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  )ع(اميرالمومنين علي ت در كالمبه سنّ قرآنتفسير 
  *دكتر صمد عبداللهي عابد

  
  چكيده

به قرآن و در طـول آن اسـت و معيـت آن دو بـا هـم، الزم و      تفسير قرآن به سنّت در مرحلة بعد از تفسير قرآن 
يعني حجيت قرآن به جهت اينكه كالم خداست، ذاتي است ولي حجيت سنّت را خداونـد در قـرآن   . ملزوم است

  .تجويز فرموده است
يـاز بـه   اش كفايـت قـرآن و عـدم ن    توان همه آيات قرآن را با خود قرآن تفسير كرد كه الزمه بدان جهت كه نمي
اي جز رجوع به سنّت معصومين براي تفسير قرآن نيست كه آن، يكي از بهتـرين   است، چاره) ع(سنّت و اهل بيت

ولي از آنجا كه بحث ما، بررسـي روايـت   . هاي شناخت قرآن و يكي از منابع تفسير قرآن است ترين راه و ضروري
كنـد و   نقل مي) ص(از پيامبر) ع(تفسيري است كه علياست، لذا مقصود ما در اين مقاله، احاديث ) ع(تفسيري علي 

  :آن اقسامي دارد كه عبارتند از
  .الف ـ تفسير قرآن با تكيه بر فضيلت آيات

  .ب ـ بيان مقصود و معاني كلمات و اصطالحات
  ).مصداق انحصاري، مصداق اكمل، يكي از مصاديق(ج ـ بيان مصداق 

  .يهاي قرآن د ـ تفصيل مطالب و تبيين داستان
  .هـ ـ بيان تأويل آيه

  .و ـ بيان شأن نزول آيه
  .ز ـ بيان امور تاريخي و پيشگوئي آينده

  ح ـ تطبيق 
  ... .ط ـ تمثيل و 

  ...، تأويل، تمثيل و )ع(، علي)ص(تفسير، قرآن، سنّت، پيامبر :ها كليدواژه
  

  مقدمه
خداونـد،  . و ديگـر معصـومان اسـت   ) ص(بر، تفسير قرآن به وسيلة سنّت پيـام )ع(هاي تفسيري معصومين يكي از روش

تعليم كتاب و حكمت و تبيين معارف الهي و تزكية نفوس را بر عهدة انبياي خود و نيز بر عهدة خصوص حضرت رسول 
قصـص،  (» نتلوا عليك من نبأ موسي و فرعون بـالحق لقـوم يؤمنـون   «خداوند، خود را تالي آيات . گذاشته است) ص(اكرم
معرفي كرده است و همين اوصاف ) 49: همان(و مزكّي نفوس  )4/26،176نساء، (ها  هادي سنّت ، مبين آيات و)28/3
چنانكه تبيـين را   )62/2؛ جمعه، 3/164؛ آل عمران، 151، 2/129بقره، (دهد  اسناد مي) ص(گانه را به رسول خدا سه

و همـين  ) 14/4ابـراهيم،  (» قومه ليبين لهـم و ما ارسلنا من رسول اال بلسان «داند  به نحو عموم از خصايص نبوت عام مي

                                                 
 .عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان *



لهـم الـذي اختلفـوا      ما انزلنا عليك الكتاب اال لتبـين   و«مأموريت داده است ) ص(معنا را به نحو خصوص به رسول اكرم
  ).44: همان) (للناس ما نزّل اليهم  انزلنا اليك الذكر لتبين  و(، )16/64نحل، (» فيه

زم است؛ ولي در مرحلة بعد از تفسير قرآن به قرآن و در طول آن است و هر دو الزم و تفسير قرآن به سنّت گرچه ال
ت قـرار داد، سـنّت    . اند ملزوم هم ت است، كالم خداست و آنچه را كه ثانياً خداوند در قرآن، حجـيعني آنچه اوالً حج
  ).133-1/131: 1378جوادي آملي، (، است )ع(معصومين

  هدف تحقيق
  :كند كه عبارتند از هدف اساسي را تعقيب مياين تحقيق، دو 

  .ـ فرا گرفتن تعاليم قرآني و تفسيري پيامبر گرامي اسالم كه شاگرد خصوصي آن حضرت بيان داشته است
  .هاي تفسيري آن حضرت براي تأسي به آن، در تفسير ـ آشنايي با روش
  پيشينة بحث

، سيوطينوشته  الدرالمنثورشود، در تفاسير اثري مثل  ت قرآن ميتفسير پيامبر گرامي اسالم از قرآن كه شامل برخي آيا
و همچنين مسندهاي مرتبط با تفسير برهان و  تفسير نورالثقلين، تفسير عياشي، تفسير فرات كوفي، تفسير علي بن ابراهيم

سيدحسـن  نوشـته  ) ع(، مسند امام عليشهري رينوشته ) ع(، مسند امام عليعطاردينوشته ) ع(مسند امام علي: مثل) ع(علي
شود كه در اين پژوهش، به  يافت مي باقر شريف قرشينوشته ) ع(طالب  االمام اميرالمؤمنين علي بن ابي هًْعو موسوقبانجي 

  .آيد، تنظيم شده است اي ديگر كه مي  گونه
  :پردازيم قبل از ورود به بحث، نياز به تعريف برخي اصطالحات است كه به آن مي

  أويلتعريف تفسير و ت
به معني روشن كردن و آشكار ساختن است و در اصـطالح مفسـران، عبـارت اسـت از     » فسر«تفسير در لغت، از واژة 

: تـا  فـرات كـوفي، بـي   (زدودن ابهام از لفظ مشكل و دشوار كه در انتقال معاني مورد نظر، نارسا و دچـار اشـكال اسـت    
1/17-18.(  

پس تأويل يك شيء، يعني برگردانـدن  . بازگشت به اصل گرفته شده است به معناي» اَول«اما تأويل در لغت از ريشه 
آن به مكان و مصدر اصلي خويش، و تأويل لفظ متشابه يعني توجيه ظاهر آن به طوري كه بـه معنـاي واقعـي و اصـيل     

اي  نـه ـ توجيه ظاهر لفـظ يـا عمـل متشـابه بـه گو     1: و در قرآن به سه معنا آمده است) 1/23: همان(خودش بازگردد 
  ).19-17: همان(ـ فرجام و حاصل كار 3ـ تعبير خواب،  2صحيح كه مورد قبول عقل و مطابق با نقل باشد، 

  تعريف سنّت
: 1362-67؛ كلينـي،  141: ق1409مشـكيني،  ) (ع(سنّت، در اصطالح، عبارت است از قول و فعل و تقريـر معصـوم  

دهند؛ ولي از آنجا كه بحـث   اميه به چهارده معصوم تعميم ميدانند و ام مي) ص(كه اهل سنّت، منحصر در پيامبر) 1/12
خواهد بـود؛ چـرا كـه    ) ص(است، مقصود از سنّت در اين نوشتار، سنّت پيامبر) ع(هاي تفسيري علي ما در خصوص روش

  .كرده است به غير از ايشان، از معصوم ديگري نقل حديث نمي) ع(علي



  اقسام تفسير در سنّت نبوي
شـاگرد خـاص   ) ع(فـراوان اسـت و ايـن بـدان جهـت اسـت كـه علـي        ) ع(نبوي از جانب حضرت عليتفسير به سنّت 

از ) ع(امـا روايـاتي كـه در آنهـا علـي     . بود و تعاليم ايشان را بيشتر و بهتر از همة صحابه دريافت نموده است) ص(پيامبر
  :در تفسير آيات، نقل كرده است، اقسامي دارد كه به شرح زير است) ص(پيامبر

  تفسير قرآن با تكيه بر فضيلت آيات: فال
شود كه در آنها به فضايل و آثار برخي آيات و سور اشـاره شـده    گاهي رواياتي ديده مي) ع(در ميان روايات معصومين

نقل كـرده كـه برخـي از آنهـا را متـذكّر      ) ص(چند روايت را از پيامبر گرامي اسالم )ع(علي است كه در اين خصوص، 
  :شويم مي

  :كند كه فرمود نقل مي) ع(وق به طور مسند از عليـ صد
هفت آيه است كه اتمامش با بسـم اهللا الـرّحمن الـرّحيم     الكتاب است، و آن،  هًْاي از فاتح بسم اهللا الرّحمن الرّحيم آيه

  :فرمود شنيدم كه مي) ص(از پيامبر . است
آيـه از  [و بـه يقـين هفـت    : »ثاني و القرآن العظـيم و لقد آتيناك سبعاً من الم«! اي محمد: خداي عزّوجل به من فرمود

الكتاب، جداگانـه بـر     هًْپس به ازاي فاتح). 15/87حجر، (دوباره، و قرآن بزرگ را به تو داديم  ]سورة حمد با نزول
 هـاي عـرش   الكتاب، اشرف چيزهايي است كه در گـنج   هًْمن منّت نهاد، و آن را در مقابل قرآن قرار داد، و همانا فاتح

الكتاب، اختصاص داد و شرف بخشيد و در مورد آن، هيچ كـدام    هًْرا با فاتح) ص(است، و همانا خداي عزّوجلّ، محمد
را از سـورة حمـد   » بسم اهللا الرحمن الرحيم«، )ع(شريك نكرد؛ خدا به سليمان ) ع(از پيامبرانش را به غير از سليمان

انّي القي الي كتاب كريم، انّـه مـن سـليمان و انّـه     «: كند كه گفت ميبيني كه وقتي از بلقيس حكايت  عطا كرد، آيا نمي
از سـليمان  ) نامـه (در واقع، من نامة ارجمندي به سويم افكنده شده اسـت؛ در حقيقـت، آن   : »بسم اهللا الرّحمن الرّحيم

يد كـه هـر كـس    آگاه باش) 29ـ27/30نمل، (به نام خداي گسترده مهر مهرورز : كه ]نوشته چنين است[است، و آن 
آن را قرائت كند، در حالي كه به مواالت محمد و آل پاكش معتقد باشد، مطيـع امرشـان باشـد و بـه ظـاهر و بـاطنِ       

دهد كـه هـر كـدام از آنهـا، بهتـر       شان مؤمن باشد، خداي عزّوجلّ در مقابل هر حرف از آن، يك حسنه مي ]گفتار[
كنـد،   آن است، و هر كس گوش كند به كسي كه آن را قرائت مـي است از دنيا و آنچه از اصناف اموال و خيرات در 

سوم اجر قاري براي اوست، پس هر كدام از شما اين خيري را كه در دسـترس شـما قـرار داده شـده اسـت، زيـاد        يك
هايتـان   پس وقت و فرصـت آن از دسـت نـرود؛ چـرا كـه حسـرت آن در دل      . قرائت كند؛ چرا كه آن، غنيمت است

ــي ــد  م ــي، 240: ق1417 صــدوق،(مان ــاني، 85/21: 1366؛ مجلســي، 100-1/99: ق1427؛ بحران ــيض كاش ؛ ف
  ).1/82: ق1419

  :فرمود كه خداي تبارك و تعالي فرمود) ص(پيامبر: كند كه نقل مي) ع(به طور مسند از علي) ره(ـ صدوق
ام اجـازه دارد   ام اسـت، و بنـده   دهام؛ نصفش براي من و نصفش براي بن ام تقسيم كرده الكتاب را بين خودم و بنده هًْفاتح

ام با نـام   بنده: گويد گويد، خداي جلّ جالله مي مي» بسم اهللا الرحمن الرحيم«خواهد بپرسد، وقتي بنده،  كه هر چه مي
الحمدهللا رب «: گويد و وقتي مي. من شروع كرد و بر من واجب است كه كارش را تمام كنم و در احوالش بركت دهم

هـايش از جانـب مـن     ام مرا حمد و سپاسگذاري كرد و دانسـت كـه نعمـت    بنده: گويد ّ جالله مي جلخداي » العالمين
هاي دنيا  هاي آخرت را به نعمت دهم كه نعمت با تطول من است، من شهادت مي  است، و بالهايي كه از او دفع كردم،

الـرحمن  «: و وقتـي بگويـد  . نيا را دفع كردمگونه كه بالهاي د كنم، همان اضافه كنم، و بالهاي آخرت را از او دفع مي
دهـم كـه    شهادتم داد كه من، رحمان و رحيم هستم، من نيز شهادت مـي  ]ام بنده[: گويد ّ جالله مي ، خداي جل»الرحيم



الـدين، خـداي    مالـك يـوم  : و وقتـي بگويـد  . اش را از رحمتم فراوان سازم و نصيبش را از عطايم، بزرگ گـردانم  بهره
كند كه من مالك روز ديـن هسـتم، حسـابش را در     گونه كه اعتراف مي دهم كه همان شهادت مي: مايدفر عزّوجل مي

، خـداي  »اياك نعبـد «: گذرم، و وقتي بگويد كنم و از سيئّاتش مي گردانم و حسناتش را قبول مي روز حساب، آسان مي
دهم كه براي عبادتش، ثـوابي دهـم كـه     ادت ميكند، شه او تنها مرا عبادت مي. ام راست گفت بنده: فرمايد عزّوجل مي

، خداي عزّوجـل  »و اياك نستعين«: همة كساني كه با عبادتش براي من، مخالفت كردند، غبطه خورند، و وقتي بگويد
هـايش   كنم و در سختي دهم كه در كارهايش كمكش مي شهادت مياز من كمك خواست و به من پناه آورد، : فرمايد مي

را بخواند، » اهدنا الصراط المستقيم تا آخر سوره«و وقتي . گيرم و در روز سختي و مشكلش، دستش را مي رسم به دادش مي
ام اجابـت   ام است آنچه را خواست، به تحقيق بـراي بنـده   ام است، و براي بنده و اين، براي بنده: گويد ّ جالله مي خداي جل

؛ فـيض  239: ق1417صـدوق،  (دم از آنچـه از آن، تـرس داشـت    كردم و آنچه را آرزو كرد، به او بخشيدم و ايمنش كر
  ).59-58 :1409، )ع(؛ عسكري130-1/129: ق1419كاشاني، 

  :كند كه ضمن آن، به سخن پيامبر گرامي اسالم استناد كرده است حديثي نقل مي) ع(ـ ابوامامه باهلي از علي
  .و آن به هيچ پيامبري قبل از من داده نشده استام  را از گنج زير عرش، داده شده) 2/255بقره، (الكرسي  هًْآي

من آن . را قرائت كردم شنيدم، نخوابيدم؛ جز اينكه آن) ص(از وقتي كه آن را از پيامبر خدا: اضافه كرد) ع(سپس علي 
احمـد بـن   . (كـنم  آن را قبل از دو ركعت بعد از نماز عشاء آخـر، قرائـت مـي   ... كنم را در سه وقت از شب قرائت مي

  ).1/541: ق1427؛ بحراني، 122: تا ل، بيحنب

  بيان مقصود و معاني كلمات و اصطالحات: ب
نقل شده است كه آن حضرت مقصود و معاني كلمات را با روايت از پيامبر گرامـي اسـالم    )ع(علي احاديث زيادي از 

  :كنيم بيان داشته است كه به بيان چند مورد اكتفا مي
بقـره،  (پس آدم از پروردگارش كلماتي را دريافت نمود : »فتلقّي آدم من ربه كلمات«آية فرمود كه از تفسير ) ع(ـ  علي

  :سئوال كردم و حضرت فرمود) ص(از پيامبر گرامي اسالم) 2/37
ام شـود؛   چه چيز مانع گريـه : كني؟ گفت چرا گريه مي: گفت) ع(به آدم ]پس از هبوط آدم، از جانب خدا[جبرئيل ... 

پـذيرد و گناهـت را    بر تو باد اين كلمات؛ خدا توبة تو را مـي : گفت. ار خداي رحمان خارج شدمدر حالي كه از جو
اللهم انّي أسألك بحقّ محمد و آل محمد، سبحانك ال اله اال انت عملت سوءاً و ظلمت نفسي، فتـب  «: آمرزد، بگو مي

حمد، عملت سوءاً و ظلمت نفسي، فتب علي انّـك  علي انّك انت التّواب الرّحيم، اللهم انّي أسألك بحقّ محمد و آل م
بد كردم . خواهم، پاك و منزّهي، خدايي جز تو نيست خدايا به حقّ محمد و آل محمد از تو مي: »انت التّواب الرحيم

) ص(پذير و مهرورزي، خدايا به حقّ محمد و آل محمد ام را قبول كن كه تو، توبه و به نفس خود ظلم كردم، پس توبه
  .پذير و مهرورزي ام را بپذير كه تو، توبه خواهم، بد كردم و به نفس خود ظلم كردم، پس توبه ز تو ميا

  :سپس فرمود
  ).2/358: ق1409؛ هندي، 1/119: ق1411سيوطي، (گرفت  ]خدا[از ) ع(اينها، همان كلماتي است كه آدم

  .كند ، مشخّص ميعطا كرد) ع(كلماتي را كه خداوند به آدم) ص(در اين روايت، پيامبر
  :فرمود شنيدم كه مي) ص(از پيامبر: پيراهني خريد و از آن، خوشش آمد، لذا آن را بخشيد و فرمود )ع(عليـ 

سازد، و هر كس، چيـزي   را بر نَفسش مقدم بدارد، خداوند در روز قيامت، بهشت را به او مقدم مي] ديگري[هر كس 



بنـدگان بـين خودشـان بـه نيكـي      : فرمايـد  د، خداوند در روز قيامـت مـي  را دوست بدارد و آن را براي خدا قرار ده
  ).2/77:ق1419فيض كاشاني، (دهم  كنند، و من امروز تو را به بهشت پاداش مي برخورد مي

داريـد،   از آنچه دوست ميرسيد تا  به نيكي نمي: »لن تنالوا البرّ حتّي تنفقوا مما تحبون«در اين روايت كه در تفسير آية 
  .تلقّي شده است» برّ«نقل شده، بهشت به عنوان مصداق ) 3/92آل عمران، (مصرف كنيد  ]در راه خدا[

آل (و هنگامي كه تصميم گرفتي، پـس بـر خـدا توكّـل كـن      : »فإذا عزمت فتوكّل علي اهللا«ـ ابن مردويه در تفسير آية 
  :سؤال شد و حضرت فرمود» عزم«عني از م) ص(از پيامبر : كند كه فرمود نقل مي )ع(علي از ) 3/159عمران، 

  ).2/160: ق1411سيوطي، (» ، مشاوره با اهل رأي و تبعيت كردن از آنهاست]عزم[«
ما را از امر به معروف و نهي از منكر خبر بده كه آيـا واجبنـد؟ حضـرت    ! اي اميرمؤمنان: پرسيد )ع(علي ـ مردي از 

  :فرمود شنيدم كه مي) ص(از پيامبر ! آري: فرمود
خـداي عزّوجـل   . هاي پيشين قبل از شما را به جهت ترك امر به معروف و نهـي از منكـر، هالكـت كـرد     ا امتخد
ناپسـندي كـه آن را انجـام     ]كارهـاي [همواره از : »كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون«: فرمايد مي
  ).5/79مائده، (دادند  ي انجام ميكردند؛ واقعاً همواره كار بد دادند، يكديگر را منع نمي مي

  : سپس براي تبيين اين دو واژه فرمود
پس هر كسي آن دو را ياري رسـاند، خـدا او   . امر به معروف و نهي از منكر دو اخالق از اخالق خداي عزّوجل است

ه هنگام امـر بـه   را ياري رساند، و هر كس آن دو را خوار سازد، خدا خوارشان سازد، و اعمال برّ و جهاد در راهش ب
پس امر به معروف و نهي از منكر كنيد؛ چرا كه امر . اي ژرف و پهناور معروف و نهي از منكر نيست، جز مثل بقعه

كلمـة عـدل،    ]گفتن[كند، و برترين جهادها،  سازد، و روزي را كم نمي به معروف و نهي از منكر، اجل را نزديك نمي
؛ همچنـين مشـابهش در   215، 8: ق1409به نقل از هندي،  391-1/390: 1376محمودي، . (پيش امام ظالم است

  ...).و 1/246: نهج البالغه، طبرسي، بي تا 156خطبه 
ك  هًْهل ينظرون إال ان تأتيهم المالئك«در معني آية ) ع(ـ از علي  ك او يأتي بعض آيات ربـآيـا انتظـاري    :»او يأتي رب

انعـام،  (! هاي پروردگـارت بيايـد؟   د، يا پروردگارت بيايد، يا برخي از نشانهغير از اين دارند كه فرشتگان به سويشان آين
  :اي به ما فرمود ضمن خطبه) ص(پيامبر : نقل شده كه فرمود )6/158

كشند جز اينكه مالئكه، پيششان آيد و آنها را ببينند، يـا اينكـه پروردگـارت و يـا      آيا منافقين و مشركين، انتظار مي
، همـان عـذاب در دنياسـت،    »آيات«است، و » امر پروردگارت«گارت بيايد، و مقصودش از آن، بعضي از آيات پرورد

: ؛ حـويزي، بـي تـا   330-1/329: طبرسـي، بـي تـا   (هاي گذشته را عذاب كـرد   هاي پيشين و قرن گونه كه امت همان
1/780.(  

  .ذاب الهي است، امر و ع»آيات«كند كه مقصود از  نقل مي) ص(از پيامبر) ع(در اين روايت، علي
يـوم نـدعوا كـلّ انـاس     «در تفسير آية ) ص(كند كه پيامبر نقل مي) ع(از پدرانش از علي) ع(ـ ابن بابويه با سندش از امام رضا

هـر قـومي بـا    «: فرمود). 17/71اسراء، (خوانيم  مردم را با پيشوايشان فرا مي ]گروهي از[روزي را كه هر  ]ياد كن[: »بإمامهم
  ).4/351: ق1411سيوطي، (» .شوند كتاب پروردگارشان و سنّت پيامبرشان، خوانده ميامام زمانشان و 

: »عملوا الصالحات سـيجعل لهـم الـرّحمن وداً     انّ الّذين آمنوا و«در تفسير آية ) ع(ـ حكيم ترمذي و ابن مردويه از علي
در [گسترده مهر، بـراي آنـان محبتـي     ]خداي[ي به زوداند،  شايسته انجام داده ]كارهاي[مسلّماً كساني كه ايمان آورده و 

سـيجعل لهـم   «سـؤال كـردم كـه مقصـود از     ) ص(از پيامبر : كند كه فرمود ، نقل مي)19/96مريم، (دهد  قرار مي ]ها دل



خدا سـه  ! اي علي. هاي مؤمنين و مالئكة مقرّب است محبت در دل ]مقصود از آن[«: چيست و ايشان فرمود» الرّحمن وداً
  ).4/512ق، 1411سيوطي، (» هاي صالحين محبت، حالوت و مهابت در دل: كند به مؤمن عطا ميچيز 

  .بيان شده است) ص(از زبان پيامبر» ود«در اين روايت نيز، مقصود از 
در پاسـخ  ) ع(سؤال كرده اسـت؟ علـي  ) ص(در مورد فتنه سؤال كرد كه آيا در اين باره از رسول خدا) ع(ـ مردي از علي

آيـا مـردم   . الف، الم، مـيم : »الم احسب النّاس ان يتركوا ان يقولوا آمنّا و هم ال يفتنون«هنگامي كه خداوند، آية « :فرمود
را نـازل  ) 1ــ 29/2عنكبوت، ! (شوند؟ شوند، در حالي كه آزمايش نمي ايمان آورديم، رها مي: پنداشتند، همين كه بگويند

اي : شود؛ از همين رو عرض كـردم  در بين ماست، نازل نمي) ص(ه رسول خدافرمود، دانستم آن فتنه و آزمايش تا زماني ك
  منظور از اين آزمايش و فتنه چيست كه خدا تو را از آن آگاه ساخته است؟)! ص(رسول خدا
  .گيرند بعد از من، امتم در بوتة آزمايش قرار مي! اي علي: فرمود) ص(پيامبر

، بعـد از آنكـه جمعـي از    »احد«مگر در جنگ  ]فرماييد؟ من چه مي دربارة شهادت[، )ص(اي رسول خدا: عرض كردم
بشارت باد بر تو كه شهادت : مسلمانان شهيد شدند و من به شهادت نرسيدم و اين امر بر من سخت آمد، به من نفرمودي

  از پي توست؟
  خواهي كرد؟ در آن هنگام، چگونه صبر: ام؛ ولي بگو مطلب همان گونه است كه گفته: فرمود) ص(رسول خدا
؛ بلكه از موارد بشارت و شـكر  ]زيرا صبر در مصيبت است[اين از موارد صبر نيست )! ص(اي رسول خدا: عرض كردم

  .است
در خصـوص فتنـه و آزمـون بـزرگ كـه بعـد از آن       ) ص(در قسمت آخر خطبه در ادامة نقل كالم پيـامبر  )ع(علي حضرت 

  :ودفرم ]به من[آن حضرت «: دهد، فرمود حضرت رخ مي
با اينكـه مرتكـب   [دهند و  ديندار بودن را منّتي بر خدا قرار مي. شوند مردم بعد از من با ثروتشان آزمايش مي! اي على

حرام خدا را بـا شـبهات   . بينند ، انتظار رحمت از خدا دارند و خود را از خشمش در امان مي]شوند گناهان بزرگ مي
و ربـا را بـه اسـم    » هديـه «و رشـوه را بـه نـام    » نبيذ«شراب را به نام . شمرند زا حالل مي هاي غفلت دروغين و هوس

  ).البالغه نهج 156خطبه (» .پندارند حالل مي» تجارت«
  :در روايت فوق، پنج مورد از موارد فتنه را برشمرد كه عبارتند از) ص(حضرت رسول

  .پرستي و تكاثر مال: الف
ها، خـود را مشـمول رحمـت     منّتي بر خدا دارند و با تمام آلودگي دليل و به رخ كشيدن مسلمانيشان گويا غرور بي: ب

گروهي از اعـراب تـازه مسـلمان كـه داراي همـين صـفات بودنـد،        قرآن دربارة . پندارند خدا و در امان از عذاب او مي
بر تو : »ن كنتم صادقينيمنّون عليك ان اسلموا قل ال تمنّوا علي اسالمكم بل اهللا يمنّ عليكم ان هداكم لإليمان ا«: گويد مي

نهـد   اسالم آوردنتان را بر من منّت منهيد، بلكه خدا بر شما منّت مـي : بگو ]!اي پيامبر[اند؛  كه اسالم آورده نهند منّت مي
  ).49/17حجرات، (راستگو هستيد  ]در ايمان خود[كه شما را به ايمان رهنمون شد، اگر 

شراب از «: شود روند و وقتي به آنها گفته مي مثالً به سراغ شراب مي. حرام را حالل و حالل را حرام خواهند كرد: ج
نوشـيدند؛ در حـالي كـه آن نبيـذ، نـه       از آن مـي ) ص(اين، همان نبيذي است كه پيامبر: گويند ، مي»محرّمات مسلّم است

طبيعـت آب مدينـه و    هنگامي كه يارانش بعـد از ورود بـه مدينـه، از سـرد بـودن     ) ص(بلكه پيامبر مسكر بود و نه حرام؛ 
اين . چند دانه خرما درون خمرة آب بريزيد تا مشكل شما برطرف گردد: هاي گوارشي شكايت كردند، به آنها فرمود ناراحتي

گرفتند؛ ولي برخـي گمراهـان، آن را    نوشيدند و وضو مي از آن مي. آب، نه مضاف شد و نه خرما در حدي بود كه مسكر شود
دادند تا تخمير و به مسكر تبـديل شـود و آن را    ريختند و در جاي گرمي قرار مي يادي خرما در آب ميبهانه كردند و مقدار ز



  ).6/416: 1362-67كليني، (نوشيدند  به نام نبيذ مي
: و حضرت فرمـود . هم رفتند) ع(اين كار زشت، چنان شايع شده بود كه حتي پيش علي! خواهند ناميد رشوه را هديه : د
  ).29-26/28: 1357-78جعفري، ! (اي؟ به فريفتن من آمده ]كلمهبا تغيير [آيا
كـامالً  ) ص(اي كه حديث معروف پيـامبر  شمرند به گونه ربا را حالل مي!... به نام خريد و فروش، رباخواري خواهند كرد:   ه

از آن بركنارنـد، گـرد و    گيرد؛ حتـي كسـاني كـه    رسد كه ربا، دامان همه را مي زماني بر مردم مي«: شود كه فرمود احساس مي
  ).13/333: ق1408؛ نوري، 159-6/158: 1379-83مكارم شيرازي، (» نشيند غبارش بر دامانشان مي

  : فرمود) ص(اند كه پيامبر البالغه است، آورده تر از آنچه در نهج ، حديثي مفصلالحديد ابن ابيو  عالمه مجلسي
اي حرام خدا را حـالل   و به هر بهانه(كنند  طابق ميل خود تفسير ميشوند، قرآن را م امت من، بعد از من، آزمايش مي

شمرند و كتاب خـدا   شراب را به بهانة نبيذ و حرام و رشوه را به صورت هديه، و ربا را به نام بيع، مجاز مي) كنند مي
ي كـه بـه حكومـت    تو در آن روز در خانه بنشين تا زمان. كند كنند و سخن گمراهان غلبه مي مي] معنوي[را تحريف 

مخالفـان و  [آيـد و   هـا بـه حركـت درمـي     رسي ولي هنگامي كه حكومت در دست تو قرار گرفـت، حسـد در سـينه   
؛ ابـن ابـي الحديـد،    32/243: 1366مجلسـي،  ( ]ولـي تـو اسـتقامت كـن    [ريزند  كارهاي تو را به هم مي ]حاسدانت

  ).9/206: ق1386
  .بيان شده است) ص(فاهيم فتنه از زبان پيامبردر روايت و خطبة مورد بحث، مصداقي بارز از م

خـدا آنچـه را از پيامـد    تـا   : »ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك و ما تـأخّر «ـ فرات كوفي به طور مسند در تفسير آية 
آيـه   وقتي ايـن «: كند كه فرمود نقل مي) ع(از علي ). 48/2فتح، (» تو مقدم شده و آنچه مؤخّر شده، برايت بيامرزد ]كار[

گناهي براي «: گفت) ع(جبرئيل » گناه گذشته و گناه باقي مانده كدام است؟! اي جبرئيل«: نازل شد، فرمود) ص(بر پيامبر
  ).17/90: 1366؛ مجلسي، 159: فرات كوفي، بي تا(تو نيست تا براي تو ببخشد 

اه تو نيست؛ چـرا كـه تـو گنـاهي     شايد مقصود اين است كه مراد، گن«: نويسد عالمه مجلسي در توضيح اين روايت مي
: 1366مجلسـي، (» .نداري، بلكه مراد، گناه امت تو، يا نسبت دادن گناه به تو از جانب مشركان است و يا چيزي ديگـر 

17/91.(  
  .، رفع ابهام شده است»گناهي براي تو نيست تا ببخشد«در اين روايت، با بيان اينكه 

هيچكـدام از شـما   : هايمـان نگريسـت و فرمـود    بوديم كه به چهـره ) ص(امبرپيش پي: نقل شده كه فرمود )ع(علي ـ از 
انّ سعيكم ... واليل اذا يغشي«: سپس اين سوره را تالوت فرمود. داند نيست مگر اينكه جايگاهش را در بهشت و جهنم مي

  :سپس فرمود» فاما من اعطي واتّقي و صدق بالحسني، فسنيسره لليسري. لشتّي
  .، راه بهشت است»ييسر«مقصود از 

و امـا كسـي كـه عطـا كنـد و خـود       ...  :»و اما من بخل واستغني و كذّب بالحسني فسنيسره للعسري«: و سپس ادامه داد
آسـان را بـراي او    ]راه[را تصديق كنـد، پـس بـه زودي     ]ي پاداش رستاخيز[نيكو  ]وعدة[نمايد، و ) و پارسايي(نگهداري 
را تكـذيب كنـد، پـس بـه     ) پاداش رستاخيز(نيك  ]وعدة[بخل ورزد و توانگري نمايد، و كنيم، و اما كسي كه  فراهم مي

  ).1ـ92/10ليل، (كنيم  دشوار را براي او فراهم مي ]راه[زودي 
  : سپس فرمود

  ). 2/552: ق1409؛ هندي، 6/606: ق1411سيوطي، (» .راه آتش است ]،»عسري«مقصود از [«
  .ي را بهشت و جهنم معرفي كرده است كه از مصاديق بارز و اكمل آنهاستدر اين روايت، مقصود از يسري و عسر



  :نشسته بوديم كه فرمود) ص(كند كه پيش پيامبر نقل مي) ع(نيز با سندش در حديث مشابهي از علي  مسلم
كسي از شما نيست جز اينكه خداوند جايگاهش را در بهشت و جهنم نوشته است و شقي و سـعيد بـودنش را نوشـته    

  .تاس
  : فرمود) ص(كنيم؟ پس پيامبر  آيا دست از كار كشيده، عمل را رها )! ص(اي پيامبر خدا : مردي پرسيد

چرخد، و هر كس از اهل شقاوت باشد به سوي عمل اهـل   هر كس از اهل سعادت باشد، به سوي عمل اهل سعادت مي
اما بر اهل شقاوت، عمـل اهـل شـقاوت آسـان     گردد، و  گردد، اما بر اهل سعادت، عمل اهل سعادت، آسان مي شقاوت مي

  . گردد مي
: ؛ احمدبن حنبل، بي تا1/341: ق1409هندي، (را قرائت فرمود ) 5ـ92/10ليل،... (فأما من اعطي واتّقي«سپس آيات 

: ق1417؛ فخـر رازي،  2/120و صـحيح بخـاري    8/46بـه نقـل صـحيح مسـلم؛      2/309: ق1421: ؛ قبانجي1/132
11/184.(  

  : عبارتند ازنقل شده كه برخي » القدر هًْليل«در تبيين ) ص(از پيامبر) ع(متعددي از علي ـ روايات
شود تقدير كرد كه از  ، شبي است كه خداوند در آن، آنچه را كه تا روز قيامت مقدر مي)97/1قدر، (القدر  هًْليل: الف

  ).315: 1361صدوق، (» آن جمله است واليت تو و واليت ائمه از فرزندان تو تا روز قيامت
شود؛ هر چند بـه تعـداد سـتارگان آسـمان و بـه سـنگيني        هر كس شب قدر را احياء كند، گناهانش آمرزيده مي«: ب
-2/313: ق1421ق؛ قبـانجي،  1411؛ حاكم نيشابوري، 8/21: ق1416حرّ عاملي، (» ها و به اندازة درياها باشد كوه

  ).2/349ظين، الواع هًْض؛ رو213به نقل از االقبال،  314
: ق1408؛ نـوري،  282: 1383تميمـي مغربـي،   (» ...را در دهة آخر مـاه رمضـان، جسـتجو كنيـد     ]شب قدر[آن «: ج

  ).97/10: 1366؛ مجلسي، 7/469
؛ در بقيـه  )به ثوابي دست نيافتيد(شب قدر را در دهة آخر رمضان، جستجو كنيد، و اگر در اوائل آن، مغلوب شديد : د

  ).133: احمد بن حنبل، بي تا.) (و ثوابش را درك كنيد(شويد آن، مغلوب واقع ن
اي كـه مـاه، غالفـش را برطـرف      به هنگام برآمدن ماه از منزل خارج شدم، به گونه: نقل شده است كه) ع(از علي:  ه

  ).1/101: احمد بن حنبل، بي تا(» اين شب، شب قدر است«: فرمود) ص(كرده بود، پس پيامبر
فرمودنـد و وقتـي    اهل خود را در دهة آخر ماه رمضان، بيـدار مـي  ) ص(پيامبر«: شده است كه فرمودنقل ) ع(از علي: و

به نقل از مجمع  2/315: ق 1421قبانجي، (» عادت داشتند) بيداري شب(شد، خود و اهلش به اين امر  دهة آخر ماه مي
  ).5/518البيان، 

و ولي من بعد از من براي امتم، و دشمن دشمنانم روزي كـه   اي برادر و وصي«: فرمود) ع(خطاب به علي) ص(پيامبر: ز
، كه برادرم از ميان مالئكه )ع(اين سوره براي تو بعد از من و براي فرزندان تو بعد از تو است، جبرئيل! شوند مبعوث مي

اي  و براي آن، نور تابنـده كند،  است، پيشامدهاي امتم را برايم بازگو كرد و او همانند وقايع نبوت، آن را بر تو بازگو مي
: 1357-78؛ جعفـري،  793: ق1409اسـترآبادي،  (» درخشـد  است كه در قلب تو و اوصياي تو تا طلوع فجر قائم مـي 

8/341(.  
نازل شد، ) ص(بر پيامبر) 108/2كوثر، (» فصلّ لربك و انحر«وقتي : كند كه فرمود نقل مي) ع(ـ اَصبغ بن نباته از علي

) قربـاني (آن، نحيـره  ! اي محمد: اي است كه پروردگارم به من دستور داده است؟ گفت اين چه نحيره !اي جبرئيل: فرمود
  .)1/386: ق1384؛ طوسي، 8/404: ق1427بحراني، (نيست، آن، بلند كردن دستان در نماز است 

  :به طور تفصيل گفت) ص(در حديث ديگري آمده است كه جبرئيل در پاسخ پيامبر



هايـت را   گـويي، دسـت   االحرام مـي  هًْدهد كه وقتي تكبير نيست؛ وليكن به تو دستور مي) قرباني(ره مقصود از آن، نحي
، آن، نماز مـا  ]هايت را بلند كني دست[بلند كني و وقتي كه ركوع كردي و سر از ركوع برداشتي و وقتي سجده كردي، 

ها در هر تكبيـري   ينت نماز، بلند كردن دستگانه است، هر چيزي زينتي دارد و ز هاي هفت و نماز مالئكه در آسمان
  .است
  :فرمود) ص(سپس پيامبر

  .ها از استكانت است بلند كردن دست
  استكانت چيست؟: پرسيد) ع(علي

و آنان در برابر پروردگارشـان تسـليم   : »فما استكانوا لربهم و ما يتضرّعون«: آيا اين آيه را نخواندي: فرمود) ص(پيامبر
  ).23/76مؤمنون، (نشدند  نگرديدند، و فروتن

: ق1408؛ طبرسـي،  683: تـا  حويزي، بـي ( اند اين حديث را در تفاسيرشان آورده واحديو ثعلبي گويد كه  طبرسي مي
10/837.(  
  بيان مصداق: ج

مصداق انحصاري يا مصداق اكمل و يا يكي از مصاديق آيات و كلمات قرآني را بـا اسـتفاده از احاديـث    ) ع(گاهي علي
  :پردازيم دارد كه در سه دسته به آنها مي بيان مي) ص(پيامبر

  مصداق انحصاري. 1
  :در برخي از احاديث، مصداقي براي آيه يا كلمه، بيان شده است كه مصداقي ديگر براي آن نيست؛ از آن جمله است

و آنـان بـه وسـيلة    : »و بـالنّجم هـم يهتـدون   «در تفسير آية ) ص(كند كه پيامبر نقل مي) ع(ـ عياشي با سند خود از علي
  :فرمود) 16/16نحل، (شوند  رهنمون مي ]ها[ ستاره

رود، و بناي قبله بر آن است، و اهل خشكي و دريـا بـه    اي است كه از بين نمي آن، ستارة جدي است؛ چون آن، ستاره«
  .)4/309: ق1419؛ فيض كاشاني، 4/434: ق1427؛ بحراني، 6-3/5: 1421عياشي، (» شوند وسيلة آن، راهنمايي مي

دانيد خداوند در سورة حج  دهم، آيا نمي شما را به خدا قسم مي: اش با جمعي از صحابه فرمود در مناشده) ع(ـ علي
و جاهدوا في اهللا حقّ جهاده هو اجتباكم و ما جعـل علـيكم   ... يا ايها الّذين آمنوا اركعوا واسجدوا و «: فرموده است

اهيم هو سماكم المسلمين من قبل و في هذا ليكون الرّسول شـهيداً و علـيكم تكونـوا    ابيكم ابر هًْفي الدين من حرج ملّ
خـدا جهـاد كنيـد،     ]راه[و در ... . ركوع كنيد، و سـجده نمائيـد و   ! ايد اي كساني كه ايمان آورده: »شهداء علي النّاس

آيـين  . شما هـيچ تنگنـايي قـرار نـداد    بر  ]اسالم[اوست؛ او شما را برگزيد، و در دين  ]در راه[گونه كه حقّ جهاد  آن
شـما را مسـلمان    ]هـاي الهـي   ايـن در كتـاب  [و پيش از ) قرآن(در اين ) خدا(آن  ].را پيروي كنيد[) ع(پدرتان ابراهيم

  ).78-22/77حج، ... (گواهان بر مردم باشيد ]شما[گواه بر شما باشد، و  ]خدا[ناميد، تا فرستادة 
اند كه تو بر آنها شهيدي و آنها بر مردم شهيدند و خداوند  چه كساني)! ص(ل خدااي رسو: و سلمان برخاست و پرسيد

  پدرشان ابراهيم؟) دين(آنها را برگزيد و حرجي در دين براي آنها نگذاشت، ملّت 
  .اند، به غير از اين امت سيزده نفر به طور خاص از اين آيه قصد شده: فرمود) ص(پيامبر

  .آنها را براي ما بشناسان)! ص(اي رسول خدا: سلمان گفت



  ).فرزندان علي(من و برادرم علي و يازده نفر از فرزندان من : فرمود) ص(پيامبر
به نقل از كتاب سـليم بـن    5/323: ق1427بحراني، (» .شنيديم) ص(قسم به خدا، اين را از پيامبر! آري: صحابه گفتند

  ).3/526: تا ؛ حويزي، بي1/284: ق1412؛ ابن شهر آشوب السروري مازندراني، 174قيس هاللي، 
  )بارز(مصداق اكمل . 2

در برخي ديگر از احاديث، مصاديقي براي آيات يا كلمات قرآني ذكر شده كه منحصر در آن مورد نيسـت؛ ولـي بـه عنـوان     
  :اند اند؛ از آن جمله بيان مصداق اكمل و بارز، ذكر شده

  : فرمود كند كه نقل مي) ع(از پدرانش از علي) ع(ـ امام رضا
اش زيـاد بـود    رفتيم كه پيرمردي كه بلندقد و پر ريش بود و فاصلة دو شـانه  هاي مدينه راه مي در كوچه) ص(با پيامبر

سالم بـر تـو اي چهـارمين    : سپس رو به من كرد و گفت. آمد گفت سالم كرد و خوش) ص(، به پيامبر)چهارشانه بود(
  ين نيست، اي رسول خدا؟خليفه و رحمت و بركات خدا بر تو باد، آيا چن

  .سپس رفت» .آري چنين است«: فرمود) ص(پيامبر
  آن، چه چيزي بود كه اين شيخ گفت و تو تصديق كردي؟! اي پيامبر: گفتم
در حقيقت، مـن در  » االرض خليفه انّي جاعل في«: خداوند در كتابش فرمود. تو همچناني والحمدهللا: فرمود) ص(پيامبر

است كـه او خليفـة اول   ) ع(و مقصود از خليفة مجعول، آدم). 2/30بقره، (دهم  قرار مي ]اي هنمايند= [زمين، جانشين 
= [در واقع ما تو را جانشـين  ! اي داود: »االرض فاحكم بين الناس بالحقّ في  هًْخليف  يا داود إنّا جعلناك«: و فرمود. است

و خداونـد،  . و او، خليفة دوم است). 38/26ص، (كن  در زمين قرار داديم؛ پس بين مردم به حقّ داوري ]نمايندة خود
جانشـين مـن در ميـان قـومم بـاش؛ و      » اخلفني فـي قـومي و اصـلح   «: كند كه را به هارون حكايت مي) ع(سخن موسي

در ميان قومش خليفه كـرد و او سـومين   ) ع(، پس او، هارون بود كه موسي)7/142اعراف، (اصالح كن  ]امورشان را[
اعالمي است از طـرف   ]اين آيات[و : »و اذان من اهللا و رسوله الي النّاس يوم الحج االكبر«: داوند فرمودو خ. خليفه بود

پس تو، مؤذّن از جانـب خـدا و رسـولش    ) 9/3توبه، ... (حج بزرگ ]عيد قربان=[اش به مردم، در روز  خدا و فرستاده
هستي، جز اينكه بعـد  ) ع(و به منزلة هارون براي موسيبودي و تو، وصي و وزير و قاضي دينم، و مؤدي از جانب من، 

  داني او كيست؟ آيا نمي. گونه كه آن شيخ به تو سالم كرد پس تو چهارمين خليفه هستي، همان. از من، پيامبري نيست
  .نه: گفتم
  ).1/23: 1361؛ صدوق، 3/368: ق1427بحراني، (است ) ع(بدان كه او، برادرت خضر: فرمود) ص(پيامبر

  .معرفي شده كه به عنوان مصداق اكمل آن مطرح است) مؤذّن(به عنوان اعالم كننده ) ع(اين روايت، عليدر 
دهـم، آيـا    شما را به خـداي جـلّ اسـمه قسـم مـي     «: در حديث مناشده فرمود) ع(گويد كه علي ـ سليم بن قيس مي

ـ   «دانيد كه خدا آية  مي را نـازل كـرد و سـلمان    ) 9/119توبـه،  (» ادقينيا ايها الذين آمنوا اتّقوا اهللا و كونـوا مـع الص
عام است؛ چرا كه جماعـت بـه     ،»مؤمنون«اما : فرمود) ص(آيا آن، عام است يا خاص؟ پيامبر! اي رسول خدا: پرسيد

  .و اوصياء بعدش تا روز قيامت) ع(خاص است براي برادرم علي» صادقون«و اما . اند آن امر شده
به نقـل از سـليم بـن     3/516: ق1412ابن شهرآشوب السروري مازندراني، (» ]شنيديم[قسم به خدا آري «: همه گفتند

  ).173قيس، 
  .معرفي شده است) ع(، علي»راستگويان«در اين حديث، مصداق اكمل 

اهل آتش : »...هًْالجنّال يستوي اصحاب النار و اصحاب «آية ) ص(پيامبر«: نقل شده است كه فرمود) ع(از اميرالمؤمنين: ج



  :را تالوت كرد و فرمود) 59/20حشر، (هل بهشت، مساوي نيستند و ا
طالب شود و به واليتش اقرار كند، و  اصحاب بهشت، كسي است كه از من اطاعت كند و بعد از من، تسليم علي بن ابي

: ق1409اسـترآبادي،  (اصحاب آتش، كسي است كه واليت را انكار كند و نقض عهد كند و بعد از من، با او بجنگـد  
  ).363: ق1384؛ طوسي، 7/506: ق1427؛ بحراني، 1/571: 1373؛ صدوق، 24/261: 1366؛ مجلسي، 657

  .شمرده شده است) ع(در اين روايت، مصداق بارز و اكمل اصحاب بهشت و آتش، مقرّين و منكرين واليت علي
  آيا تو را بشارت ندهم؟ : مرا خواند و فرمود) ص(پيامبر: فرمود شنيده است كه مي) ع(ـ عمارِ ياسر از علي

  .ام و پيوسته مبشّر به خير بوده) ص(چرا اي رسول خدا: گفتم
  .اي نازل كرده است خداوند در مورد تو، آيه: فرمود
  ؟)ص(و آن چيست اي پيامبر: گفتم
آن، جبرئيل  و بعد از» بعد ذلك ظهير هًْو جبريل و صالح المؤمنين و المالئك«: نزد من آمد و خواند) ع(جبرئيل: فرمود

بحرانـي،  (پس تو و مؤمنان از بيت تو، صالحان هستيد ) 66/4تحريم، (هستند  ]او[و شايسته مؤمنان و فرشتگان، پشتيبان 
  ).2/539: ق1409؛ هندي، 674: ق1409؛ استرآبادي، 8/52: ق1427

  .اند و اهل بيتش، مصداق اكمل صالحين شمرده شده) ع(در اين روايت نيز، علي
  كي از مصاديقبيان ي. 3

كلمـه يـا   ) ص(شود كـه پيـامبر   مشاهده مي) ص(از پيامبر) ع(و باألخص در روايت علي) ع(گاهي در روايات معصومين
  :شود اي را با ذكر مصداقي از مصاديق، بيان داشته است كه چند نمونه از آنها، ذكر مي آيه

: »و اعتصموا بحبل اهللا جميعاً و ال تفرّقـوا «ادت، آية شه به هنگام  و ساير اوالدش ) ع(حسن در وصيتش به امام) ع(ـ علي
را تالوت كرد، سپس براي بيـان يكـي   ) 3/103آل عمران، (ويد و همگي به ريسمان خدا، تمسك جوييد، و پراكنده نش

  :شنيدم كه فرمود) ص(چرا كه از پيامبر: از مصاديق وحدت و عدم تفرقه فرمود
: 1366به نقـل از مجلسـي،    8/311: 1376محمودي، (» سال نماز و روزه است آشتي دادن بين دو نفر، بهتر از يك«
  ).7/49: 1362-67؛ و مشابه آن در كليني، 9/662

آگاه باشيد كه تنها با ياد خـدا،  : »اال بذكر اهللا تطمئنّ القلوب«وقتي آية : كند كه فرمود نقل مي) ع(ـ ابن مردويه از علي
  :فرمود) ص(نازل شد، پيامبر) 13/28رعد، (يابد  ها آرامش مي دل
اند كه خدا و رسول و اهل بيت رسولش را به راستي، نه به دروغ دوست بدارند، و شاهد و غايب مؤمنين  اينها كساني«

: ق1411؛ سـيوطي،  2/442: ق1409هنـدي،  (» .دارند ياد خداست كه يكديگر را دوست مي آري به . بدارند  را دوست
4/110.(  

: ق1425طباطبـايي،  (اين روايت و روايات مشابه را از باب تطبيق مصداق بر عـام دانسـته اسـت    ) هر(عالمه طباطبايي
11/367.(  

فرمـود كـه رسـول    ) ع(كنـد كـه اميرالمـؤمنين    اي از اصحابش از سليم بن قـيس نقـل مـي    ـ كليني به طور مسند از عده
  :فرمود) ص(خدا
گويد و آنچه به او گفته شود، ندارد، حرام كرده  اكي از آنچه ميشرمي كه ب آبرو و كم خدا بهشت را بر هر فحاش بي«

  ».است؛ زيرا اگر از حالش بازرسي كني يا از زناست يا از شركت شيطان



  : در ميان مردمان، شركت شيطان هم هست؟ و حضرت فرمود! اي رسول خدا: گفته شد
و در اموال و فرزندان، : »شاركهم في االموال و االوالدو «: فرمود ]به شيطان[اي كه  آيا گفتار خداي عزّوجل را نخوانده

: ق1427؛ بحرانـي،  3/60: 1421؛ عياشـي،  324-2/323: 1362-67كلينـي،  ) (17/64اسراء، (با آنان شريك شو 
4/579.(  

  .در اين روايت، مصداقي  از شركت شيطان و آثار آن، بيان شده است
  ...هاي قرآني و  تفصيل مطالب داستان: د

نهـاده تـا در   ) ص(هاي قرآني و اعتقادات و احكام نپرداخته و آنها را برعهدة پيامبر به تفصيلِ مطالب داستان قرآن
نيـز  ) ع(حضرت امير. هاي مناسب و در پاسخ سؤاالت مؤمنين و يا ابتدائاً براي تبيين مقصود از آيه، بيان كنند فرصت

كنـد كـه بـه برخـي از آنهـا اشـاره        بر گرامي اسالم نقل ميبراي بيان مقصود آيات، گاهي تفصيل مطالب را از پيام
  :گردد مي

از چيزهـايي  ! ايـد  آوردهاي كساني كه ايمان : »يا ايها الّذين آمنوا ال تسألوا عن اشياء إن تبدلكم تسؤكم«ـ در تفسير آية 
نقل شده اسـت كـه   ) ع(علياز . )5/101مائده، (كند  پرسش نكنيد كه اگر براي شما آشكار گردد، شما را اندوهگين مي

  : اي فرمود ضمن خطبه) ص(پيامبر خدا: فرمود
  ».خداوند، حج را بر شما واجب كرده است«

) ص(؟، پيامبر)ص(آيا در هر سال، اي رسول خدا: بن مالك برخاست و گفت هًْقاي سرا بن محصن و بنا به گفته هًْشعكا
  : فرمود) ص(رپاسخ نداد تا اينكه دو يا سه بار سؤال كرد و پيامب

شـود و اگـر    بلي، حج در همه سال بر شما واجب مي: اگر در جواب تو بگويم. كني همه اصرار مي  چرا اين! واي بر تو
در همه سال، واجب باشد، توانايي انجام آن را نخواهيد داشت و اگر با آن، مخالفت كنيـد، گناهكـار خواهيـد بـود،     

اموري كه باعـث   ]يكي از[ام، آن را ترك كنيد و روي آن، اصرار نورزيد؛ زيرا  بنابراين مادام كه چيزي به شما نگفته
بنابراين هنگامي كه به شما دسـتوري  . اقوام گذشته شد، اين بود كه از پيامبرشان، زياد سؤال كردند ]بعضي از[هالكت 

كـنم، خـودداري كنيـد     مـي  دهم، به اندازة توانايي خود، آن را انجام دهيد و هنگـامي كـه شـما را از چيـزي نهـي      مي
  ).386: ق1408طبرسي، (

  .در اين حديث، تفصيل شأن نزول آيه، بيان شده است
  :كند كه فرمود نقل مي) ص(از پيامبر) ع(ـ علي

هـاي  )شـتر (شـوند، بـا مركَـب     قسم به كسي كه جانم در دست اوست، وقتي كه پرهيزكاران از قبرهايشان خارج مـي 
  .آيند هاي طاليي دارند، به استقبالشان مي حلهايي دارند و ر سفيدي كه بال

روزي را كه پارسـايان را   ]ياد كن[: »يوم نحشر المتّقين إلي الرّحمن وفداً«بعد از آن، آية ) ص(فرمود كه پيامبر) ع(سپس علي
فخـررازي،  (: را تـالوت فرمـود  ) 19/85مـريم،  (» كنيم گسترده مهر، گردآوري مي ]خداي[به سوي  ]و با احترام[جمعي  دسته

  ).7/565: ق1417
» وفـد «در اين خصوص سئوال كردم كه آيا ) ص(از پيامبر: كنند كه فرمود نقل مي) ع(حاتم از علي دنيا و ابن ابي همچنين ابن ابي

  :فرمود) ص(است؟ پيامبر) مرْكب(» ركْب«به غير از 
هـا و   شوند، با شـترهاي سـفيدي كـه بـال     قسم به خدايي كه جانم در دست اوست، وقتي كه آنها از قبرهايشان خارج

رسـند در   هر قدمشان همانند يك چشم بر هم زدن است، و به در بهشت مي... آيند هايي دارند، به استقبالشان مي رحل



اي از ياقوت سرخ بر روي طالست و در حالي كـه درختـي بـر در بهشـت اسـت كـه از اصـل آن، دو         حالي كه حلقه
كنـد و وقتـي از ديگـري     هايشان را از ناپاكي، تميز مي نوشند، درون شكم يكي از آنها ميچشمه، جاري است، وقتي از 

  )...شود آلوده نمي(يابد  هايشان تغيير نمي كنند، بعد از آن، هرگز موها و پوست غسل مي
اري هايي مزين و نهرهـاي جـ   هاي بزرگ و تخت هاي بهشتي مثل حور و كاخ سپس به تفصيل از برخي ديگر از نعمت

... هـاي بهشـتي و   ها و مرغ صاف از آب و شير و شراب و عسل مصفّايي كه از شكم زنبور عسل خارج نشده است، و ميوه
بهشـت  ايـن  : »اورثتموها بمـا كنـتم تعملـون    هًْتلكم الجنّ«سالم بر تو باد : گويند كه به او مي: سپس فرمودگويد،  سخن مي

؛ 2/463: ق1409هنـدي،  ) (7/43  اعـراف، ( »داديد به ارث داده شـديد  ياست كه آن را به سبب آنچه همواره انجام م
  ).4/508: ق1411سيوطي، 

  .هاي بهشتي نيز اشاره شده است هاي بهشتيان، به ديگر نعمت در اين روايت، عالوه بر اشاره بر مركب
در تفسـير ايـن   ) ع(ت كه علـي كند، آمده اس نقل مي) ع(، با اسنادش از امام صادقعلي بن ابراهيمدر روايت مشابهي كه 

  :سؤال كرد و حضرت فرمود) ص(آيه از پيامبر
دوستشـان  باشد، آنها كساني هستند كـه از خـدا تقـوا پيشـه كردنـد و خـدا        ، جز به صورت سواره نمي»وفْد«! اي علي

شوند در  آنها از قبرهايشان خارج مي... ناميد» متّقين«داشت و مخصوصشان قرار داد و از اَعمالشان راضي شد و آنها را 
  ...هايي همانند سفيدي شير دارند و  حالي كه صورتشان همانند برف، سفيد است و لباس

گونه كه در روايت عامـه   شاره شده است همانهاي بهشتي ا كند كه در آن، به نعمت سپس به حديث ديگري اشاره مي
  :نقل شد، و در خصوص دو نهر فرمود
ريـزد   كند و موهاي روي پوستشان مـي  هايشان را از حسد، پاك مي خورند و خداوند، دل يك مقدار از آن چشمه مي

كننـده بـه    اك و پـاك و پروردگارشان، شراب پ: »و سقاهم ربهم شراباً طهوراً«: كه اين، همان قول خداست كه فرمود
رونـد و در   از اين چشمة پاك كننده، سپس به سوي چشمة سمت چپ درخـت مـي  ) 76/21انسان، (نوشاند  آنان مي

دارند در حـالي   سپس در مقابل عرش، نگهشان مي. ميرند پس هرگز نمي. كنند كه آن، چشمة حيات است آن، غسل مي
اوليـاء  : فرمايد سپس خداي جبار به مالئكة همراه متقين مي. تندها و حرارت و سرما در امان هس كه از آفات و مرض

مرا به بهشت روانه سازيد و آنها را به همراه خاليق نگهشان نداريد؛ چرا كه رضايت مـن بـر آنهـا سـبقت گرفتـه و      
آنهـا  سپس مالئكه، . رحمتم بر آنها واجب شده است؛ پس چگونه آنها را با اصحاب حسنات و سيئات، نگهشان دارم

هـايي را كـه خـدا بـراي اوليـائش خلـق        زنند، و حوري كنند و وقتي مالئكه، حلقة در بهشت را مي را وارد بهشت مي
... شوند شود و وارد بهشت مي پس در بهشت برايشان باز مي. اولياء خدا آمدند: گويند شنوند، مي كرده، صداي آن را مي

چقـدر شـوق ديـدار شـما را داشـتيم و اوليـاء خـدا نيـز مثـل آن           مرحبا به شما: گويند و همسران حوري و آدمي مي
  .گويند مي

  :فرمود) ص(اند؟ پيامبر  اينها چه كساني)! ص(اي رسول خدا: پرسيد) ع(علي
اينها شيعيان تو و شيعيان ما هستند كه در واليت تو مخلصند و تو امامشان هستي، و آن، سـخن خداسـت   ! اي علي
-5/145: ق1427؛ بحرانـي،  29-2/27: ق1412قمـي،  ) (19/85مـريم،  (» قين وفـداً يوم نحشر المتّ«: كه فرمود

  ).با اندكي تفاوت 8/95: 1362-67؛ كليني، 146
  :فرمود شنيدم كه مي) ص(از پيامبرخدا: نقل شده كه فرمود) ع(ـ از علي

موضع خَلْف را بخوانيد كه ... آن روز را از خود دفع كنيد،   پس با صدقه، نامباركي. دارد) نامباركي(هر روزي، نحسي 
كنيـد،   مصرف مي ]در راه خدا[و هر چيزي كه» و ما انفقتم من شيء فهو يخلفه«: من از خداي متعال شنيدم كه فرمود



هنـدي،  ! (شـود؟  و اگر انفاق نكرده باشيد، چگونـه جانشـين مـي   ) 34/39سبأ، (كند  آن را جانشين مي ]عوض[پس او،
  ).2/483: ق1409

و امـا در  : مشتبه شده بود، فرمودنقل شده كه در پاسخ به كسي كه برخي آيات، برايش ) ع(ثي طوالني از عليـ در حدي
شـوند در   پس آنـان داخـل بهشـت مـي    » يرزقون فيها بغير حساب هًْفاولئك يدخلون الجن«خصوص سخن خداي عزّوجلّ 

  :فرمود) ص(مبرپيا) 40/40غافر، (شوند  داده مي» روزي«شمار  حالي كه در آنجا بي
به تحقيق، كرامتم محقّق شد ـ يا مودتم، محقّق شد ـ براي كسي كه مراقب من باشـد و دوسـت     : خداي عزّوجل فرمود

  .هايشان در روز قيامت از نوري از منابري از نور است، بر اندامشان لباس سبزرنگي است داشته باشند به جاللم، چهره
  :؟ فرمود)ص(ل خدا اند اي رسو آنها چه كساني: سؤال شد

از خـدا  . شـوند  انبياء و شهدا نيستند؛ وليكن آنها دوست گرفتند به جالل خدا و بدون حساب، داخل بهشت مـي  ]آنها[
  ).268: تا ؛ صدوق، بي4/520: تا حويزي، بي(خواهيم كه به رحمتش ما را از آنها قرار دهد  مي

  .اند ند، به تفصيل بيان شدهشو در روايت فوق، كساني كه بدون حساب، وارد بهشت مي
و هر مصيبتي به شـما رسـد،   : »يعفو عن كثير  فبما كسبت ايديكم و هًْمصيبما اصابكم من   و«در تفسير آية ) ع(ـ از علي

، نقـل شـده اسـت كـه     )42/30شـوري،  (بخشـد   را مـي  ]از خطاهـاي شـما  [و بسـياري  ! پس به خاطر دستاورد شماست
  :فرمود) ص(پيامبر

هيچ خراش چوب و به پا خـوردن سـنگي نيسـت جـز بـه جهـت       )! ع(اي علي. ترين آيه در كتاب خداستاين آيه، به
تر از آن است كه در خصوص آن، دوباره عقاب كند، و آنچه  گناهي، و آنچه را كه خدا در دنيا ببخشد، پس خدا گرامي

؛ 9/47: ق1408طبرسي، (اش عقاب كند  دهتر از آن است كه دوباره بر بن را كه در دنيا به خاطر آن، عقابش كند، عادل
: ق1427؛ بحراني، 5/706: ق1411؛ سيوطي، 9/600: ق1417؛ فخر رازي، 2/249: ق1412قمي، : و مشابه آن در

  ).2/497: ق1409؛ هندي، 1/85: تا ؛ احمد بن حنبل، بي2/323  به نقل از كافي، 7/91
  :بيان تأويل آيه: ه 

  .كند كه از آن جمله است استناد به حديث نبوي بيان مي، تأويل آيه را با )ع(گاهي علي
)! ص(اي پيامبر خدا: گفتم) ص(به پيامبر: نقل شده كه فرمود) ع(طالب بن ابي از پدرانش از علي) ع(ـ آنچه از امام صادق

خبـر   ،)17/82كهـف،  (و زير آن، گنجي براي هر دو وجود داشت : »و كان تحته كنز لهما«مرا از سخن خداي عزّوجل 
  :فرمود) ص(ديوار آن را ساخت؟ پيامبر) ع(چه گنجي بود كه خضر  ده كه آن،

بسم اهللا الرّحمن الرّحيم، اهللا الّذي ال الـه  «: علمي است مدفون در لوحي از طال كه در آن، نوشته شده ]آن[)! ع(اي علي
بندة من است كـه بواسـطة او پيـامبرانم را     شريكي براي من نيست، محمد فرستادة خدا و: اال هو، انا اهللا الواحد القهار

خندد، عجب از كسي كه به مرگ يقـين دارد   يقين دارد و مي ]جهنم[بخشم، عجب از كسي كه به وجود آتش پايان مي
كند، و عجب  بيند و سپس به آن، اطمينان مي و شادمان است، و عجب از كسي كه دنيا و گردش و نابودي اهلش را مي

يقـين دارد و   ]ي قيامـت [حسـاب فـردا    خـورد، و عجـب از كسـي كـه بـه      ، يقين دارد و تأسف ميكه به قدر از كسي
  ).4/425: ق1411؛ سيوطي، 2/455: ق1409؛ هندي، 2/135: ق1421قبانجي، (دهد  انجام نمي ]صالح[عمل

  :كند كه فرمود نقل مي) ص(از پيامبر) ع(علي ) 29/8عنكبوت، (» ...و وصينا االنسان بوالديه حسناً « ـ در تفسير آيه 
مـا آنهـا را از آتـش بـه     . من و علي، دو پدر اين امتيم و حقّ ما بر آنها بيشتر از حقّ پدر و مـادر والدت ايشـان اسـت   



هـاي آزاده ملحـق    دهيم اگر از ما اطاعت كنند، و آنهـا را از عبوديـت بـه جمـع بهتـرين انسـان       دارالقرار نجاتشان مي
  )).ع(به نقل از تفسير امام حسن عسكري 6/113: ق1427بحراني، (سازيم  مي

  بيان شأن نزول آيه: و
كند، تفسير كرد، كه از آن جملـه   نقل مي) ص(اي را با بيان شأن نزول آن، كه از پيامبر آيه) ع(گاهي حضرت امير

ي را كه به تـو نمايانـديم، جـز    خواب ]ما[و : »للنّاس هًًًْو ما جعلنا الرّؤيا الّتي اريناك إال فتن«است آنچه در تفسير آية 
آينـد،   همانا معاويه و پسرش، بعد از عثمـان مـي  «: آمده كه فرمود) 17/60اسراء، (براي آزمايش مردم قرار نداديم 

گانـة ضـاللت را تكميـل     آيند و امامـان دوازده  عاص يكي پس از ديگري مي سپس هفت تَن از فرزندان حكم بن أبي
بر منبرش ديد، و آنها، امت را به عقب و سير  ]در عالم رؤيا[) ص(هستند كه پيامبر خداهايي  كنند، و آنها، همان مي

اند، و دو نفر، ايـن حكومـت را برايشـان تأسـيس كردنـد، و بـر آن دو        اميه كشانند، ده تَن از اينان از بني قهقرايي مي
  ).1/361: تا ؛ طبرسي، بي4/424: ق1419فيض كاشاني، (» است، همانند همة گناهان اين امت تا روز قيامت

اميـه را قصـد كـرده     اين آيه، بني: در ادامه فرمود) ع(تفصيل اين حديث در روايت ديگري چنين آمده كه حضرت علي
نـه  : گفـت ) ع(آيا اين امر در عهد و زمـان مـن واقـع خواهـد شـد؟ جبرئيـل       ! اي جبرئيل: فرمود) ص(سپس پيامبر. است

؛ حـويزي،  80: الكاملـه  هًْالصحيح؛ مفتاح 1/477، هًْالهدا؛ اثبات 1/48از دارالسالم،  به نقل 2/131: ق1421قبانجي، (
  ).5/622: تا بي
  بيان امور تاريخي و پيشگويي آينده: ز

شود كه در آنها، وقايع تـاريخي   در تفسير آيات بيان كرده، رواياتي ديده مي) ص(از پيامبر) ع(در ميان احاديثي كه علي
  :گردد هايي از آينده، ذكر شده كه به ذكر يك نمونه، اكتفا مي همچنين پيشگويي زمان نزول آيات و

  :نقل شده است كه فرمود) ع(از علي
) ع(اي پـيش علـي   فرسـتاده ) ص(نازل شـد، پيـامبر  ) ص(بر پيامبر) 110/1نصر، (» اذا جاء نصر اهللا و الفتح«وقتي سورة 

ي از جانب خدا آمد و ديـدي كـه مـردم، دسـته دسـته وارد ديـن خـدا        به تحقيق، ياري و پيروز! يا علي: فرستاد و فرمود
پذير است، همانا خدا بر مؤمنين،  شوند، پس پروردگارم را با حمدش تسبيح كردي و استغفار كردي، همانا كه او توبه مي

در حـالي كـه    و چگونه با آنها جنـگ كنـيم،  )! ص(اي پيامبر خدا: گفتند. جهاد در فتنة بعد از من را واجب كرده است
به جهت احداث در دينشان، و كساني كـه در ديـن    ]با آنها جنگ كنيد[: فرمود) ص(؟ پيامبر»ايم ايمان آورده«: گويند مي

  ).2/559: ق1409هندي، (اند  خدا، نوآوري و بدعت آورند، هالك شده
  حديث تفسيري براي تطبيق: ح

شود كه از آن جمله است آنچه اصبغ بـن نباتـه از    ق استفاده ميگاهي از احاديث نبوي، نه براي تفسير، بلكه براي تطبي
ماء ذات  «بودم كه از ائّمه سـئوال شـد و حضـرت، آيـة     ) ص(پيامبرپيش «: كند كه فرمود نقل مي) ع(اميرالمؤمنين  و السـ

هاسـت و   د بـرج تعداد ائمه به تعدا: را تالوت كرد و فرمود) 85/1بروج، (هاست  آسمان كه داراي برجقسم به : »البروج
به نقـل از   5/540: تا ؛ حويزي، بي1/346: ق1412ابن شهرآشوب السروري مازندراني، (هاست  تعدادشان به تعداد ماه

  ).كمال الدين



  تفسير براي تقييد مطلق: ط
كـه از آن جملـه اسـت روايـت     اي كه در آيه، به طور مطلق بيان شده است، قيد خورده  گاهي در حديث نبوي، كلمه

قطعاً كسي كه قـرآن را بـر تـو    : »انّ الّذي فرض عليك القرآن لرادك الي معاد«در تفسير آية ) ص(از پيامبر خدا) ع(علي
» .معاد ما به بهشـت اسـت   ]مقصود،[«: ، كه فرمود)28/85قصص، (گرداند  بازگشتگاه باز ميواجب كرد، تو را به سوي 

  .اند ا مكه دانسته، البته برخي مقصود از معاد ر)2/478: ق1409هندي، (
  تفسير آيات احكام: ي

كند كه در آن، احكام فقهي تبيين شده است كه از آن جمله  نقل مي) ص(احاديثي از پيامبر گرامي اسالم) ع(گاهي علي
و از : »و آتوهم من مـال اهللا الّـذي آتـاكم   «ة آي) ص(نقل كرده كه پيامبر) ع(است آنچه حاكم نيشابوري با سندش از علي

  :را تالوت كرد و فرمود) 24/33نور، (داده، به آنان بدهيد ا كه به شما مال خد
  ).2/431: ق1411حاكم نيشابوري، (» گيرد يك چهارم، تعلّق مي 1به مكاتب،«
  تفسير به بيان آثار: ك

لـه اسـت   گردد كه از آن جم آنها را متذكّر مي) ع(كند كه علي ، آثار آيات قرآن را بيان مي)ص(برخي احاديث پيامبر 
: كنـد كـه خـداي عزّوجـل فرمـود      نقل مي) ع(از جبرئيل ) ص(نقل كرده كه پيامبر) ع(طالب  از علي بن ابي ابونعيمآنچه 

طـه،  (در حقيقت، من، خود خدا هستم؛ هيچ معبودي جز من نيست؛ پس مرا بپرسـت  : »إنّني انا اهللا ال اله اال انا فاعبدني«
  :فرمود) ص(، سپس پيامبر )20/14
شود، و هر كس داخل حصن  كس از شما با اخالص، شهادت دهد كه معبودي جز خدا نيست، داخل حصن من ميهر «

االوليـاء،   هًْحليـ بـه نقـل از    2/149: ق1421؛ قبـانجي،  4/524: ق1411سـيوطي،  (» من شد، از عذابم در امان اسـت 
1/76.(  

  .ه استتبيين شد» ال اله اال اهللا«در اين روايت، آثار و بركات قول به 
  )ع(در استنادات علي) ص(تفسير پيامبر: ل

كنـد؛ از آن   نقـل مـي  ) ص(كند و براي تأييد سخن خود، حديثي از پيامبر مطلبي را در تفسير آيه بيان مي) ع(گاهي علي
  :جمله است

ين كفـروا بـربهم   الحمدهللا الّذي خلق السموات و االرض و جعل الظّلمات و النّور ثم الّذ«ة خداوند، آي: فرمود) ع(ـ علي
ها و نور را قرار داد؛ سپس كساني كـه   ها و زمين را آفريد، و تاريكي ، مخصوص خدايي است كه آسمانستايش: »يعدلون

را نازل كرد و رد سه طايفه در ايـن آيـه   ) 6/1انعام، (دهند  مساوي قرار مي ]شريك[كفر ورزيدند، براي پروردگارشان 
اشـياء، آغـازي ندارنـد و    : گفتنـد  ، دهريه رد شـدند كـه مـي   »لّذي خلق السموات و االرضالحمدهللا ا«: وقتي فرمود: است
. نور و ظلمـت، دو مـدبر هسـتند   : گفتند كه در رد ثنويه است كه مي» و جعل الظّلمات و النّور«: و سپس فرمود. اند دائمي

سپس خداوند، . هاي ما، خدايانند بت: گفتند ه ميدر رد مشركان عرب بود ك» ثم الّذين كفروا بربهم يعدلون«: سپس فرمود
را نازل كرد كه در آن، رد همة كساني بود كه به غير از خدا، به ضـد و نـد قائـل    ) 112/1اخالص، (» قل هو اهللا احد«

  .بودند
                                                 

 ).دهخدا، ذيل مكاتب. (اي كه مالكش با وي قرارداد بسته كه اگر بهاي خود را بپردازد، آزاد گردد بنده. )1



  :به اصحابش فرمود) ص(پيامبر: سپس براي تأييد كالم خود، فرمود
گوييم كه ابتدايي براي اشياء  كنيم، و همانند دهريه نمي يك خدا را عبادت مييعني ) 1/6حمد، (» اياك نعبد«: بگوييد

گوييم كه نور و ظلمـت، دو مـدبر هسـتند، و نـه هماننـد مشـركان عـرب         نيست و آن، دائمي است؛ و همانند ثنويه نمي
و، كسي را به عنـوان معبـود،   دهيم و به غير از ت پس چيزي را شريك تو قرار نمي. هايمان، آلهه هستند بت: گوييم كه مي
گوييم كه تو، فرزندي داري، تو از اين امر،  گويند، و همانند يهود و نصاري نيز نمي خوانيم، همچنان كه آن كافران مي نمي

  ). 3/403: ق1427؛ بحراني، 542: ق1409، )ع(عسكري(تر هستي و فاصلة زيادي داري  بلندمرتبه
بسم اهللا «الكتاب است، و آن، هفت آيه است كه با  هًْاي از فاتح آيه»  الرّحمن الرّحيمبسم اهللا«: فرمود) ع(ـ اميرالمؤمنين
  .شود تمام مي» الرّحمن الرّحيم
  :فرمود از پيامبر خدا شنيدم كه مي: سپس فرمود

از سورة آيه [و به يقين، هفت : »و لقد ءاتيناك سبعاً من المثاني و القرآن العظيم«! اي محمد: خداوند به من فرمود
  ).15/87حجر، (دوباره، و قرآن بزرگ را به تو داديم  ]حمد با نزول
الكتاب، منّت گذاشت، و آن را در مقابل قرآن عظيم، قرار   هًْپس مرا به تنهايي براي فاتح«: فرمود) ص(سپس پيامبر

  ).1/609: 1373؛ صدوق، 414-4/413: ق1427بحراني، (» داد
  )ع(در كالم علي )ص(هاي قرآني پيامبر تمثيل: م

از قول ) ع(با استفاده از تمثيل، آيه را تفسير كرده است كه از جملة آنهاست آنچه علي) ص(گاهي پيامبر گرامي اسالم
  :نقل فرموده است) ص(پيامبر

ـ      زلفاً من اللّيل انّ  طرفي النّهار و هًْو اقم الصلو«ترين آية قرآن، آية  اميدبخش يئات ذل ك ذكـري  الحسـنات يـذهبن السـ
برنـد؛ ايـن    مـي  ]از ميـان [هـا را   هـا، بـدي   كه نيكي ]چرا[در دو طرف روز و اوايل شب، نماز را بر پادار؛ : »للذّاكرين

  .باشد مي) 11/114هود، (يادآوري، براي يادآوران است 
  :سپس فرمود

پـردازد، از   وضـو مـي  قسم به خدايي كه مرا به حقّ، بشير و نذير مبعـوث كـرد، هـر گـاه يكـي از شـما بـه        ! اي علي
شـود، در حـالي كـه گنـاهي      ريزد، و وقتي با چهره و قلبش رو به خدا كند، از نمازش فارغ نمي جوارحش، گناهان مي

  ... آورد  داشته باشد، همانند زماني كه مادرش او را به دنيا 
  :سپس نمازهاي پنجگانه را شمرد و فرمود

كنيـد در   پس چه گمان مـي . د نهري است كه از در يكي از شما جاري استگانه براي امتم همانن نمازهاي پنج! اي علي
مورد كسي كه در جسمش، چركي باشد و پنج بار در هر روز در اين نهر، غسل كنـد؟ آيـا چركـي در جسـمش بـاقي      

؛ عياشـي،  4/151: ق1427بحرانـي،  (گانه بـراي امـت مـن، چنـين اسـت       ماند؟ پس قسم به خدا كه نمازهاي پنج مي
  ).2/325: ق1421

  .شويد در اين روايت، نمازهاي روزانه همانند آبي تلقّي شده است كه آدمي روزانه پنج بار خود را در آن مي
  )ص(روايات غيرصحيح منقول از پيامبر: ن

رسند و با مباني  نقل شده است برخي صحيح به نظر نمي) ع(كه از زبان اميرالمؤمنين) ص(در ميان برخي روايات پيامبر



  :كنيم تقادي و عقلي سازگار نيستند كه به چند نمونه از آنها اشاره مياع
خواني، بـرايم بگـو،    از خدايت كه به آن مي! اي محمد«: آمد و گفت) ص(نقل شده كه مردي پيش پيامبر) ع(ـ از علي

و يرسـل  «اوند آية اي آمد و با سائل برخورد كرد و سوزاند و خد صاعقهپس » آيا از ياقوت است، يا طالست، يا چيست؟
سيوطي، (كرد را نازل ) 13/13رعد، (فرستد  ها را بر سر هر قومي بخواهد، مي و آذرخش: »الصواعق فيصيب بها من يشاء

  ).2/441: ق1409؛ هندي، 4/99: ق1411
توضيح اينكه روايت فوق، با روح قرآن و عقل، سازگار نيست و سنّت الهي نيسـت كـه خداونـد، كسـي را كـه ايمـان       

هايي باشد كه گوياي چيزي فراتر از ايمـان نداشـتن    و اگر حديث را صحيح بدانيم، بايد قرينه. نياورد، در دنيا عذاب كند
  .باشد تا موجب عذاب دنيوي گردد

 ]نيـز [ميري و حتماً آنان  مسلّماً تو مي: »انّك ميت و إنّهم ميتون«وقتي آية : فرمود) ص(نقل شده كه پيامبر) ع(ـ از علي
 ]در پاسخم[مانند؟ پس  ميرند و انبياء باقي مي پروردگارا، آيا همة مخلوقات مي: نازل شد، گفتم) 39/30زمر، (ميرند  يم

شويد  فقط به سوي ما بازگردانده مي هر شخصي چشندة مرگ است؛ سپس: »الموت ثم إلينا ترجعون هًْكلّ نفس ذائق«آية 
  ).2/491: ق1409هندي، (نازل شد  )29/57عنكبوت، (

رسـد و   ميري، پس سؤال كردن از مطلب عنوان شده، معقول به نظـر نمـي   دارد كه تو نيز مي سورة زمر بيان مي 30آية 
  مانند؟ ميرند و انبياء باقي مي ميري، بپرسد كه آيا مردم مي بعد از بيان اينكه تو نيز مي) ص(نبايد پيامبر
ت، از دنيـا رفتـه   ) ص(از پيامبر) س(نقل شده است كه خديجه) ع(ـ از علي انـد   در خصوص، دو فرزندي كه در جاهليـ

اگـر جايگـاه آنهـا را    : ديد، فرمود) س(آن دو در آتشند، و وقتي ناراحتي را در چهرة خديجه: فرمود) ص(پرسيد و پيامبر
يگـاهي  چـه جا [فرزنـد مـن از تـو    )! ص(اي پيامبر خـدا : پرسيد) س(سپس خديجه. كني ببيني، به آنها، بغض و دشمني مي

  :و سپس فرمود» در بهشت است«: فرمود) ص(؟ پيامبر]دارد
  .همانا مؤمنين و اوالدشان، در بهشتند و همانا مشركين و اوالدشان در آتشند

و كساني كه ايمـان آوردنـد و نسـل آنـان در     : »والّذين آمنوا و اتّبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم«سپس آية 
: ق1409هنـدي،  (را قرائـت فرمـود   ) 52/21طـور،  (ي كردند، نسلشان را به آنان ملحق سـازيم  ايمان از آنان پيرو

  ).1/135: تا ؛ احمدبن حنبل، بي2/512
كنند؛ ولي سخن منسوب به  بحث در اين است كه آيه، كامالً گوياست كه فرزندان با ايمان مؤمنين را به آنان ملحق مي

رسد؛ چرا كه دليلي بر الحاق فرزنـدان مشـرك    ان شده است، صحيح به نظر نميكه كلّي و به طور مطلق عنو) ص(پيامبر
به پدرانشان نيست، مگر اينكه آنها نيز مشرك باشند كه در اين صورت نيز به جهـنم رفتنشـان بـه واسـطة الحـاق بـه       

ر مشـرك باشـند،   پدرانشان نيست، بلكه به جهت شرك خودشان است و اما الحاق فرزندان مؤمنين به پدرانشان نيز اگ
  .صحيح نيست، و اگر غير مكلّف باشند، از روي لطف خواهد بود

اسـت كـه حـديثش     محمدبن عثمـان  گفته است كه در سند اين حديث، جامع المسانيدنيز در  ابن جوزيجالب اينكه 
  ).2/512: ق1409هندي، (مقبول نيست و حديثي در تعذيب اطفال، صحيح نيست 

ديشب از فاطمـه دختـر   : گفتم) ص(به پيامبر: كند كه فرمود در تفسير سورة كوثر نقل مي) ع(ـ صدوق در امالي از علي
پـس  . را دنبال آب فرستادم و دير كردنـد ) ع(جنب شدم، و در منزل، آب جستم و نيافتم و حسن و حسين) ص(رسول اهللا 

در آن حال، خودم را نزد سطلي پـر   برخيز و سطل را بگير و غسل كن،! اي علي: به پشت دراز كشيدم كه هاتفي صدا زد
از آب يافتم كه در آن، دستمالي از حرير بود، سطل را گرفتم و غسل كردم و با دستمال، بدنم را مسح كردم و دسـتمال را  



و سردي آن را بـا دلـم     اي ريخت و بدنم را دربرگرفت، پس سطل در هوا قرار گرفت و از آن، جرعه. بر سر سطل نهادم
  ...احساس كردم

اما آب، از كوثر است و سطل و . مبارك باد بر تو كه جبرئيل خادم تو شده است! طالب اي پسر ابي: فرمود) ص(پيامبر
بـه نقـل از امـالي صـدوق      5/682: تـا  حـويزي، بـي  (اين چنين جبرئيل مرا خبر رسانده است . باشد دستمال از بهشت مي

187.(  
د، ولي در جزئيات روايت، مطالبي عنوان شده است كه صـدور آن  توضيح اينكه كلّيت موضوع ممكن است صحيح باش

  : رسد مانند از معصوم، بعيد به نظر مي
گويد كه ديشب با دخترت جماع كردم و جنـب شـدم، تـا چـه      كند و به پدر زنش نمي ـ شخص عاقل عادي، حيا مي1

  .رسد به معصوم كه مملو از حياست
  .رسد ؤيت بدن برهنه ايشان نيز معقول به نظر نميو ر) ع(ـ آب ريختن جبرئيل بر سر علي2
  .رسد اند نيز معقول به نظر نمي ـ سراغ آب فرستادن حسنين در نيمه شب، در حالي كه كودك بوده3

فـيض  ، طبرسـي ، بـن ابـراهيم   علـي ، عياشي، شيخ طوسيدر تأييد سخن ما، بايد گفت كه غالب مفسران معتبر شيعي مثل 
آن  بحرانـي . اند ، عالوه بر مفسران عامه، متذكّر اين روايت نشدهمكارمو  عالمة طباطبائيي مثل و حتي متأخّرين كاشاني

  :كند و آن، اينكه تر نقل مي اي مورد قبول به گونه محمدبن عباس تأويل اآلياترا از 
اين چـه  )! ع(اي علي :كرد و فرمود) ع(نماز صبح را خواند و رو به علي) ص(نقل شده است كه پيامبر) ع(از امام صادق

امشب جنب شـدم، در منـزل،   )! ص(اي رسول خدا: عرض كرد) ع(بينم تو را در برگرفته است؟ علي نوري است كه مي
پس وقتي برگشتم، پشت سـرم،  ! اي امير مؤمنان: سراغ آب گشتم و نيافتم، پس وقتي برگشتم، يك منادي مرا صدا كرد

  .و غسل كردم... ظرفي پر از آب يافتم 
شود كـه بـر كنـار آن،     بود، و آب از نهري بود كه به آن، كوثر گفته مي) ع(اما منادي، جبرئيل)! ع(اي علي: فرمود) ص(امبرپي

دوازده هزار درخت است كه هر كدام از آنها سيصد و شصت شاخه دارند، وقتي كه اهل بهشـت بخواهنـد از نـواي دلنشـين     
و آن ... از ديگري اسـت ) تر چسب دل(تر  اي نيست جز اينكه صدايش، شيرين هوزد و هيچ درخت و شاخ استفاده كنند، بادي مي

  ).8/402: ق1427بحراني، (اي از آن، ندارد  است و كس ديگر، بهره) ع(، براي من و تو و فاطمه و حسن و حسين)نهر(

  نتيجه
بوده است و از آنجا كـه همـة   تفسير قرآن به سنّت نبوي ) ع(به ويژه علي) ع(هاي تفسيري ائمة معصومين يكي از روش

جزئيات احكام و اعتقادات و اخالق اسالمي، در قرآن مطرح نشده، تفسير و تبيين آن بر عهدة پيامبر گرامي اسالم نهاده 
هـا را   بهتـرين اسـتفاده  ) ص(بوده است، از فرصت همراهي پيامبر) ص(اكرم  كه شاگرد مخصوص نبي) ع(شده است و علي

  .هاي تفسير، كارساز است اند كه در گشودن ابهام ضمن روايات و خطبي، بيان فرمودهبرده و نتيجة آن را 
ها و موضوعات مختلفـي عنـوان شـده اسـت كـه در بـيش از ده مـورد         در قالب) ص(از پيامبر) ع(روايات تفسيري علي

  .ار نيستند، اشاره شدبندي شد و در نهايت به برخي از روايات نقل شده از آن حضرت كه با قرآن و عقل، سازگ دسته
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