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اللهُ َر ُؤفٌ بِالْعِبادِ.
اللهِ وَ َّ
سهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ َّ
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْ َ
 در مقابل افراد شرور و مفسدى که ذکر آنها رفت،
کسان دیگرى هستند که درست در نقطه مقابل آنها
قرار گرفتهاند که در این آیه به معرفى آنها مىپردازد.
آنها کسانى هستند که جان خود را در مقابل جلب
خشنودى خدا فروختهاند یعنى از همه چیز خود و
حتى از جانشان گذشتهاند تا رضایت الهى را بدست
آورند و بدین گونه آنها دست به معامله عجیبى زدهاند.
در هر معاملهاى چهار رکن وجود دارد اول خریدار دوم

مشترى سوم جنس چهارم قیمت .در این معامله
خریدار خداست فروشنده بنده مؤمن خداست و جنس
مورد معا مله جان آن مؤمن است و قیمت آن خشنودى
خداست .عجب معاملهاى!
تفسیر كوثر ،ج  ،7ص 474

 مشرکانِ مکّه ،قرار گذاشتند از هر قبیلهاى یك نفر
را براى کشتن پیامبر انتخاب کنند و آن حضرت را
دسته جمعى از بین ببرند تا بنىهاشم به خونخواهى او
قیام نکنند و با این عمل از دعوت پیامبر راحت
شوند .پیامبر از نقشه آنان با خبر شد و على
براى اینکه پیامبر به سالمت از مکّه خارج شود ،در
بستر ایشان خوابید و این آیه در شأن آن حضرت نازل
گردید.
تفسیر نور ،ج  ،7ص 227

 مفسر معروف اهل تسنن «ثعلبى» مىگوید :هنگامى
که پیغمبر اسالم تصمیم گرفت مهاجرت کند براى
اداى دِینهاى خود و تحویل دادن امانتهایى که نزد او
بود على را به جاى خویش قرار داد و شب هنگام
که مىخواست به سوى غار «ثور» برود و مشرکان،
اطراف خانه او را براى حمله به او محاصره کرده بودند
دستور داد[؟] على در بستر او بخوابد و پارچه
سبزرنگى (برد حضرمى) که مخصوص خود پیغمبر
بود روى خود بکشد .در این هنگام خداوند به
«جبرئیل» و «میکائیل» وحى فرستاد که من بین شما
برادرى ایجاد کردم و عمر یکى از شما را طوالنىتر قرار
دادم .کدام یك از شما حاضر است ایثار به نفس کند و
زندگى دیگرى را بر خود مقدم دارد؟ هیچ کدام حاضر
نشدند .به آنها وحى شد اکنون على در بستر
پیغمبر خوابیده و آماده شده جان خویش را فداى
او سازد .به زمین بروید و حافظ و نگهبان او باشید.
هنگامى که جبرئیل ،باالى سر و میکائیل پایین پاى
على نشسته بودند .جبرئیل مىگفت« :به به آفرین
بر تو اى على! خداوند به واسطه تو بر فرشتگان مباهات
مىکند ».در این هنگام ،آیه فوق نازل گردید و به
همین دلیل آن شب تاریخى به نام «لیلة المبیت»
نامیده شده است.
الکشف و البیان (تفسیر ثعلبى) ،ج  ،2ص 721
همچنین رجوع شود به :مستدرك على الصحیحین 722/2 :مسند
احمد 227/7 :و تفسیر طبري 748/7 :و ...

.
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ارکان دین و اجتماع فرو مىریزد ،ولى خداوند مهربان
 فروشنده« ،انسان» و خریدار ،خدا و متاع« ،جان» و با این دوستان ایثارگر خود ،جلو خرابکارى دشمنان را
تفسیر نمونه ،ج  ،2ص 78
بهاى معامله ،خشنودى ذات پاك اوست .در حالى که مىگیرد.
در موارد دیگرى بهاى این گونه معامالت را بهشت
جاویدان و نجات از دوزخ ذکر کرده است .مثال  از جمله« :وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ  »...فهمیده
مىفرماید :إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ مىشود [که] در آن روز مردى وجود داشته که جز به
أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ( . ...توبه )111/و شاید به همین پروردگار خود نمىبالیده و جز به دست آوردن رضاى
جهت است که آیه مورد بحث با کلمه «مِن» تبعیضیه خداى تعالى هیچ هدفى را دنبال نمىکرده ،مردى بوده
(وَ مِنَ النَّاسِ) شروع شده ،یعنى تنها بعضى از مردم که رفتارش امر دین و دنیا را اصالح مىکرده و به وسیله
هستند که قادرند به این کار فوق العاده دست زنند و او حق احقاق مىشده و عیش انسانها پاکیزه مىشده و
تنها بهایى را که براى ایثار جان طالب باشند ،همان بشر از برکات اسالم برخوردار مىشد.
خشنودى خدا بوده باشد ،ولى در آیه 111سوره توبه
ترجمه تفسیر المیزان ،ج ،2ص 749
که در باال آوردیم همه مؤمنان به معامله با خدا ،در
برابر بهشت جاویدان دعوت شدهاند.
تفسیر كوثر ،ج  ،7ص  474بسیارى از علماى اهل سنّت ،به این فضیلت على
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تفسیر نمونه ،ج  ،2ص  97اقرار کردهاند که علّامه امینى
 )84آنان را نام برده است .از آن جمله امام احمد حنبل،
 گرچه آیه فوق  -همان طور که در شأن نزول آن در مسند خود (ج  ،1ص  )884مىباشد .صاحب تفسیر
ذکر شد  -مربوط به ماجراى هجرت پیغمبر اکرم و اطیبالبیان مىنویسد :در کتاب غایةالمرام ،بیست
فداکارى على و خوابیدن او در بستر آن حضرت حدیث آمده که نُه حدیث از علماى اهل سنّت و یازده
نازل شده ،ولى همچون سایر آیات قرآن ،مفهوم و حدیث از علماى شیعه است و این آیه را درباره فداکارى
محتواى کلى و عمومى دارد و در واقع نقطه مقابل حضرت على دانستهاند .در تاریخ طبرى( ،ج  ،2ص
چیزى است که در آیات قبل در مورد منافقان وارد  )878نیز که از نوشتههاى قرن سوم است ،ماجراى
نمونه،ص
تفسیرج ،7
تفسیر نور،
 97 227خوابیدن حضرت على در بستر رسول خدا نقل
ج  ،2ص
شده بود.
 آن گروه[ ،منافقین] مردمى خودخواه و خودپسند و شده است .همچنان که تاریخ یعقوبى (ج  ،2ص )83
لجوج و معاند بودند که از راه نفاق در بین مردم ،آبرویى موضوع را به صراحت بازگو مىنماید.
تفسیر نور ،ج  ،7ص  ،222پاورقی یک
کسب مىکردند و در ظاهر خود را مؤمن و خیرخواه
نشان مىدادند ،اما کردارشان پرده از روى گفتارشان
برمىداشت ،چرا که جز فساد در زمین و نابود کردن  معاویه ،به خاطر دشمنى خاصى که با على
حرث و نسل کار دیگرى نداشتند .ولى این گروه تنها داشت طبق روایتى ،چنان از این فضیلت ناراحت بود که
با خدا معامله مىکنند و هرچه دارند حتى جان خود را «سمره بن جندب» را با چهارصد هزار درهم تطمیع کرد
به او مىفروشند و جز رضا و خشنودى او خریدار که بگوید این آیه درباره عبد الرحمن بن ملجم ،قاتل
[چیزی] نیستند و با فداكارى و ایثار آنهاست كه امر على( طبق حدیث مجعولى) نازل شده و آن منافق
دین و دنیا اصالح و حق زنده و پایدار مىشود و زندگى جنایت پیشه نیز چنین کرد .ولى همانطور که انتظار
مىرفت حتى یك نفر این حدیث مجعول را نپذیرفت.
انسان ،گوارا و درخت اسالم بارور مىگردد.
تفسیر نمونه ،ج  ،2ص 97

تفسیر نمونه ،ج  ،2ص 78

 جمله «وَاللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ» که در حقیقت نقطه
مقابل چیزى است که در آیات قبل درباره منافقان
مفسد فى االرض آمده بود« :فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ
الْمِهادُ» ممکن است اشاره به این باشد که خداوند در
عین اینکه بخشنده جان به انسان است ،همان را
خریدارى مىکند و باالترین بها را که همان خشنودى
خویش است ،به انسان مىپردازد .تفسیر نمونه ،ج  ،2ص 97
 این احتمال نیز در تفسیر جمله «وَاللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ»
و تناسب آن با آغاز آیه وجود دارد که مىخواهد این
حقیقت را روشن سازد که وجود این چنین افراد وفادار
و ایثارگر در میان مردم ،از رأفت و مهربانى خدا نسبت
به بندگانش سرچشمه گرفته ،زیرا اگر چنین انسانهاى
از خود گذشته در جوامع انسانى وجود نداشته باشند،

 نااهل ،حرفش زیباست وانسان را به تعجّب وامىدارد،
ولى مؤمن ،عملش دنیا را متعجّب مىکند.
 پیش مرگِ اولیاى خدا شدن ،یک ارزش است.
«مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِی»
 بزرگترین سود آن است که انسان بهترین متاع را
که جان اوست به خالق خود بفروشد ،آن هم نه براى
بهشت و یا نجات از دوزخ .بلکه فقط براى کسب رضای
او« .ابتغاء مرضات اهلل»
 در راه خدا ،استقبال از خطر و آمادگى براى
جانفشانى همچون دریافت خطر است .با توجّه به شأن
در
جان ،2خود
است که
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ثعلبى) ،ج
(تفسیر
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معرض خطر قرار داد ،هرچند حادثهاى اتفاق نیفتاد.

درس سی و پنجم :مُطهِّرات (پاک کننده ها)  -بخش هشتم
** برطرف شدن عين نجاست
در دو مورد ،اگر عین نجاست برطرف شود ،چیز نجس پاك می شود و
نیازي به آب كشیدن ندارد:
 بدن حیوان :مثال منقار مرغی که غذای نجس خورده ،هنگامی که نجس
برطرف شود ،منقارش پاك است.
 باطن بدن انسان :مانند داخل دهان و بینی و گوش .بنابراین اگر هنگام
مسواك کردن دندان از لثهها خون بیاید یا شخصی غذای نجس بخورد ،زمانی
که در دهان ،غذای نجس و خون نباشد یا به قدری کم باشد که با آب دهان
مخلوط شده و از بین برود ،پاك است و آب کشیدن داخل دهان ،الزم نیست.

مطالب «خالصه بحث» برگرفته از تفسیر نور ،ج  ،7ص  227و 222

** استفتا
 اگر دهان ،خونی شود و در دهان ،دندان مصنوعی طوری باشد که به دندان
طبیعی چسبیده باشد و نشود آن را برای آب کشیدن به برون از دهان آورد ،آیا
نحوه تطهیرش مانند دندان طبیعی است؟
بنا بر احتیاط واجب ،حکم دندان طبیعی را ندارد و باید تطهیر شود.
** غايب شدن مسلمان
 اگر بدن یا لباس مسلمان یا چیز دیگری که در اختیار اوست (مانند ظرف و
فرش) نجس شود و آن مسلمان ،غایب گردد ،اگر انسان احتمال بدهد آن چیز را
تطهیر کرده ،محکوم به طهارت است و اجتناب از آن الزم نیست.

 .1سوره مبارکه بقره؛ آيه شريفه  :702و از ميان مردم کسى است که جان خود را براى طلب خشنودى خدا مىفروشد و خدا نسبت به [اين] بندگان مهربان است.
* سايت هيأت رهروان سيدالشهداwww.mahfelezekr.ir : 
* سايت مؤسسه قرآني عصر ظهورwww.asre-zohur.ir :
* پست الکترونيکي مدير مؤسسه (مدرس کالس تفسير) asrezohur1390@chmail.ir :
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پرسش سی و پنجوم :نایبان خاص امام زمان چه کسانی بودند؟

قسمت سوم

** نايب سوم) ابوالقاسم حسين بن روح نوبختي
 وی داناترین فرد عصر خویش بوده است.
 مرحوم مجلسی می فرماید وقتی مرض محمد بن عثمان [نایب دوم] شدت یافت ،گروهی از بزرگان شیعه مانند ابوعلی ابن همام ،ابوعبداهلل محمد
کاتب و  ...خدمتش رسیدند و از جانشینش سؤال کردند .جواب داد حسین بن روح جانشین من و وکیل مورد اعتماد حضرت صاحب االمر است .در
کارها به وی رجوع کنید .من از جانب امام مأمورم كه حسین بن روح را به وكالت و نیابت ،منصوب گردانم.
 حسین بن روح در سال  823هجری در ماه شعبان از دار دنیا رحلت نمود.

 نخستین نامه در روز یکشنبه پنجم شوال سال  803هجری قمری ،از ناحیه مقدس امام
عصر به وی رسید .در آن نامه چنین نوشته بود« :حسین بن روح را میشناسیم .خداوند تمام
خوبیها و خشنودی های خود را به او بشناساند و با عنایات خود او را خوشحال کند .از نامه او
آگاه شدیم و به او در مسؤولیتی که به او واگذار کردهایم ،اطمینان داریم .او نزد ما مقامی دارد
که سبب خشنودی او است .خداوند احسانش را به او افزونتر کند».
درس سی و پنجم :آداب غذا خوردن (قسمت هفتم)

 پس از صرف غذا در میهمانیهایی چون نذری ،ولیمه حجاج و  ...افراد باید مجلس
را ترك کنند و در پی کار خود بروند .مگر آن كه صاحب مجلس بخواهد كه
میهمانان بمانند.
 تکههای غذا را نباید در حضور دیگران از البالی دندانها بیرون آورد .اگر انسان
ناگزیر از خالل كردن شد ،باید یک دست خود را روبروي صورت بگیرد تا
دهان و دندانها دیده نشود.
 بدون خداحافظی و تشکر از میزبان ،نباید مجلس را ترك کرد .در این هنگام از
صحبت طوالنی و سرپا نگه داشتن دیگران به ویژه صاحبخانه  -که باید به دیگران هم
برسد  -پرهیز شود.

 عطسه ،عکس العمل طبیعی بدن در برابر تحریکات مخاطی است .از این رو،
اجتناب ناپذیر و معموال از کنترل انسان خارج است .به همین جهت ،افراد بافرهنگ
در هنگام عطسه ،اوال سعی میکنند از شدت صدای آن بکاهند .ثانیا با گرفتن
دستمال ،جلوی دهان و بینی و آلودگیهای احتمالی ،پیشگیری نمایند.
 چنانچه انسان ،دستمالی به همراه نداشته باشد بهتر است یقه لباس خود را
جلوی بینی و دهان بگیرد.
 عطسه کردن به طرف سفره و صورت دیگران ،خطایی بزرگ و ناپسند است ،مگر
این که از کنترل فرد خارج باشد.

در راستای پايبندی به اوامر شارع مقدس
و حفظ سالمتي خودمان و نسل آينده در

حفظ محيط زيست

بکوشيم.

* تميز نگاه داشتن محل زندگي ،محيط کار ،اماکن تفريحي و ...
* عدم رها سازی پسماند در طبيعت و ...
* سايت هيأت رهروان سيدالشهداwww.mahfelezekr.ir : 
* سايت مؤسسه قرآني عصر ظهورwww.asre-zohur.ir :
* پست الکترونيکي مدير مؤسسه (مدرس کالس تفسير) asrezohur1390@chmail.ir :

