امید بخش ترین آیه قرآن کدام است؟
روزی امیرالمؤمنین علی(ع) وارد جمعی شد و از آنها سؤال کرد :آیا شما میدانید امیدبخشترین آیه
قرآن کریم کدام آیه است؟ هرکس به فراخور حالش آیهای را عنوان کرد:
برخی آیه  84سوره نساء را خواندند« :إِ َّن ه
ک»؛
ک بِ ِه َو یَ ْغفِر ما دونَ ذلِ َ
ّللاَ ال یَ ْغفِر أَ ْن ی ْش َر َ
خداوند هرگز شرک را نمیبخشد و پایینتر از آن را برای هر کس که بخواهد میبخشد

.

امام(ع) در پاسخ فرمودند :خوب است ،ولی آنچه من میخواهم نیست

.

عدهای به قرائت آیه  111سوره نساء پرداختندَ « :و َم ْن یَ ْع َملْ سو ًءا أَوْ یَ ْ
ّللا
ظلِ ْم نَ ْف َسه ث َّم یَ ْستَ ْغفِ ِر ه َ
رحیما ً»؛ هرکس خالفکار و ظالم باشد ولی استغفار کند ،خداوند را بخشنده و مهربان خواهد یافت.
ّللا َغفورًا َ
یَ ِج ِد ه َ
اما امام(ع) دوباره در پاسخ فرمودند :خوب است ولی آنچه میخواهم نیست

.

ی الَّذینَ أَ ْس َرفوا عَلی أَ ْنف ِس ِه ْم ال تَ ْقنَطوا
تعدادی اظهار داشتند آیه  35سوره زمر است« :یا ِعبا ِد َ
ّللا إِ َّن ه
ق خود اسراف کردهاید! از رحمت خدا
جمیعا ً»؛ ای بندگان من که در ح ّ
وب َ
ّللاَ یَ ْغ ِفر ال ُّذن َ
ِم ْن َرحْ َم ِه ه ِ
مأیوس نشوید ،زیرا او همه گناهان را میبخشد

.

امام(ع) مجدداً فرمودند :خوب است ،اما آنچه میخواهم نیست

.

برخی آیه  153سوره آل عمران را قرائت کردند« َ :والَّذینَ إِذا فَ َعلوا فا ِح َشهً أَوْ ظَلَموا أَ ْنف َسه ْم
وب إِ َّال ه
ّللا» ،کسانی که اگر کار زشتی انجام دادند و به
ّللا فَا ْستَ ْغفَروا لِذنو ِب ِه ْم َو َم ْن یَ ْغفِر ال ُّذن َ
َذ َکروا ه َ
خودشان ظلم کردند ،یاد خداوند میکنند و برای گناهان خویش استغفار می کنند و کیست جز خداوند که گناهان را ببخشد

.

بعد از اینکه حضرت علی(ع) نظرات آنان را شنید ،فرمود :از حبیبم رسول
خدا(ص) شنیدم که فرمودند :امید بخشترین آیه در قرآن این آیه استَ « :وأَقِ ِم
ت »سوره
ت یُ ْذ ِه ْب َن ال َّ
ال َّ
صالهَ طَ َرفِ َی النَّها ِر َو ُزلَفًا ِم َن اللَّ ْی ِل إِنَّ ا ْل َح َ
سیِّئا ِ
سنا ِ
هود)118،
سپس پیامبر اکرم(ص) ادامه دادند« :یا علی! سوگند به خداوندی که مرا بشیر و
نذیر به سوی مردم مبعوث کرد ،وقتی که یکی از شما برای وضو گرفتن بر
میخیزد ،گناهانش از جوارحش میریزد و زمانی که به روی خود و به قلب خود
متوجه خدا میشود از نمازش کنار نمیرود ،مگر آنکه از گناهانش چیزی
نمیماند و مانند روزی که متولد شده پاک میشود ،و اگر بین هر دو نماز گناهی
بکند نماز بعدی پاکش میکند ،آن گاه نمازهای پنجگانه را شمرد».
بعد فرمودند :یا علی! جز این نیست که نمازهای پنجگانه برای امت من حکم نهر
جاری را دارد که در خانه آنها واقع باشد ،حال چگونه است وضع کسی که بدنش
آلودگی داشته باشد و خود را روزی پنج نوبت در آن آب بشوید؟ نمازهای
پنجگانه هم به خدا سوگند برای امت من همین حکم را دارد (.تفاسیر مجمع البیان و کنزالدقائق)
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