
 قرآناز نگاه  {امام علیفضایل 

 اکبر حسینیسید علیحجت االسالم والمسلمین 

 اشاره

های دوستان و و ستایش ,رسول خدا بیاندر  ،{شمار امام علیفضایل بی

در قرآن و  {امام علی وصف؛ اما شورانگیز است حالوت وبا  ،حضرت دشمنان 

آیات  .انگیزتر است شگفتو شورتر پر ،م آن مرد آسمانی در کالم الهییتعظتکریم و 

نازل شده و آیات بسیاری نیز در بیان پیامبر و  {فراوانى از قرآن در شأن امام على

 . ه استتطباق یافنبر حضرت ا [ائمه معصومین

 {علی .دو تصویر از یک حقیقت و دو جلوه از نوری واحدند ،{قرآن و علی

 {و قرآن نیز جلوه مکتوب صورت و سیرت علی ،ظهور انسانی آیات وحی تجلی و

از این  یابی و اعراض و غفلت  به دیگری راه می ،هر یک از این دو را برگزینی .است

 . هاست آن یوانهادن هر دو ،دو

لی ع 1؛عَّلِىٌ مَعَ اّلْقُرآنْ وَاّلْقُرآنَ مَعَ عَّلِىّ»: فرماید و قرآن می {علیدرباره  ,پیامبر

قرآن صامت را کسی »: فرماید می مورددر این  {علی «.با قرآن و قرآن با علی است

که  جز آن ،ای نازل نشد آیه ،سوگند به خدا» :و یا فرموده 5«.دارد جز من به سخن وا نمی

  1«.دانم، در کدام مکان و زمان و درباره چه کسی نازل شده است نیک می

منان و امیر ؤعلی برترین م ،شود آغاز می« ذين آمنوااّلّها يا ايّ»در تمامی آیاتی که با 

 .دهد در قرآن خبر می { نام و یاد علی از وسعت  ،, این سخن رسول 4.آنان است

                                                
 .عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، مرکز فرهنگ و معارف قرآن* 

 . 319، ص 44هندى، کنز العمال، ج متقی حسام الدین  ؛172شیخ طوسى، امالى، ص  .4

 .495نهج البالغه، خطبه . 9

 .11، ص4 شواهد التنزیل، ج؛ عبیداهلل بن احمد حسکانی، 189، ص4زرقانی، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج. 9

 .982ص ، 4ج ؛ تفسیر العیاشی، 31،ص 4االولیاء،ج  حلیۀ .1
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  :اند صحابی پیامبر هر یک سخنی گفته ،{در گستردگی آیات پیرامون فضایل علی

 1«.این حجم از آیات نازل نشده است ،{کس جز علی هیچدرباره »: ابن عباس   

که  آن جز ،نازل نشد« ذين آمنواها اّلّيا ايّ»ای در قرآن با خطاب  آیه»: حذیقه بن یمان

نازل شده که هیچ یک از  {علیدرباره آیه  50»: مجاهد 5«.هسته و مغز آن است ،علی

آیه از کتاب  80»: لیلی عبدالرحمان بن ابی 1«.اصحاب در این آیات با او شریک نیست

 از 4«.ت با او در این آیات سهیم نیستنداست که هیچ یک از امّ {خدا، درباره علی

 ،{یابیم که هر یک از قرآن و علی در می 2,ویژه سخن پیامبر به ،شده سخنان یاد

 ،ابهام، برای شأن و عظمت دیگری هستند؛ بینش و منش علی گویا و سندی بیشاهدی 

 .است {ل علییترجمان فضا ،قرآن و های قرآن است بازتاب آیه

. نمایم بررسی می ،است {علیجایگاه درباره که برخی از آیات را  ،در این نوشتار

بیشتر از متون  ،شود آن است تا آنچه در این باره بیان مینوشتار تالش  ،شویم یادآور می

 .باشدسنت  اهل
 دقبررقتب   ررق ب    ررل ررر   ررق     خررل 

 

 گف رررر   لررررل دی رررررلل  دل ررررقتب   
 

 در قرآن {فضایل امام علی

در  {فضایلی که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته، برخی از فضایل امام علی

 3{علىها درباره حضرتى بر نزول آنثان شیعه و سنّمفسران و محدّقرآن است که 

 .اندتصریح نموده

                                                
 .59ص  ،4ج  ،حسکانی، همان. 4

 .39ص  ،همان. 9

 .59ص  همان،. 9

 .55ص  همان،. 1

 «.عَلِىٌ مَعَ الْقُرآنْ وَالْقُرآنَ مَعَ عَلِىّ»: جا که فرموده آن. 5

یکی از آنان  {کسانی است که علیدرباره نازل شده و برخی نیز  {در خصوص امام علی ،آیاتبرخی . 3

 .است
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 پیشگام ایمان. 1

*  ثُـّلَةٌ مِّنَ االَْوَّلِينَ*  تِ اّلنَعِيمِافِى جَنَـ*  اّلْمُقَرَبُونَأُوّلَـئِكَ *  بِقُونَابِقُونَ اّلسَـاوَاّلسَـ»

گرفته  کسانى هستند که در ایمان از دیگران پیشیدر آیه « سابقون» 4«.وَقَّلِيلٌ مِّنَ االَْخِرِينَ

 .انسانى نیز پیشگام هستند و صفات اخالقی و در فضایل

: دمانن ،افراد اشاره شده است هایى از ایندر برخى روایات، به نمونه

 5.فرعون، هابیل، مؤمن آل{طالب یاببنعلى

، امت اسالمى «آخرین»هاى پیامبران پیشین، و مقصود از ، امت«اولین»مقصود از 

هاى پیشین، بدین جهت در امت اسالمى نسبت به امت« سابقون»اندک بودن  1.است

 ،اسالمى، گروه اندکى بودند که از مرداناست که پیشگامان در پذیرشِ اسالم در امت 

ولى فراوانى پیامبران پیشین و تعداد  ؛و نخستین زن، خدیجه بود {نخستین آنان، على

 شترها از نظر تعداد بیشود که آنسبب مى ،ها و وجود پیشگامان در هر امتهاى آنامت

  4.باشند

 عصمت. 2

برخی از شئون پیامبری  دار دهامامت، استمرار نبوت است و امام کسی است که عه

آیات نیز لزوم عصمت امامان را  برخی. عصمت است ،الزمه ایفای این نقش .است
از جمله آیاتی هستند که بر  «مرلواألأو و امامت، تطهیر»: های آیهکنند؛  بیان می

 .داللت دارند {علىو  [اهل بیتعصمت 

 آیه امامت 

مِن ذُرِّيَتِى  ت فَأَتَمَهُنَ قَالَ إِنِّى جَاعِّلُكَ ّلِّلنَاسِ إِمَامًا قَالَ وَابِكَّلِمَ وَ إِذِ ابْتَّلَى إِبْرَهِيمَ رَبُهُ»

امامت و  در این آیه، خدای متعال، از واگذاری منصب 2«.ّلِمِينَايَنَالُ عَهْدِى اّلظَــ قَالَ الَ

                                                
 .41ـ  41آیه واقعه، . 4

عبد علی بن جمعه تفسیر نور الثقلین،  ؛952ـ958، ص 2فضل بن حسن طبرسى، مجمع البیان، ج : ک.ر. 9

 .912، ص 5عروسى حویزى، ج 

 .494، ص 42ج  ،المیزانتفسیر ، محمدحسین، ىئطباطبا. 9

 . 917، ص 99ج  ،مکارم شیرازى و همکاران، تفسیر نمونه. 1

 .491  آیهبقره، . 5
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از اهمیت خاص جا که مقام امامت و رهبرى،  از آن. گوید هاى امام سخن می ویژگی

یک لحظه گناه و نافرمانى و سوء پیشینه، مانع از اعطاى این منصب  .استبرخوردار 

 .گردد مى

  .شود که هرگز به ظلم و گناه آلوده نباشندبه کسانى اعطا مى ،مقام امامت

 ،«ظلم»معناى . تى ناشایست استآیه، قرار دادن کار یا چیزى در موقعیّظلم در این

ظلم به معناى وسیع کلمه به کار رفته و در برابر عدالت  ؛یگران نیستتنها ستم به د

ظلم آن است که شخص، کار یا چیزى  ؛باشدمى( قرار دادن هر چیز در جاى خویش)

 ،قرار دهد و این معنا با مقام امامت و رهبرى مردم ،تى که شایسته آن نیسترا در موقعیّ

سبب  ،نافرمانىو یر و حیاتى است که گناه تی خطولیّئمس ،امامت .سازگار استنابسیار 

الینال »از این بخش آیه  ،«ظلم»گستردگی مفهوم . گردداز دست رفتن این مقام مى

 .آیدبه دست مى« عهدى الظالمین

کردند که به این آیه استدالل مى ,براى اثبات جانشین پیامبر {اطهارائمه

پرستی را  شرک و بت ،{لقمانقرآن از زبان . به بت سجده نکردهیچ گاه  ،{علی

! اى فرزندم ؛4تُشْرِكْ بِاّلّلَهِ إِنَ اّلشِّرْكَ ّلَظُـّلْمٌ عَظِيمٌ بُنَىَ الَايَ»: کند ظلمی بزرگ معرفی مى

  .«ظلم عظیمى است ،براى خدا شریک قرار مده که شرک

از یکى از اساتید ما درباره چگونگی »: نویسد یدر این باره م عالمه طباطبایى

به حکم عقل، مردم چهار : او در جواب فرمود. ال شدؤداللت این آیه بر عصمت س

در ابتدای . 1 ؛انددر تمام عمر هیچ ظلمى نکرده. 5 ؛انددر تمام عمر ظالم. 1: اند دسته

در آغار عمر خویش صالح . 4 ؛اندسپس آن را ترک کرده و عمر خویش ظالم بوده

 .انددهبودند و در بخش پایانی عمر ظلم کر

، براى دسته اول و چهارم مقام امامت را {شکی نیست که حضرت ابراهیم

شامل  {بر اساس چهار احتمال یاد شده، درخواست ابراهیم. درخواست نکرده است

ز نفى کرده است؛ آنچه باقى یقرآن، امامت دسته سوم را ن. باشد گروه سوم و چهارم می

کسانى هستند که از عصمت و  ،ماند، تنها دسته دوم است و این دستهمى

جز  ،هنگام وفات حضرت پیامبر و در تحیازمان این ویژگی در . برخوردارندعدالت

                                                
 .49  آیهلقمان، . 4
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شایستگی چنین  ,ت پیامبریب لاه ،{بعد از علی. قابل انطباق نبود {علی بر

 1.را دارندمنصبی

 آیه تطهیر 

خدا اراده کرده  5؛يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا أَهْلَ اّلْبَيْتِ وَنَمَا يُرِيدُ اّلّلَهُ ّلِيُذْهِبَ عَنكُمُ اّلرِّجْسَ إِ... »

را از هر عیبى پاک  و شما دور کندبیت  است که هرگونه رجس و پلیدى را از شما اهل

شأن نزول  ،است تسنها از طرق اهل ر آنشتحدیث که بی 80نزدیک به « .و منزه گرداند

 {، حسن و حسین}، فاطمه{على، ,پیامبراکرمـ شامل عبا آیه را پنج تن آل

 . داندمىـ 

اى موجب شد تا عده ،آیه تطهیر در میان آیات مربوط به همسران پیامبر قرار گرفتن

وجود  باعبا تردید نمایند؛  سنت در اختصاص این آیه به پنج تن آلاز مفسران اهل

همسران  تااند سنت کوشیده ن موجود در آیه، اهلیروایات فروان و دالیل و قرا

 . معرفی نمایندآیه تطهیر  مصداقرا نیز  ,پیامبر

 دالیل اختصاص آیه تطهیر به آل عبا

آن به هم  معنایو  «تطهیر»آیه اگر پیام آیه با توجه به سیاق معنا شود، ظهور . 1

  .ماند حکمت باقی می تغییرات ناگهانی در این آیه، بی ریزد ومى

انتظار  ،اساس این گردد و بر امل همسر نیز میبیت ش  اهل ،در کاربردهای رایج. 5

 احتماله این کچنان ؛بیت تلقی شوند  اهل ،,در این آیه نیز همسران پیامبر که رود می

دگرگونى ناگهانى و اما  ؛شود یید میأت زنی ،با توجه به سیاق و آیات قبل و بعد آیه تطهیر

از  ،در آیه« یطهرکم» و «عنکم لیذهب»در عباراتی مانند تبدیل ضمیرهاى مؤنث به مذکر 

از سوى دیگر، دالیلى  ،شأن نزول آیهدرباره  1از فریقین نقل شدهو روایات  ،یک سو

دهد که این فراز از شود و نشان مىکه موجب تردید جدّى در وحدت سیاق مى ندسته

 .نیستقابل انطباق با همسران پیامبر  ،آیه

                                                
 .119و  119، ص 4تفسیر نمونه، ج  مورد نظر؛، ذیل آیه 971، ص 4تفسیر المیزان، ج : ک.ر .4

 .99  آیهاحزاب، . 9

، ص 9، ج عن حقائق غوامض التنزیل زمخشرى، تفسیر الکشافمحمود  ؛993ـ  994، ص 43المیزان، ج : ک.ر. 9

، المودةقندوزى، ینابیع سلیمان  ؛913، ص 8طبرسى، مجمع البیان، ج  ؛972، ص 1شوکانى، فتح القدیر، ج  ؛598

 .51، ص 4عبدالحسین امینى، الغدیر، ج  ؛921ص 
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يُطَهِّرَكُمْ  يُرِيدُ اّلّلَهُ ّلِيُذْهِبَ عَنكُمُ اّلرِّجْسَ أَهْلَ اّلْبَيْتِ وَ إِنَمَا»گسستگى این بخش از آیه 

این قسمت از : معتقدندست که بعضى مفسران ا اجتا آن ،از آیات قبل و بعد آن« تَطْهِيرًا

اى است که به سیاق آیات ربطى ندارد و داللت آیه هرگز بر این فراز آیه، جمله معترضه

همین  ؛151بقره،  ؛112نحل،  ؛142انعام، : هاىطور که در سورهمانه ؛متوقف نیست

 1.احکام را آورده و این فراز را ندارد

ت براى مفسر از اهمیّ آیه، بنابراین، گرچه توجه به سیاق و رعایت قبل و بعد

ن و شواهدى مغایر با سیاق وجود دارد، باید یجا که قراامّا آن ،اى برخوردار استویژه

ه در تعارض میان ظهور لفظى و قواعد عقلى، کچنان اولویت دارد؛ ن و شواهدیقرابه 

 .اعراض از ظهور، اصلى معقول و پذیرفته است

اّلرَحْمَـنُ عَّلَى اّلْعَرْشِ » :، مانندها است در آیاتى که سخن از تشبیه خداوند به انسان

دست  1؛اّلّلَهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ يَدُ» ،«آن خداى مهربان که بر عرش هستى محیط است 5؛اسْتَوَى

هایى نورانى  هدر آن روز چهر 4؛وُجُوهٌ يَوْمَئِذ نَاضِرَةٌ»و « خدا باالى دست آنان است

ه خداوند از داریم و با فرض برهان عقلى بر تنزّ ی، ما از ظاهر لفظى دست برم«است

 .دانیم یت، این الفاظ را کنایه از سیطره، قدرت و رحمت مجسمیّ

تعداد  عالمه طباطبایى 5:در متون روایی شیعه و سنی فراوان احادیثوجود  .1

روایت  50دانسته، افزون بر  {بیت  روایاتى را که این بخش از آیه را در شأن اهل

 6.سنت آمده است در متون روایى شیعه و اهل ،هاى مختلفداند که از راهمى

گونه آلودگى و گناه را به طور  براى جنس است و هر ،«الرجس»در الف و الم  .4

از  ,در حالی که زنان پیامبرکند؛  و از طهارتی ویژه حکایت میشود مطلق شامل مى

 فِي قَرْنَ وَ»: فرمایدچنین طهارتی برخوردار نیستند؛ قرآن، خطاب به همسران پیامبر مى

                                                
 .948همان، ص . 4

 .5  آیهطه، . 9

 .41  آیهفتح، . 9

 .99آیه قیامه، . 1

 .اند یث متواتر دانستهدای از احا مونهناین احادیث را  ،برخی. 5

 .947ص ، 43المیزان، ج . 3
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ـ پس از  ,پیامبر نکه عایشه ـ یکى از زناحال آن« .از خانه بیرون نشوید 1؛...بُيُوتِكُنَ

و نمود خروج  {از خانه خارج شد و در برابر حضرت علىآن حضرت، درگذشت 

با این آیه مخالفت کرد و مرتکب گناه شد؛ قرآن کریم در سوره تحریم دو تن از زنان 

خدا ]اگر شما دو زن به درگاه خدا توبه کنید »: دهدپیامبر را مورد عتاب قرار مى

خدا موالى  ،در حقیقت ،پیامبر یکدیگر را پشتیبانى کنید بر ضدّ، اما اگر [آمرزنده است

در روایتى ابن « .ن و فرشتگان پشتیبان او خواهند بوداو جبرئیل، صالح مؤمن او است

 5.است که منظور از این دو تن، عایشه و حفصه هستند کرده عباس از خلیفه دوم نقل

در حالی که ضمایر قبل و  ؛جمع مذکر است ،«تطهیر»آیه  ضمایر به کار رفته در .2

 .که به زنان پیامبر مربوط است، همه به صورت جمع مؤنث آمده استبعد آن

اند؛ اگر این آیه شامل خود را مشمول این آیه ندانسته ,هیچ یک از زنان پیامبر .6

و از آن  ساختندها مانند عایشه و حفصه آن را مطرح مىبعضى از آن ،تردید بود، بیآنان

بهره تبلیغاتى  1«المؤمنینامّ»که عایشه از لقب چنان ؛بردند یبهره تبلیغاتى م

 4.بردفراوانى

 مراألولىأآیه 

اطاعت از  ،خداوند در این آیه 5«.اَطيعُوا اّلّلّهَ واَطيعُوا اّلرَسولَ واُوّلِى االَمرِ مِنكُم»

در حالی  ؛خدا قرار داده استاالمر را الزم شمرده و آن را در کنار اطاعت رسول  اولى

از  ،این آیه .تفاوتى بیان نشده است ،االمر و اطاعت خدا و رسول که میان اطاعت اولى

از نگاه برخی  ،االمر در این آیه یلزوم عصمت اول. کند االمر حکایت می یعصمت اول

  اهل روایاتى که در تفسیر این آیه نقل شده نیز ؛سنت نیز دور نمانده است مفسران اهل

 6.االمر دانسته است را اولى {بیت معصوم

                                                
 .99  آیهاحزاب، . 4

 . 919، ص 3، ج فی تفسیر المأثور المنثور درّالسیوطى، جالل الدین . 9

  .953، ص 4عالمه سید مرتضى عسکرى، احادیث ام المؤمنین عایشه، ج : ک.ر. 9

 . تفسیر المیزان و تفسیر نمونه، ذیل آیه یادشده: ک.ر ،برای اطالع از دالیل تفصیلی. 1

 .52  آیهنساء، . 5

؛ 954ـ  914، ص 4، تحقیق سید على جمال اشرف حسینى، ج ةالمود سلیمان بن القندوزى حنفى، ینابیع: ک.ر. 3

 . 112، ص 1تفسیر المیزان، ج 
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  ,جان پیامبر. 3

فَنَجْعَل فَقُلْ تَعَاّلَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَ نَبْتَهِلْ »

کنیم، شما بیایید ما فرزندان خود را دعوت مى: ها بگوبه آن 4؛ ذِبِينَاّلَعْنَتَ اّلّلَهِ عَّلَى اّلْكَ

ما از  .ما زنان خویش را دعوت نماییم، شما هم زنان خود را .هم فرزندان خود را

گاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر آن .نفوس خود دعوت کنیم، شما هم از نفوس خود

 «.دروغگویان قرار دهیم

 اند که آیه مباهله در حق اهلدهمفسران و محدثان شیعه و اهل تسنن، تصریح کر

نازل شده است و پیامبر تنها کسانى را که همراه خود به میعادگاه برد،  ,بیت پیامبر

پیامبر  ،یک طرف 1.بودند 9{و على {فرزندانش حسن و حسین و دخترش فاطمه

  4.نصارایى هستند که براى احتجاج آمده بودند ،و طرف دیگر {بیتشو اهل ,اکرم

ها را  ها نازل شده است که پیامبر، آن این آیه، درباره هیأت نجرانى و همراهان آن  

ها تا فرداى آن روز از حضرت مهلت خواستند و پس از  آن. به مباهله دعوت کرد

شما فردا به : ها گفت به آن( شان روحانى بزرگ)هاى نجران، اسقف مراجعه به شخصیت

اش براى مباهله آمده بود، از مباهله با او و خانوادهاگر با فرزندان . محمد نگاه کنید

در حالى که  ؛فرداى آن روز، پیامبر آمد. بترسید و اگر با یارانش آمد، با او مباهله کنید

رفتند و پیش روى او راه مى {را گرفته و حسن و حسین طالب یاببندست على

                                                
 .34 آل عمران، آیه. 4

از بزرگان بنام اهل سنت نیز این  ی، تنها به شیعیان اختصاص ندارد و شمار{به حضرت على« انفسنا» تفسیر. 9

 :، از جملهاند تفسیر را روایت کرده

احمدبن حنبل در مسند، ج ؛ چاپ محمد على صبیح، مصر ،491، ص 7ج  ،صحیحال ،مسلم بن حجاج نیشابورى

، میمنۀ، چاپ 429، ص 9، ج (34آل عمران، )طبرى در تفسیر خود، ذیل آیه مباهله  ؛، چاپ مصر485، ص 4

 حافظ ابونعیم اصفهانى در کتاب دالئل ؛، چاپ حیدر آباد دکن451، ص 9در مستدرک، ج نیشابوری حاکم  ؛مصر

فخررازى در  ؛الهنديۀ، چاپ 71واحدى نیشابورى در کتاب اسباب النزول، ص  ؛، چاپ حیدر آباد927، ص النبوة

، 429، ص 4، ج عن حقائق غوامض التنزیل کشافالزمخشرى در ؛ ، مصرالبهیۀ، چاپ 85، ص 8تفسیر کبیر، ج 

 .چاپ مصطفى محمد

 .944، ص 9تفسیر مجمع البیان، ج : ک.ر. 9

 .911ـ  999، ص 9المیزان فى تفسیر القرآن، ج : ک.ر. 1
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ها پیشاپیش  که اسقف آندر حالى  ؛نصارا نیز بیرون آمدند. پشت سرش بود }فاطمه

این پسر عمو و : به او گفتند. همراهان پیامبر سؤال کرددرباره اسقف، . آنان قرار داشت

و این دو پسر، فرزندان دختر او از  او استترین خلق خدا نزد داماد او و محبوب

هستند و آن بانوى جوان، دخترش فاطمه است که عزیزترین مردم نزد او و  {على

بینم که در مباهله با  یمن مردى را م: اسقف گفت.او استن افراد به قلب ترینزدیک

به سوگند کنم راستگو باشد که در این صورت، کند و گمان مىکمال جرأت اقدام مى

که در تمام دنیا، یک نصرانى وجود درحالى ؛خدا، یک سال بر ما نخواهد گذشت

ما ! اى ابوالقاسم: عرض کرد ,خدا رسولگاه خطاب به  آن .نداشته باشد که آب بنوشد

نیز با آنان مصالحه نمود و  ,نماییم و پیامبربلکه مصالحه مى ؛کنیمبا تو مباهله نمى

  4.ای در این زمینه نوشته شدعهدنامه

 پیامبرو پشتیبان وزیر  .4

يَفْقَهُوا *  مِّن ّلِّسَانِى وَاحّْلُلْ عُقْدَةً*  يَسِّرْ ّلِى أَمْرِى وَ*  قَالَ رَّبِّ اشْرَحْ ّلِى صَدْرِى»

أَشْرِكْهُ فِى  وَ*  اشْدُدْ بِهِ أَزْرِى*  رُونَ أَخِىاهَ*  اجْعَل ّلِّى وَزِيرًا مِّنْ أَهّْلِى وَ*  قَوّْلِى

و گره از زبانم ! و کارم را برایم آسان گردان ،ام را گشاده کنسینه! پروردگارا 9؛...أَمْرِى

با ! برادرم هارون را ،وزیرى از خاندانم براى من قرار دهو ! بگشاى تا سخنان مرا بفهمند

هنگامى که از  {حضرت موسى «.او پشتم را محکم کن و او را در کارم شریک ساز

طرف خداوند متعال به پیامبرى برگزیده شد، براى پیشبرد اهدافش از خداوند 

ویش از پروردگار خ {؛ آیات یادشده تمنایی است که موسیدرخواست کمک نمود

 .دارد

؛ همین درخواست را از خداوند متعال نمود ,در روایات آمده است که پیامبر اکرم

 :را نهاد« {على»نام « هارون»به جاى نام فقط 

از تو  ؛که برادرم موسى تقاضا کردخواهم مى رامن از تو همان ! پروردگارا»

گره از زبانم بگشایى تا  .ام را گشاده گردانى و کارها را بر من آسان کنىخواهم سینهمى

 .را {براى من وزیرى از خاندانم قرار دهى، برادرم على .سخنانم را درک کنند

                                                
 .199، ص9؛ جعفر سبحانی، فروغ ابدیت، ج939، ص 9المیزان، ج ترجمه : ؛ رک572 ص ،9  ج نمونه، تفسیر .4

 .95 -95  طه، آیه. 9
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خداوندا پشتم را با او محکم کن و او را در کار من شریک گردان تا تو را تسبیح 

 1«.گوییم، و تو را بسیار یاد کنیم که تو به حال ما بصیر و بینایى

سنت نقل شده است که پیامبر اکرم در   از شیعه و اهلنین در احادیث فراوانى مچه

 :فرمود {به حضرت على، مختلف مواردیجنگ تبوک، و 

به منزله  ،تو نسبت به من 5؛اَنْتَ مِنّى بِمَنْزِّلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسى اِّلّا اَنّهُ ال نَبِىَ بَعْدى»

حدیث »حدیث، به این « .که پس از من پیامبرى نیست جز این ؛هارون از موسى هستى

 .اندسنت، به آن اشاره نموده  معروف است که بسیارى از مفسران شیعه و اهل« منزلت

 ایثار نماد .5

، بعضى مردم 9؛وَمِنَ اّلنَاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اّلّلَهِ وَاّلّلَهُ رَءُوفٌ بِاّلْعِبَادِ»

فروشند  یود را در برابر خشنودى خدا مجان خ ],در جایگاه پیغمبر وابیدنهنگام خ[

 «.و خداوند نسبت به بندگانش مهربان است

خانه  ،از بهترین جنگاوران قریش تن 60شهرت یافت،  «المبیتليلة»که به آن شب 

فرشته وحى، . را به شهادت رسانند ,آن حضرتتا ند را محاصره کرد ,پیامبر

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ اّلَذِينَ »: فرمایدقرآن مى که چنان ساخت؛ رسول خدا را از این نقشه آگاه

به  1؛كَفَرُواْ ّلِيُّثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُّلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اّلّلَهُ وَاّلّلَهُ خَيْرُ اّلْمَـكِرِينَ

ه یادآور هنگامى را که کافران بر ضد تو حیله کردند و بر آن شدند که تو را در زندان نگ

شوند و خداوند مکر آنان را به آنان از در مکر وارد مى. دارند یا بکشند و یا تبعید کنند

 «.جوتر استاز همه چاره ،گرداند و خداوندخودشان باز مى

ریخت که مشرکان در تعقیب او نباشند تا از مکه دور باید طرحى مى ,پیامبر

در عین حال،  ؛کردرى خانه را ترک مىگیباید با استفاده از شیوه غافل ،رواز این .شود

براى اجراى این  .است کرد که در خانه است و در بستر خود آرمیدهچنین وانمود مى

                                                

 .925، ص 1درالمنثور، ج ال ؛973، ص 9تفسیر نور الثقلین، ج : ک.ر. 4

 .421، ص 4شواهد التنزیل، ج  ؛957، ص 7مجمع البیان، ج : ک.ر. 9

 . 917  بقره، آیه .9

 .91انفال، آیه. 1
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که جز  گذشته این طرح را عملی سازد و حال آن ی از جانالزم بود که فرد ،نقشه

  1.قرار دیدار خدا نبودند یک از یاران رسول خدا این گونه بی هیچ {علی

براى  ،تصمیم گرفت مهاجرت کند ,هنگامى که پیامبر اسالم»: گویدمىثعلبى 

را به جاى خویش قرار  {هایى که نزد او بود، علىاداى قرض خود و تحویل امانت

و مشرکان اطراف خانه او را محاصره کرده  رفت میداد و شب هنگام که به سوى غار 

که  را (بُرْد حضرمى)سبز د و پارچه یدر بستر او خواب {بودند، دستور داد على

در این هنگام، خداوند به جبرئیل و  .دیروى خویش کش ،مخصوص رسول خدا بود

که من میان شما برادرى ایجاد کردم و عمر یکى از شما را نمود میکائیل وحى 

کدام یک از شما حاضر است ایثار کند و زندگى دیگرى را بر خود . تر قرار دادمطوالنى

 5. حاضر نشدندیک مقدم دارد؟ هیچ

 امت گر  یتاده. 6

در [تو انذار کننده هستى و براى هر قوم، ! اى پیامبر 9؛ّلِكُلِّ قَوْم هَاد إِنَمَآ أَنتَ مُنذِرٌ وَ»

 « .است« هدایتگرى» ]هر عصر و زمان

 ؛پذیر است، از جهت معنا، بر پیامبر، امام و دانشمندان اطالق(رتگهدای)« هاد»واژه 

با این تفاوت که پیامبر و امام، مصداق اکمل، و  ؛ر جامعه هستندتگهمه آنان هدای چون

ترى از در مرتبه پایین ،رى قرار دارند و علما و دانشمندانتگدر مرتبه باالیى از هدای

امّا با توجه به روایات فراوانى که از شیعه و سنى در ذیل این آیه نقل  ؛رى هستندتگهدای

است و مقصود  ,پیامبر اسالم( انذارکننده)« منذر»که مقصود از  شودشده، روشن مى

دهد و حافظ و  یاست که راه پیامبر را ادامه م {امام معصوم( رتگهدای)« هاد»از 

 4.او استنگهبان شریعت 

ّلِكُلِّ قَوْم  إِنَمَآ أَنتَ مُنذِرٌ وَ»، در ذیل این آیه در تفسیر جمله «سیوطى»و « فخر رازى»
و  نهاددستش را بر سینه خود  ,پیامبر اکرم» :کنندنقل مىدیگران  ابن عباس واز « هَاد

                                                
 . 494ـ  499، ص 4شواهد التنزیل، ج حسکانی،  ؛934مسترشد، ص المحمد بن جریر طبرى، : ک.ر. 4
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 ،به وسیله تو! تویى هادى: اشاره کرد و فرمود {سپس به شانه على .منم منذر: فرمود
 1«.شوندیافتگان هدایت مى هدایت ،پس از من

گردیده ، حدود پانزده روایت در این باره نقل شده یادذیل آیه  «الثقلین نور»در تفسیر 
هادِىُ كُلِ  كُلُ اِمامٍ»: نقل شده که فرمودند {از جمله از امام باقر و امام صادق است؛

 5«.است هدایتگر مردم زمان خود در ،هر امام معصومى ؛قَوْم فى زَمانِهِ

 طلبی شهادت. 7

مِنْهُم مَن يَنتَظِرُ  دُوا اّلّلَهَ عَّلَيْهِ فَمِنْهُم مَن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنَ اّلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَـهَ»
 ،مردانى هستند که بر سر عهدى که با خدا بستند ،در میان مؤمنان؛ 9مَا بَدَّلُوا تَبْدِيال وَ

بعضى پیمان خود را به آخر بردند و در راه او شربت شهادت  .اندصادقانه ایستاده
در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلى در عهد و پیمان خود  ،نوشیدند و بعضى دیگر

 «.ندادند

 فشانی کسانى هستند که در راه اسالم خالصانه جان ،«مَن قَضَى نَحْبَه»مقصود از 

حمزه سیدالشهداء عموى پیامبر و  ،,امبردر زمان پیهای برتر این ایثار  ؛ نمونهکردند
 .شهداى بدر و احد بودند

اند که و آماده اند قرار وصل و شیدایی شهادت بی، کسانى هستند که «مِنْهُم مَن يَنتَظِر»

حضرت على بن  ،,آن در زمان پیامبرنمونه بهترین  ؛دکننرا فداى اسالم  ویشجان خ
 .است {طالب یاب

و  ،به حمزه عموى پیامبر و شهداى جنگ بدر و احد« نَحْبَهمَن قَضَى » ،در روایات

که حضرت  چنان ؛تفسیر شده است {طالب یبه على بن اب« مِنْهُم مَن یَنتَظِر»جمله 
فَاَنَا وَ اّلّلّهِ اَّلمُنتَظِر و ما « رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اّلّلّهَ عَّلَيه» فينا نَزَّلَت»: فرمایدمى {على

من منتظر هستم و  !به خدا سوگند. ن آیه درباره ما نازل شده استای 4؛بدّلت تَبديال
 «.هرگز تغییرى در این عهد و پیمان نیست

                                                
 .15، ص 1الدرّ المنثور، ج  ؛41، ص 7ج مفاتیح الغیب، رازى، عبداهلل محمدبن عمر فخرالدین  ابو :ک.ر. 4

 .  185ـ189، ص 9تفسیر نورالثقلین، ج . 9

 .99  احزاب، آیه. 9

تفسیر  ؛921، ص 43تفسیر المیزان، ج  ؛1، ص 9شواهد التنزیل، ج  ؛413، ص 8مجمع البیان، ج  :ک.ر. 1

 .952ـ958، ص 1نورالثقلین، ج 
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 فریادگر برائت. 8

مفسران و مورّخان اتفاق نظر دارند که در سال نهم هجرى، هنگامى که آیات بیشتر 

 ,بر اسالمشکن نازل شد، پیام مشرکان پیمان انخستین سوره توبه درباره اعالن جنگ ب

هنگام حج در مکه آن را براى عموم در  تا ابوبکر را براى ابالغ این فرمان انتخاب نمود

 {طالب یولى چیزى نگذشت که آیات را از او گرفت و به على بن اب ؛مردم بخواند

ابالغ کند و او نیز چنین  آن راو حضرت را مأمور ابالغ آن کرد تا در مراسم حج  سپرد

 1.کرد

که چرا پیامبر  در پاسخ این پرسش ,روایات فراوانى آمده است که پیامبر اکرمدر 

جبرئیل نزد من »: فرمود ،کردن را مأمور ابالغ آن اآیات را از ابوبکر گرفت و امیرمؤمن

 5«.مگر خودت یا مردى از تو ،کنداین پیام را کسى از سوى تو ادا نمى: آمد و گفت

ترین مراحل تاریخ اسالم هاى مشرکان، یکى از حساسناى پیماغکه ال با توجه به این

ترین ترین و شجاعآگاه، باید طلبیداى را مىالعاده تدبیر و شجاعت فوق ،بود و آگاهى

پیامبر از طرف خداوند مأمور شد تا  ،به همین جهت .دش میفرد براى این کار انتخاب 

 ،زیرا کسى دیگر ؛ابالغ نمایدن آن را اآن را از ابوبکر بگیرد و خودش یا امیرمؤمن

 1.شایسته اعالن آن پیام به مشرکان نبود

  برترین انسان. 9

کسانى که  ،در حقیقت 1؛إِنَ اّلَذِينَ آمَنُوا وَعَمِّلُوا اّلّصَاّلِحَاتِ أُوّْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ اّلْبَرِيَةِ»

 «.ندهست  ند که بهترین آفریدگانا آنان ،اند و کارهاى شایسته کرده ایمان آورده

در این سوره، اهل کتاب و مشرکانى است ( بدترین مخلوقات)« شَرّاّلبَرِيَة»منظور از 

که به موجب سنت خداوند متعال براى آنان آمده ( هاى روشنىدلیل)هایى که به بیّنه

 .ها در آتش دوزخ استاین تعبیر، دلیلى براى جاودان ماندن آن. بود، کافر شدند

                                                

 .987، ص 2پیام قرآن، ج  مکارم شیرازی، ناصر، :ک.ر. 4

 .912، ص 9الدرّ المنثور، ج  ؛942ـ911، ص 4شواهد التنزیل، ج : ک.ر. 9

 .929ـ924پیام قرآن، ص : ک.ر. 9

 .7 و 3  هبینه، آ ی. 1
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ولى بهترین  اند؛هاى صالحمؤمنان و انسان ،(بهترین مخلوقات)« رِيَةخَيرُاّلبَ»مراد از 

که در روایات فراوانى، آیه  چنان ند؛سته و پیروان حقیقى او {حضرت على ،آن نمونه

از جمله  ؛و پیروان او تفسیر شده است {به حضرت على« أوُّلئكَ هُم خَيرُاّلبَرِيَة»

وعده  .ها تو و شیعیانت هستیدآن! یا على»: ودهنگام قرائت این آیه فرم ,پیامبراکرم

و شیعیان  {نین دشمنان حضرت علىمچه 1«.کنار حوض کوثر است ،من و شما

 5.اندخوانده شده« شُرُاّلبَرِيَة»در برخى روایات  ایشان،

 كنندهانفاق . 11

يُطْعِمُونَ اّلطَعَامَ عَّلَى حُبِهِ  وَ * مُسْتَطِيرًايَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُهُ  يُوفُونَ بِاّلنَذْرِ وَ* .....»

إِنَا  * ّلَا شُكُورًا إِنَمَا نُطْعِمُكُمْ ّلِوَجْهِ اّلّلَهِ ّلَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَ * أَسِيرًا يَتِيمًا وَ مِسْكِينًا وَ

 * سُرُورًا ّلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَ شَرَ ذَّلِكَ اّلْيَوْمِ وَ فَوَقَاهُمُ اّلّلَهُ * نَخَافُ مِن رَبِنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا

 و شرّ که روزى از و کنند مى وفا خود نذر به ها آن...  9؛حَريراً وَ جَنَةً صَبَرُوا بِما جَزاهُمْ وَ

 دارند، ]نیاز و[ عالقه آن به کهاین با را ]خود[ غذاى و ترسند مى ،است گسترده عذابش

 اطعام خدا برای را شما ما ]:گویند مى و[! دهند مى «اسیر» و «یتیم» و «مسکین» به

 در ایم، ترسنده پروردگارمان از ما! خواهیم نمى شما از سپاسى و پاداش هیچ و کنیم مى

 شرّ از را آنان خداوند ]عمل و عقیده این ه جهتب[! است سخت و عبوس که روزى آن

 برابر در و! سرورند و شادى غرق که حالى در ؛پذیرد مى را ها آن و دارد مى نگه روز آن

  «.دهد مى پاداش انآن به را بهشتى حریر هاىلباس و بهشت صبرشان،

درباره  1،و یا هیجده آیه آن( دهر)شیعه اتفاق نظر دارند که سوره انسان  وراناندیشه

ها فضه نازل و خادم آن [حضرت على و حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین

معروف اهل سنت نقل  نلماااز ع تن 14عالمه امینى این شأن نزول را از . شده است

 2.مشهور، بلکه متواتر است ،سنت  این شأن نزول در میان اهل از این رو، .کرده است

                                                
 .972، ص 3الدرّ المنثور، ج  ؛152، ص 9شواهد التنزیل، ج ؛ 145، ص 41مجمع البیان، ج : ک.ر. 4

 .374امالى، ص شیخ صدوق، . 9

 .49 -7  هانسان، آی .  9

 «.وراًشکُم مَکُعیُسَ کانَ وَ... » 99تا آیه « ... ألبرارإ إنَ» 5از آیه . 1

 .444ـ417، ص 9عالمه امینى، الغدیر، ج : ک.ر. 5
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با جمعى از یاران  ,پیامبر .بیمار شدند ]حسن و حسین»: گویدابن عباس مى

خوب بود نذرى براى شفاى ! اى ابوالحسن: فرمودند {علىشان آمدند و به  به عیادت

ها بود، نذر کردند که و فضه که خادم آن }، فاطمه{على. کردىفرزندان خود مى

نیز  ]حسن و حسین ،ى روایاترخب بنابر. ها شفا یابند، سه روز روزه بگیرنداگر آن

در حالى  ؛شفا یافتندچیزى نگذشت که هر دو . کنیم روزه بگیریمما هم نذر مى: دگفتن

سه من جو قرض نمود و  {على. خالى بود شان که از نظر مواد غذایى دست

 ،خواستند آن را تناول کنندوقتى مى .یک سوم آن را آرد کرد و نان پخت }فاطمه

باز هم پیش از تناول، یتیمى از  .سپس حضرت یک سوم دیگر را پخت .مسکینى آمد

مانده نان پختند که اسیرى آمد و پس از تقاضاى  اقىبا یک سوم ب .ها کمک خواستآن

برخی روایات، تمام جریان کمک به مسکین، یتیم و  بنابر 1.نان را به او دادند ،کمک

 .اسیر در یک روز اتفاق افتاد

را گرفته، خدمت پیامبر  ]دست حسن و حسین {هنگامى که صبح شد، على

این : فرمود. لرزنددید از شدت گرسنگى مىها را مشاهده کرد، وقتى پیامبر آن .آمدند

ها سپس برخاست و با آن .است سختبراى من بسیار  ،بینمحالى را که در شما مى

در محراب عبادت که دید فاطمه را شد،  }هنگامى که وارد خانه فاطمه. حرکت کرد

هایش به گودى در حالى که از شدت گرسنگى دل او به پشت چسبیده و چشم ؛ایستاده

! اى محمد: و گفتشد جبرئیل نازل  ،در همین هنگام .ناراحت شد ,پیامبر .نشسته

هل »سپس سوره  .گویدخداوند با چنین خاندانى به تو تهنیت مى .این سوره را بگیر

  5«.را بر او خواند« أتى

فقط به این مورد اختصاص ندارد؛ بلکه در موارد متعدد دیگر نیز  {انفاق امام علی

 فَّلَهُمْ عَالنِيَةً وَ سِرًا اّلنَهارِ وَ بِاّلّلَيْلِ أَمْواّلَهُمْ يُنْفِقُونَ اّلَذينَ»: نمود؛ از جمله حضرت انفاق

ها که اموال خود را به هنگام آن 9؛يَحْزَنُونَ هُمْ ال وَ عَّلَيْهِمْ خَوْفٌ ال وَ رَبِهِمْ عِنْدَ أَجْرُهُمْ

                                                

 .922، ص 9قمى، ج تفسیر . 4

، 9شواهد التنزیل، ج  ؛911ـ919، ص 95تفسیر نمونه، ج  ؛444الغدیر، ص  امینی، عبدالحسین، :ک.ر. 9

 .141ـ929 ص

 .971  بقره، آیه. 9
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مزدشان نزد پروردگارشان است و نه ترسى کنند، شب و روز، پنهان و آشکار، انفاق مى

 « .شوندهاست و نه غمگین مىبر آن

یکى را  ؛چهار درهم داشت {در احادیث بسیارى بیان شده است که حضرت على

 ،در شب و دیگرى را در روز، سومى را به طور مخفى و چهارمى را آشکارا صدقه داد

  هاى تفسیر اهلدر کتاب ،مضمون این حدیث 1:و این آیه در شأن آن حضرت نازل شد

عساکر، طبرانى، ابن  از ابى« الدر المنثور»که سیوطى در  چنان ؛سنت نیز نقل شده است

 5.این حدیث را نقل کرده است ،حاتم و جمعى دیگر

 صالح المؤمنین. 11

 ذّلِكَ بَعْدَ اّلْماَلئِكَةُ وَ اّلْمُؤْمِنينَ ّلِحُصا وَ جِبْريلُ وَ مَوْالهُ هُوَ اّلّلَهَ فَإِنَ عَّلَيْهِ تَظاهَرا إِنْ وَ»

دست به دست هم دهید، کارى از پیش نخواهید  ,اگر شما بر ضدّ پیامبر اکرم ؛9ظَهيرٌ

مؤمنان و فرشتگان صالح چنین جبرئیل و مو ه او استو یاور  چرا که خداوند موال ؛برد

 «.نیز پشتیبان او هستند

: ى آن چنین استاالیه آمده که معن و مضافبه صورت مضاف « صالح المؤمنین»

با  ،اگر حالت عمومى داشت .یک نفر است ،مصداق آن و، «صالح از میان مؤمنانی فرد»

این نکته در روایات نیز مورد تأکید قرار گرفته و . آمدمى« والمؤمنون الصالحون»: عبارت

تفسیر شده و  {لىبه ع« صالح المؤمنین»سنت،   فراوانى از شیعه و اهل احادیثدر 

است و  {علی آیه،ترین مصداق دهد که تنها مصداق آیه و یا برترین و کاملنشان مى

، اهمیت این (و جبرئیل و صالح المؤمنین)که در کنار جبرئیل قرار گرفته  با توجه به این

چرا که پس از خداوند و جبرئیل امین، برترین یار و  ؛شودخوبى آشکار مى فضیلت به

در ذیل « حاکم حسکانى حنفى» .بود {در تمام طول عمر، على ,یامبر اسالمیاور پ

صالح »کند که منظور از بیش از پانزده روایت از طرق مختلف نقل مى ،این آیه

 .است {طالب یعلى بن اب« المؤمنین

                                                
 .921، ص 4 نورالثقلین، ج. 4

 .939، ص 4الدرّ المنثور، ج . 9

 .1  تحریم، آیه . 9
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را م ,پیامبر اکرم: فرمودشنیدم که مى {نقل شده که از على« عمار یاسر»از 

تو  !اى رسول خدا ،آرى :آیا تو را بشارت دهم؟ عرض کردم: فرمودفراخوانده و 

 اى نازل کردهخداوند درباره تو آیه: فرمود ,پیامبر. دهنده به خیر بودى همیشه بشارت

خداوند تو را )اى ردیف جبرئیل شده تو قرین و هم: عرض کردم کدام آیه؟ فرمود .است

 1«.این آیه را تالوت کردسپس  .(قرین او ساخته

 «علم كتاب»داناى  .12

مَنْ عِندَهُ عِّلْمُ  بَيْنَكُمْ وَ قُلْ كَفَى بِاّلّلَهِ شَهِيدًا بَيْنِى وَ وَيَقُولُ اّلَذِينَ كَفَرُواْ ّلَسْتَ مُرْسَالً»

خدا و آن   کافى است :بگو .گویند تو فرستاده نیستى مى ،کسانى که کافر شدند 9؛اّلْكِتَـبِ

 « .میان من و شما گواه باشد ،استکس که نزد او علم کتاب 

آیا آن کس که دلیل آشکارى از  9؛...يَتّْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ أَفَمَن كَانَ عَّلَى بَيِّنَة مِّن رَبِّهِ وَ»

  «. ...باشدپروردگار خویش دارد و به دنبال او، شاهدى از سوى او مى

مقامى بس گیرد،  قرار می شهادت خدا در کنارشک، کسى که شهادت او بى  

کند که این شأن و منزلت به دلیل برخورداری  قرآن با صراحت بیان میو  داردارجمند 

 و او را شده است نیز به این شاهد اشارهسوره هود 15در آیه . است «علم الکتاب»از

که شاهد از خاندان بدان معنا است « منه»کلمه : شمرده است ,رسول خداپیرو محض 

از شیعه و سنى نقل شده که  فراوانیروایات  ؛است {بیت او  و اهل ,ارسول خد

ابن مغازلى شافعى از عبداهلل بن عطاء روایت ؛ است {طالب ، على بن ابی«شاهد»

یکى از علماى )بودم که فرزند عبداهلل بن سالم  {روزى در حضور امام باقر: کرده

: از آن حضرت پرسیدم .کردعبور ( اسالم آورد ,اهل کتاب که در زمان رسول خدا

نه، بلکه منظور على : پدر این شخص است؟ فرمود« من عنده علم الکتاب»آیا منظور از 

إِنَمَا وَّلِيُكُمُ اّلّلَهُ وَرَسُوّلُهُ وَاّلَذِينَ »و آیه « يَتّلوُه شاهِد مِنهُ»است که آیه  {طالب بن ابی

 سنت شیعه و اهل چندین روایت از همچنین. نیز در شأن او نازل شده است 1«...ءَامَنُواْ

                                                

 .999، ص 42المیزان فى تفسیر القرآن، ج  ؛959ـ914، ص 9شواهد التنزیل، ج : ک.ر. 4

 .19  رعد، آیه . 9

 .47  هود، آیه . 9

 .55  مائده، آیه .1
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همین معنا  1؛باشدمى {طالب در سوره هود، على بن ابی« شاهد»نقل شده که منظور از 

 ،«منه»از واژة شده  با توجه به ویژگى یاد 5.از ثعلبى به دو طریق روایت شده است

 . کسى نبوده است {جز حضرت على ،شود که مصداق آنروشن مى

 کتابمفهوم علم ال

 درو احضار تخت بلقیس که  {از داستان حضرت سلیمان ،«علم الکتاب»اهمیت 

قَالَ اّلَذِى عِندَهُ عِّلْمٌ مِّنَ اّلْكِتَـبِ »: فرمایدقرآن کریم مى .شودروشن مىآمده، سوره نمل 

داشت،  «الکتابعلم »اى از کسى که بهره 9؛أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَ إِّلَيْكَ طَرْفُكَ

 «. ...هم زنىرکه چشم بپیش از آن ،کنممن تخت بلقیس را حاضر مى :گفت

توان با چنین  دارد و میانگیزى  ، چنین اثر شگفت«علم کتاب»آگاهى به برخى از اگر 

و در فاصله زمانی کمتر از یک چشم بر هم زدن  1هاعلمی تختی عظیم را از فرسنگ

از قدرتی  مند است،کسی که از تمامی این علم بهره ،دتوان حدس ز، مىجا کرد جابه

 ،«...مَنْ عِنْدَه» توان باور کرد که چگونه می 2.فراتر از درک و توصیف برخوردار است

  3.شده باشد ، یهودی مسلمانسالمبنعبداهلل

 اطاعت از حکم نجوا. 13

فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَّلِكَ خَيْرٌ ّلَكُمْ يَا أَيُهَا اّلَذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ اّلرَسُولَ »

اگر بخواهید با رسول نجوا کنید، پیش از آن  7؛«.وَأَطْهَرُ فَإِن ّلَمْ تَجِدُوا فَإِنَ اّلّلَهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

 « .باید صدقه بدهید

 ,پیامبر جمعى از ثروتمندان، خدمت»: نویسندمی مفسران در شأن نزول آیه

این عمل عالوه بر این که وقت پیامبر را ] کردند یآمدند و با آن حضرت نجوا ممى

                                                
 .932ـ 952، ص 4شواهد التنزیل، ج : ک.ر. 4

 . 25ـ 21، ص 9البرهان فى تفسیر القرآن، ج : ک.ر. 9

 .11 نمل، آیه . 9

که مقر حکومت بلقیس است تا سرزمین فلسطین پایتخت حکومت حضرت ( در یمن)از سرزمین سباء . 1

 .{سلیمان

 .مان آیهتفسیر المیزان، ذیل آیه و بحث روایى ذیل ه ؛971ـ938، ص 9ـ4مصباح یزدى، آموزش عقاید، ج . 5

 .، عبداهلل بن سالم است«عنده علم الکتاب»برخی از مفسران اهل سنت، معتقدند که . 3

 .49  آیه ،مجادله . 7
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خداوند به  [.گرفت، مایه نگرانى مستضعفان و موجب امتیازى براى ثروتمندان بودمى

جز یک  .اى به نیازمندان بپردازندها دستور داد که پیش از نجوا با پیامبر اکرم، صدقهآن

ن امؤمن جز امیر او، کسی و 1ن از دادن صدقه و نجوا خوددارى کردندناهمه مسلما ،نفر

 .نبود

این بود که از این راه بر  با پیامبرهدف گروهى از نجوا  :معتقدندبرخى مفسران 

دیگران برترى جویند و پیامبر گرامى نیز از روى بزرگوارى خاص خود در عین حال 

را از این کار نهى  انآن خداوند ؛کردجلوگیرى نمىکه ناراحت بود، از نجواى آنان 

در این آیه  1.، حکم این آیه نسخ شد11پس از مدتى کوتاه، با نازل شدن آیه  5.ودنم

أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ ّلَمْ تَفْعَّلُوا وَتَاّبَ اّلّلَهُ عَّلَيْكُمْ »: فرماید یم

آیا ترسیدید فقیر  4؛قِيمُوا اّلّصَّلَاةَ وَآتُوا اّلزَكَاةَ وَأَطِيعُوا اّلّلَهَ وَرَسُوّلَهُ وَاّلّلَهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَّلُونَفَأَ

شوید که از دادن صدقات قبل از گفتگوى سرّى خوددارى کردید؟ اکنون که این کار را 

د و زکات بدهید و خدا و نماز را به پا داری ،نکردید و خداوند توبه شما را پذیرفت

 «.دهید، با خبر استچه انجام مى خداوند از آن[ بدانید که]پیامبرش را اطاعت کنید و 

تنها کسى بود که به حکم  {طالب یدر روایات متعددى آمده است که على بن اب

اى است که آیه ،در قرآن»: فرمایدکه خود آن حضرت مى چنان ؛عمل کرد« نجوا»آیه 

آیه نجوا  ،قبل از من و نه بعد از من، به آن عمل نکرده و نخواهد کرد و آنهیچ کس 

 ,خواستم با پیامبرهر زمانى مى .من دینارى داشتم، آن را به ده درهم فروختم .است

 2«.سپس این آیه نسخ شد .دادمنجوا کنم، درهمى را صدقه مى

 قهرمان در جنگ. 14

این . باشد های متعدد می جنگ ، جهاد حضوری در{یکی از فضایل مهم علی

ضربت روز خندق با هفتاد : فرمود ,ساز بود که پیامبر ای سرنوشت حضور، به گونه

                                                
 .147، ص 2البیان، ج  تفسیر مجمع: ک.ر. 4

 .91، ص 98المعانى، ج  محمود آلوسى بغدادى، روح: ک.ر. 9

 .424و  482، ص 42تفسیر المیزان، ج . 9

 .49مجادله، آیه . 1

 .993، ص 2پیام قرآن، ج  ؛485، ص 3الدرّ المنثور، ج  ؛254، ح 949، ص 9شواهد التنزیل، ج . 5
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یکی از این موارد، حضور ایشان در جنگ . کند سال عبادت بندگان خدا برابری می

يَـتِ فَاّلْمُورِ*  دِيَـتِ ضَبْحًاااّلْعَ وَ»: خوانیم در قرآن می. موسوم به ذات السالسل است

سوگند به اسبان دونده  4؛فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا*  فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا*  تِ صُبْحًاافَاّلْمُغِيرَ*  قَدْحًا

رفتند، و سوگند به افروزندگان جرقه  یزنان به پیش م در حالى که نفس ؛[مجاهدان]

آوران سپیده دم ، و سوگند به هجوم[هاى بیابانهایشان با سنگدر برخورد سم]آتش 

 «. ...در میان دشمن ظاهر شدند [ناگهان]که گرد و غبار به هر سو پراکندند، و 
ذات »در حدیثى آمده است که این سوره در سال هشتم هجرى پس از جنگ 

 .نازل شده است« السالسل

خبر دادند که دوازده هزار سوار در  ,در سال هشتم هجرى به پیامبر اسالم

را  {و على ,اند که تا پیامبردیگر عهد کردهع شده، و با یکجم« یابس»سرزمین 

 ,پیامبر گرامى اسالم !از پاى ننشینند ،به قتل نرسانند و مسلمانان را متالشى نکنند

ولى آنان  ؛فرستاد انآن ویصحابه به س رخیجمع فراوانى از یاران خود را به فرماندهى ب

ى بسیاررا با گروه  {على ,پیامبر اکرم در نهایت،. نتیجه بازگشتند بى پس از گفتگو

سرعت به سوى منطقه دشمن  ها بهآن .اعزام داشت ناز مهاجر و انصار به نبرد آنا

که صبحگاهان دشمن را در حلقه محاصره  رفتند تا اینحرکت کردند و شبانه راه مى

خوبى  به هوا زمانی کهچون نپذیرفتند،  کردند وابتدا اسالم را بر آنان عرضه  .گرفتند

هنوز سربازان اسالم به  .ها حمله کردند و آنان را در هم شکستندبه آن ،روشن نشده بود

به  را نازل شد و بشارت پیروزى لشکر اسالم« عادیات»مدینه بازنگشته بودند که سوره 

  .پیامبر داد

 .آن روز براى نماز صبح آمد و این سوره را در نماز تالوت نمود ,پیامبر اکرم

اى است که ما تا به حال نشنیده این سوره: اصحاب عرض کردند ،از پایان نمازپس 

بر دشمنان پیروز شد و جبرئیل دیشب با آوردن  {آرى، على: فرمود ,پیامبر! بودیم

م جنگى و یبا غنا {چند روز بعد على. ها را داداین سوره به من بشارت پیروزى آن

 5.اسیران به مدینه وارد شد

                                                
 .5ـ4  ، آیهالعادیات. 4

 .33، ص 94، ج األنواربحار  ؛199، ص 41تفسیر مجمع البیان، ج : ک.ر. 9
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  محبتوجوب . 15

ای من هیچ پاداشى از شما بر: بگو 4؛قُل الَ أَسْـَّلُكُمْ عَّلَيْهِ أَجْرًا إِالَ اّلْمَوَدَةَ فِى اّلْقُرْبَى»

 «(.بیتماهل) جز دوست داشتن نزدیکانم ؛کنمرسالتم درخواست نمى اجر

مسلماً کسانى که ایمان  9؛مَـنُ وُدًاّلِحَـتِ سَيَجْعَلُ ّلَهُمُ اّلرَحْاعَمِّلُوا اّلّصَ إِنَ اّلَذِينَ ءَامَنُوا وَ»

ها قرار اند، خداوند رحمان محبّتى براى آنان در دلآورده و کارهاى شایسته انجام داده

 «.دهدمى

« ربىة فى اّلقُودّاّلمَ»سنت، مقصود از   بر اساس روایت شیعه و برخى روایات اهل

ایشان ، دوستى حضرت على و فاطمه و فرزندان هدر آیه شریف( دوستى خویشاوندان)

 .قرار داده شده است ,است که اجر و پاداش رسالت پیامبر اکرم

کند که وقتى این آیه نازل شد، از رسول  یروایتى نقل م هزمخشرى در ذیل آیه شریف

ها بر ما واجب شده که مودت و دوستى آن اند یناکسچه خویشان تو : پرسیدند ,خدا

 باره روایات فراوانى نقل شدهدر این 1«.على و فاطمه و فرزندان آن دو»: داست؟ فرمو

 4.است

 بنابراین، قرآن مجید در این آیه، مسلمانان را به دوست داشتن و محبت اهل

 ،قرار داده است ,سفارش نموده، آن را اجر و پاداش رسالت پیامبر اکرم {بیت

قُلْ مَا سَأَّلْتُكُم مِّنْ أَجْر فَهُوَ ّلَكُمْ »: استا خدراهى به سوى  و دوستیمودّت تردید، این  بی

ام پاداشى از شما خواسته هر ،بگو 5؛هُوَ عَّلَى كُلِّ شَىْء شَهِيدٌ إِنْ أَجْرِىَ إِالَ عَّلَى اّلّلَهِ وَ

 6«.است شاهد خدا است و او بر همه چیزعهده تنها بر  ،اجر من ؛ستا براى خود شما

  .استتداوم رسالت به سوى امامت و  راهیدر حقیقت،  این دوستی،

                                                
 .99  شورا، آیه. 4

 .29  مریم، آیه . 9

 .سوره شورى 99 ، ذیل آیه942، ص 1ج الکشاف،  زمخشرى،: ک.ر. 9

 .575ـ574، ص 1تفسیر نورالثقلین، ج  ؛941ـ482، ص 9شواهد التنزیل، ج : ک.ر. 1

 .17  سباء، آیه . 5

 .997ـ995، ص 2پیام قرآن، ج : ک.ر. 3
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ّلِحَـتِ سَيَجْعَلُ ّلَهُمُ اعَمِّلُوا اّلّصَ إِنَ اّلَذِينَ ءَامَنُوا وَ»سوره مریم  95در شأن نزول آیه 

اى »: فرمود {به حضرت على ,نقل شده است که پیامبر اکرم« اّلرَحْمَـنُ وُدًا

پیمانى قرار ده، و محبت مرا در بگو خداوندا براى من نزد خودت عهد و ! ابوالحسن

 «.هاى مؤمنان بیفکندل

 فرد با ،به همین جهت»: سپس آن حضرت فرمود .آیه نازل شداین  ،در این هنگام

 «.است {طالب یاو محبت على بن اب قلبکه در  مگر این ،کنیمایمانى را مالقات نمى

است که  {طالب یابروایات متعدد دیگرى نیز نقل شده که این آیه درباره على بن 

 1.محبت او را در دل هر فرد با ایمانى جاى داده است

 وسیله تقرب به خدا. 16

 ،ایداى کسانى که ایمان آورده 9؛يُهَا اّلَذينَ ءامَنوا اتَقُوا اّلّلّهَ وابتَغوا اِّلَيهِ اّلوَسيّلَةَا يـاَ»

 « . ...نماییداى براى تقرب به خدا انتخاب ارى پیشه کنید و وسیلهکپرهیز

 ،آنان ی ازکسانى هستند که پیرو،{امامان: خوانیممى ,در روایتى از پیامبر  

به وسیله  و آنان... سرپیچى از فرمان خدا است، و سرپیچى از فرمان آنان از خداپیروی 

 1(.جوییم یکه با آنان به خداوند تقرب م)هستند  سوی خدا

خدا  نزدیکی و تقرب به ى من وسیلهیعن ؛«أنا وسیلته» :فرماید خود می {على

 4.هستم

بیت و   در احادیث و روایات اسالمى، شیوه و چگونگى توسل به پیامبر، اهل

دعاى . 5 ؛{نامؤمن نماز امیرخواندن . 1: بیان شده است، مانند {على حضرت

 2.{و حضرت على ,توسل به پیامبر اکرم. 4؛ {زیارت حضرت امیر. 1 ؛توسل

 ؛51احزاب، »: آیات دیگرى، ماننددر پایان، یادآوری این مطلب بایسته است که 

تفسیر شده است که جهت  {نیز به حضرت على« 5بینه،  ؛4تحریم،  ؛12حجرات، 

                                                
 . 177ـ131، ص 4شواهد التنزیل، ج : ک.ر. 4

 .95  مائده، آیه. 9

 .393، ص 4تفسیر نور الثقلین، ج . 9

 .411، ص 1محمد بن محمدرضا مشهدى قمى، کنز الدقائق، ج  ؛939، ص 5تفسیر المیزان، ج . 1

 .559، 472، 31شیخ عباس قمى، مفاتیح الجنان، ص : ک.ر. 5
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 4اساس روایات متعددى بر ،افزون بر آن .کنیمها صرف نظر مىاختصار از بیان آن

در سراسر قرآن که « ...يُهَا اّلَذينَ ءامَنواا يـاَ»ها در خطاب برترین مصداق و بارزترین آن

 .باشدمى {مورد است، حضرت على 90حدود 

« ...يُهَا اّلَذينَ ءامَنواا يـاَ»آیه : کند که گفتعباس روایت مى براى مثال، عکرمه از ابن

 ,و خدا اصحاب پیامبر بود آنان رأس و امیر {که علىمگر آن ،در قرآن نازل نشده

را جز به {در حالى که على ؛سرزنش قرار داده را در بیش از یک آیه مورد عتاب و

 9.خیر یاد نکرده است

به معناى حصر معانى  {نامؤمن شده بر امیر شایان ذکر است که تطبیق آیات یاد

ست که بارزترین و باالترین مصداق ا بلکه بدین معنا ؛ها در آن حضرت نیستکلى آن

ولى آیه  ؛نیز در برخى آیات، وجود مبارک ایشان سبب نزول است ایشان است و ،آیه

 19آیه  :مانند، جز در موارد خاص ؛شوددر سبب و شأن نزول محدود و منحصر نمى

 9.هاى تفسیر توضیح داده شده استعمران که در کتاب آل 61مائده و آیه  22توبه، آیه 
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گردید، ندارد؛ بلکه ابعاد دیگر از فضایل آن حضرت نیز در قرآن آمده است که جهت 

 .ودش ها صرف نظر می رعایت اختصار، از بیان آن
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