فضایل امام علی} از نگاه قرآن
حجت االسالم والمسلمین سید علیاکبر حسینی



اشاره
فضایل بیشمار امام علی} ،در بیان رسول خدا ,و ستایشهای دوستان و
دشمنان حضرت ،با حالوت و شورانگیز است؛ اما وصف امام علی} در قرآن و
تکریم و تعظیم آن مرد آسمانی در کالم الهی ،پرشورتر و شگفتانگیزتر است .آیات
فراوانى از قرآن در شأن امام على} نازل شده و آیات بسیاری نیز در بیان پیامبر و
ائمه معصومین] بر حضرت انطباق یافته است.
قرآن و علی} ،دو تصویر از یک حقیقت و دو جلوه از نوری واحدند .علی}
تجلی و ظهور انسانی آیات وحی ،و قرآن نیز جلوه مکتوب صورت و سیرت علی}
است .هر یک از این دو را برگزینی ،به دیگری راه مییابی و اعراض و غفلت از این
دو ،وانهادن هر دوی آنهاست.
پیامبر ,درباره علی} و قرآن میفرماید« :عَّلِىٌ مَعَ اّلْقُرآنْ وَاّلْقُرآنَ مَعَ عَّلِىّ؛ 1علی
با قرآن و قرآن با علی است ».علی} در این مورد میفرماید« :قرآن صامت را کسی
جز من به سخن وا نمیدارد 5».و یا فرموده« :سوگند به خدا ،آیهای نازل نشد ،جز آنکه
نیک می دانم ،در کدام مکان و زمان و درباره چه کسی نازل شده است».

1

در تمامی آیاتی که با «يا ايّها اّلّذين آمنوا» آغاز میشود ،علی برترین مؤمنان و امیر
آنان است 4.این سخن رسول ،,از وسعت نام و یاد علی} در قرآن خبر میدهد.
* عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،مرکز فرهنگ و معارف قرآن.
 .4شیخ طوسى ،امالى ،ص 172؛ حسام الدین متقی هندى ،کنز العمال ،ج  ،44ص .319
 .9نهج البالغه ،خطبه .495
 .9زرقانی ،مناهل العرفان فی علوم القرآن ،ج ،4ص189؛ عبیداهلل بن احمد حسکانی ،شواهد التنزیل ،ج  ،4ص.11
 .1حلیۀ االولیاء،ج ،4ص 31؛ تفسیر العیاشی ،ج  ،4ص .982
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در گستردگی آیات پیرامون فضایل علی} ،صحابی پیامبر هر یک سخنی گفتهاند:
ابن عباس« :درباره هیچ کس جز علی} ،این حجم از آیات نازل نشده است».

1

حذیقه بن یمان« :آیهای در قرآن با خطاب «يا ايّها اّلّذين آمنوا» نازل نشد ،جز آنکه
علی ،هسته و مغز آن است 5».مجاهد 50« :آیه درباره علی} نازل شده که هیچ یک از
اصحاب در این آیات با او شریک نیست 1».عبدالرحمان بن ابیلیلی 80« :آیه از کتاب
خدا ،درباره علی} است که هیچ یک از امّت با او در این آیات سهیم نیستند 4».از
سخنان یادشده ،بهویژه سخن پیامبر 2,در مییابیم که هر یک از قرآن و علی}،
شاهدی گویا و سندی بیابهام ،برای شأن و عظمت دیگری هستند؛ بینش و منش علی،
بازتاب آیههای قرآن است و قرآن ،ترجمان فضایل علی} است.
در این نوشتار ،برخی از آیات را که درباره جایگاه علی} است ،بررسی مینمایم.
یادآور میشویم ،تالش نوشتار آن است تا آنچه در این باره بیان میشود ،بیشتر از متون
اهلسنت باشد.
خررل

ررق ب

ررل ررر

ررق دقبررقتب گف رررر لررررل دی رررررلل دل ررررقتب

فضایل امام علی} در قرآن
فضایلی که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته ،برخی از فضایل امام علی} در
قرآن است که مفسران و محدّثان شیعه و سنّى بر نزول آنها درباره حضرتعلى}

3

تصریح نمودهاند.

 .4حسکانی ،همان ،ج  ،4ص .59
 .9همان ،ص .39
 .9همان ،ص .59
 .1همان ،ص .55
 .5آنجا که فرموده« :عَلِىٌ مَعَ الْقُرآنْ وَالْقُرآنَ مَعَ عَلِىّ».
 .3برخی آیات ،در خصوص امام علی} نازل شده و برخی نیز درباره کسانی است که علی} یکی از آنان
است.
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 .1پیشگام ایمان

«وَاّلسَـابِقُونَ اّلسَـابِقُونَ * أُوّلَـئِكَ اّلْمُقَرَبُونَ * فِى جَنَـاتِ اّلنَعِيمِ * ثُـّلَةٌ مِّنَ االَْوَّلِينَ *
وَقَّلِيلٌ مِّنَ االَْخِرِينَ« 4».سابقون» در آیه کسانى هستند که در ایمان از دیگران پیشی گرفته
و در فضایل اخالقی و صفات انسانى نیز پیشگام هستند.
در برخى روایات ،به نمونههایى از این افراد اشاره شده است ،مانند:
علىبنابیطالب} ،هابیل ،مؤمن آلفرعون.

5

مقصود از «اولین» ،امتهاى پیامبران پیشین ،و مقصود از «آخرین» ،امت اسالمى
است 1.اندک بودن «سابقون» در امت اسالمى نسبت به امتهاى پیشین ،بدین جهت
است که پیشگامان در پذیرشِ اسالم در امت اسالمى ،گروه اندکى بودند که از مردان،
نخستین آنان ،على} و نخستین زن ،خدیجه بود؛ ولى فراوانى پیامبران پیشین و تعداد
امتهاى آنها و وجود پیشگامان در هر امت ،سبب مىشود که آنها از نظر تعداد بیشتر

باشند.

4

 .2عصمت

امامت ،استمرار نبوت است و امام کسی است که عهدهدار برخی از شئون پیامبری

است .الزمه ایفای این نقش ،عصمت است .برخی آیات نیز لزوم عصمت امامان را
بیان میکنند؛ آیههای« :امامت ،تطهیر و أولواألمر» از جمله آیاتی هستند که بر
عصمت اهل بیت] و على} داللت دارند.
آیه امامت

«وَ إِذِ ابْتَّلَى إِبْرَهِيمَ رَبُهُ بِكَّلِمَات فَأَتَمَهُنَ قَالَ إِنِّى جَاعِّلُكَ ّلِّلنَاسِ إِمَامًا قَالَ وَ مِن ذُرِّيَتِى
قَالَ الَ يَنَالُ عَهْدِى اّلظَــاّلِمِينَ 2».در این آیه ،خدای متعال ،از واگذاری منصب امامت و

 .4واقعه ،آیه  41ـ .41
 .9ر.ک :فضل بن حسن طبرسى ،مجمع البیان ،ج  ،2ص 958ـ952؛ تفسیر نور الثقلین ،عبد علی بن جمعه
عروسى حویزى ،ج  ،5ص .912
 .9طباطبائى ،محمدحسین ،تفسیر المیزان ،ج  ،42ص .494
 .1مکارم شیرازى و همکاران ،تفسیر نمونه ،ج  ،99ص .917
 .5بقره ،آیه .491
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ویژگیهاى امام سخن میگوید .از آنجا که مقام امامت و رهبرى ،از اهمیت خاص
برخوردار است .یک لحظه گناه و نافرمانى و سوء پیشینه ،مانع از اعطاى این منصب
مىگردد.
مقام امامت ،به کسانى اعطا مىشود که هرگز به ظلم و گناه آلوده نباشند.
ظلم در اینآیه ،قرار دادن کار یا چیزى در موقعیّتى ناشایست است .معناى «ظلم»،
تنها ستم به دیگران نیست؛ ظلم به معناى وسیع کلمه به کار رفته و در برابر عدالت
(قرار دادن هر چیز در جاى خویش) مىباشد؛ ظلم آن است که شخص ،کار یا چیزى
را در موقعیّتى که شایسته آن نیست ،قرار دهد و این معنا با مقام امامت و رهبرى مردم،
بسیار ناسازگار است .امامت ،مسئولیّتی خطیر و حیاتى است که گناه و نافرمانى ،سبب
از دست رفتن این مقام مىگردد .گستردگی مفهوم «ظلم» ،از این بخش آیه «الینال
عهدى الظالمین» به دست مىآید.
ائمهاطهار} براى اثبات جانشین پیامبر ,به این آیه استدالل مىکردند که
علی} ،هیچ گاه به بت سجده نکرد .قرآن از زبان لقمان} ،شرک و بتپرستی را
ظلمی بزرگ معرفی مىکند« :يَابُنَىَ الَ تُشْرِكْ بِاّلّلَهِ إِنَ اّلشِّرْكَ ّلَظُـّلْمٌ عَظِيمٌ4؛ اى فرزندم!
براى خدا شریک قرار مده که شرک ،ظلم عظیمى است».
عالمه طباطبایى

در این باره مینویسد« :از یکى از اساتید ما درباره چگونگی

داللت این آیه بر عصمت سؤال شد .او در جواب فرمود :به حکم عقل ،مردم چهار
دستهاند .1 :در تمام عمر ظالماند؛  .5در تمام عمر هیچ ظلمى نکردهاند؛  .1در ابتدای
عمر خویش ظالم بوده و سپس آن را ترک کردهاند؛  .4در آغار عمر خویش صالح
دهاند.
بودند و در بخش پایانی عمر ظلم کر 
شکی نیست که حضرت ابراهیم} ،براى دسته اول و چهارم مقام امامت را
درخواست نکرده است .بر اساس چهار احتمال یاد شده ،درخواست ابراهیم} شامل
گروه سوم و چهارم میباشد .قرآن ،امامت دسته سوم را نیز نفى کرده است؛ آنچه باقى
مىماند ،تنها دسته دوم است و این دسته ،کسانى هستند که از عصمت و

عدالتبرخوردارند .این ویژگی در زمان حیات پیامبر و در هنگام وفات حضرت ،جز
 .4لقمان ،آیه .49
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بر علی} قابل انطباق نبود .بعد از علی} ،اهلبیت پیامبر ,شایستگی چنین
منصبیرا دارند.

1

آیه تطهیر

« ...إِنَمَا يُرِيدُ اّلّلَهُ ّلِيُذْهِبَ عَنكُمُ اّلرِّجْسَ أَهْلَ اّلْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا؛ 5خدا اراده کرده
است که هرگونه رجس و پلیدى را از شما اهلبیت دور کند و شما را از هر عیبى پاک
و منزه گرداند ».نزدیک به  80حدیث که بیشتر آنها از طرق اهلسنت است ،شأن نزول
آیه را پنج تن آلعبا ـ شامل پیامبراکرم ،,على} ،فاطمه{ ،حسن و حسین}
مىداند.
ـ 
قرار گرفتن آیه تطهیر در میان آیات مربوط به همسران پیامبر ،موجب شد تا عدهاى
از مفسران اهلسنت در اختصاص این آیه به پنج تن آلعبا تردید نمایند؛ با وجود
روایات فروان و دالیل و قراین موجود در آیه ،اهلسنت کوشیدهاند تا همسران
پیامبر ,را نیز مصداق آیه تطهیر معرفی نمایند.
دالیل اختصاص آیه تطهیر به آل عبا

 .1اگر پیام آیه با توجه به سیاق معنا شود ،ظهور آیه «تطهیر» و معنای آن به هم
مىریزد و تغییرات ناگهانی در این آیه ،بیحکمت باقی میماند.

 .5در کاربردهای رایج ،اهل بیت شامل همسر نیز میگردد و بر این اساس ،انتظار
میرود که در این آیه نیز همسران پیامبر ،,اهل بیت تلقی شوند؛ چنانکه این احتمال
با توجه به سیاق و آیات قبل و بعد آیه تطهیر ،نیز تأیید میشود؛ اما دگرگونى ناگهانى و
تبدیل ضمیرهاى مؤنث به مذکر در عباراتی مانند «لیذهب عنکم» و «یطهرکم» در آیه ،از
یک سو ،و روایات نقل شده از فریقین 1درباره شأن نزول آیه ،از سوى دیگر ،دالیلى
هستند که موجب تردید جدّى در وحدت سیاق مىشود و نشان مىدهد که این فراز از
آیه ،با همسران پیامبر قابل انطباق نیست.
 .4ر.ک :تفسیر المیزان ،ج  ،4ص  ،971ذیل آیه مورد نظر؛ تفسیر نمونه ،ج  ،4ص  119و .119
 .9احزاب ،آیه .99
 .9ر.ک :المیزان ،ج  ،43ص  994ـ 993؛ محمود زمخشرى ،تفسیر الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،ج  ،9ص
598؛ شوکانى ،فتح القدیر ،ج  ،1ص 972؛ طبرسى ،مجمع البیان ،ج  ،8ص 913؛ سلیمان قندوزى ،ینابیع المودة،
ص 921؛ عبدالحسین امینى ،الغدیر ،ج  ،4ص .51
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گسستگى این بخش از آیه «إِنَمَا يُرِيدُ اّلّلَهُ ّلِيُذْهِبَ عَنكُمُ اّلرِّجْسَ أَهْلَ اّلْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا» از آیات قبل و بعد آن ،تا آنجا است که بعضى مفسران معتقدند :این قسمت از
آیه ،جمله معترضهاى است که به سیاق آیات ربطى ندارد و داللت آیه هرگز بر این فراز
متوقف نیست؛ همانطور که در سورههاى :انعام142 ،؛ نحل112 ،؛ بقره151 ،؛ همین
احکام را آورده و این فراز را ندارد.

1

بنابراین ،گرچه توجه به سیاق و رعایت قبل و بعد آیه ،براى مفسر از اهمیّت
ویژهاى برخوردار است ،امّا آنجا که قراین و شواهدى مغایر با سیاق وجود دارد ،باید

چنانک ه در تعارض میان ظهور لفظى و قواعد عقلى،

به قراین و شواهد اولویت دارد؛
اعراض از ظهور ،اصلى معقول و پذیرفته است.
در آیاتى که سخن از تشبیه خداوند به انسانها است ،مانند« :اّلرَحْمَـنُ عَّلَى اّلْعَرْشِ
اسْتَوَى؛ 5آن خداى مهربان که بر عرش هستى محیط است»« ،يَدُ اّلّلَهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ؛ 1دست
خدا باالى دست آنان است» و «وُجُوهٌ يَوْمَئِذ نَاضِرَةٌ؛ 4در آن روز چهرههایى نورانى
است» ،ما از ظاهر لفظى دست برمیداریم و با فرض برهان عقلى بر تنزّه خداوند از
جسمیّت ،این الفاظ را کنایه از سیطره ،قدرت و رحمت میدانیم.
 .1وجود احادیث فراوان در متون روایی شیعه و سنی 5:عالمه طباطبایى

تعداد

روایاتى را که این بخش از آیه را در شأن اهل بیت} دانسته ،افزون بر  50روایت
مىداند که از راههاى مختلف ،در متون روایى شیعه و اهلسنت آمده است.


6

 .4الف و الم در «الرجس» ،براى جنس است و هر گونه آلودگى و گناه را به طور
مطلق شامل مىشود و از طهارتی ویژه حکایت میکند؛ در حالی که زنان پیامبر ,از
چنین طهارتی برخوردار نیستند؛ قرآن ،خطاب به همسران پیامبر مىفرماید« :وَ قَرْنَ فِي

 .4همان ،ص .948
 .9طه ،آیه .5
 .9فتح ،آیه .41
 .1قیامه ،آیه .99
 .5برخی ،این احادیث را نمونهای از احادیث متواتر دانستهاند.
 .3المیزان ،ج ،43ص .947
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بُيُوتِكُنَ...؛ 1از خانه بیرون نشوید ».حال آنکه عایشه ـ یکى از زنان پیامبر ,ـ پس از
درگذشت آن حضرت ،از خانه خارج شد و در برابر حضرت على} خروج نمود و
با این آیه مخالفت کرد و مرتکب گناه شد؛ قرآن کریم در سوره تحریم دو تن از زنان
پیامبر را مورد عتاب قرار مىدهد« :اگر شما دو زن به درگاه خدا توبه کنید [خدا
آمرزنده است] ،اما اگر بر ضدّ پیامبر یکدیگر را پشتیبانى کنید ،در حقیقت ،خدا موالى
او است و جبرئیل ،صالح مؤمنان و فرشتگان پشتیبان او خواهند بود ».در روایتى ابن
عباس از خلیفه دوم نقل کرده است که منظور از این دو تن ،عایشه و حفصه هستند.

5

 .2ضمایر به کار رفته در آیه «تطهیر» ،جمع مذکر است؛ در حالی که ضمایر قبل و
بعد آنکه به زنان پیامبر مربوط است ،همه به صورت جمع مؤنث آمده است.
 .6هیچ یک از زنان پیامبر ,خود را مشمول این آیه ندانستهاند؛ اگر این آیه شامل
آنانبود ،بیتردید ،بعضى از آنها مانند عایشه و حفصه آن را مطرح مىساختند و از آن
بهره تبلیغاتى میبردند؛ چنانکه عایشه از لقب «امّالمؤمنین» 1بهره تبلیغاتى
فراوانىبرد.

4

آیه أولىاألمر

«اَطيعُوا اّلّلّهَ واَطيعُوا اّلرَسولَ واُوّلِى االَمرِ مِنكُم 5».خداوند در این آیه ،اطاعت از
اولىاالمر را الزم شمرده و آن را در کنار اطاعت رسول خدا قرار داده است؛ در حالی
که میان اطاعت اولىاالمر و اطاعت خدا و رسول ،تفاوتى بیان نشده است .این آیه ،از
عصمت اولیاالمر حکایت میکند .لزوم عصمت اولیاالمر در این آیه ،از نگاه برخی
مفسران اهلسنت نیز دور نمانده است؛ روایاتى که در تفسیر این آیه نقل شده نیز اهل
بیت معصوم} را اولىاالمر دانسته است.

6

 .4احزاب ،آیه .99
 .9جالل الدین سیوطى ،الدرّ المنثور فی تفسیر المأثور ،ج  ،3ص .919
 .9ر.ک :عالمه سید مرتضى عسکرى ،احادیث ام المؤمنین عایشه ،ج  ،4ص .953
 .1برای اطالع از دالیل تفصیلی ،ر.ک :تفسیر المیزان و تفسیر نمونه ،ذیل آیه یادشده.
 .5نساء ،آیه .52
 .3ر.ک :سلیمان بن القندوزى حنفى ،ینابیع المودة ،تحقیق سید على جمال اشرف حسینى ،ج  ،4ص  914ـ 954؛
تفسیر المیزان ،ج  ،1ص .112
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 .3جان پیامبر,

« فَقُلْ تَعَاّلَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل
ّلَعْنَتَ اّلّلَهِ عَّلَى اّلْكَاذِبِينَ؛  4به آنها بگو :بیایید ما فرزندان خود را دعوت مىکنیم ،شما
هم فرزندان خود را .ما زنان خویش را دعوت نماییم ،شما هم زنان خود را .ما از
آنگاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر
نفوس خود دعوت کنیم ،شما هم از نفوس خود .
دروغگویان قرار دهیم».
دهاند که آیه مباهله در حق اهل
مفسران و محدثان شیعه و اهل تسنن ،تصریح کر 
بیت پیامبر ,نازل شده است و پیامبر تنها کسانى را که همراه خود به میعادگاه برد،
فرزندانش حسن و حسین و دخترش فاطمه} و على} 9بودند 1.یک طرف ،پیامبر
اکرم ,و اهلبیتش} و طرف دیگر ،نصارایى هستند که براى احتجاج آمده بودند.

4

این آیه ،درباره هیأت نجرانى و همراهان آنها نازل شده است که پیامبر ،آنها را
به مباهله دعوت کرد .آنها تا فرداى آن روز از حضرت مهلت خواستند و پس از
مراجعه به شخصیتهاى نجران ،اسقف (روحانى بزرگشان) به آنها گفت :شما فردا به
محمد نگاه کنید .اگر با فرزندان و خانواده اش براى مباهله آمده بود ،از مباهله با او
بترسید و اگر با یارانش آمد ،با او مباهله کنید .فرداى آن روز ،پیامبر آمد؛ در حالى که
دست علىبنابیطالب

را گرفته و حسن و حسین} پیش روى او راه مىرفتند و

 .4آل عمران ،آیه .34
 .9تفسیر «انفسنا» به حضرت على} ،تنها به شیعیان اختصاص ندارد و شماری از بزرگان بنام اهل سنت نیز این
تفسیر را روایت کردهاند ،از جمله:
مسلم بن حجاج نیشابورى ،الصحیح ،ج  ،7ص  ،491چاپ محمد على صبیح ،مصر؛ احمدبن حنبل در مسند ،ج
 ،4ص  ،485چاپ مصر؛ طبرى در تفسیر خود ،ذیل آیه مباهله (آل عمران ،)34 ،ج  ،9ص  ،429چاپ میمنۀ،
مصر؛ حاکم نیشابوری در مستدرک ،ج  ،9ص  ،451چاپ حیدر آباد دکن؛ حافظ ابونعیم اصفهانى در کتاب دالئل
النبوة ،ص  ،927چاپ حیدر آباد؛ واحدى نیشابورى در کتاب اسباب النزول ،ص  ،71چاپ الهنديۀ؛ فخررازى در
تفسیر کبیر ،ج  ،8ص  ،85چاپ البهیۀ ،مصر؛ زمخشرى در الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،ج  ،4ص ،429
چاپ مصطفى محمد.
 .9ر.ک :تفسیر مجمع البیان ،ج  ،9ص .944
 .1ر.ک :المیزان فى تفسیر القرآن ،ج  ،9ص  999ـ .911
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فاطمه{ پشت سرش بود .نصارا نیز بیرون آمدند؛ در حالى که اسقف آنها پیشاپیش
آنان قرار داشت .اسقف ،درباره همراهان پیامبر سؤال کرد .به او گفتند :این پسر عمو و
داماد او و محبوبترین خلق خدا نزد او است و این دو پسر ،فرزندان دختر او از
على} هستند و آن بانوى جوان ،دخترش فاطمه است که عزیزترین مردم نزد او و
نزدیکترین افراد به قلب او است.اسقف گفت :من مردى را میبینم که در مباهله با
کمال جرأت اقدام مىکند و گمان مىکنم راستگو باشد که در این صورت ،سوگند به
خدا ،یک سال بر ما نخواهد گذشت؛ درحالىکه در تمام دنیا ،یک نصرانى وجود
نداشته باشد که آب بنوشد .آنگاه خطاب به رسولخدا ,عرض کرد :اى ابوالقاسم! ما
با تو مباهله نمىکنیم؛ بلکه مصالحه مىنماییم و پیامبر ,نیز با آنان مصالحه نمود و
عهدنامهای در این زمینه نوشته شد.

4

 .4وزیر و پشتیبان پیامبر

«قَالَ رَّبِّ اشْرَحْ ّلِى صَدْرِى * وَ يَسِّرْ ّلِى أَمْرِى * وَاحّْلُلْ عُقْدَةً مِّن ّلِّسَانِى * يَفْقَهُوا
قَوّْلِى * وَ اجْعَل ّلِّى وَزِيرًا مِّنْ أَهّْلِى * هَارُونَ أَخِى * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِى * وَ أَشْرِكْهُ فِى
أَمْرِى...؛ 9پروردگارا! سینهام را گشاده کن ،و کارم را برایم آسان گردان! و گره از زبانم
بگشاى تا سخنان مرا بفهمند! و وزیرى از خاندانم براى من قرار ده ،برادرم هارون را! با
او پشتم را محکم کن و او را در کارم شریک ساز ».حضرت موسى} هنگامى که از
طرف خداوند متعال به پیامبرى برگزیده شد ،براى پیشبرد اهدافش از خداوند
درخواست کمک نمود؛ آیات یادشده تمنایی است که موسی} از پروردگار خویش
دارد.
در روایات آمده است که پیامبر اکرم ,همین درخواست را از خداوند متعال نمود؛
فقط به جاى نام «هارون» نام «على}» را نهاد:
مىخواهم که برادرم موسى تقاضا کرد؛ از تو
«پروردگارا! من از تو همان را 
مىخواهم سینهام را گشاده گردانى و کارها را بر من آسان کنى .گره از زبانم بگشایى تا

سخنانم را درک کنند .براى من وزیرى از خاندانم قرار دهى ،برادرم على} را.
 .4تفسیر نمونه ،ج  ،9ص 572؛ رک :ترجمه المیزان ،ج  ،9ص 939؛ جعفر سبحانی ،فروغ ابدیت ،ج ،9ص.199
 .9طه ،آیه .95 -95
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خداوندا پشتم را با او محکم کن و او را در کار من شریک گردان تا تو را تسبیح
گوییم ،و تو را بسیار یاد کنیم که تو به حال ما بصیر و بینایى».

1

همچنین در احادیث فراوانى از شیعه و اهل سنت نقل شده است که پیامبر اکرم در
جنگ تبوک ،و مواردی مختلف ،به حضرت على} فرمود:
«اَنْتَ مِنّى بِمَنْزِّلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسى اِّلّا اَنّهُ ال نَبِىَ بَعْدى؛ 5تو نسبت به من ،به منزله
هارون از موسى هستى؛ جز اینکه پس از من پیامبرى نیست ».این حدیث ،به «حدیث
منزلت» معروف است که بسیارى از مفسران شیعه و اهل سنت ،به آن اشاره نمودهاند.
 .5نماد ایثار

«وَمِنَ اّلنَاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اّلّلَهِ وَاّلّلَهُ رَءُوفٌ بِاّلْعِبَادِ؛ 9بعضى مردم،
]هنگام خوابیدن در جایگاه پیغمبر [,جان خود را در برابر خشنودى خدا میفروشند
و خداوند نسبت به بندگانش مهربان است».
آن شب که به «ليلةالمبیت» شهرت یافت 60 ،تن از بهترین جنگاوران قریش ،خانه
پیامبر ,را محاصره کردند تا آن حضرت ,را به شهادت رسانند .فرشته وحى،
رسول خدا را از این نقشه آگاه ساخت؛ چنانکه قرآن مىفرماید« :وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ اّلَذِينَ
كَفَرُواْ ّلِيُّثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُّلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اّلّلَهُ وَاّلّلَهُ خَيْرُ اّلْمَـكِرِينَ؛ 1به
یادآور هنگامى را که کافران بر ضد تو حیله کردند و بر آن شدند که تو را در زندان نگه
دارند یا بکشند و یا تبعید کنند .آنان از در مکر وارد مىشوند و خداوند مکر آنان را به
خودشان باز مىگرداند و خداوند ،از همه چارهجوتر است».
پیامبر ,باید طرحى مى ریخت که مشرکان در تعقیب او نباشند تا از مکه دور
شود .از اینرو ،باید با استفاده از شیوه غافلگیرى خانه را ترک مىکرد؛ در عین حال،
چنین وانمود مى کرد که در خانه است و در بستر خود آرمیده است .براى اجراى این

 .4ر.ک :تفسیر نور الثقلین ،ج  ،9ص 973؛ الدرالمنثور ،ج  ،1ص .925
 .9ر.ک :مجمع البیان ،ج  ،7ص 957؛ شواهد التنزیل ،ج  ،4ص .421
 .9بقره ،آیه .917
 .1انفال ،آیه.91
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نقشه ،الزم بود که فردی از جان گذشته این طرح را عملی سازد و حال آنکه جز
علی} هیچ یک از یاران رسول خدا این گونه بیقرار دیدار خدا نبودند.

1

مىگوید« :هنگامى که پیامبر اسالم ,تصمیم گرفت مهاجرت کند ،براى
ثعلبى 
اداى قرض خود و تحویل امانتهایى که نزد او بود ،على} را به جاى خویش قرار
داد و شب هنگام که به سوى غار میرفت و مشرکان اطراف خانه او را محاصره کرده
بودند ،دستور داد على} در بستر او خوابید و پارچه سبز (بُرْد حضرمى) را که
مخصوص رسول خدا بود ،روى خویش کشید .در این هنگام ،خداوند به جبرئیل و
میکائیل وحى نمود که من میان شما برادرى ایجاد کردم و عمر یکى از شما را
طوالنىتر قرار دادم .کدام یک از شما حاضر است ایثار کند و زندگى دیگرى را بر خود

مقدم دارد؟ هیچیک حاضر نشدند.

5

 .6هدایتگر امت

«إِنَمَآ أَنتَ مُنذِرٌ وَ ّلِكُلِّ قَوْم هَاد؛ 9اى پیامبر! تو انذار کننده هستى و براى هر قوم] ،در
هر عصر و زمان[ «هدایتگرى» است».
واژه «هاد» (هدایتگر)  ،از جهت معنا ،بر پیامبر ،امام و دانشمندان اطالقپذیر است؛
چون همه آنان هدایتگر جامعه هستند؛ با این تفاوت که پیامبر و امام ،مصداق اکمل ،و
در مرتبه باالیى از هدایتگرى قرار دارند و علما و دانشمندان ،در مرتبه پایینترى از
هدایتگرى هستند؛ امّا با توجه به روایات فراوانى که از شیعه و سنى در ذیل این آیه نقل
شده ،روشن مىشود که مقصود از «منذر» (انذارکننده) پیامبر اسالم ,است و مقصود
از «هاد» (هدایتگر) امام معصوم} است که راه پیامبر را ادامه میدهد و حافظ و
نگهبان شریعت او است.

4

«فخر رازى» و «سیوطى» ،در ذیل این آیه در تفسیر جمله «إِنَمَآ أَنتَ مُنذِرٌ وَ ّلِكُلِّ قَوْم
هَاد» از ابن عباس و دیگران نقل مىکنند« :پیامبر اکرم ,دستش را بر سینه خود نهاد و

 .4ر.ک :محمد بن جریر طبرى ،المسترشد ،ص 934؛ حسکانی ،شواهد التنزیل ،ج  ،4ص  499ـ .494

 .9ابن طاوس ،الطرائف ،ترجمه داود الهامی ،ص .493
 .9رعد ،آیه .7
 .1ر.ک :تفسیر المیزان ،ج  ،44ص .997

 ■ 211رهتوشه راهیان نور رمضان2931

فرمود :منم منذر .سپس به شانه على} اشاره کرد و فرمود :تویى هادى! به وسیله تو،
پس از من ،هدایتیافتگان هدایت مىشوند».

1

در تفسیر «نور الثقلین» ذیل آیه یادشده ،حدود پانزده روایت در این باره نقل گردیده
است؛ از جمله از امام باقر و امام صادق} نقل شده که فرمودند« :كُلُ اِمامٍ هادِىُ كُلِ
قَوْم فى زَمانِهِ؛ هر امام معصومى ،در زمان خود هدایتگر مردم است».

5

 .7شهادتطلبی

«مِنَ اّلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَـهَدُوا اّلّلَهَ عَّلَيْهِ فَمِنْهُم مَن قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُم مَن يَنتَظِرُ
وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِيال9؛ در میان مؤمنان ،مردانى هستند که بر سر عهدى که با خدا بستند،
صادقانه ایستادهاند .بعضى پیمان خود را به آخر بردند و در راه او شربت شهادت
نوشیدند و بعضى دیگر ،در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلى در عهد و پیمان خود
ندادند».
مقصود از «مَن قَضَى نَحْبَه» ،کسانى هستند که در راه اسالم خالصانه جانفشانی
کردند؛ نمونههای برتر این ایثار در زمان پیامبر ،,حمزه سیدالشهداء عموى پیامبر و
شهداى بدر و احد بودند.
«مِنْهُم مَن يَنتَظِر» ،کسانى هستند که بیقرار وصل و شیدایی شهادتاند و آمادهاند که
جان خویش را فداى اسالم کنند؛ بهترین نمونه آن در زمان پیامبر ،,حضرت على بن
ابیطالب} است.
در روایات« ،مَن قَضَى نَحْبَه» به حمزه عموى پیامبر و شهداى جنگ بدر و احد ،و
جمله «مِنْهُم مَن یَنتَظِر» به على بن ابیطالب} تفسیر شده است؛ چنانکه حضرت
مىفرماید« :فينا نَزَّلَت «رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اّلّلّهَ عَّلَيه» فَاَنَا وَ اّلّلّهِ اَّلمُنتَظِر و ما
على} 
بدّلت تَبديال؛ 4این آیه درباره ما نازل شده است .به خدا سوگند! من منتظر هستم و
هرگز تغییرى در این عهد و پیمان نیست».
 .4ر.ک :ابوعبداهلل محمدبن عمر فخرالدین رازى ،مفاتیح الغیب ،ج  ،7ص 41؛ الدرّ المنثور ،ج  ،1ص .15
 .9تفسیر نورالثقلین ،ج  ،9ص 189ـ. 185
 .9احزاب ،آیه .99
 .1ر.ک :مجمع البیان ،ج  ،8ص 413؛ شواهد التنزیل ،ج  ،9ص 1؛ تفسیر المیزان ،ج  ،43ص 921؛ تفسیر
نورالثقلین ،ج  ،1ص 958ـ.952
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 .8فریادگر برائت

بیشتر مفسران و مورّخان اتفاق نظر دارند که در سال نهم هجرى ،هنگامى که آیات
نخستین سوره توبه درباره اعالن جنگ با مشرکان پیمانشکن نازل شد ،پیامبر اسالم,
ابوبکر را براى ابالغ این فرمان انتخاب نمود تا در هنگام حج در مکه آن را براى عموم
مردم بخواند؛ ولى چیزى نگذشت که آیات را از او گرفت و به على بن ابیطالب}
سپرد و حضرت را مأمور ابالغ آن کرد تا در مراسم حج آن را ابالغ کند و او نیز چنین
کرد.

1

در روایات فراوانى آمده است که پیامبر اکرم ,در پاسخ این پرسش که چرا پیامبر
آیات را از ابوبکر گرفت و امیرمؤمنان را مأمور ابالغ آن کرد ،فرمود« :جبرئیل نزد من
آمد و گفت :این پیام را کسى از سوى تو ادا نمىکند ،مگر خودت یا مردى از تو».

5

با توجه به اینکه الغاى پیما نهاى مشرکان ،یکى از حساسترین مراحل تاریخ اسالم
العادهاى را مىطلبید ،باید آگاهترین و شجاعترین
بود و آگاهى ،تدبیر و شجاعت فوق 
فرد براى این کار انتخاب میشد .به همین جهت ،پیامبر از طرف خداوند مأمور شد تا
آن را از ابوبکر بگیرد و خودش یا امیرمؤمنان آن را ابالغ نماید؛ زیرا کسى دیگر،
شایسته اعالن آن پیام به مشرکان نبود.

1

 .9برترین انسان

« إِنَ اّلَذِينَ آمَنُوا وَعَمِّلُوا اّلّصَاّلِحَاتِ أُوّْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ اّلْبَرِيَةِ؛ 1در حقیقت ،کسانى که
ایمان آورده و کارهاى شایسته کردهاند ،آناناند که بهترین آفریدگان هستند».
منظور از «شَرّاّلبَرِيَة» (بدترین مخلوقات) در این سوره ،اهل کتاب و مشرکانى است
دلیلهاى روشنى) که به موجب سنت خداوند متعال براى آنان آمده
که به بیّنههایى ( 
بود ،کافر شدند .این تعبیر ،دلیلى براى جاودان ماندن آنها در آتش دوزخ است.

 .4ر.ک :مکارم شیرازی ،ناصر ،پیام قرآن ،ج  ،2ص .987
 .9ر.ک :شواهد التنزیل ،ج  ،4ص 911ـ942؛ الدرّ المنثور ،ج  ،9ص .912
 .9ر.ک :پیام قرآن ،ص 924ـ.929
 .1بینه ،آ یه  3و .7

 ■ 211رهتوشه راهیان نور رمضان2931

مراد از «خَيرُاّلبَرِيَة» (بهترین مخلوقات) ،مؤمنان و انسانهاى صالحاند؛ ولى بهترین
نمونه آن ،حضرت على} و پیروان حقیقى او هستند؛ چنانکه در روایات فراوانى ،آیه
«أوُّلئكَ هُم خَيرُاّلبَرِيَة» به حضرت على} و پیروان او تفسیر شده است؛ از جمله
آنها تو و شیعیانت هستید .وعده
پیامبراکرم ,هنگام قرائت این آیه فرمود« :یا على! 
من و شما ،کنار حوض کوثر است 1».همچنین دشمنان حضرت على} و شیعیان
ایشان ،در برخى روایات «شُرُاّلبَرِيَة» خوانده شدهاند.

5

 .11انفاق كننده

« *.....يُوفُونَ بِاّلنَذْرِ وَ يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُهُ مُسْتَطِيرًا * وَ يُطْعِمُونَ اّلطَعَامَ عَّلَى حُبِهِ
مِسْكِينًا وَ يَتِيمًا وَ أَسِيرًا * إِنَمَا نُطْعِمُكُمْ ّلِوَجْهِ اّلّلَهِ ّلَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَ ّلَا شُكُورًا * إِنَا
نَخَافُ مِن رَبِنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا * فَوَقَاهُمُ اّلّلَهُ شَرَ ذَّلِكَ اّلْيَوْمِ وَ ّلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَ سُرُورًا *
وَ جَزاهُمْ بِما صَبَرُوا جَنَةً وَ حَريراً؛ ... 9آنها به نذر خود وفا مىکنند و از روزى که شرّ و
عذابش گسترده است ،مىترسند و غذاى ]خود[ را با اینکه به آن عالقه ]و نیاز[ دارند،
به «مسکین» و «یتیم» و «اسیر» مىدهند! ]و مىگویند [:ما شما را برای خدا اطعام
مىکنیم و هیچ پاداش و سپاسى از شما نمىخواهیم! ما از پروردگارمان ترسندهایم ،در
آن روزى که عبوس و سخت است! ]به جهت این عقیده و عمل[ خداوند آنان را از شرّ
آن روز نگه مىدارد و آنها را مىپذیرد؛ در حالى که غرق شادى و سرورند! و در برابر
صبرشان ،بهشت و لباسهاى حریر بهشتى را به آنان پاداش مىدهد».
اندیشهوران شیعه اتفاق نظر دارند که سوره انسان (دهر) و یا هیجده آیه آن 1،درباره
حضرت على و حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین] و خادم آنها فضه نازل
شده است .عالمه امینى این شأن نزول را از  14تن از عالمان معروف اهل سنت نقل
کرده است .از این رو ،این شأن نزول در میان اهل سنت ،مشهور ،بلکه متواتر است.
 .4ر.ک :مجمع البیان ،ج  ،41ص 145؛ شواهد التنزیل ،ج  ،9ص 152؛ الدرّ المنثور ،ج  ،3ص .972
 .9شیخ صدوق ،امالى ،ص .374
 . 9انسان ،آیه .49 -7
 .1از آیه « 5إنَ إألبرار »...تا آیه  ...« 99وَ کانَ سَعیُکُم مَشکُوراً».
 .5ر.ک :عالمه امینى ،الغدیر ،ج  ،9ص 417ـ.444
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ابن عباس مىگوید« :حسن و حسین[ بیمار شدند .پیامبر ,با جمعى از یاران
به عیادتشان آمدند و به على} فرمودند :اى ابوالحسن! خوب بود نذرى براى شفاى
فرزندان خود مىکردى .على} ،فاطمه{ و فضه که خادم آنها بود ،نذر کردند که
اگر آنها شفا یابند ،سه روز روزه بگیرند .بنابر برخى روایات ،حسن و حسین[ نیز
گفتند :ما هم نذر مىکنیم روزه بگیریم .چیزى نگذشت که هر دو شفا یافتند؛ در حالى
که از نظر مواد غذایى دستشان خالى بود .على} سه من جو قرض نمود و
فاطمه{ یک سوم آن را آرد کرد و نان پخت .وقتى مىخواستند آن را تناول کنند،
مسکینى آمد .سپس حضرت یک سوم دیگر را پخت .باز هم پیش از تناول ،یتیمى از
آنها کمک خواست .با یک سوم باقى مانده نان پختند که اسیرى آمد و پس از تقاضاى

کمک ،نان را به او دادند 1.بنابر برخی روایات ،تمام جریان کمک به مسکین ،یتیم و
اسیر در یک روز اتفاق افتاد.
هنگامى که صبح شد ،على} دست حسن و حسین[ را گرفته ،خدمت پیامبر
آمدند .وقتى پیامبر آنها را مشاهده کرد ،دید از شدت گرسنگى مىلرزند .فرمود :این
حالى را که در شما مىبینم ،براى من بسیار سخت است .سپس برخاست و با آنها
حرکت کرد .هنگامى که وارد خانه فاطمه{ شد ،فاطمه را دید که در محراب عبادت
ایستاده؛ در حالى که از شدت گرسنگى دل او به پشت چسبیده و چشمهایش به گودى
نشسته .پیامبر ,ناراحت شد .در همین هنگام ،جبرئیل نازل شد و گفت :اى محمد!
این سوره را بگیر .خداوند با چنین خاندانى به تو تهنیت مىگوید .سپس سوره «هل
أتى» را بر او خواند».

5

انفاق امام علی} فقط به این مورد اختصاص ندارد؛ بلکه در موارد متعدد دیگر نیز
حضرت انفاق نمود؛ از جمله« :اّلَذينَ يُنْفِقُونَ أَمْواّلَهُمْ بِاّلّلَيْلِ وَ اّلنَهارِ سِرًا وَ عَالنِيَةً فَّلَهُمْ
آنها که اموال خود را به هنگام
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِهِمْ وَ ال خَوْفٌ عَّلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ؛ 9

 .4تفسیر قمى ،ج  ،9ص .922
 .9ر.ک :امینی ،عبدالحسین ،الغدیر ،ص 444؛ تفسیر نمونه ،ج  ،95ص 919ـ911؛ شواهد التنزیل ،ج ،9
ص 929ـ.141
 .9بقره ،آیه .971
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شب و روز ،پنهان و آشکار ،انفاق مىکنند ،مزدشان نزد پروردگارشان است و نه ترسى
بر آنهاست و نه غمگین مىشوند».
در احادیث بسیارى بیان شده است که حضرت على} چهار درهم داشت؛ یکى را
در شب و دیگرى را در روز ،سومى را به طور مخفى و چهارمى را آشکارا صدقه داد،
و این آیه در شأن آن حضرت نازل شد 1:مضمون این حدیث ،در کتابهاى تفسیر اهل
سنت نیز نقل شده است؛ چنانکه سیوطى در «الدر المنثور» از ابىعساکر ،طبرانى ،ابن
حاتم و جمعى دیگر ،این حدیث را نقل کرده است.

5

 .11صالح المؤمنین

«وَ إِنْ تَظاهَرا عَّلَيْهِ فَإِنَ اّلّلَهَ هُوَ مَوْالهُ وَ جِبْريلُ وَ صاّلِحُ اّلْمُؤْمِنينَ وَ اّلْمَالئِكَةُ بَعْدَ ذّلِكَ
ظَهيرٌ9؛ اگر شما بر ضدّ پیامبر اکرم ,دست به دست هم دهید ،کارى از پیش نخواهید
برد؛ چرا که خداوند موال و یاور او است و همچنین جبرئیل و صالح مؤمنان و فرشتگان
نیز پشتیبان او هستند».
«صالح المؤمنین» به صورت مضاف و مضافالیه آمده که معناى آن چنین است:
«فردی صالح از میان مؤمنان» ،و مصداق آن ،یک نفر است .اگر حالت عمومى داشت ،با
مىآمد .این نکته در روایات نیز مورد تأکید قرار گرفته و
عبارت« :والمؤمنون الصالحون» 
در احادیث فراوانى از شیعه و اهل سنت« ،صالح المؤمنین» به على} تفسیر شده و
نشان مىدهد که تنها مصداق آیه و یا برترین و کاملترین مصداق آیه ،علی} است و
با توجه به اینکه در کنار جبرئیل قرار گرفته (و جبرئیل و صالح المؤمنین) ،اهمیت این
فضیلت بهخوبى آشکار مىشود؛ چرا که پس از خداوند و جبرئیل امین ،برترین یار و
یاور پیامبر اسالم ,در تمام طول عمر ،على} بود« .حاکم حسکانى حنفى» در ذیل
این آیه ،بیش از پانزده روایت از طرق مختلف نقل مىکند که منظور از «صالح
المؤمنین» على بن ابیطالب} است.

 .4نورالثقلین ،ج  ،4ص .921
 .9الدرّ المنثور ،ج  ،4ص .939
 .9تحریم ،آیه .1
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از «عمار یاسر» نقل شده که از على} شنیدم که مىفرمود :پیامبر اکرم ,مرا
فراخوانده و فرمود :آیا تو را بشارت دهم؟ عرض کردم :آرى ،اى رسول خدا! تو
همیشه بشارتدهنده به خیر بودى .پیامبر ,فرمود :خداوند درباره تو آیهاى نازل کرده
است .عرض کردم کدام آیه؟ فرمود :تو قرین و همردیف جبرئیل شدهاى (خداوند تو را
قرین او ساخته) .سپس این آیه را تالوت کرد».

1

 .12داناى «علم كتاب»

«وَيَقُولُ اّلَذِينَ كَفَرُواْ ّلَسْتَ مُرْسَالً قُلْ كَفَى بِاّلّلَهِ شَهِيدًا بَيْنِى وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِندَهُ عِّلْمُ
اّلْكِتَـبِ؛ 9کسانى که کافر شدند ،مىگویند تو فرستاده نیستى .بگو :کافى است خدا و آن
کس که نزد او علم کتاب است ،میان من و شما گواه باشد».
«أَفَمَن كَانَ عَّلَى بَيِّنَة مِّن رَبِّهِ وَ يَتّْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ...؛ 9آیا آن کس که دلیل آشکارى از
پروردگار خویش دارد و به دنبال او ،شاهدى از سوى او مىباشد». ...
بىشک ،کسى که شهادت او در کنار شهادت خدا قرار میگیرد ،مقامى بس

ارجمند دارد و قرآن با صراحت بیان میکند که این شأن و منزلت به دلیل برخورداری
از«علم الکتاب» است .در آیه 15سوره هود نیز به این شاهد اشاره شده است و او را
پیرو محض رسول خدا ,شمرده است :کلمه «منه» بدان معنا است که شاهد از خاندان
رسول خدا ,و اهل بیت او} است؛ روایات فراوانی از شیعه و سنى نقل شده که
«شاهد» ،على بن ابیطالب} است؛ ابن مغازلى شافعى از عبداهلل بن عطاء روایت
کرده :روزى در حضور امام باقر} بودم که فرزند عبداهلل بن سالم (یکى از علماى
اهل کتاب که در زمان رسول خدا ,اسالم آورد) عبور کرد .از آن حضرت پرسیدم:
آیا منظور از «من عنده علم الکتاب» پدر این شخص است؟ فرمود :نه ،بلکه منظور على
بن ابیطالب} است که آیه «يَتّلوُه شاهِد مِنهُ» و آیه «إِنَمَا وَّلِيُكُمُ اّلّلَهُ وَرَسُوّلُهُ وَاّلَذِينَ
ءَامَنُواْ 1»...نیز در شأن او نازل شده است .همچنین چندین روایت از شیعه و اهلسنت
 .4ر.ک :شواهد التنزیل ،ج  ،9ص 914ـ959؛ المیزان فى تفسیر القرآن ،ج  ،42ص .999
 .9رعد ،آیه .19
 .9هود ،آیه .47
 .1مائده ،آیه .55
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مىباشد؛ 1همین معنا
نقل شده که منظور از «شاهد» در سوره هود ،على بن ابیطالب} 
از ثعلبى به دو طریق روایت شده است 5.با توجه به ویژگى یادشده از واژة «منه»،
روشن مىشود که مصداق آن ،جز حضرت على} کسى نبوده است.
مفهوم علم الکتاب

اهمیت «علم الکتاب» ،از داستان حضرت سلیمان} و احضار تخت بلقیس که در
سوره نمل آمده ،روشن مىشود .قرآن کریم مىفرماید« :قَالَ اّلَذِى عِندَهُ عِّلْمٌ مِّنَ اّلْكِتَـبِ
أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَ إِّلَيْكَ طَرْفُكَ؛ 9کسى که بهرهاى از «علم الکتاب» داشت،
گفت :من تخت بلقیس را حاضر مىکنم ،پیش از آنکه چشم برهم زنى». ...
اگر آگاهى به برخى از «علم کتاب» ،چنین اثر شگفتانگیزى دارد و میتوان با چنین
علمی تختی عظیم را از فرسنگها 1و در فاصله زمانی کمتر از یک چشم بر هم زدن
جابهجا کرد ،مىتوان حدس زد ،کسی که از تمامی این علم بهرهمند است ،از قدرتی
فراتر از درک و توصیف برخوردار است 2.چگونه میتوان باور کرد که «مَنْ عِنْدَه،»...
عبداهللبنسالم ،یهودی مسلمانشده باشد.

3

 .13اطاعت از حکم نجوا

«يَا أَيُهَا اّلَذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ اّلرَسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَّلِكَ خَيْرٌ ّلَكُمْ
وَأَطْهَرُ فَإِن ّلَمْ تَجِدُوا فَإِنَ اّلّلَهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».؛ 7اگر بخواهید با رسول نجوا کنید ،پیش از آن
باید صدقه بدهید».
مفسران در شأن نزول آیه مینویسند« :جمعى از ثروتمندان ،خدمت پیامبر,
مىآمدند و با آن حضرت نجوا میکردند [این عمل عالوه بر این که وقت پیامبر را

 .4ر.ک :شواهد التنزیل ،ج  ،4ص 952ـ .932
 .9ر.ک :البرهان فى تفسیر القرآن ،ج  ،9ص 21ـ .25
 .9نمل ،آیه.11
 .1از سرزمین سباء (در یمن) که مقر حکومت بلقیس است تا سرزمین فلسطین پایتخت حکومت حضرت
سلیمان}.
 .5مصباح یزدى ،آموزش عقاید ،ج 4ـ ،9ص 938ـ971؛ تفسیر المیزان ،ذیل آیه و بحث روایى ذیل همان آیه.
 .3برخی از مفسران اهل سنت ،معتقدند که «عنده علم الکتاب» ،عبداهلل بن سالم است.
 .7مجادله ،آیه .49
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مى گرفت ،مایه نگرانى مستضعفان و موجب امتیازى براى ثروتمندان بود] .خداوند به

آنها دستور داد که پیش از نجوا با پیامبر اکرم ،صدقهاى به نیازمندان بپردازند .جز یک

نفر ،همه مسلمانا ن از دادن صدقه و نجوا خوددارى کردند 1و او ،کسی جز امیر مؤمنان
نبود.
برخى مفسران معتقدند :هدف گروهى از نجوا با پیامبر این بود که از این راه بر
دیگران برترى جویند و پیامبر گرامى نیز از روى بزرگوارى خاص خود در عین حال
که ناراحت بود ،از نجواى آنان جلوگیرى نمىکرد؛ خداوند آنان را از این کار نهى
نمود 5.پس از مدتى کوتاه ،با نازل شدن آیه  ،11حکم این آیه نسخ شد 1.در این آیه
میفرماید « :أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ ّلَمْ تَفْعَّلُوا وَتَاّبَ اّلّلَهُ عَّلَيْكُمْ
فَأَ قِيمُوا اّلّصَّلَاةَ وَآتُوا اّلزَكَاةَ وَأَطِيعُوا اّلّلَهَ وَرَسُوّلَهُ وَاّلّلَهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَّلُونَ؛ 4آیا ترسیدید فقیر
شوید که از دادن صدقات قبل از گفتگوى سرّى خوددارى کردید؟ اکنون که این کار را
نکردید و خداوند توبه شما را پذیرفت ،نماز را به پا دارید و زکات بدهید و خدا و
پیامبرش را اطاعت کنید و [بدانید که] خداوند از آنچه انجام مىدهید ،با خبر است».
در روایات متعددى آمده است که على بن ابیطالب} تنها کسى بود که به حکم
آیهاى است که
آیه «نجوا» عمل کرد؛ چنانکه خود آن حضرت مىفرماید« :در قرآن ،
هیچ کس قبل از من و نه بعد از من ،به آن عمل نکرده و نخواهد کرد و آن ،آیه نجوا
است .من دینارى داشتم ،آن را به ده درهم فروختم .هر زمانى مىخواستم با پیامبر,
نجوا کنم ،درهمى را صدقه مىدادم .سپس این آیه نسخ شد».

2

 .14قهرمان در جنگ

یکی از فضایل مهم علی} ،جهاد حضوری در جنگهای متعدد میباشد .این
حضور ،به گونهای سرنوشتساز بود که پیامبر ,فرمود :ضربت روز خندق با هفتاد

 .4ر.ک :تفسیر مجمع البیان ،ج  ،2ص .147
 .9ر.ک :محمود آلوسى بغدادى ،روح المعانى ،ج  ،98ص .91
 .9تفسیر المیزان ،ج  ،42ص  482و .424
 .1مجادله ،آیه .49
 .5شواهد التنزیل ،ج  ،9ص  ،949ح 254؛ الدرّ المنثور ،ج  ،3ص 485؛ پیام قرآن ،ج  ،2ص .993
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سال عبادت بندگان خدا برابری میکند .یکی از این موارد ،حضور ایشان در جنگ
موسوم به ذات السالسل است .در قرآن میخوانیم« :وَ اّلْعَادِيَـتِ ضَبْحًا * فَاّلْمُورِيَـتِ
قَدْحًا * فَاّلْمُغِيرَاتِ صُبْحًا * فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا * فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا؛ 4سوگند به اسبان دونده
[مجاهدان]؛ در حالى که نفسزنان به پیش می رفتند ،و سوگند به افروزندگان جرقه
آتش [در برخورد سمهایشان با سنگهاى بیابان] ،و سوگند به هجومآوران سپیده دم
که گرد و غبار به هر سو پراکندند ،و [ناگهان] در میان دشمن ظاهر شدند». ...
در حدیثى آمده است که این سوره در سال هشتم هجرى پس از جنگ «ذات
السالسل» نازل شده است.
در سال هشتم هجرى به پیامبر اسالم ,خبر دادند که دوازده هزار سوار در
سرزمین «یابس» جمع شده ،و با یکدیگر عهد کردهاند که تا پیامبر ,و على} را
به قتل نرسانند و مسلمانان را متالشى نکنند ،از پاى ننشینند! پیامبر گرامى اسالم,
جمع فراوانى از یاران خود را به فرماندهى برخی صحابه به سوی آنان فرستاد؛ ولى آنان
پس از گفتگو بىنتیجه بازگشتند .در نهایت ،پیامبر اکرم ,على} را با گروه بسیارى
آنها بهسرعت به سوى منطقه دشمن
از مهاجر و انصار به نبرد آنان اعزام داشت .
حرکت کردند و شبانه راه مىرفتند تا اینکه صبحگاهان دشمن را در حلقه محاصره
گرفتند .ابتدا اسالم را بر آنان عرضه کردند و چون نپذیرفتند ،زمانی که هوا بهخوبى
روشن نشده بود ،به آنها حمله کردند و آنان را در هم شکستند .هنوز سربازان اسالم به
مدینه بازنگشته بودند که سوره «عادیات» نازل شد و بشارت پیروزى لشکر اسالم را به
پیامبر داد.
پیامبر اکرم ,آن روز براى نماز صبح آمد و این سوره را در نماز تالوت نمود.
پس از پایان نماز ،اصحاب عرض کردند :این سورهاى است که ما تا به حال نشنیده
بودیم! پیامبر ,فرمود :آرى ،على} بر دشمنان پیروز شد و جبرئیل دیشب با آوردن
این سوره به من بشارت پیروزى آنها را داد .چند روز بعد على} با غنایم جنگى و
اسیران به مدینه وارد شد.

5

 .4العادیات ،آیه 4ـ.5
 .9ر.ک :تفسیر مجمع البیان ،ج  ،41ص 199؛ بحار األنوار ،ج  ،94ص .33
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 .15وجوب محبت

«قُل الَ أَسْـَّلُكُمْ عَّلَيْهِ أَجْرًا إِالَ اّلْمَوَدَةَ فِى اّلْقُرْبَى؛ 4بگو :من هیچ پاداشى از شما برای
اهلبیتم)».
اجر رسالتم درخواست نمىکنم؛ جز دوست داشتن نزدیکانم ( 
«إِنَ اّلَذِينَ ءَامَنُوا وَ عَمِّلُوا اّلّصَاّلِحَـتِ سَيَجْعَلُ ّلَهُمُ اّلرَحْمَـنُ وُدًا؛ 9مسلماً کسانى که ایمان
آورده و کارهاى شایسته انجام دادهاند ،خداوند رحمان محبّتى براى آنان در دلها قرار
مىدهد».

بر اساس روایت شیعه و برخى روایات اهل سنت ،مقصود از «اّلمَودّة فى اّلقُربى»
(دوستى خویشاوندان) در آیه شریفه ،دوستى حضرت على و فاطمه و فرزندان ایشان
است که اجر و پاداش رسالت پیامبر اکرم ,قرار داده شده است.
زمخشرى در ذیل آیه شریفه روایتى نقل میکند که وقتى این آیه نازل شد ،از رسول
خدا ,پرسیدند :خویشان تو چه کسانیاند که مودت و دوستى آنها بر ما واجب شده
است؟ فرمود« :على و فاطمه و فرزندان آن دو 1».در اینباره روایات فراوانى نقل شده
است.

4

بنابراین ،قرآن مجید در این آیه ،مسلمانان را به دوست داشتن و محبت اهل
بیت} سفارش نموده ،آن را اجر و پاداش رسالت پیامبر اکرم ,قرار داده است،
بیتردید ،این مودّت و دوستی راهى به سوى خدا است« :قُلْ مَا سَأَّلْتُكُم مِّنْ أَجْر فَهُوَ ّلَكُمْ
إِنْ أَجْرِىَ إِالَ عَّلَى اّلّلَهِ وَ هُوَ عَّلَى كُلِّ شَىْء شَهِيدٌ؛ 5بگو ،هر پاداشى از شما خواستهام
براى خود شما است؛ اجر من ،تنها بر عهده خدا است و او بر همه چیز شاهد است».
این دوستی ،در حقیقت ،راهی به سوى امامت و تداوم رسالت است.

 .4شورا ،آیه .99
 .9مریم ،آیه .29
 .9ر.ک :زمخشرى ،الکشاف ،ج  ،1ص  ،942ذیل آیه  99سوره شورى.
 .1ر.ک :شواهد التنزیل ،ج  ،9ص 482ـ941؛ تفسیر نورالثقلین ،ج  ،1ص 574ـ.575
 .5سباء ،آیه .17
 .3ر.ک :پیام قرآن ،ج  ،2ص 995ـ.997
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در شأن نزول آیه  95سوره مریم «إِنَ اّلَذِينَ ءَامَنُوا وَ عَمِّلُوا اّلّصَاّلِحَـتِ سَيَجْعَلُ ّلَهُمُ
اّلرَحْمَـنُ وُدًا» نقل شده است که پیامبر اکرم ,به حضرت على} فرمود« :اى
ابوالحسن! بگو خداوندا براى من نزد خودت عهد و پیمانى قرار ده ،و محبت مرا در
دلهاى مؤمنان بیفکن».

در این هنگام ،این آیه نازل شد .سپس آن حضرت فرمود« :به همین جهت ،فرد با
ایمانى را مالقات نمىکنیم ،مگر اینکه در قلب او محبت على بن ابیطالب} است».
روایات متعدد دیگرى نیز نقل شده که این آیه درباره على بن ابیطالب} است که
محبت او را در دل هر فرد با ایمانى جاى داده است.

1

 .16وسیله تقرب به خدا

«يـاَ ايُهَا اّلَذينَ ءامَنوا اتَقُوا اّلّلّهَ وابتَغوا اِّلَيهِ اّلوَسيّلَةَ؛ 9اى کسانى که ایمان آوردهاید،
پرهیزکارى پیشه کنید و وسیلهاى براى تقرب به خدا انتخاب نمایید». ...
در روایتى از پیامبر ,مىخوانیم :امامان}،کسانى هستند که پیروی از آنان،
پیروی از خدا و سرپیچى از فرمان آنان ،سرپیچى از فرمان خدا است ...و آنان وسیله به
سوی خدا هستند (که با آنان به خداوند تقرب میجوییم).

1

على} خود میفرماید« :أنا وسیلته»؛ یعنى من وسیله نزدیکی و تقرب به خدا
هستم.

4

در احادیث و روایات اسالمى ،شیوه و چگونگى توسل به پیامبر ،اهل بیت و
حضرت على} بیان شده است ،مانند .1 :خواندن نماز امیر مؤمنان}؛  .5دعاى
توسل؛  .1زیارت حضرت امیر}؛  .4توسل به پیامبر اکرم ,و حضرت على}.

2

در پایان ،یادآوری این مطلب بایسته است که آیات دیگرى ،مانند« :احزاب51 ،؛
حجرات12 ،؛ تحریم4 ،؛ بینه »5 ،نیز به حضرت على} تفسیر شده است که جهت

 .4ر.ک :شواهد التنزیل ،ج  ،4ص 131ـ. 177
 .9مائده ،آیه .95
 .9تفسیر نور الثقلین ،ج  ،4ص .393
 .1تفسیر المیزان ،ج  ،5ص 939؛ محمد بن محمدرضا مشهدى قمى ،کنز الدقائق ،ج  ،1ص .411
 .5ر.ک :شیخ عباس قمى ،مفاتیح الجنان ،ص .559 ،472 ،31
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اختصار از بیان آنها صرف نظر مىکنیم .افزون بر آن ،بر اساس روایات متعددى

4

برترین مصداق و بارزترین آنها در خطاب «يـاَ ايُهَا اّلَذينَ ءامَنوا »...در سراسر قرآن که
حدود  90مورد است ،حضرت على} مىباشد.
براى مثال ،عکرمه از ابن عباس روایت مىکند که گفت :آیه «يـاَ ايُهَا اّلَذينَ ءامَنوا»...
در قرآن نازل نشده ،مگر آنکه على} رأس و امیر آنان بود و خدا اصحاب پیامبر,
را در بیش از یک آیه مورد عتاب و سرزنش قرار داده؛ در حالى که على}را جز به
خیر یاد نکرده است.

9

شایان ذکر است که تطبیق آیات یادشده بر امیر مؤمنان} به معناى حصر معانى
کلى آنها در آن حضرت نیست؛ بلکه بدین معنا است که بارزترین و باالترین مصداق
آیه ،ایشان است و نیز در برخى آیات ،وجود مبارک ایشان سبب نزول است؛ ولى آیه
در سبب و شأن نزول محدود و منحصر نمىشود؛ جز در موارد خاص ،مانند :آیه 19
توبه ،آیه  22مائده و آیه  61آل عمران که در کتابهاى تفسیر توضیح داده شده است.

9

همچنین ناگفته نماند که فضایل امام علی} در قرآن اختصاص به مواردی که اشاره
گردید ،ندارد؛ بلکه ابعاد دیگر از فضایل آن حضرت نیز در قرآن آمده است که جهت
رعایت اختصار ،از بیان آنها صرف نظر میشود.
منابع:
 .1قرآن
 .5نهج البالغه
 .1آلوسى بغدادى ،محمود ،روح المعانى ،چاپ چهارم ،احیـاء التـراث العربـى ،بیـروت،
1402ق.
 .4ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغه ،داراحیاء الکتب العربیۀ ،بیروت1158 ،ق1929/م.
 .2ابن ابی حاتم ،عبدالرحمن بن محمد ،تفسیرالقرآنالعظیم،مکتبه نزاز مصطفی الباز،
عربستان سعودی1419 ،ق1999/م

 .4ر.ک :شواهد التنزیل ،حاکم حسکانى ،تحقیق و تصحیح ،شیخ محمدباقر محمودى ،ج  ،4حدیث  37الى .85
 .9الدرّ المنثور ،ج ،4ص411؛ المعجم الکبیر ،ج ،44ص.944
 .9ر.ک :تفسیر المیزان و مجمع البیان ،ذیل آیات یادشده.
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 .6ابن البطریق ،شمس الدین یحیى بن الحسن األسدی الربعی الحلی ،خصائص الوحی
المبین ،دارالقرآنالکریم1415 ،ق.
 .5ابن جوزى ،ابوالفرج عبدالرحمن بن على ،زاد المسیر فى علم التفسیر ،تحقیق:
عبدالرزاق المهدی ،دار الکتاب العربی ،بیروت1455 ،ق.
 .8ابن حنبل ،احمد ،مسند احمد ،دارصادر ،بیروت
 .9ابن سعد ،محمد ،طبقات الکبری ،دارصادر ،بیروت[ ،بی تا]
 .10ابن شهر آشوب مازندرانی ،محمد بن علی ،مناقب آل ابی طالب ،المکتبۀ الحیدریۀ،
النجف األشرف1156 ،ق1926 /م.
 .11ابن طاووس،سعدالسعود ،نجف
 .15ابــن عطیــه اندلســى،عبدالحق بــن غالــب ،المحررالــوجیز فــى تفســیر الکتــاب
العزیز،دارالکتب العلمیه ،بیروت1455 ،ق.
 .11ابن کثیر دمشقی ،اسماعیل بن عمرو ،تفسیرالقرآن العظیم ،دارالکتب العلمیه ،بیروت،
1419ق.
 .14ابن کثیر ،البدایۀوالنهایۀ ،تحقیق وتدقیق و تعلیق :علی شیری ،دارإحیاء التراث العربی،
بیروت1408 ،ق 1988 /م.
 .12اندلسی ،ابوحیان محمد بن یوسف ،البحر المحیط فی التفسیر ،دارالفکر ،بیروت،
1450ق
 .16بحرانی ،سیدهاشم ،البرهان فی تفسیر القرآن ،بنیاد بعثت ،تهران1416 ،ق.
 .15بیضاوى عبداهلل بن عمر ،أنوار التنزیل و أسرار التأویل ،تحقیق :محمد عبد الرحمن
المرعشلى ،دار احیاء التراث العربى ،بیروت 1418 ،ق.
 .18تحف العقول ،ص.459
 .19تحفۀاالحوزی ،ج ،10ص196؛
 .50التسهیل ،ج ،5ص111؛
 .51التشیع و الوسیطۀ
 .55ثعلبى نیشابورى ابو اسحاق احمد بن ابراهیم ،الکشف و البیان عن تفسیر القرآن ،دار
إحیاء التراث العربی ،بیروت 1455 ،ق
 .51الحاکم النیشابورى ،محمد بن محمد ،المستدرک على الصحیحین ،تحقیق :دکتر
یوسف مرعشى ،دالمعرفه بیروت 1406 ،هـ .
 .54حرعاملى ،محمد بن حسن ،الجواهر السنیه ،نجف1184 ،ق1964 /م.
 .52حرعاملى ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعه ،چاپ دوم ،تحقیق و نشر :مؤسسه آل
البیت الحیاء التراث قم 1414 ،هـ .
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 .56حرعاملی ،محمد ،اثبات الهدی،
 .55حرعاملی ،محمد ،االیقاظ الهجعۀ،
 .58حسکانی ،عبیداهلل بن احمد ،شواهدالتنزیل لقواعد التفضیل ،سازمان چاپ و انتشارات
وزارت ارشاد اسالمی ،تهران1411 ،ق.
 .59حسینى استرآبادى سید شرف الدین على ،تأویل اآلیات الظاهرة ،دفتر انتشارات
اسالمى ،قم1409 ،ق.
 .10حسینى بهارانچى ،سید محمد ،آیات الفضائل یا فضائل على} در قرآن ،مرکز
انتشارات دفتر تبلیغاتاسالمى حوزه علمیه قم.
 .11حسینى مرعشى تسترى ،قاضى سید نوراهلل ،احقاق الحق و ازهاق الباطل ،تعلیق :سید
شهاب الدین ،حسینى مرعشى نجفى ،منشورات مکتبۀ آیت اللّه مرعشى نجفى قم( ،بى تا).
 .15حلبی ،السیرة الحلبیۀ ،دارالمعرفۀ ،بیروت1400 ،ق
 .11خرازی ،محسن ،بدایۀ المعارف فی شرح عقاید االمامیه ،دفتر انتشارات اسالمی ،قم
 .14خطیب بغدادی ،ابی بکر احمد بن علی ،تاریخ بغداد ،تحقیق :مصطفی عبدالقادر عطا،
دارالکتب العلمیه ،بیروت1415 ،ق1995 /م.
 .12خوئى ،سیدابوالقاسم ،البیان فى تفسـیر القـرآن ،دارالزهـراء ،چـاپ :چهـارم ،بیـروت،
1192ق.
 .16خوارزمی ،الموفق ،المناقب ،تحقیق :الشیخ مالک المحمودی ،دفتر انتشارات اسالمی،
قم1414 ،ق.
 .15دالئل النبوة حافظ ابونعیم اصفهانى در کتاب  ،ص ،595
 .18راغب اصفهانى ،حسین بن محمد ،المفردات فى غریب القرآن ،چاپ اول ،دارالعلم،
دارالشامیه،دمشق و بیروت 1415 ،هـ .
 .19زمخشرى ،محمود ،الکشاف عن حقائق التنزیل ،چاپ سوم ،دارالکتاب العربى،
بیروت1405 ،ق
 .40سبحانی ،جعفر ،اضواء علی عقائد الشیعۀ االمامیۀ ،مؤسسه امام صادق ،قم1451 ،ق.
 .41سمرقندى نصربن محمد بن احمد ،بحرالعلوم.
 .45سید رضى ،نهج البالغه ،ترجمه محمد دشتى ،چاپ اول ،مؤسسه انتشارات مشهور،
قم 1159 ،هـ.ش.
 .41سیوطى ،جالل الدین ،الدرالمنثورفیتفسیرالمأثور ،کتابخانه آیـت اهلل مرعشـی نجفـی،
قم1404 ،ق.
 .44شرح اصول کافی ،مالصالح مازندارنی ،ج ،5ص.89-88
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 .42صدوق ،ابى جعفر محمد بن على بن الحسین بابویه قمى ،االمالى ،چاپ اول ،مؤسسۀ
بعثۀ قم1415 ،هـ.
 .46صدوق ،ابى جعفر محمد بن على بن الحسین ،االعتقادات للصدوق ،ص151؛
 .45صدوق ،ابى جعفر محمد بن على بن الحسین ،االمامۀ و التبصرة،مدرسۀاإلمام
المهدی} ،قم1404 ،ق .1161 /
 .48صدوق ،ابى جعفر محمد بن على بن الحسین ،الخصال ،دفتر انتشارات اسالمی ،قم،
1401ق.
 .49صدوق ،ابى جعفر محمد بن على بن الحسین ،علل الشرایع،
 .20صدوق ،ابى جعفر محمد بن على بن الحسین ،عیون اخبار الرضا ،؛
 .21صدوق ،ابى جعفر محمد بن على بن الحسین ،کمال الدین،
 .25صدوق ،ابى جعفر محمد بن على بن الحسین ،من الیحضره الفقیه ،تعلیق و تصحیح:
على اکبر غفارى ،چاپ دوم ،منشورات جماعۀ المدرسین قم 1404 ،هـ .ق.
 .21صفار ،أبوجعفر محمد بن الحسن بن فروخ ،بصائر الدرجات ،منشورات األعلمی،
تهران1404 ،ق1165/

 .24صفایی ،علی ،غدیر ،لیله القدر ،قمٰ.
 .22طباطبایى ،سیدمحمدحسین ،المیزان فى تفسیر القرآن ،چاپ :پنجم ،دفترانتشارات

اسالمى ،قم1415 ،ق
 .26طبرسی ،فضل بن حسن ،اعالم الوری ،دارالکتب االسالمیه ،تهران
 .25طبرسى ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فـى تفسـیر القـرآن ،انتشـارات ناصـر خسـرو،
تهران.1155 ،
 .28طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ طبری ،مؤسسه االعلمی للمطبوعات ،بیروت،
1401ق981/م.
 .29طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان فی تفسیر القرآن ،دارالمعرفه ،بیروت1415،ق.
 .60طوسی (شیخ طوسی) ،محمد بن حسن ،التبیان فی تفسیر القرآن ،داراحیاءالتراث
العربى ،بیروت
 .61طوسى ،محمد بن الحسن ،االمالى ،تحقیق :قم الدراسات االسالمیه ـ مؤسسۀ البعثه،
چاپ اول ،نشر دارالثقافه ،قم 1414 ،هـ .
 .65طوسى ،ابوجعفر محمد بن حسن ،االستبصار فی ما اختلف من األخبار ،دارالکتب
اإلسالمیۀ ،تهران1190 ،ق.
 .61عروسى الحویزى ،عبدالعلى بن جمعه ،تفسیر نورالثقلین ،چاپ چهارم ،مؤسسه
اسماعیلیان ،قم1412 ،ق
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 .64عروسى حویزى ،ابن جمعۀ ،تفسیر نورالثقلین ،چاپ :چهارم ،مؤسسه مطبوعاتى
اسماعیلیان ،قم1151 ،هـ1412/ق
 .62عسکرى ،سید مرتضى ،احادیث ام المؤمنین عایشه ،چاپ پنجم ،التوحید للنشر،
 1414هـ (بى جا).
 .66عیاشی ،محمد بن مسعود ،کتاب التفسیر (معروف به تفسیر عیاشى) ،تحقیق :سید
هاشم رسولی محالتی ،مکتبۀ العلمیۀ اإلسالمیۀ ،تهران
 .65فخرالدین رازى ابوعبداهلل محمد بن عمر ،مفاتیح الغیب ،ج  ،9ص .165
 .68فیض کاشانی ،محسن ،االصول االصلیۀ ،سازمان چاپ دانشگاه1190 ،ق.
 .69فیض کاشانى ،مالمحسن ،تفسیر الصافی،انتشارات صدر ،چاپ :دوم ،تهران1412 ،ق
 .50قرطبى محمد بن احمد ،الجامع الحکام القرآن ،انتشارات ناصر خسرو ،تهران،
1164ش
 .51قمى،على بن ابراهیم ،تفسیر القمی ،تحقیق :سید طیب موسوى جزایرى ،دارالکتاب،
چاپ :چهارم ،قم1165 ،
 .55قندوزى الحنفى ،سلیمان بن ابراهیم ،ینابیع الموده ،تحقیق :سید على جمال اشرف
الحسینى ،چاپ اول ،داراالسوة للطباعۀ و النشر 1416 ،هـ( .بى جا).
 .51کراجکی ،محمد أبوالفتح ،کنز الفوائد ،مکتبۀ المصطفوی ،قم.1169 ،
 .54کلینى ،محمدبن یعقوب ،الکافى ،تعلیق و تصحیح :على اکبر غفارى ،چاپ چهارم،
دارالکتب االسالمیه تهران1162 ،
 .52کلینى ،محمدبن یعقوب ،الکافى ،تعلیق و تصحیح :على اکبر غفارى ،چاپ چهارم،
دارالکتب االسالمیهتهران.1162 ،
 .56مجلسی (عالمه مجلسی)  ،محمد باقر ،بحار االنوار ،مؤسسه الوفاء ،بیروت،
1401ق1681/م.
 .55مسلم نیشابوری،صحیح مسلم با شرح نووى ،دارالکتاب العربى ،بیروت
 .58مصباح یزدى ،محمدتقى ،آموزشى عقائد ،چاپ هفتم ،مرکز چاپ و نشر سازمان
تبلیغات اسالمى( ،بى جا) 1150 ،هـ .ش.
 .59مفید (شیخ مفید) ،محمد بن محمد بن نعمان ،االرشاد فی معرفۀ حجج اهلل علی العباد،
دارالمفید ،بیروت1414 ،ق1991/م.
 .80مفید (شیخ مفید) ،محمد بن محمد بـن نعمان،اوائـل المقـاالت ،دارالمفیـد ،بیـروت،
1414ق1991/م.
 .81مفید ،محمدبن بن محمد نعمان ،االختصاص ،تحقیق :على اکبر غفارى ،منشورات
جماعۀ المدرسین فى الحوزة العلمیه قم.
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 .85مکارم شیرازی ،ناصر و همکاران ،پیام قرآن ،چاپ :پنجم ،انتشارات مدرسه امام علی
بن ابیطالب} ،قم.1154 ،
 .81مکارم شیرازى ،ناصر و همکاران ،تفسیرنمونه ،دار الکتب اإلسالمیۀ ،تهران1154 ،
 .84واحدی ،علی بن احمد ،أسباب نزول القرآن ،دارالکتب العلمیه ،بیروت1411 ،ق.
هندی ،متقی،کنزالعمال فی سنن االقوال و االفعال ،مؤسسه الرساله ،بیروت،
1409ق1989/م.

