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فضائل علي علیھ السالم در قرآن
حسن جوانمرد

ياعمال ورفتار هر فرد، زاییده طرز تفکر وعقیـده او اسـت.جانباز  
بـه  يافراد با ایمان است.اگر ایمان انسان بـه چیـز  يهااز نشانهيوفداکار

برسد که آن را باالتر از جان ومال خود بداند، قطعا در راه آن سر از يحد
سـازد. قـرآن   یآن مـ يوتمام شؤون خویش را فـدا یتشناسد وهسیپا نم

زیر منعکس کرده است: شریفهمجید این حقیقت را در آیه
انما المؤمنون الذین آمنوا باهللا و رسوله ثـم لـم یرتـابوا و    
جاهدوا باموالهم وانفسهم فی سـبیل اهللا اولئـک هـم الصـادقون     

)  15.(حجرات:
ر او ایمـان آوردنـد ودر   که به خدا وپیامبندهستیمؤمنان کسان«

آنـان بـه   ؛آن هرگز تردید نکردند وبا مال وجان خود در راه خدا کوشیدند
»در ایمان خود صادقند. یراست

ها وزجرها آغاز بعثت، مسلمانان سخت ترین شکنجهيهادر سال
کردند. آنچه که دشمنان را از گرایش به یرا در راه پیشبرد هدف تحمل م

نیاکان وحفظ مقام خدایان یهمان عقاید خراف،داشتیآیین توحید باز م
بـود.این  ياقبیلـه یمـوروث يهاوکینهیوطبقاتیوتفاخر به امتیازات قوم

اهللا علیه و آله و سلم مکه را فتح کـرد، بـر   یکه پیامبر صليموانع تا روز
سر راه پیشرفت اسالم در مکه واطراف آن وجـود داشـت وجـز بـا قـدرت      

سالم از میان نرفت. نیرومند ارتش ا
از آنان بـه حبشـه   یفشار قریش بر مسلمانان سبب شد که گروه

یوحضرت علـ (ص) به یثرب مهاجرت کنند. با آنکه پیامبر يوگروه دیگر
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هاشم وباالخص ابوطالب برخوردار بودند، امـا جعفـر   یخاندان بناز حمایت
سـال پـنجم   چند از مسـلمانان در  یطالب ناگزیر شد به همراه تنیبن اب

بعثت مکه را به عزم حبشه ترك گوید وتا سال هفتم هجرت که سال فتح 
خیبر بود در آنجا اقامت گزیند. 

ــل  ــالم ص ــامبر اس ــم   یپی ــال ده ــلم در س ــه و س ــه و آل اهللا علی
ومـدافع خـویش را، در مکـه از    یترین حـام حضرت ابوطالب، بزرگبعثت

کـه  نگذشـته بـود   بزرگـوارش يدست داد. بیش از چند روز از مرگ عمو
گاه از بذل جان ومال در پیشبرد هـدف  همسر مهربان او خدیجه، که هیچ

بـا در  فـرو بسـت.   داشـت، نیـز چشـم از جهـان     یمقدس پیامبر دریغ نم
بزرگ، میزان خفقـان وفشـار بـر مسـلمین در مکـه      یگذشت این دو حام

تاآنجا که در سال سـیزدهم بعثـت، سـران قـریش در یـک      ؛گرفتیفزون
،کردن پیـامبر یزندانتوحید را بايتصمیم گرفتند که ندایعموميشورا

تبعید او خاموش سازند. یا با کشتن و
یــاد آور شــده، ســه نقشــه آنــانایــندر خصــوص قــرآن مجیــد 

فرماید: یم
واذ یمکر بک الـذین کفـروا لیثبتـوك او یقتلـوك او یخرجـوك      

) 30ویمکرون و یمکر اهللا و اهللا خیر الماکرین (انفال:
را که کافران بر ضد تـو حیلـه کردنـد وبـر آن     یبه یاد آور هنگام

شدند که تو را در زندان نگه دارند یا بکشند ویا تبعید کنند.آنان از در مکر 
وخداونـد از  ؛گرداندیشوند وخداوند مکر آنان را به خودشان باز میوارد م

همه چاره جوتر است. 
انتخـاب شـود   يقبیله فردسران قریش تصمیم گرفتند که از هر 

اهللا یوسپس افراد منتخب به هنگام نیمه شب یکباره بر خانه محمـد صـل  
علیه و آله و سلم هجوم برده، او را قطعه قطعه کننـد. بـدین طریـق، هـم     

شدند وهم خون او در میان قبایـل عـرب   یمشرکان از تبلیغات او آسوده م
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ـ توانسـت یهاشم نمبنیشد ولذا خاندان یپخش م کـه در  یا تمـام قبـایل  ب
ومبارزه برخیزند. یشرکت کرده بودند به خونخواهيریختن خون و

پیامبر را از نقشه شوم مشرکان آگاه ساخت ودستور ،یفرشته وح
یثـرب تـرك   قصـد را به او ابالغ کرد که باید هرچه زودتر مکه را به یاله

کند. 
علیه و آلـه  اهللا یشب مقرر فرا رسید.مکه ومحیط خانه پیامبر صل

شب فرو رفته بود. مـاموران مسـلح قـریش هـر یـک از      یو سلم در تاریک
آوردند.اکنون پیامبر باید با اسـتفاده  يبه جانب خانه رسول خدا رویسوی

خانه را ترك کرده، در عین حال، چنین وانمود کند که ياز شیوه غافلگیر
نقشه الزم بود این ياجرايدر خانه است ودر بستر خود آرمیده است. برا

روانداز سبز پیامبر را به خود بپیچـد  در بستر او بخوابد ويکه فرد جانباز
تصور کننـد کـه او هنـوز خانـه را     اند که نقشه قتل او را کشیدهيتا افراد

توجه آنان فقط معطوف به خانه او شود واز راه از این رو،نگفته استكتر
نکنند. اما کیست کـه از  يلوگیرعبور ومرور افراد در کوچه وبیرون مکه ج

یجان خود بگذرد ودر خوابگاه پیامبر بخوابد؟ این فرد فـداکار، البـد کسـ   
وار، ایمان آورده است واز آغاز بعثـت، پروانـه  ياست که پیش از همه به و

جـز  یکسـ ،، این شـخص شایسـته  يگرد شمع وجود او گردیده است. آر
شود. يباید نصیب وعلیه السالم نیست واین افتخار یحضرت عل

کـرد وگفت:مشـرکان قـریش    یاز این رو، پیامبر رو به حضرت عل
بـه  یاند که به طـور دسـته جمعـ   اند وتصمیم گرفتهنقشه قتل مرا کشیده

دا خانه من هجوم آورند ومرا در میان بستر بکشند. از این جهت از طرف خ
وابگـاه مـن   الزم است امشـب در خ بنابراین،مامورم که مکه را ترك کنم.

تصور کنند که من هنـوز  تا آنانیوآن پارچه سبز را به خود بپیچیبخواب
ضـرت  حمراتعقیب نکننـد.  تا ،در بسترم آرمیده اموحضور دارم در خانه 
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اهللا علیه و آله و سـلم از  یعلیه السالم در اطاعت امر رسول اکرم صلیعل
آغاز شب در بستر آن حضرت آرمید. 

اطراف خانه پیامبر رامحاصره کـرده بودنـد واز   ،چهل نفر آدمکش
دیدنـد وگمـان   یمـ ينگریستند ووضع خانه را عادیشکاف در به داخل م

کردند که پیامبر در بستر خود آرمیده است. همه سراپا مراقـب بودنـد   یم
از نظر آنان يوآنچنان وضع خانه را تحت نظر گرفته بودند که جنبش مور

ماند. ینمیمخف
شدید، چگونه خانه اید دید که پیامبر اکرم، با این مراقبتاکنون ب

را ترك گفت. 
اهللا علیـه و  یاز سیره نویسان بر آنند که پیامبر اکرم صليبسیار

صـف  ) 1(کـرد یاز سـوره یـس را قرائـت مـ    یکه آیـات یآله و سلم در حال
يمحاصره کنندگان را شکافت وآنچنـان ازمیانشـان عبـور کـرد کـه احـد      

بـر  یچه هرگاه مشیت اله؛شد.امکان این مطلب قابل انکار نیستمتوجه ن
نجات ياین تعلق گیرد که پیامبر خود را از طریق اعجاز وبه طور غیر عاد

سخن اینجاست کـه قـراین   یتواند مانع از آن شود.ولیدهد، هیچ چیز نم
خواست پیامبر خود را از طریق اعجـاز  یکند که خدا نمیحکایت ميزیاد

در بستر پیامبر یبخشد، زیرا در این صورت الزم نبود که حضرت علنجات 
راه مدینه يبرود وسپس با زحمات زیاد» ثور«بخوابد وخود پیامبر به غار 

را در پیش گیرد. 
که پیامبر از خانه خـارج شـد همـه    یگویند هنگامینیز میبرخ

ایـن نظـر   یولآنان را خواب ربوده بود وپیامبر از غفلت آنان استفاده کرد. 
کند که چهـل آدمکـش   یدور از حقیقت است وهرگز شخص عاقل باور نم

این محاصره کرده بودند که پیامبر از خانه بیرون نرود تـا  يکه خانه را برا
بگیرند کـه  يخود را آنچنان سرسردر وقت مناسب او را بکشند، ماموریت

با خیال آسوده بخوابند! یهمگ
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انـد، پیـامبر پـیش از    نوشتهیکه برخبعید نیست،همان طور یول
) 2(ها، خانه را ترك گفته بود.گرد آمدن تروریست

 یورش به خانه وحی
که دستهایشان بر قبضـه شمشـیر بـود،    یماموران قریش، در حال

یورش آورند وخون پیـامبر  یبه خانه وحیبودند که همگيامنتظر لحظه
ز شکاف در به خوابگـاه پیـامبر   بریزند. آنان ارا که در بسترش آرمیده است

در پوسـت  شـدت شـادي  از نگریسـتند و یاهللا علیه و آله و سـلم مـ  یصل
خود خواهند يبه آخرین آرزويکردند که به زودیگنجیدند وتصور مینم

آرام، در خوابگـاه  يمطمئن وخاطریعلیه السالم، با قلب-یعلیرسید. ول
ه خداونـد پیـامبر عزیـز خـود     دانسـت کـ  یپیامبر دراز کشیده بود، زیرا م

رانجات داده است. 



فصلنامه 
پژوهشی 
آموزشی
علوم 

و فنون 
نظامي

سال دوم 
3شماره

11

دشمنان، نخست تصمیم گرفته بودنـد کـه نیمـه شـب بـه خانـه       
از این تصمیم منصرف شـدند وسـرانجام   یبه عللیپیامبر هجوم آورند، ول

خود را انجام دهند. قرار گذاشتند در فروغ صبح وارد خانه شوند وماموریت
تیره شب به کنـار رفـت وصـبح صـادق سـینه افـق را شـکافت.        يهاپرده

به خانه پیـامبر هجـوم   یبرهنه به طور دسته جمعيماموران با شمشیرها
يخود بودند از شـاد يترین آرزوآوردند واز اینکه در آستانه تحقق بزرگ

اهللا علیه و یوارد خوابگاه پیامبر صلیگنجیدند، اما وقتیخود نمدر پوست
پیـامبر یافتند.خشـم   يعلیه السالم را به جایلم شدند حضرت علآله و س

کردنـد  یوجـود آنـان را فـرا گرفـت. رو بـه حضـرت علـ       يوتعجب سراپا
وپرسیدند محمد کجاست؟! فرمود: مگر او را به من سپرده بودید که از من 

علیـه  -یحضرت علـ يبه سوعصبانیتشدتخواهید؟ در این موقع، از یم
ـ بردنـد مسـجد الحـرام   يند واو را بـه سـو  السالم حمله برد پـس از  ی، ول
آنـان  يکه خشم گلویدر حال، ناگزیر آزادش ساختنديبازداشت مختصر

اهللا یننشینند تا جایگاه پیامبر صـل يفشرد تصمیم گرفتند که از پایرا م
) 3(علیه و آله و سلم را کشف کنند.

ام قـرون  نظیـر در تمـ  یبـ ياینکه ایـن فـداکار  يقرآن مجید برا
علیه السـالم را  یحضرت عليجانبازياآیهیواعصار جاودان بماند، در ط

خدا يداند که جان به کف در راه کسب رضایمیستاید واو را از کسانیم
شتابند: یم

ومن الناس من یشري نفسه ابتغاء مرضات اهللا و اهللا رؤوف بالعباد 
) 207. (بقره:

تحصـیل  يان خـود را بـرا  هسـتند کـه جـ   یاز مردم کسانیبرخ
ف ومهربان است.ئو؛ وخداوند به بندگان خود رفدا می کنندي خداوندرضا

 جنایتکار عصر بنی امیه
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» لیلـۀ المبیـت  «اخیر را حادثه شان نزول آیه،از مفسرانيبسیار
علیـه  یدانندوبر آنند که آیه به همـین مناسـبت در بـاره حضـرت علـ     یم

) 4(السالم نازل شده است.

، با گرفتن چهار صد يسمرة بن جندب، عنصر جنایتکار عصر امو
علیه السالم یهزار درهم حاضر شد که نزول این آیه را در باره حضرت عل

بگوید که آیه در باره عبد الرحمـان بـن   یانکار کند ودر یک مجمع عموم
علیـه  -ینه تنها نزول ایـن آیـه را در بـاره علـ    يملجم نازل شده است! و

(که در باره منافقـان اسـت) در   يانکار کرد بلکه افزود که آیه دیگرالسالم 
) 5(علیه السالم نازل شده است. یعلباره

واقعـه  ، در دنبالـه  یدانشمند معروف شیعه، مرحـوم شـیخ طوسـ   
نویسد: یبه نجات پیامبر شد چنین میکه منتههجرت

يعلیـه السـالم از محـل اختفـا    یشـد وعلـ  يشب هجرت سپر"
فراهم سـاختن مقـدمات   ياهللا علیه و آله و سلم آگاه بود وبرایصلپیامبر 

) 6("سفر پیامبر الزم بود شبانه با او مالقات کند.

اهللا علیه و آله و سلم سه شب در غار ثـور بسـر   یپیامبر اکرم صل
هاله فرزنـد  یعلیه السالم وهند بن ابیها حضرت علاز شبیبرد. در یک

اهللا علیه و آله و سلم رسیدند. یمحضر پیامبر صلخدیجه به غار رفتند وبه
داد: یزیر را به حضرت عليپیامبر دستورها

ــرا)1 ــع   يدو شــتر ب ــن موق ــن.(در ای ــاده ک ــن وهمســفرم آم م
. پیامبر فرمود: "این کار آماده کرده اميمن قبال دو شتر برا"ابوبکرگفت: 

سپس "و را بپردازم.پذیرم که پول هر دیاین دو شتر را از تو میدر صورت"
». دستور داد که پول شتران را بپردازدیبه عل

مردم در خانـه  يهاامین قریش هستم وهم اکنون امانتن،م)2
رسـا اعـالم   يوبـا صـدا  یاز مکه بایستیمن است.فردا باید در محل معین

گیرد. پسنزد محمد دارد بیاید وآن را باز یکه هرکس امانتیکن
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.هروقـت  یها باید خود را آمـاده مهـاجرت کن  نتبعد از رد اما)3
نامه من به تو رسید، دخترم فاطمه ومادرت فاطمه وفاطمه دختر زبیر بن 

هاشـم خواسـتار   یاز بنـ یعبد المطلب را همـراه خـود بیـاور.واگر کسـان    
از «مهاجرت شدند مقدمات هجرت آنان را نیز فراهم کن.(سـپس فرمـود:)  

بود از تو برطرف شـده اسـت ودیگـر    که در کمین توياین پس هر خطر
) 7(».به تو نخواهد رسیدیآسیب

یکه خانه پیامبر صلیعلیه السالم در شب-امیر مؤمنان يفداکار
ياهللا علیه و آله و سلم از طرف آدمکشان قریش محاصـره شـده بـود امـر    

اینکـه بـه   ينیست که بتوان آن را انکار کرد ویا کوچک شمرد. خداوند برا
بخشد در قرآن مجید (سوره بقره، یوجاودانيرنگ ابدیداد تاریخاین روی

) از آن یاد کرده است و مفسران بزرگ نیز در تفسیر آیه مربوط به 207آیه
اند.و اما علیه السالم اشاره کردهیاین واقعه به نزول آن در شان حضرت عل

:آوریمیبر آن میدر اینجا دو گواه تاریخ
علیه السـالم  یدهد که عمل حضرت علیه مگوایدو مطلب تاریخ

فـداکاري آمـاده  ینبـوده، آن حضـرت بـه راسـت    يدر آن شب جز فداکار
وشهادت در راه خدا بوده است. 

یعلیـه السـالم پیرامـون ایـن حادثـه تـاریخ      ي که امام اشعار)1
نقل کرده است، گواه روشن ) 8(همه آنها را در تفسیر خودیسروده وسیوط

اوست: يبر جانباز
محمد لما خاف ان یمکروا به یبنفسی خیر من وطا الحصوقیت«

ینشروننی ومن طاف بالبیت العتیق و بالحجر فوقاه ربی یوبت اراعیهم مت
»القتل و االسر یذو الجالل من المکر و قد وطنت نفسی عل

زمـین ونیکــوترین  يبهتـرین فــرد رو يمـن جــان خـود را بــرا  «
ــ ــر اســ   یشخص ــدا وحج ــه خ ــه خان ــت  ک ــرده اس ــواف ک ، ماعیل را ط

»سپر قرار دادم. 
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به این کار زدم دستیآن شخص عالیقدر محمد بود. ومن هنگام
ـ     مـن او را از مکـر   يخـدا یکه کافران نقشه قتـل او را کشـیده بودنـد ول

دشمنان حفظ کرد. 
بیتوته کردم ودر انتظار حمله دشمن بودم وخود يمن در بستر و

ده کرده بودم. مرگ واسارت آمايرا برا
اند که خداوند در آن شـب  وشیعه نقل کردهیدانشمندان سن)2

ياگر من برا"به دو فرشته بزرگ خود، جبرئیل ومیکائیل، خطاب کرد که: 
کدام یک از شما حاضـر  ،حیات مقرر کنميدیگرياز شما مرگ وبراییک

ظـه  در ایـن لح "واگـذار کنـد؟  يرا به دیگریاست مرگ را بپذیرد وزندگ
کند.سـپس  يفـداکار يد ودر راه دیگرنهیچ کدام نتوانست مرگ را بپذیر

یخدا به آن دو فرشته خطاب کرد که: به زمین فرود آیید وببینید که علـ 
را یپس جان علـ ي پیامبر کرده است؛ چگونه مرگ را خریده، خود را فدا

) 9(از شر دشمن حفظ کنید.

بزرگ پرده کشـیده  ضیلتمرور زمان بر این فهایاگر از نظر بعض
علیه السالم در نظـر دوسـت   -یدر آغاز اسالم عمل حضرت علیاست، ول

کـه  يشش نفـر يرفت.در شورایبه شمار ميترین فداکارودشمن بزرگ
علیه السالم با ذکر این -یتعیین خلیفه تشکیل شد عليبه فرمان عمر برا

شورا احتجاج کرد وگفت: يبزرگ بر اعضافضیلت
دهم که آیا جـز مـن   یرا به خدا سوگند ماشوريما اعضامن ش"

در یپیامبر در غار (حرا) غذا ببـرد؟ آیـا جـز مـن کسـ     يبود که برایکس
گفتنـد: واهللا جـز تـو    یهمگـ "او کرد؟ياو خوابید وخود را سپر باليجا
حضـرت  يمرحوم سید بن طاووس در بـاره فـداکار  ) 10(نبوده است.یکس
تسلیم او اسماعیل ويدارد وآن را به فداکارییل جالبعلیه السالم تحلیعل

علیه السالم را اثبـات  -یایثار حضرت عليبرترودر برابر پدر قیاس کرده
) 11(کرده است.
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