
16

آيه، ويژه نامه دين و فرهنگ 
همشهري جوان 

17

تمامي پيامبران گذشته به 

مردم مي گفتند ما از شما 

اجر و مزدي نمي خواهيم، 

تنها اجر ما بر خداست. 

درحالي كه خدا به پيامبر)ص( 

مي فرمايد: »بگو مزدي از 

شما نمي خواهم، جز دوستي 

خويشاوندان نزديكم.«12 

وقتي اين آيه نازل شد، 

)ص( سوال كردند  ازرسول خدا

خويشاونداني كه محبت 

آنان بر ما واجب است چه 

كساني اند؟ فرمود علي)ع( و 

س( و پسران آنان. 
فاطمه)

در جاي ديگر قرآن 

مي فرمايد: »بگو مزدي را كه 

درخواست كرده ام سود آن 

براي خودتان است، مزد من 

جز بر خدا نيست.«13 

يعني اين محبت و مودت كه 

بر شما واجب كرد پروردگار، 

كمندي است براي تكامل و 

اصالح خودتان.

مزدي به نفع خودتان

نكته

صدقه هم تن درندادند؟! پس ميان مسلمانان آيا فرمانبرداري 
پيدا نشد؟ كسي كه رازگويي با پيامبر را خريداري كرده باشد.
علي)ع( فرمود: »در قرآن آيه اي وجود دارد كه قبل از من كسي 
به آن عمل نكرد و پس از من هم كس��ي بدان عمل نمي كند. 
موجودي من يك دينار بود، آن را به ده درهم تبديل كردم. پس 
هرگاه مي خواستم خدمت پيامبر)ص( بروم و با ايشان نجوا كنم، 
يك درهم از آن را صدقه مي دادم. اين كار را تا ده بار تكرار كردم 
تا اينكه فرمان ديگري از جانب خدا آمد و آن حكم را نسخ كرد و 
بدين سان كسي جز من به آن آيه جامه عمل نپوشانيد.« تفسير 

طبري و الدر المنثور اين ماجرا را نقل كرده اند.

 هدايت
»كافران مي گويند چرا نشانه آشكاري از پروردگارش براو نازل 
نش��ده؟ توفقط بيم دهنده اي وبراي هرگروه هدايت كننده اي 
است.«9فخر رازي از ابن عباس چنين نقل مي كند: »پيامبر)ص( 
دستش را بر س��ينه خود گذاشت و فرمود منم منذر! سپس به 
شانه علي)ع( اشاره كرد و فرمود تويي هادي! و به وسيله تو بعد از 

من هدايت يافتگان هدايت مي شوند.«
پيامبر)ص( براي آنكه راهنما و هدايتگر پس از خود را معرفي كند 
در گفتاري مي فرمايد: »هركس كه مي خواهد آن گونه كه من 
زندگي ك��ردم، زندگي كند و آن گونه ك��ه من مي ميرم بميرد 
و در بهش��ت بريني كه خداي من آن را وعده داده است، جاي 
گزيند بايد واليت علي)ع( را بپذيرد؛ چرا كه او هرگز شما را از »راه 

هدايت« برون نمي برد و به گمراهي وارد نمي كند.«

 مباهله
پيامبر)ص( نمايندگاني به سوي گروهي از مسيحيان سرزمين 
نجران فرستاد تا آنان را به اسالم دعوت كند. بزرگان نجران به 
مدينه آمدند و درباره ادعاي پيامبري ايشان به بحث و مناظره 
پرداختند. پ��س از آن درباره چگونگي ميالد مس��يح)ع( با آن 
حضرت بحث كردن��د و درباره آن محاج��ه مي كردند. تا آنكه 

پيامبر)ص( به دستور خداوند آنان را به مباهله دعوت كرد: 
»هرگاه بعد از علم و دانش��ي كه ]درباره مس��يح[ به تو رسيده 
]باز[ كساني با تو به محاجه و ستيز برخيزند به آنها بگو بياييد 
ما فرزندان خود را دعوت كنيم، شما هم فرزندان خود را، ما زنان 
خويش را دعوت كنيم، ش��ما هم زنان خود را، ما از نفوس خود 
دعوت مي كنيم، ش��ما هم از نفوس خود؛ آنگاه مباهله كنيم و 

لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم.«10
آنها ي��ك روز مهلت خواس��تند و پس از مراجعه ب��ه روحاني 
بزرگشان، او به آنها گفت شما فردا به محمد)ص( نگاه كنيد، اگر 
با فرزندان و خانواده اش براي مباهله آمد، از مباهله با او بترسيد و 

اگر با يارانش آمد با او مباهله كنيد زيرا چيزي در بساط ندارد. 
فردا پيامبر)ص( در حالي آمد كه دست علي)ع( را گرفته بود و حسن 
و حسين)ع( پيش رو و فاطمه)س( پشت سرش بودند. نصاري هم 

بيرون آمدند در حالي كه روحاني شان پيشاپيش آنها بود. 
با ديدن اين صحنه بزرگش��ان به پيامبر)ص( ع��رض كرد: »اي 

ابوالقاسم، با تو مباهله نمي كنيم مصالحه مي كنيم...«. 
براساس اين آيه، علي)ع( نفس، يعني جان پيامبر)ص( معرفي شده 
اس��ت. زيرا منظور از ابنائنا در آيه حسن و حسين)ع( هستند و 

منظور از نساءنا فاطمه)س( و منظور از انفسنا علي)ع( است. 

 صراط مستقيم
سالم بن مستنير جعفي مي گويد: روزي  از  امام باقر)ع( پرسيدم 
معني اين آيه ش��ريفه چيس��ت: » اين راه مستقيمي است كه 

برعهده من است«.11
فرمودند: » آن صراط علي بن ابيطالب)ع( است.«

و صاحبان امر خود اطاعت ورزيد. پس اگر در چيزي نزاع كرديد 
داوري آن را به خدا و رس��ول وانهيد اگر به خدا و جهان آخرت 

ايمان داريد كه اين بهتر است و سرانجام نيكويي دارد.«5
جابربن عبداهلل انصاري مي گويد وقتي اي��ن آيه بر پيغمبر)ص( 
نازل شد، از ايشان سوال كردم ما خدا و رسولش را شناختيم تا 
اطاعتشان كنيم. اما اولي االمر كه خداوند اطاعتشان را با اطاعت 

شما قرين كرده است چه كساني هستند؟
پيامبر اكرم)ص( فرمود: »جابر! آنان جانش��ينان من و پيشوايان 
مس��لمانان پس از من هستند كه نخس��تين آنها علي بن ابي 

طالب)ع( است...« و آنگاه نام تك تك امامان)ع( را برد.
اين آيه مبني بر اطاع��ت اولي االمر و قرار گرفتن اين اطاعت در 
رديف اطاعت پروردگار و رس��ول)ص( حاكي از عصمت ايش��ان 
]اولي االمر[ است؛ زيرا خداوند مردم را به پيروي و اطاعت از فرد 
گناهكار و خطاكار امر نمي كند.حتي در برخي از منابع معتبر 
پيروان مكتب خلفا نيز از رسول خدا)ص( نقل شده است كه مراد 
از اولي االمر در اين آيه تنها اميرالمومنين)ع( و امامان از فرزندان 

او هستند.6 

 ليله المبيت
مفسر معروف اهل تسنن، »ثعلبي« مي گويد وقتي پيامبر)ص( 
تصميم به مهاجرت از مكه گرفت، علي)ع( را براي اداي قرض هاي 
خود و تحوي��ل دادن امانت هايي كه نزد ايش��ان ب��ود به جاي 
خويش قرار داد. شب هنگام كه مي خواست به سوي غار »ثور« 
برود، مشركان اطراف خانه اي را براي حمله به او محاصره كرده 
بودند. دستور داد علي)ع( در بستر او بخوابد. علي)ع( با كمال ميل 

پذيرفت كه جانش را سپر بال كند.
در اين هنگام خداوند به جبرئيل و ميكائيل وحي فرس��تاد كه 
من بين شما برادري ايجاد كردم؛ كدام يك از شما حاضر است 
زندگي ديگري را بر خود مقدم شمارد؟ هيچ كدام حاضر نشدند. 
در اين حال به آنان وحي ش��د كه هم اكنون علي)ع( در بس��تر 
محمد)ص( خوابيده و آماده شده كه جان خويش را فداي ايشان 

كند. به زمين برويد و حافظ و نگهبان او باشيد.
وقتي جبرئيل باالي س��ر و ميكائيل پايين پاي علي)ع( نشسته 
بودند، جبرئيل گفت مرحبا بر تو اي علي)ع(، خداوند به واسطه 
تو بر فرشتگان مباهات مي كند. در اين هنگام آيه نازل شد: » و 
از ميان مردم كساني هستند كه جان خود را به خاطر خشنودي 

خدا مي فروشند و خداوند نسبت به بندگان خود مهربان است.«7

 نجوي
وقتي پيامبر)ص( در جمع مس��لمانان حاضر مي ش��دند، تعداد 
زيادي از مردم كه بين آنان دنياطلبان و منافقان و اغنيا نيز بودند 
كه مي خواستند مسائل ش��خصي خود را با پيامبر)ص( در ميان 
بگذارند و با آن حضرت گفت وگوي سري داشته باشند. در اين 
ميان همان گروه منفعت طلب اتفاقا گوي سبقت را از ديگران 
ربودند و با اين روش سعي كردند تا به پيامبر)ص( نزديك شوند و 

اين گونه وانمود كنند كه با ايشان سر و سري دارند.
زياده روي در اين كار وقت پيامبر)ص( را مي گرفت و ايشان را اذيت 
مي كرد و باعث ناراحتي و نگراني طبقه مستضعف مي شد. زيرا 
آنان كه از شدت محبت به پيامبر)ص( مي خواستند رعايت حال 
ايشان را كنند، سهم كمتري داشتند. در اينجا آياتی نازل شد تا 
چهره منافقان را از دوستداران واقعي پيامبر متمايز كند: »كساني 
كه ايمان آورده ايد وقتي مي خواهيد با رسول خدا)ص( نجوا كنيد، 
قبل از آن صدقه اي بدهيد. اين براي شما بهتر و پاكيزه تر است 
و اگر توانايي نداشته باشيد خداوند غفور و رحيم است.«8ديگر 
از كساني كه تا چندي قبل در رازگويي با پيامبر)ص(از همديگر 
سبقت مي گرفتند خبري نبود. آيا آنان حتي به كمترين مقدار 

  خيرالبريه
جابربن عبداهلل انصاري مي گويد روزي پيامبر)ص( علي)ع( را ديد 
كه به سوي ايشان مي آيد. فرمود: » قسم به كسي كه جانم در 
دست اوست. همانا اين علي)ع( و پيروان او در روز قيامت همان 
رستگارانند.« آنگاه آيه خيرالبريه بر ايش��ان نازل شد: »همانا 
كس��اني كه ايمان آوردن��د و عمل صالح انج��ام دادند بهترين 

مخلوقات خدايند.«2 
از آن پس هرگاه ياران رسول خدا)ص(، علي)ع( را مي ديدند، به هم 

مي گفتند اين بهترين مردم است كه مي آيد. 
تعبير خيرالبريه نشان مي دهد ميان تمام مخلوقات، موجودي 

بهتر و مقرب تر از علي)ع( وجود ندارد. 
از همين روست كه پيامبر)ص( به علي)ع( فرمود: »مالئكه با دوستي 
و پذيرش واليت تو به خداوند متعال تقرب مي جويند. به خدا 

سوگند دوستان تو در آسمان بيشتر از زمين هستند.«3 

   اطعام مستمندان
ابن عباس مي گويد حسن)ع( و حسين)ع( بيمار شدند. پيامبر)ص( 
به عل��ي)ع( گفت خوب بود ن��ذري براي ش��فاي فرزندان خود 
مي كردي. عل��ي)ع( و فاطمه)س( و فضه كه خادم��ه آنها بود نذر 
كردند كه اگر آنها ش��فا يابند سه روز روزه بگيرند. حسنين هم 
گفتند ما هم روزه مي گيريم. چيزي نگذشت كه آنها شفا يافتند.

علي)ع( براي افطار مقداري جو تهيه كرد و فاطمه)س( يك سوم آن 
را آرد كرد و نان پخت. هنگام افطار سائلي به در خانه ايشان آمد 
و گفت:  »اي اهل بيت محمد)ص(! س��الم بر شما. من مسلماني 
هستم مسكين. غذايي به من بدهيد. خداوند به شما از غذاهاي 
بهشتي مرحمت كند.« حضرت علي)ع( غذاي خود را به آن فقير 
داد و به پيروي از آن حضرت همگي سهم خود را به او دادند و آن 
شب با آب افطار كردند. روز دوم، فاطمه)س( بخش ديگر را براي 
افطار آماده كرد و هنگام افطار يتيمي بر در خانه آمد. آن روز هم 
غذاي خود را به او دادند و بار ديگر با آب افطار كردند. در سومين 
روز، اسيري هنگام افطار بر در خانه آمد، باز هم سهم غذاي خود 
را به او دادند. هنگامي كه صبح ش��د، علي)ع( دست حسن)ع( و 

حسين)ع( را گرفت و خدمت پيامبر)ص( آمدند. 
هنگام��ي كه پيامب��ر)ص( آنها را مش��اهده كرد، ديد از ش��دت 
گرسنگي مي لرزند! فرمود: »اين حال شما بر من سخت است.« 
سپس برخاست و با آنها وارد خانه فاطمه)س( شد.  ديد در محراب 
عبادت ايس��تاده و از شدت گرسنگي چش��م هايش به گودي 
نشسته. پيامبر)ص( ناراحت شد و در همين هنگام جبرئيل نازل 
شد و گفت: »اين سوره )سوره انسان( را بگير، خداوند با چنين 
خانداني به تو تهنيت مي گويد.« پ��س از آن جبرئيل طبقي از 

غذاهاي بهشتي براي ايشان آورد و آنان را اطعام كرد.
 ابن عباس مي گويد  اين آيه  در ش��أن علي)ع( و فاطمه)ص( نازل 
ش��د: » آنها به نذر خود وفا مي كنند و از روزي كه شر و عذابش 
گسترده است مي ترس��ند و غذاي خود را با اينكه به آن عالقه 
دارند به مسكين و يتيم و اسير مي دهند ]و مي گويند[ ما شما 
را به خاطر خدا اطعام مي كنيم و هيچ پاداش و سپاسي از شما 

نمي خواهيم.«4 

  اولي االمر
»اي كساني كه ايمان آورديد از خدا اطاعت كنيد و نيز از رسول 

نگاهي به فضايل علي)ع( در قرآن

به شهادت كتاب

آمد و آن حكم را نسخ كرد«فرمان ديگري از جانب خدا ده بار تكرار كردم تا اينكه صدقه مي دادم. اين كار را تا نجوا كنم، يك درهم از آن را پيامبر)ص( بروم و با ايشان هرگاه مي خواستم خدمت دره�م تبديل ك�ردم. پس يك دينار بود، آن را به ده عمل نمي كند. موجودي من پس از من هم كس�ي بدان من كسي به آن عمل نكرد و آيه اي وجود دارد كه قبل از امام علي)ع( فرمود: »در قرآن 

فاطمه گيتي پسند
جابربن عبداهلل انصاري مي گويد رس�ول خدا)ص(  
فرمود جبرئيل بر من نازل شد و گفت خداي متعال 
تو را مام�ور مي كند ك�ه به بيان فضاي�ل علي بن 
ابي طالب)ع( بين اصحاب و يارانت بپردازي تا آنها 
هم سخنان تو را به آيندگان برسانند. همچنين به 
مالئك فرمان داده است تا فضايل علي)ع( را كه شما 
بيان مي كنيد گوش كنند. در بيان فضائل و مناقب 
اميرالمومنين)ع( همين بس كه همه آنچه در ديگر 
پيامبران به عنوان فضيلت گفته ش�ده در ايشان 
به تنهايي جمع اس�ت. از اين رو رس�ول اكرم)ص( 
مي فرماين�د: »هر كس ك�ه بخواه�د آدم)ع( را در 
عل�م، ن�وح)ع( را در ع�زم، ابراهي�م)ع( را در حلم، 
موس�ي)ع( را در هيبت و عيس�ي )ع( را در زهد نگاه 
كند به علي)ع( بنگرد.1 زيرا آنچ�ه در آنان متفرق 
بوده در علي)ع( جمع ش�ده اس�ت.  همان گونه كه 
آورده ش�د، فضائل و مناقب آن حضرت بي شمار 
و غيرقابل وصف اس�ت. بخش�ي از اين فضائل از 
جانب پيامبر اك�رم)ص( و ائمه معصومين)ع( و برخي 
كه ش�مار آنها ه�م كم نيس�ت از زبان دش�منان 
آن حضرت بيان ش�ده اس�ت. در قرآن كريم نيز 
خداوند متعال از فضيلت ها و منزلت علي)ع(، خود 
سخن گفته است. فضايل ايش�ان در قرآن بسيار 
است كه در اين مقاله با استفاده از منابع معتبری 
همچون تفسيرالميزان، تفسير نمونه، بحاراالنوار 

و جلد16مجموعه آثار ش�هيد مطهري فقط به 
چند مورد محدود و مورد قبول كليه 

مذاهب اس�المی اش�اره 
شده است. 

پي نوشت:

1- بحاراالنوار ج 93، ص 53

الَِحاِت أُْولَئَِك  َن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ
َِّذي 2-إِنَّ ال

. )بينه – 7(
َخْيُر الَْبِريَّه.

ُهْم 

3- بحاراالنوار ج 39، حديث3

ُه  ْذِر َوَيَخافُوَن َيْوًما َكاَن َشرُّ 4- ُيوفُوَن بِالنَّ

ِه  َعاَم َعلَی ُحبِّ ُمْسَتِطيًرا / َوُيْطِعُموَن الطَّ

ََّما نُْطِعُمُكْم  ِمْسِكيًنا َوَيتِيًما َوأَِسيًرا / إِن

ِ اَل نُِريُد ِمنُكْم َجَزاء َواَل ُشُكوًرا  لَِوْجِه اهللَّ

)انسان – 7 تا 9(

َِّذيَن آَمُنواْ أَِطيُعواْ اهللَّ َوأَِطيُعواْ  5- َيا أَيَُّها ال

ُسوَل َوأُْولِي األَْمِر ِمنُكْم فَإِن تََناَزْعُتْم  الرَّ

ُسوِل إِن ُكنُتْم   َوالرَّ
وُه إِلَی اهللِّ ْيءٍ فَُردُّ

فِي َش

تُْؤِمُنوَن بِاهللِّ َوالَْيْوِم اآلِخِر َذلَِك َخْيٌر َوأَْحَسُن 

تَأِْوياًل )نساء – 59(

موده ج 1 ص 342
6- ينابيع ال

7- َوِمَن النَّاِس َمن َيْشِري نَْفَسُه ابْتَِغاء 

 ) بقره – 2(
َمْرَضاِت اهللِّ َواهللُّ َرُؤوٌف بِالِْعَباِد

ُسوَل  َن آَمُنوا إَِذا نَاَجْيُتُم الرَّ
َِّذي 8- َيا أَيَُّها ال

ُموا بَْيَن َيَدْي نَْجَواُكْم َصَدقَه.. َذلَِك َخْيٌر  فََقدِّ

ِحيٌم  َ َغُفوٌر رَّ
َّْم تَِجُدوا فَإِنَّ اهللَّ َُّكْم َوأَْطَهُر فَإِن ل ل

)مجادله – 12(

َن َكَفُرواْ لَْوآل أُنِزَل َعلَْيِه آَيه.. مِّن 
َِّذي 9- َوَيُقوُل ال

ََّما أَنَت ُمنِذٌر َولُِكلِّ قَْوٍم َهاٍد )رعد – 7( بِِّه إِن رَّ

َك فِيِه ِمن بَْعِد َما َجاءَك ِمَن  10- فََمْن َحآجَّ

اءنَا َوأَبَْناءُكْم َونَِساءنَا 
الِْعلِْم فَُقْل تََعالَْواْ نَْدُع أَبَْن

َونَِساءُكْم َوأَنُفَسَنا وأَنُفَسُكْم ثُمَّ نَْبَتِهْل فََنْجَعل 

َّْعَنه..َ اهللِّ َعلَی الَْكاِذبِيَن )آل عمران – 61( ل

11- قَاَل َهَذا ِصَراٌط َعلَيَّ ُمْسَتِقيٌم 

)حجر – 41(

ه..َ فِي  12- قُل الَّ أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجًرا إاِلَّ الَْمَودَّ

الُْقْربَی )شوري - 23(

ْن أَْجٍر فَُهَو لَُكْم إِْن  13- قُْل َما َسأَلُْتُكم مِّ

ِ )سبا - 47( أَْجِرَي إاِلَّ َعلَی اهللَّ

صفحه آرا:          كيوان
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