوستین او ادنتی» فنجت 0 :
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رحمت خ.اون .تبارک و تعالی ،عام و جهتان شتمو استت و چیت ی جت اراده او
نمیتوان .رحمت او را مقی .و مح.ود به ح .خاص کد.؛ تدها چی ی کته از فتیض مدتع
میکد ،.ع.م قابلیت قابل و ایجاد مانع از طرف مخلوق است حا بحث در ایتن استت
که آیا این رحمت عام و جهتان شتمو الهتی ،در تحتت یتک نظتام و ترتت طتولی و
مجرای خاص همراه با سدن و قوانین خاص جاری متیشتود؟ یتا ایدکته هتیک اشتکالی
ن.ارد که این رحمت ب.ون نظام و واسطه به یک مخلوق مح.ودی تعلق گیرد؟

06

بخالف موسی که «إنک لن ترانی فان اسنقر مکانه فستوف ترانتی فلمتا تجلتی للجبتل
جعله دکا و خر موسی لعقا» فاعراف017 :
با این توضی روشن میشود که چرا وجود مبارک سب امتان از معت.وم شت.ن
تمام مرات هسنی استت« :بیمدته رزق التوری» فبُرستی ، 027 ،0155 ،بیمدته خلتق
الوری ،بک ید الغیث و یمسک السماء أن تقع علتی االرض» فشتیخ لت.وق،0107 ،
602 :5
 .3امان از ضاللت و گمراهی
در هتت روایت از روایات ح.یث امان ،به مستاله امتان از ضتاللت اهتل بیتت
تصری یا اشاره ش.ه است بعضی از التاظ جدبه ایجابی داشنه و مرتب با هتادی بتودن
متی باشت .و بعضتی جدبته ستلبی داشتنه و مترتب بتا
و اثبات ه.ایت اهل بیتت
میباش .التاظی که جدبه ایجابی داشتنه و
جلوگیری از ضاللت از جان اهل بیت
میباش .عبارتد .از :ع.م متارقت بتا روح
مرتب با اثبات ه.ایت از جان اهل بیت
الق.س و قرآن فحر عاملی ، 017 :0 ،0152 ،عالمتات و نجت فحستکانی0100 ،ق:0 ،
 ، 152ابواب علوم فدیلمی0157 ،ق ، 771 ،ستتیده نجتات فدیلمتی0157 ،ق771 ،
التاظی که جدبه سلبی داشتنه و مترتب بتا ستل ضتاللت از جانت اهتل بیتت
میباش .عبارتد .از :امان از اخنالف فمظتتر نجتتی ، 255 :0 ،0155 ،امتان از ضتاللت
فمجلسی ، 055 :57 ،0117 ،امان از غرق فمظتر نجتی255 :0 ،0155 ،
 .3-1عدم مفارقت با روح القدس و قرآن

آیات تشریع به همراهی روح القت.س و بته وستیله جبرائیتل بتر قلت نبتی اکترم
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اسالم

ان ا میشود :إِنَّا أَنْزَلْناهُ فی لَیلَةِ الْقَدْرِ  ...تَنَزَّلُ الْمَالئِکةُ وَ الرُّوحُ فیهاا ِِاذِنْ ِ

رَِِّهِمْ مِنْ کلِّ أَمْرٍ فق.ر 1 -0 :مَلَک ه.ایت و آیات ه.ایت در هر جتا محقتق گردیت،.
ه.ایت تشریعی در آنجا تجلی یافنه است به هر می ان تقرب به مراتت هستنی بتاالتر
باش ،.تجلی ات الهی و به تبع ،علوم الهی در انسان بیشنر خواه .شت ،.تتا جتایی کته
فردی مثل آلف ابن برخیا به سب بهترهمدت.ی از علت الهتی فنمتل ، 11 :آن چدتان
توانایی یافت که توانست تخت بلقیس فعرش عظی را بته چشت بتر هت زدنتی نت د
سلیمان حاضر کد .این عل  ،عین ق.رت است و عین وجود حقیقی انسان؛ که بته هتر
می ان بیشنر گردد و توسعه یاب ،.ق.رت بیشنر ،حیات ش.ی.تر ،وجود توسعه یافنه تتر و

علوم گسنرده تر خواه .ش.
کتاب تشراع چنا فرایت و عظمتی دارد که هر کس به میزانـی کـه بـا طاـار
درونی [ال يَمَسُُّهُ إِلَُّا الْمُطَهَُّرُو َ( ،واقعـه ])37 :خـود بتوانـد ح ی ـت و ح ـااق آ را

از یک سو همه چی را در امام مبین احصا کرده استت :وَ کلَّ شَیءٍ أَحْصَیناهُ فای

إِمامٍ مُبین فیس ، 05 :و از سوی دیرر همه چی را در کناب مبتین گترد آورده استت:
وَ ال رَطْبٍ وَ ال ياِِسٍ إِالَّ فی کِتابٍ مُبین فانعام 21 :جمع بین این دو حک میکدت.
که یا این دو یک حقیقت هسند .به دو بیتان ،یتا ایتن کته ایتن دو بتا یکت.یرر منحت.
هسند .و باطن آنها با یک.یرر یکی هسند .و از هت جت.ا نمتیشتون ،.و راه ولتو بته
حقایق آن طهارت است و باالترین طهارت از آن کسانی است که خ.ا اراده کترده آنهتا
را از هر رجس و پلی.ی مطهر و مبرا سازد :إِنَّما يريدُ اللَّهُ لِیذْهِبَ عَانْکمُ الارِّسْسَ أَهْالَ

الْبَیتِ وَ يطَهِّرَکمْ تَطْهیرا فاح اب 77 :لذا باالترین طهارت مالزم با باالترین مرات عل
و معرفت به حقایق کل هسنی خواه .بود که به شهادت قرآن علت کنتاب مبتین در او
احصا ش.ه است و شهادت او در نبوت و رسالت نبتی مکترم استالم همت.وش شتهادت
خ.است و این امر عظی برای رسالت ایشان کتایت میکد« :.کتی با شهی.ا بیدتی و
بیدک و من عد.ه عل الکناب» فرع17 :.
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بته مقتامی رستی.ه انت .کته روح
در احادیث امان چدین آم.ه که اهل البیت
الق.س و قرآن مطهر با وجود آنها منح .ش.ه فبه معدای تالزم وجودی و ع.م متارفتت
و وجود آنها مالزم با روح الق.س و قترآن شت.ه استت« :لَتا یتَتارِقُهُ ْ رُوحُ الْقُتُ.سِ وَ لَتا
یتَارِقُونَهُ وَ لَا یتَارِقُونَ الْقُرْآنَ وَ لَا یتَارِقُهُ ْ» فحتر عتاملی 017 :0 ،0152 ،کستانی کته
هیک متارقنی بین آنها و بین «ملتک و کنتاب هت.ایت» منصتور نباشت .عتین هت.ایت
خواهد .بود
روایات ثقلین نی مؤی.ی است بر ایدکته ایتن دو ثقتل اعظت زمتان ورود بتر نبتی
در حوض کوثر از یک.یرر متتارقنی ن.ارنت .فقمتی712 :5 ،0111 ،؛ لتتار
أکرم
قمی107 :0 ،0111 ،
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درک کند ،به هما میزا از انوار مبارک اان کتاب استضائه خواهد داشت ،کتـابی کـه
کل ح ااق عالم هستی در آ منطوی است (انعام57 :؛ اونس14 :؛ حداد.)11 :
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 .3-2امان از اختالف

زن.گی انسانها به گونهای نیست که همری در همه امور اشتنراک نظتر و اجمتاع
داشنه باشد.؛ اما بای .توجه داشت که در هر موضوعی ،حق یکی است و ممکن نیستت
همه احنماالت درست و مطابق واقع باش .اخنالف اگر سب تضارب آرا و حتق جتویی
گردد ،خیر است و مایه پیشرفت؛ ولی اگر بر اثر هوای نتس ،برتری جویی ،علو و فستاد
باش ،.شر است و سب رکود و تباهی فنده ها از اخنالفات شروع متیگتردد و اختنالف
است که خمیر مایه شیطدت شیطان در جدگ افروزی و ع.اوتهتا متیباشت .در امتور
اجنماعی ،اخنالفات بایسنی نهاینا جمعبد.ی گردد و به نظر واح .خن گردد
مانع اللی بروز اخنالف ،ظهور حق و حقیقت است ،و عامل از بتین رفتنن تترقته،
روشدرری و مبارزه با جهل ،فنده هتا ،مدکترات و گداهتانی استت کته فطترت انستان را
نسبت به آیات و حقایق الهی دگرگون میسازد کسانی که بته والیتت اهتل بیتت
تمسک جسنه و در یل والیت آنها قرار گیرنت ،.راه حتق بترای آنهتا از ستبیل ضتال
عین حق و حقیقت و لراط مسنقی میباشتد.
منمای میشود؛ چرا که اهل بیت
اجنمتاع
اگر همه اهل اسالم بر والیتت امیتر المتومدین و اوالد معصتومین ایشتان
میکردن .و راه و طریق ایشان را میپیمودن ،.این همه تترق و تشنت در جهتان استالم
مت.ار حتق هستند ،.و کستانی کته بتر ایتن مت.ار
بوجود نمیآم .پس اهل بیتت
بچرخد .و گرد والیت آنها مجنمع شون ،.از اخنالفی که ننیجه آن پیوستنن بته حت ب
شیطان است ،در امان خواهد .بود« :الدجوم أمان أهل اأرض من الغرق ،و أهتل بینتی
أمان أمّنی من االخنالف ،فذ ا خالتنها قبیلة من العرب ،اخنلتوا ،فصاروا ح ب إبلتیس»
فقمی00 :5 ،
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 .3-3عالمات و نجم

در پیمودن هر راهی ،آنچه انسان را از ضتاللت و ستر در گمتی نجتات متیدهت،.
وجود عالماتی است که در مسیر قرار داده ش.ه است هر عالمنتی دالفتی استت کته بتر
م.لو خود داللت میکد .و نحوه داللن بر م.لو  ،یا انطباقی است ،یا تضتمدی و یتا
را به داللت انطباقی بریری  ،یعدی ه.ایت و لتراط و
الن امی اگر ه.ایت اهل بیت
مسیر مدطبق بر وجود و قو و فعل و عملکرد آنهاستت و آنهتا عتین هت.ایت هستند.
داللت الن امی یعدی با قو و فعل خود الن اما مقصود و مقص .را نشان متیدهدت.؛ چترا
که عمل وسیلهای است برای ولو به غایت ،و هر کس که عمتل ختود را مدطبتق بتر

عمل و گتنار اهل بیت
واقعی قرار داده است

گردان ،.الن اما خود را در جریان ولو به غایتت و مقصتود

لَقَدْ کا َ لَکمْ فی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کا َ يرْسُوا اللَّهَ وَ الْیوْمَ الْاخِِرَ وَ نَکارَ اللَّاهَ

کثیراً( احزاب .)14 :پس پیامبر اکرم

و اهل بیت

نـه تناـا مهسـر و مبـین

ن شه راه هستند بهکه عین راهند.
نشان تمام معروفها و خوبیها هسند« :.نُجُومٌ مِنْ أَهْلِ بَینِتی مِتنْ
اهل بیت
وُلِْ.ی أَحََ.عَشَرَ نَجْماً أَمَانٌ فِی الْأَرْضِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ تَمِیت َ.بِأَهْلِهَتا» فعت.های از علمتا،
 071 ،0157امام لادق

در تتسیر آیه شریته :وَ عَالماتٍ وَ ِِالنَُّجْمِ هُمْ يَهْتَادُو َ

را عالمتات متیدانت« :.نَحْتنُ الْعَلَامَتاتُ وَ
را نج  ،و ائمته
فنحل ، 06 :پیامبر
الداجْ ُ رَسُو ُ اللاهِ لَلای اللاهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلا َ ،وَ قَا َ لَلای اللاهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلا َ :إِنا اللاتهَ
جَعَلَ الدُّجُومَ أَمَاناً لِأَهْلِ السَّمَاءِ» فقمی707 :0 ،0111 ،؛ 717 :5
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که عَلَ و شاخص و عالمات معتروف هتا هستند .و بتا نجت
تدها با اهل بیت
کته تجلتی تمتام خوبیهتا و خلتق
ثاق فطارق 7 :به نور مدیر نبی مکرم اسالم
عظی و مصلحتهاست ه.ایت حالل میشود و اقنت.ا و ستلوک در یتل انتوار طیبته
ایشان و اوالد معصومین اوست که ما را به اطمیدان و رضوان و سبل ستالم متیرستان:.
يهْدی ِِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّالمِ وَ يخْرِسُهُمْ مِنَ الظُّلُمااتِ إِلَای النُّاورِ ِِذِنْنِاهِ وَ

يهْديهِمْ إِلی صِراطٍ مُسْتَقیم فمائ.ه 06 :کسانی که به یل والیت آنها منمسک گردنت.
آنها را به این مقام والل میگردان .این است معدای امان از ضاللت و هالکتت دنیتوی
و اخروی
 .3-4سفینه النجاة

را در
سومین لتظی که به لورت ایجابی ه.ایت و امان از ضاللت اهتل بیتت
احادیث امان ثابت میکد .ستیده الدجتاة بتودن آنهتا متیباشت « :.و أنفهت الستتیده
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تکوانا ،از طرف خداوند به عنوا هاداا طراق قـرار داده شـده انـد؛
اهل بیت
آناا عین هداات و عین صراط هستند که تمسک به وجود آناـا هـداات بخـ اسـت.
از آ جات که مهسر قرآ هستند ،تبیین کننـده ن شـه راه هسـتند ،از
اهل بیت
طرف دانر قول و اعل آناا عین قانو و تشراع میباشد ،اعنی قول و اعـل آناـا دلیـل
است بر عمل ح ی که اسوه و النو قرار داد آ عین اهتدا به هـداات حـق مـیباشـد:

06

للدجاة ،و أنفه الدجوم أهل اأرض ،و أنفهت أمتان لهتذه اأمّته متن العتذاب» فدیلمتی،
771 ،0157
ستیدة نجات تعبیری است برگرفنته از کشتنی حضترت نتوح ستالم ا علیته در
طوفان معروفی که مدجر به هالکت تمامی ظالمین یا ظالمین از قوم نوح «بُعْت.اا لللْقَتوْمِ
الظالِمِین» ش ،.و تدها کسانی نجات یافند .که سوار بر آن کشنی ش.ن .هر کتس از آن
تخلف کرد ،هالک ش .و در طوفان غرق گردی .فر ک :هود10 -15 :
پی.ا کد .و عمل ه سدخ با عمتل آنهتا گتردد،
هر کس اهلیت با اهل بیت
داخل در ستیده نجات آنها میگردد و این ستیده در طوفان جهالتها ،گمراهیها ،کت
رویها و فندهها ،او را که به حبل المنین و عروه الوثقای آنها منمسک گردیت.ه و پتا در
کشنی نجات والیت آنها گذارده از ضاللت و گمراهی و غرق ش.ن نجات میده.
 .3-5ابواب العلم

را در
چهارمین لتظی که به لورت ایجابی ه.ایت و امان از ضاللت اهل بیتت
احادیث امان ثابت میکد .ابواب العل بودن آنها است« :و أنفه أبواب العلتوم» فدیلمتی،
 771 ،0157و «أنفه کدوز الرحمه و معادن العل » فهمان
عل  ،نور ه.ایت و رش .است و گمراهتی و ستقوط ،از آثتار جهتل و نتادانی استت:
يرْفَعِ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْکمْ وَ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَساتٍ وَ اللَّهُ ِِما تَعْمَلُو َ َِبیر فمجادله:
 00ایمان به مقص .و هت.ف و جهتت واحت .و عمتل در مستیر آن ،ستب رفعتت در
مقامات تقرب الهی میگردد و کسانی که حقیقت عل به آنهتا عطتا شت.ه ،درجتاتی از
قرب را واج .هسند .که دیرران از درک آن عاج ن .شهادت عتالِ استت کته در کدتار
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شهادت خ.ای تعالی ،کتایت در رسالت رسو اکترم

دارد :وَ يقُولُ الَّذينَ کفَارُوا

لَسْتَ مُرْسَالً قُلْ کفی ِِاللَّهِ شَهیداً َِینی وَ َِینَکمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکتاب فرع 17 :.رهای
از این عل چدان ق.رتی به وزیر سلیمان داد که در چش بته هت زدنتی عترش عظتی
پادشاه سرزمین سبا را ن د سلیمان در بیت المق.س حاضر کترد :قالَ الَّذی عِنْدَهُ عِلْام

مِنَ الْکتابِ أَنَا آتیک ِِهِ قَبْلَ أَ ْ يرْتَدَّ إِلَیک طَرْفُک فنمل11 :
این عل به اسماء بود که حضرت آدم

را شایسنه مقام خالفت الهتی در زمتین

کرد و فرشنران را به خضوع در برابر او برانریخت

م.یدته علت و دار
بر اساس ح.یث نبوی مشهور و بلکه منواتر ،پیامبر اکترم
حکمت ،و علی باب آن م.یده و دار است فر ک :میالنی ،0101 ،جلت01 .؛ امیدتی،
007 -07 :6 ،0106
 .4امان از عذاب و هالک دنیوی

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

از مدظر اسالم عامل مصیبت ،هالکت و عتذاب الهتی در ایتن دنیتا ختود انستان و
اعما او میباش .این مطل در آیات و روایات بیان شت.ه استت فانتتا 21 :؛ انعتام6 :؛
شعرا071 :؛ مومدون10 :؛ کهتف21 :؛ یتونس07 :؛ حت 12 :؛ کلیدتی110 :5 ،0117 ،؛
شتتیخ طوستتی07 :0 ،0101 ،؛ 07 :5؛ شتتیخ لتت.وق571 ،0117 ،؛ قطتت راونتت.ی،
60 ،0117؛ ابن فه .حلی020 ،0117 ،
اما عواملی سب به تاخیر افنادن ایتن عتذاب و هالکتت متیگتردد یکتی از ایتن
عوامل ،وجود مومدین و ولی خ.ا استت :لَوْ تَزَيلُوا لَعَذَِّْنَا الَّذِينَ کفَرُوا مِنْهُمْ عَذاِاً أَلِیماا

ففن  ، 52 :وَ ما کا َ اللَّهُ لِیعَذَِِّهُمْ وَ أَنْتَ فیهِمْ فانتا 77 :

در این زمیده روایاتی نی وجود دارد مبدی بر ایدکه وجود مومدین در بین فتاجران
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در لورت الن ام بد.گان به ه.ایت الهی ،ه حاف و امان انستانها از
اهل بیت
عذاب و هالکت و شقاوت دنیوی هسند .و ه عذاب اختروی در  00روایتت از روایتات
امان به امان از عذاب و هالک دنیوی اشاره یا تصتری شت.ه استت« :بِهِت ْ یمْهِتلُ أَهْتلَ
الْمَعَالِی وَ لَا یعَجِّلُ عَلَتیهِ ْ بِالْعُقُوبَتةِ وَ الْعَتذَابِ» فحتر عتاملی« ، 017 :0 ،0152 ،فتذ ا
ه أهل بینی أتی أهل اأرض متا یوعت.ون» فابتن حیتون« ، 215 :5 ،0111 ،فَتذِ َا
َهَ َ أَهْلُ بَینِی َهَ َ أَهْلُ الْأَرْضِ» فقمی« ، 00 :5 ،0111 ،فَتذِ َا َهَبَتتْ نُجُتومُ أَهْتلِ
بَینِی مِنَ الْأَرْضِ أَتَی أَهْلَ الْأَرْضِ مَا یکرَهُتونَ» فعت.های از علمتا« ، 071 ،0157 ،فتذ ا
هلک اهل بینی و أتی اأرض ما یکرهون» فحتر عتاملی« ، 521 :5 ،0152 ،امتان فتی
االرض الهل االرض ان تمی .باهلها» فهمان « ،لتو بقیتت اأرض بغیتر إمتام لستاخت»
فکلیدی ، 071 :0 ،0117 ،و در روایت دیرر« :لماجت بأهلها کما یمتوج البحتر بأهلته»
فهمان « ،و أنفه أمان لهذه اأمّة من العذاب» فدیلمتی« ، 771 ،0157 ،إِنا اللاتهَ جَعَتلَ
أَهْلَ بَینِی أَمَاناً لِأَهْلِ الْأَرْضِ فَلَا یدْ ِ ُ بِهِ ْ عَذَابٌ عَامَ مَا کتانَ أَهْتلُ بَینِتی فِتیهِ ْ» ففنتا
نیشابوری« ، 577 :5 ،0772 ،وَ تَکونُ لَهُ ْ أَمَاناً فِی الُّ.نْیا وَ الْتخخِرَةِ» فخصتیبی،0101 ،
516
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سب لغو یا تاخیر عذاب  756 ،و 120؛ شیخ لت.وق 510 :0 ،0702 ،و 571؛ 51 :5؛
شیخ متی71 ،0107 ،.؛ قمّی07 :0 ،0111 ،؛ عیاشی072 :0 ،0701 ،
پس عامل ایمان ،مهمنرین عامتل در رد عتذاب و بتاالترین متانع در جلتوگیری از
هالکت قریه ها و ام می باش .به هر میت ان کته ایمتان فترد و یتا افتراد متؤمن در آن
جامعه بیشنر باش ،.تاثیر وجودی آنها و نور معدویتت آنهتا تتاثیر بیشتنری در تتأخیر و
مدحرف و مدصرف کردن عذاب از آن امت خواه .داشت انستانهتای معصتوم ،متؤمن
ترین و با تقواترین انسانها در زمین میباشد .فلتذا عصتمت عملتی و نتور ایمتان آنهتا
باالترین تاثیر را در زمیدته دفتع بالیتا و امتان مانت.ن انستانها از عتذاب اعمالشتان دارا
میباشد .با توجه به مطل یادش.ه ،معدای روایتات «ستاخت اأرض بأهلهتا» روشتن
متیگتردد فشتیخ لت.وق000 -006 ،0712 ،؛ همتو 76 ،0702 ،و77؛ همتتو،0770 ،
020 -021؛ مجلسی50 :57 ،0117 ،
پس وجود اهل بیت و حج الهی للوات ا علیه بر انستانهتا ،بتاالترین مظهتر
رحمت الهی ،در امان آنها از هالک دنیوی است
 .5امان از عذاب و هالکت اخروی
چدانچه موجودی به لوازم ه.ایت الهی ملنت م گتردد و ختود را در مستیر هت.ایت
الهی و لراط مسنقی عبودیت ،قرار دهت .از «رحمتت خالته الهتی» نیت بهتره مدت.
خواه .ش .و الزمه این رحمت ،امان از «عتذاب دنیتوی» و«عتذاب اختروی» و بتالنبع
بهره مد.ی از نعمت و سعادتهایی است که بته ختواص وعت.ه داده شت.ه استت و در
لورت دوری از ه.ابت الهی و لراط مسنقی  ،نقمت و شقاوت همراه او میگردد
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در  6مورد از احادیث امان به امان از هالکت اخروی اشاره یا تصتری شت.ه استت:
«مَا بَا ُ أَقْوَامٍ یؤْ ُونَدِی فِیهِ ْ لَا أَنَالَهُ ُ اللاهُ شَتتَاعَنِی» فخت از رازی« ، 51 ،0110 ،فَوَیتلٌ
لِلْمُکذلبِ بِتَضْلِهِ ْ مِنْ أُمَّنِی الْقَاطِعِینَ فِیهِ ْ لِلَنِی ،لَا أَنَتالَهُ ُ اللاتهُ شَتتَاعَنِی» فمجلستی،
« ، 055 :57 ،0117و بدا یردّ العذاب عدک » فدیلمی« ، 771 ،0157 ،وَلَتاینِی وَ وَلَایتةُ
أَهْلِ بَینِی بَرَاءَةٌ وَ أَمَانٌ مِنَ الداارِ» فطبتری آملتی« ، 076 ،0707 ،وَلَتاینِی وَ وَلَایتةُ أَهْتلِ
بَینِی أَمَانٌ مِنَ الداارِ» فشیخ ل.وق « ، 171 ،0776 ،وَ تَکتونُ لَهُت ْ أَمَانتاً فِتی التُّ.نْیا وَ
الْخخِرَةِ» فخصیبی516 ،0101 ،

نتیجه

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری
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مظهر تام رحمت الهی در تمام حیثیتها و جهات میباشد .که بته
اهل بیت
گونههتای مخنلتف و در ستاحتهتای گونتاگون تجلتی یافنته و خواهت .یافتت وجتود
مخلوقات ،ه.ایت عام و خاص الهی در عرله تکوین و تشریع ،مصونیت از عتذاب الهتی
در دنیا و آخرت و برخورداری از رحمت عام و خاص الهی ،همری جلوههای امان بتودن
است که در روایات مخنلف ح.یث امان بیان ش.ه است
اهل بیت
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شیخ متی.

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

 51شیخ متی ،.متی ،.محم .بن محم0107 ،.ق ،االوتصاص ،ق  ،کدرره بین المللتی

 71لتار قمتی ،محمت .بتن حستن0111 ،ق ،بصوائر الود جات فوی فضوائل ل
محمّد

 ،ق  ،مکنبة آیة ا المرعشی الدجتی

 70طباطبایی ،سی .محم .حسین0107 ،ق ،المیزا فی تفسیر القر  ،قت  ،دفنتر
اننشارات اسالمی جامعه م.رسین حوزه علمیه ق

 75طبری آملی ،عماد الت.ین أبتو جعتتر محمت .بتن أبتی القاست 0707 ،ق ،بشوا ة
المصطفی لشیعة المرتضی ،نجف ،المکنبة الحی.ریة
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 77ع.های از علماء0157 ،ق ،األصرل الستة عشر ،ق  ،مؤسسة دار الح.یث الثقافیة
 71عیاشی ،محم .بن مسعود0701 ،ق ،تفسیر العیاای ،تهران ،چاپخانه علمیه

 72فنتتا نیشتتابوری ،محمتت .بتتن احمتت0772 ،.ش ،وضووة الووراع ین و بص ویرة
المتع ین ،ق  ،شریف رضی
 76فراهی.ی ،خلیل بن أحم0111 ،.ق ،کتاب العین ،ق  ،نشر هجرت
 77فیض کاشانی ،محم .محسن بن شاه مرتضی0102 ،ق ،تفسیر الصوافی ،تهتران،
اننشارات ل.ر
 70قط راون.ی ،سعی .بن هبة ا 0117 ،ق ،الدعرات ،ق  ،اننشتارات مت.رس امتام
مه.ی
 71قمی ،علی بن ابراهی 0111 ،ق ،تفسیر القمی ،ق  ،دارالکناب
 11کلیدی ،محم .بن یعقوب0117 ،ق ،الکافی ،تهران ،دار الکن اإلسالمیة
 10لیثی واسطی ،علی بن محمت0776 ،.ش ،عیور الحکوم و الموراع  ،قت  ،دار
الح.یث
 15مجلسی ،محم .باقر0117 ،ق ،بحا األارا  ،بیروت ،دار إحیاء النراث العربی
 17مجلسی ،محم .بتاقر0111 ،ق ،مر ة العقرل فوی اورح أوبوا ل الرسورل،
تهران ،دار الکن اإلسالمیة

 11مطهری ،مرتضی0701 ،ش ،مجمرع

ثا  ،تهران ،ل.را

 12مظتر نجتی ،محم .حسن0155 ،ق ،دالئل الصد لنهج الحق ،ق  ،موسستة آ
البیت

إلحیاء النراث

 16میالنی ،سی .علی حسیدی0101 ،ق ،افحات األ ها فی والصة عبقات األارا ،

سال بیست و هشتم ،شماره صـد و نه
60

ق  ،مهر

