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بسم هللا الرحمن الرحیم
بسیار مىشود كه مردم ،عملى را كه مىكنند و یا مىخواهند آغاز آن كنند ،عمل خود را با نام
عزیزى و یا بزرگى آغاز مىكنند ،تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز آبرویى و احترامى به خود
بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن بـه میـان مىآیـد ،به یاد آن عـزیز نیـز
بیـفتنـد.
این معنا در كالم خداىتعالى نیز جریان یافته ،خداىتعالى كالم خود را به نام خود كه عزیزترین
نام است آغاز كرده ،تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى
باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را
رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده ،نشان وى را بدان بزند ،تا عملش خدایى شده ،صفات اعمال خدا را
داشته باشد و مقصود اصلى از آن اعمال ،خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام
نماند ،چون به نام خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد( ... )1و
« من به نام خدا آغاز مىكنم! »
 -1الـمیزان ج  ،1ص .26
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مقدمه مؤلف
ـر ٌ
آن َكـــریــ ٌم
اِنَّــهُ لَقُ ْ

ب َم ْكنُ
ـــــون
فـى ِكتــا ٍ
ٍ
ســهُ اِالَّ ا ْل ُم َ
ـــرو َن
ال یَ َم ُّ
ط َّه ُ

« این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! »
« در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! »
« كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »
( 77ـ  /79واقعه)

این كتاب به منزله یك «كتاب مرجع» یا فرهنگ معارف قرآن است
كه از «تفسیر المیزان» انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع ،طبقهبندى شده است.
در یک « طبقه بندی کلی» از موضوعات قرآن كریم در تفسیر المیزان
قریب  77عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع ،عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر
گرفته شد .هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید .هرفصل نیز
به سرفصلهایى تقسیم شد .در این سرفصلها ،آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان
انتخــاب و پس از تلخیص ،به روال منطقى طبقهبندى و درج گردید ،به طورى كه خواننده
جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفتانگیز آیات و معارف قرآن
عظیم گردد.
تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین
تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن
کریم به عمل آورده است .آخرین مجلد منتخبی خالصه از  21جلد قبلی است.
در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و
قطع های مختلف آماده شود .در قطع وزیری تعداد این مجلدات به  22رسید .در قطع جیبی
نیز چند بخش از هر کتاب اصلی ،عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به 77
جلد رسید.
کتاب حاضر یکی از  77جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار ،مقدمه
ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی ،در آن تکرار نشده است.
 ...و همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده
شده ،ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت
اسالم در سراسر جهان پخش کرده است .روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!
و نیز ...همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،
سال های طوالنی یار راه متحمل من بود ...سائل فاتحه و یاسین است!

سید مهدی ( حبیبی) امین
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مراحل تدبیر و خلق غذای انسان
امه»،
نظر االنسنُ ِإلى طعَ ِ
« فَ ْلیَ ِ
« پس انسان باید به غذاى خود بنگرد»،
« أَنَّا صبَ ْبنَا ا ْل َما َء صبًّا»،
این ما بودیم كه آب را به كیفیتى كه انسانها خبر ندارند از آسمان فرستادیم» ،
« ث َّم شقَ ْقنَا األ َ ْرض شقًّا ،فَأَنبَتْنَا فِی َها َحبًّا»،
« و سپس زمین را باز به كیفیتى ناگفتنى و به وسیله دانهها شكافتیم ،و در آن دانهها
رویاندیم»،
« َو ِعنَبا ً َو قَضباَ ،و َز ْیت ُونا ً َو ْ
نخالً»،
« و انگور و سبزیجاتى ،و زیتون و نخلى»،
« َو َحدَائقَ ُ
غ ْلباَ ،و فَ ِك َهةً َو أَبًّا»،
« و باغهاى پر درخت سر به هم كردهاى ،و میوه و چراگاه»،
« َّمتَعا ً لَّك ْم َو أل َ ْنعَ ِمك ْم!»
(24تا /32عبس)
« تا وسیله زندگى شما و حیوانات شما باشد!»

این آیات تفصیلى براى تدبیر خداى تعالى است ،كه چگونه طعام انسان را
مىآفریند ،بله البته این مرحله ابتدایى از آن تدبیر تفصیلى است ،و گرنه بیان مستوفا و كامل
آن خصوصیات كه در نظام آفرینش طعام برقرار است ،و نظام وسیعى كه در همه این امور
و روابط كونى كه بین هر یك از آن امور و بین انسان برقرار است ،چیزى نیست كه بتوان
در چند آیه بیانش كرد ،و عادتا از وسع و طاقت بیان بشرى بیرون است.
« أَنَّا صبَ ْبنَا ا ْل َما َء صبًّا»،كلمه «صب» به معناى ریختن آب از بلندى است ،و منظور
در اینجا فرو فرستادن بارانها بر زمین براى رویاندن گیاهان است ،و بعید نیست كه شامل
جارى ساختن چشمه ها و نهرها نیز بشود ،چون آبهاى زیر زمینى هم از ذخائرى است كه
بوسیله باران پدید مىآید.
« ث َّم شقَ ْقنَا األَ ْرض شقًّا »،ظاهر آیه این است كه منظور از شق شكافتن زمین بوسیله
جوانه گیاهانى است كه از زمین سر در مىآورند.
« فَأَنبَتْنَا فِی َها َحبًّا » ،مراد از حب جنس حبوباتى است كه به مصرف غذاى انسان
مى رسد ،مانند گندم و جو و نخود و عدس و امثال اینها ،و همچنین منظور از كلمه عنب در
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جمله بعدى جنس آن است ،و همچنین قضب و غیر اینها.
« َو ِعنَبا ً َو قَضبا » ،عنب به معناى انگور است ،ولى به درخت آن نیز عنب گفته
مى شود ،و شاید در اینجا منظور همین درخت انگور باشد ،نظیر زیتون كه هم به میوه
درخت گفته مى شود ،و هم به درخت آن و كلمه قضب به معناى سبزیجات تر و تازه است،
كه انسان آن را مىخورد .بعضى گفتهاند :منظور همه گیاهانى است كه از زمین قطع
مىشود ،حتى علف حیوانات را هم شامل مىشود.
« َو َز ْیت ُونا ً َو ْ
نخالًَ ،و َحدَائقَ ُغ ْلبا »،كلمه حدائق جمع حدیقه ،به معناى بوستانى تفسیر
شده كه اطرافش دیوار كشیده باشند ،و شجرة غلباء یعنى درختى بزرگ و كلفت ،پس حدائق
غلب به معناى بوستانى است كه درختانش عظیم و كلفت باشد.
« َو فَ ِك َهةً َو أَبًّا » ،كلمه فاكهه به معناى مطلق میوهها است و بعضى گفتهاند :همه
میوهها را شامل مىشود ،اال انگور و انار را ،و بعضى دیگر گفتهاند :اگر در بین مصادیق
فاكهه ،خصوص زیتون و نخل را آورد ،براى این بود كه نسبت به آن دو اعتناى بیشترى
داشته ،و كلمه أب -با تشدید باء -به معناى گیاه و چراگاه است .
« َّمتَعا ً لَّك ْم َو ألَ ْنعَ ِمك ْم » ،مىفرماید :ما آنچه از خوردنیها كه رویاندیم براى این بود كه
شما را و چهار پایان را كه شما به خود اختصاص دادهاید ،بهرهمند و سیر كنیم.
انسانی که در این آیــــــه مامور شده به طعام خود نظر كند ،عمــــوم انسانها است،
می فرماید :اگر انسان تنها و تنها به طعامى كه مىخورد نگاه كند ،كه یكى از مظاهر تدبیر
خدا ،و مشتى از دریاى رحمت او است ،آن وقت به تدبیر وسیع پروردگارش و لطافت صنع
او پى مىبرد ،آنچنانكه عقلش مبهوت شود ،و هوشش از سر بدر رود ،در حالى كه
نعمتهاى خدا تنها طعام نیست ،و در این میان نعمتهاى دیگرى است كه از حیطه شمار
بیرون است! ()1
( -)1المیزان ج  20 :ص 341 :

باران و باد منابع تهیه غذای انسانها
ض َو ْ
هار،
سماوا ِ
اختِ ِ
ق ال َّ
ت َو ْاأل َ ْر ِ
الف اللَّ ْی ِل َو النَّ ِ
« إِنَّ في َخ ْل ِ
اس،
َو ا ْلفُ ْل ِك الَّتي تَجْ ري ِفي ا ْلبَحْ ِر ِبما یَ ْنفَ ُع النَّ َ
َ
ض بَ ْع َد َم ْوتِها ،
َّللاُ ِمنَ السَّماءِ ِم ْن ماءٍ فَأَحْ یا بِ ِه ْاأل ْر َ
َو ما أ َ ْن َز َل َّ
َو بَ َّ
ث فیها ِم ْن ُك ّل دابَّةٍ،
یاح،
َو تَص ِ
ْریف ِ ّ
الر ِ
َ
ض ََلیا ٍ
ت ِلقَ ْو ٍم یَ ْع ِقلُونَ ! »
ب ا ْل ُم َ
َو ال َّ
س َّخ ِر بَ ْینَ السَّماءِ َو ْاأل ْر ِ
سحا ِ
« به درستى در خلقت آسمانها و زمین و اختالف شب و روز و كشتىها كه در دریا به سود مردم در
جریانند و در آنچه كه خدا از آسمان نازل مي كند یعنى آن آبى كه با آن زمین را بعد از مردگیش زنده مي
سازد و از هر نوع جنبنده در آن منتشر مي كند و گرداندن بادها و ابرهایى كه میان آسمان و زمین
مسخرند آیات و دلیلهایى است براى مردمى كه تعقل كنند/164 ( » .بقره)
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حقیقت آب باران عبارتست از عناصر مختلفى كه در آب دریا و غیره هست و در
اثر تابش خورشید بخارگشته ،و بخاطر حرارتى كه بخود گرفته به آسمان مي رود ،تا جائى
كه به الیهاى از هواى سرد برسد ،در آنجا مبدل به آب گشته ،ذرات آب به یكدیگر متصل و
بصورت قطره در مىآید ،اگر قبل از متصل شدن یعنى همان موقعى كه بصورت پودر بود
یخ نزند و بعد بهم متصل شود ،بصورت برف سرازیر مي گردد و اگر بعد از اتصال پودر
و قطره شدن یخ بزند ،بصورت تگرگ پائین مى آید و پائین آمدن باران و برف و تگرگ
بخاطر اینست كه وزنش از وزن هوا سنگینتر است .
بعد از فرود آمدن ،زمین از آن مشروب مي شود و سبز و خرم مىگردد و اگر
سرماى هوا نگذارد گیاهى بروید ،آبها در آن قسمت از زمین انبار مي شود و بصورت
چشمهسارها در آمده و زمینهاى پائین خود را مشروب مىسازد ،پس آب نعمتى است كه
زندگى هر جنبندهاى بوجود آن بستگى دارد.
پس آبى كه از آسمان مىآید ،خود یكى از حوادث وجودى و جارى بر طبق نظام
متقن عالم است ،نظامى كه متقنتر از آن تصور ندارد و یك تناقض و یك مورد استثناء در
آن نیست و این آب ،منشا پیدایش نباتات و تكون هر نوع حیوان است.
یاح  »،...تصریف بادها به معناى آن است كه بادها را بوسیله
ص ِ
« َو ت َ ْ
ریف ِ
الر ِ
عواملى طبیعى و مختلف از اینطرف به آنطرف بگرداند ،مهمترین آن عوامل این است كه
اشعه نور كه از چشمه نور یعنى آفتاب بیرون مي شود و در هنگام عبور از هوا بخاطر
سرعت بسیار تولید حرارت مىكند در نتیجه هوا بخاطر حرارت ،حجمش زیادتر و وزنش
كمتر مي شود و نمي تواند هواى سردى را كه باالى آن است و یا مجاور آن قرار دارد،
بدوش بكشد ،ال جرم هواى سرد داخل در هواى گرم شده بشدت آنرا كنار مىزند و هواى
گرم قهرا بر خالف جریان هواى سرد بحركت در مىآید و این جریان همان است كه ما
نامش را باد مىگذاریم.
نتائجى كه این جریان دو جور هوا بر خالف مسیر یكدیگر دارد ،بسیار است ،یكى
از آنها تلقیح گیاهان است و یكى دیگر دفع كثافت هوا و عفونتهائى است كه از خود زمین
بیرون مىآید ،و یا سكنه روى زمین آنرا تولید مىكنند و داخل هوا مي شود و سوم انتقال
ابرهاى آبستن است از اینجا به آنجا و غیر آن از فوائد دیگر ،پس پدید آمدن باد و وزش آن
هم مانند آب چیزى است كه حیات گیاهان و حیوانات و انسان بستگى بدان دارد)1( .
( -)1المیزان ج  1 :ص 609 :
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فرمان الهی درباره غذا دراول خلقت انسان
سجدٍ،
« یَبَنى َءادَ َم ُخذُوا ِزینَت َك ْم ِعندَ كل َم ِ
سرفِینَ !»
سرفُوا ِإنَّهُ ال ِ
َو كلُوا َو َ
یحب ْال ُم ِ
اشربُوا َو ال ت ُ ِ
« اى فرزندان آدم! زینت و آراستگى خویش را نزد هر مسجدى اتخاذ كنید،
و بخورید و بیاشامید و اسراف مكنید زیرا او اسرافكنندگان را دوست ندارد!»
« قُ ْل َم ْن َح َّر َم ِزینَةَ َّ
ق،
َّللاِ الَّتى أ َ ْخ َر َج ِل ِعبَا ِد ِه َو الطیِبَ ِ
ت ِمنَ ِ
الر ْز ِ
ى ِللَّذِینَ َءا َمنُوا فى ْال َحیَوةِ الدُّ ْنیَا خَا ِلصةً یَ ْو َم ْال ِقیَ َم ِة »!...
قُ ْل ِه َ
« بگو :چه كسى زینت خدا را كه براى بندگان خود بیرون آورده و روزىهاى
پاكیزه را ،حرام كرده؟ بگو :این نعمتها در زندگى دنیا براى كسانى است كه ایمان
آوردهاند ( هر چند دیگران نیز استفاده مىكنند )،ولى روز قیامت مخصوص ایشان
است  31( »!...تا  /33اعراف)
در آغاز این آیات دو امر اباحى و یك نهى تحریمى آمده است .این امر و نهى و
سرفِینَ  »،همه از متفرعات داستان بهشت
علتى كه براى آن ذكر شده یعنی « ِإنَّهُ ال ِ
یحب ْال ُم ِ
آدم است ،و خطاب این جمله مانند خطابهاى آن داستان ،عمومى است و اختصاص به یك
دین و یك صنف ندارد.
« قُ ْل َم ْن َح َّر َم ِزینَةَ َّ
ق » ،...در این آیه به
َّللاِ الَّتى أ َ ْخ َر َج ِل ِعبَا ِد ِه َو الطیِبَ ِ
ت مِنَ ِ
الر ْز ِ
نوعى التفات ،حكمى مخصوص به این امت از حكم عام سابق استخراج شده است « .طیب
» به معناى چیزى است كه مالیم با طبع باشد ،و در اینجا عبارت است از انواع مختلف
غذاهایى كه انسان با آن ارتزاق مىكند.
و یا عبارت است از مطلق چیزهایى كه آدمى در زندگى و بقاى خود از آنها استمداد
مىجوید ،مانند مسكن ،همسر و ...براى تشخیص اینكه كدام یك از افراد این انواع طیب و
مطابق با میل و شهوت او و سازگار با وضع ساختمانى بدن او است  ،خداوند او را مجهز
به حواسى كرده كه با آن مىتواند سازگار آن را از ناسازگارش تمیز دهد .
این مساله كه زندگى صحیح و سعید آدمى مبتنى بر رزق طیب است احتیاج به گفتن
ندارد ،و ناگفته پیدا است كه انسان وقتى در زندگى خود به سعادت مطلوبش نائل مىشود كه
وسیله ارتزاقش چیزهایى باشد كه با طبیعت قوا و جهازاتش سازگار بوده ،و با بقاى تركیب
خاصى كه آن جهازات دارد مساعد باشد ،چون انسان به هیچ جهازى مجهز نشده مگر اینكه
زندگیش موقوف و منوط بر آن است .
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بنا بر این ،اگر در موردى ،حاجت خود را با چیزى كه با طبعش سازگار نیست
برآورده سازد نقصى به خود وارد آورده ،و مجبور است آن نقص را به وسیله سایر قواى
خود تتمیم و جبران نماید .
مثال گرسنهاى كه احتیاج به غذا را به صورتى غیر صحیح بر طرف مىسازد و
بیش از اندازه الزم غذا مىخورد نقصى به جهاز هاضمه خود وارد مىآورد ،و مجبور
مىشود به وسیله دوا و اتخاذ رژیم ،جهاز هاضمه و غدد ترشحى آن را اصالح نماید ،و
وقتى این عمل را چند بار تكرار كرد دواهاى مزبور از اثر و خاصیت مىافتد ،و انسان
براى همیشه علیل شده از انجام كارهاى حیاتىاش كه اهم آن فكر سالم و آزاد است باز
مىماند ،و همچنین سایر حوائج زندگى .
عالوه بر اینكه تعدى از این سنت انسان را به چیز دیگرى تبدیل مىكند ،و به
صورت موجودى در مىآورد كه نه عالم براى مثل او آفریده شده ،و نه امثال او براى عالم
خلق شدهاند .
انسانى كه یكسره خود را به دست شهوات بسپارد و بكوشد كه تا آخرین مرحله
امكان و قدرت از لذائذ حیوانى و شكم و شهوت و امثال آن تمتع ببرد انسانى است كه
مى خواهد در ظرفى زندگى كند كه عالم هستى برایش معین نكرده و به راهى رود كه
فطرت برایش تعیین ننموده است .
خداى سبحان در این آیه شریفه زینتهایى را سراغ مىدهد كه براى بندگانش ایجاد
نموده ،و آنان را فطرتا به وجود آن زینتها و به استعمال و استفاده از آنها ملهم كرده ،و
معلوم است كه فطرت الهام نمىكند مگر به چیزهایى كه وجود و بقاى انسان منوط و محتاج
به آن است .
در وضوح این امر همین بس كه هیچ دلیلى بر مباح بودن چیزى بهتر از احتیاج به
آن نیست ،زیرا احتیاج به حسب وجود و طبیعت خاص انسانى خود دلیل است بر اینكه
خداى تعالى انسان را طورى آفریده كه به آن چیز محتاج باشد .و به عبارت دیگر با تعبیه
قوا و ادوات انسان رابطهاى بین او و بین آن چیزها برقرار كرده كه خواه ناخواه ،در صدد
تحصیل آنها بر مىآید .
ذكر طیبات از رزق و عطف آن بر زینت این معنا را مىرساند كه اوال رزق طیب
داراى اقسامى است .ثانیا زینت خدا و رزق طیب را هم شرع اباحه كرده و هم عقل و هم
فطرت .ثالثا این اباحه وقتى است كه استفاده از آن از حد اعتدال تجاوز نكند و گر نه جامعه
را تهدید به انحطاط نموده شكافى در بنیان آن ایجاد مىكند كه مایه انعدام آن است .
در تفسیر عیاشى از ابان بن تغلب روایت شده كه گفت :امام صادق علیهالسالم به
من فرمود :خیال مىكنى كه اگر خداوند به كسى نعمتى مىدهد از كرامت آن كس است؟ و
اگر دریغ مى دارد از خوارى او است؟ نه ،چنین نیست ،مال مال خدا است كه به ودیعه
بدست هر كس بخواهد مىسپارد ،و خوردن ،آشامیدن ،پوشیدن ،نكاح و سوارى و سایر
انواع تصرفات در آن را مباح كرده به شرطى كه رعایت اعتدال و اقتصاد را بنمایند و ما
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زاد آن را به فقراى مؤمن رسانیده یا با آن امور خود را اصالح كنند ،و گر نه همه آن
سرفِینَ  »،را تالوت
سرفُوا إِنَّهُ ال ِ
یحب ْال ُم ِ
تصرفات حرام خواهد بود ،آنگاه جمله « َو ال ت ُ ِ
نمود….
و در كافى به سند خود از اسحاق بن عبد العزیز از بعضى از اصحاب خود نقل
كرده كه  ...حضرت امام صادق علیه السالم فرمود  ...در هر چیزى كه بدن را اصالح
كند اسراف نیست  ...اسراف عبارت است از كارى كه مال را ضایع كند ،و به بدن ضرر
برساند ...و فرمود  :اقتار این است كه انسان با قدرت بر تحصیل غذاى گوارا به نان و نمك
اكتفا كند ...و فرمود :اقتصاد این است كه انسان همه رقم غذا از قبیل نان ،گوشت ،شیر،
سركه و روغن بخورد و لیكن در هر وعده یك رقم ! ()1
( -)1المیزان ج  8 :ص 99 :

لذت غذا و لذت نکاح و حقیقت و فلسفه آن
ب َو ْال ِفض ِة
اس ُحب الش َه َو ِ
ت ِمنَ النِ ِ
« ُزیِنَ ِللنَّ ِ
نطرةِ ِمنَ الذَّ َه ِ
یر ْال ُمقَ َ
ساء َو ْالبَنِینَ َو ْالقَن َِط ِ
َّللاُ ِعندَهُ ُح ُ
ث ذَ ِلك َمت َ ُع ْال َحیَوةِ الدُّ ْنیَا َ ،و َّ
سن
سو َم ِة َو األ َ ْنعَ ِم َو ْال َح ْر ِ
َو ْال َخ ْی ِل ْال ُم َّ
ب!»
ْال َمئ َا ِ
« عالقه به شهوات یعنى زنان و فرزندان و گنجینههاى پر از طال و نقره و اسبان
نشاندار و چارپایان و مزرعهها ،عالقهاى است كه به وسوسه شیطان بیش از آن
مقدار كه الزم است در دل مردم سر مىكشد با اینكه همه اینها وسیله زندگى موقت
دنیا است ،و سرانجام نیك نزد خدا است! »
(  /14آل عمران)
عالم خلقت براى اینكه موجودات را به راهى كه مىخواهد بیندازد و آنها را مسخر
خود كند ،و مخصوصا در تسخیر جانداران یعنى حیوان و انسان ،لذائذى در افعال آنها و
قو اى فعاله آنها قرار داده ،تا به خاطر رسیدن به آن لذائذ او را به سوى عمل روانه كند ،و
او خودش نمىداند چرا این قدر براى خوردن و عمل زناشوئى مىدود ،خیال مىكند هدف
لذت بردن او است ،در حالى كه با این لذت و این گول زنك ،او را كوك كردهاند ،تا خلقت به
هدف خود كه بقاى شخص و نوع انسان است برسد.
و مسلما اگر خلقت انسان و غذا و شهوت جنسى این رابطه یعنى لذتگیرى را در
آدمى ننهاده بود هیچ انسانى به دنبال آن نمىرفت ،نه براى تحصیل غذا این همه تالش
مىكرد ،و نه براى عمل جنسى آن همه مشقات را مىپذیرفت ،و هر چه مثال به او مىگفتند
اگر غذا نخورى باقى نمىمانى ،و اگر جماع نكنى جنس بشر باقى نمىماند ،زیر بار
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نمىرفت ،و در نتیجه غرض خلقت باطل مىشد ،و لیكن خداى تعالى لذت غذا ،و لذت جماع
را در او به ودیعت نهاد ،تا آرامش خود را در به دست آوردن آن دو بداند ،و تا غذا و
شهوت جنسى را به دست نیاورد آرام نگیرد ،و براى به دست آوردنش هر مشقت و مصیبت
و بالئى را به جان بخرد ،و نه تنها به جان بخرد ،بلكه در جمعآورى مال و سایر شهوات به
دیگران فخر هم بفروشد و خالصه او به مشتى گول زنك دلخوش باشد ،و نظام خلقت به
هدف خود برسد .
پس معلوم شد كه منظور خداى تعالى از این تدبیر غیر از این نبوده ،كه فرد و نسل
بشر باقى بماند ،فرد ،با غذا خوردنش ،و نسل ،با جماع كردنش.
این غرض خلقت ،و اما براى خود انسان باقى نمىماند مگر خیال.
خوب ،وقتى معلوم شد كه این لذائذ دنیوى مقصود اصلى در خلقت نیست ،بلكه براى
غرضى محدود و زماندار است ،با این اشكال مواجه مىشود كه در قیامت وجود این لذائذ
چه معنا دارد ،با اینكه بقاى آن زندگى نه بستگى به خوردن دارد ،و نه به جماع.
باز تكرار مىكنیم كه لذت خوردن و نوشیدن و همه لذائذ مربوط به تغذى براى حفظ
بدن از آفت تحلیل رفتن و از فساد تركیب آن یعنى مردن است ،و لذت جماع و همه لذائذ
مربوط به آن كه امورى بسیار است براى تولید مثل و حفظ نوع از فنا و اضمحالل مىباشد
.
پس اگر براى انسان وجودى فرض كنیم كه عدم و فنا در دنبالش نیست ،و حیاتى
فرض كنیم كه از هر شر و مكروهى ایمن است ،دیگر چه فایدهاى مىتوان در وجود قواى
بدنى یك انسان آخرتى تصور كرد؟ و چه ثمرهاى در داشتن جهاز هاضمه ،تنفس ،تناسل،
مثانه ،طحال ،و كبد و امثال آن مىتواند باشد؟ با اینكه گفتیم همه این جهازها براى بقا تا
زمانى محدود است ،نه براى بقاى جاودانى و أبدى .
و اما جواب از این اشكال این است كه خداى سبحان آنچه از لذائذ دنیا و نعمتهاى
مربوط به آن لذائذ را خلق كرده كه انسانها را مجذوب خود كند ،و در نتیجه به سوى زندگى
در دنیا و متعلقات آن كشیده شوند ،همچنان كه در كالم مجیدش فرمود:
ض زینَةً لَها /7 ( » ،کهف) و نیز فرموده:
علَى ْاأل َ ْر ِ
« ِإنَّا َجعَ ْلنا ما َ
« ْالما ُل َو ْالبَنُونَ زینَةُ ْال َحیاةِ الدُّ ْنیا /46( »،کهف) و نیز فرموده:
ض ْال َحیاةِ الدُّ ْنیا /94( »،نساء)
« ت َ ْبتَغُونَ َ
ع َر َ
و نیز در آیهاى كه مىبینید و جامعترین آیه نسبت به فرض ما است فرموده:
ع ْینَی َْك إِلى ما َمت َّ ْعنا بِ ِه أ َ ْزواجا ً ِم ْن ُه ْم زَ ْه َرة َ ْال َحیاةِ الدُّ ْنیا ِلنَ ْفتِنَ ُه ْم فی ِه،
« َو ال ت َ ُمد ََّّن َ
( /131طه) و نیز فرموده:
َو ِر ْز ُق َر ِب َك َخی ٌْر َو أَبْقى! »
ع ْال َحیاةِ الدُّ ْنیا َو زینَتُها،
« َو ما أُوتیت ُ ْم ِم ْن َ
ش ْيءٍ فَ َمتا ُ
َو ما ِع ْندَ َّ
(  /60قصص )
َّللاِ َخی ٌْر َو أَبْقى أ َ فَال ت َ ْع ِقلُون؟ »
و آیاتى دیگر از این قبیل كه همه این نكته را بیان مىكنند كه نعمتهاى موجود در
دنیا و لذائذ مربوط به هر یك از آنها امورى است مقصود للغیر ،نه مقصود بالذات،
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وسیلههائى است براى زندگى محدود دنیا ،كه از چند روزه دنیا تجاوز نمىكند ،و اگر مساله
زندگى مطرح نبود این نعمتها نه خلق مىشد و نه ارزشى داشت ،حقیقت امر همین است .
و لیكن این را هم باید دانست كه آنچه از هستى انسان باقى مىماند همین وجودى
است كه چند صباحى در دنیا زندگى كرده ،با دگرگونىها و تحوالتش مسیرى را از نقص به
كمال طى نموده ،و این قسمت از وجود انسان همان روحى است كه از بدن منشا گرفته و بر
بدن حكم مىراند .
بدنى كه عبارت است از مجموع اجزائى كه از عناصر روى زمین درست شده ،و
نیز قواى فعالهاى كه در بدن است ،به طورى كه اگر فرض كنیم غذا و شهوت ( و یا عالقه
جذب عناصر زمین به سوى بدن) نمىبود ،وجود انسان هم دوام نمىیافت .
پس فرض نبود غذا و سایر شهوات ،فرض نبود انسان است ،نه فرض استمرار
نیافتن وجودش ( ،دقت بفرمائید! )
پس انسان در حقیقت همان موجودى است كه با زاد و ولد منشعب مىشود،
مىخورد و مىنوشد ،و ازدواج مىكند و در همه چیز تصرف نموده ،مىگیرد ،مىدهد،
حس مىكند ،خیال مىكند ،تعقل مىنماید ،خرسند و مسرور و شادمان مىشود ،و هر
مالئمى را به خود جلب مىكند ،خودى كه عبارت است از مجموع اینها كه گفتیم ،مجموعى
كه بعضى از آنها مقدمه بعضى دیگر است ،و انسان بین مقدمه و ذى المقدمه حركتى دورى
دارد ،چیزى كه بر حسب طبیعت مقدمه كمال او بود ،با دخالت شعور و اختیارش كمال
حقیقتش مىشود .
و وقتى خدا او را از دار فانى دنیا به دار بقا منتقل كرد ،و خلود و جاودانگى برایش
نوشت ،حال یا خلود در عذاب و یا در نعمت و ثواب ،این انتقال و خلود ،ابطال وجود او
نمىتواند باشد بلكه اثبات وجود دنیائى او است ،هر چه بود حاال هم همان است ،با این
تفاوت كه در دنیا در معرض دگرگونى و زوال بود ،ولى در آخرت دگرگونى ندارد ،هر چه
هست همیشه همان خواهد بود ،قهرا یا همیشه به نعمتهائى از سنخ نعمتهاى دنیا ( منهاى
زوال و تغییر )،متنعم ،و یا به نقمتها و مصائبى از سنخ عذابهاى دنیا ( ولى منهاى زوال
و تغییر )،معذب خواهد بود ،و چون نعمتهاى دنیا عبارت بود از شهوت جنسى ،لذت
طعام ،شراب ،لباس ،مسكن ،همنشین ،مسرت و شادى و امثال اینها ،در آخرت هم قهرا
همینها خواهد بود .
پس انسان آخرت هم همان انسان دنیا است ،مایحتاج آخرتش هم همان مایحتاج دنیا
است ،آنچه در دنیا وسیله استكمالش بوده همان در آخرت هم وسیله استكمال او است،
مطالب و مقاصدش هم همان مطالب و مقاصد است ،تنها فرقى كه بین دنیا و آخرت است
مساله بقا و زوال است .
این آن چیزى است كه از كالم خداى سبحان ظاهر مىشود!
و كوتاه سخن اینكه زندگى دنیا عبارت است از وجود دنیوى انسان ،به ضمیمه آنچه
از خوبیها و بدیها كه كسب كرده ،و آنچه كه به نظر خودش خیبت و خسران است .
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در نتیجه در آخرت یا لذائذى كه كسب كرده به او مىدهند ،و یا از آن محرومش
مىكنند ،و یا به نعمتهاى بهشت برخوردارش مىسازند ،و یا به عذاب آتش گرفتارش
مىكنند .
و به عبارتى روشنتر ،آدمى در بقایش به حسب طبیعت ،سعادت و شقاوتى دارد،
هم بقاى شخصیتش و هم بقاى نوعش ،و این سعادت و شقاوت منوط به فعل طبیعى او ،یعنى
أكل و شرب و نكاح او است ،و همین فعل طبیعى به وسیله لذائذى كه در آن قرار دادهاند
آرایش و مشاطهگرى شده ،لذائذى كه جنبه مقدمیت دارد .این به حسب طبیعت آدمى و خارج
از اختیار او است ،و اما وقتى مىخواهد با فعل اختیارى خود طلب كمال كند ،و شعور و
اراده خود را به كار بیندازد ،موجودى مىشود كه دیگر كمالش منحصر در لذائذ طبیعى
نیست ،بلكه همان چیزى است كه با شعور و اراده خود انتخاب كرده است .
پس آنچه خارج از شعور و مشیت او است ،از قبیل :خوشگلى ،خوش لباسى،
بلندى ،خوش صورتى ،خوش خطى ،سفیدى ،لذتبخشى غذا ،خانه ،همسرش و امثال اینها،
كمال او شمرده نمى شود ،هر چند كه نوعى كمال طبیعى هست ،و همچنین عكس آن نقص
خود او شمرده نمىشود ،هر چند كه نقص طبیعى هست ،همچنان كه خود را مىبینیم كه از
تصور لذائذ لذت مىبریم ،هر چند كه در خارج وجود نداشته باشد .
همین لذائذ مقدمى است كه كمال حقیقى انسان مىشود ،هر چند كه از نظر طبیعت
كمال مقدمى است ،حال اگر خداى سبحان این انسان را بقایى جاودانه بدهد ،سعادتش همان
لذائذى است كه در دنیا مىخواست ،و شقاوتش همان چیزهائى است كه در دنیا نمىخواست،
حال چه لذت به حسب طبیعت لذت مقدمى باشد ،و چه لذت حقیقى و اصلى باشد.
و چون این بدیهى است كه خیر هر شخص عبارت است از چیزهائى كه علم بدان
دارد ،و آن را مىخواهد ،و شر او عبارت است از چیزى كه آن را مىشناسد ولى
نمىخواهد .
پس به دست آمد كه سعادت انسان در آخرت به همین است كه به آنچه از لذائذ كه
در دنیا مىخواست برسد ،چه خوردنیش ،و چه نوشیدنش ،و چه لذائذ جنسیش ،و چه لذائذى
كه در دنیا به تصورش نمىرسید ،و در عقلش نمىگنجید ،و در آخرت عقلش به آن دست
مىیابد ،و رسیدن به این لذائذ همان بهشت است ،و شقاوتش به نرسیدن به آنها است ،كه
همان آتش است! ()1
( -)1المیزان ج  3 :ص 169 :

حقیقت محبت به غذا
یحبُّون ُه ْم َك ُحب َّ
ُون َّ
َّللاِ،
َّللاِ أَندَادا ً ِ
« َو ِمنَ النَّ ِ
اس َمن یَت َّ ِخذ ُ ِمن د ِ
َو الَّ ِذینَ َءا َمنُوا أَش ُّد ُحبًّا ّ ِ َّلِّلِ »!...
« و بعضى از مردم كسانى هستند كه بجاى خدا شریكها مي گیرند،
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و آنها را مانند خدا دوست مي دارند،
و كساني كه بخدا ایمان آوردهاند نسبت به او محبت شدید دارند»!...
(/165بقره)
( در ذیل آیه فوق در المیزان بحثی هم درباره محبت انسان به غذا،
و عامل اصلی دوست داشتن غذا بشرح زیر به عمل آمده است) :
یكى از حقایقى كه ما در وجدان خود مىیابیم و كسى نمىتواند منكر آن شود،
حقیقتى است كه نام آنرا « دوست داشتن » مىگذاریم ،مانند :دوست داشتن غذا ،زنان ،مال،
جاه و علم ،كه دوستى اینها پنج مصداق از مصادیق حب هستند كه هیچ شكى در وجود آن
در دل خود نداریم.
اگر در حب مخصوص به غذا و میوه ،دقت كنیم خواهیم دید ،غذا یا میوهاى را که
ما دوست مى داریم ،بدان جهت است كه با طرز كار دستگاه گوارشى ما ارتباط دارد ،و اگر
فعالیت این دستگاه نبود و بدن در استكمال خود حاجتى به طعام نداشت ،قطعا ما نیز طعام
را دوست نمىداشتیم ،و طعام محبوب ما نمي شد.
پس حب به غذا در حقیقت حب ما به غذا نیست ،بلكه حب دستگاه گوارش به فعالیت
خودش است ،این دستگاه مي خواهد انجام وظیفه كند و سوخت و ساز بدن را به بدن
برساند ،همین خواستن عبارت از حب به غذاست ( كه ما آنرا بخود نسبت مىدهیم و
مىگوئیم ما غذا را دوست مىداریم و این مائیم كه از فالن غذا خوشمان مىآید! ) در حالى
كه اینطور نیست ،بلكه خوش آمدن و لذت از غذا ،كار دستگاه گوارشى است نه از ما.
حس ذائقه ما خود یكى از خدمتگزاران دستگاه گوارش است نه خود آن ،و منظور
ما از لذت ،لذت ذائقه نیست بلكه آن رضایت خاصى است كه دستگاه گوارش از كار خود
احساس مىكند)1( .
( -)1المیزان ج  1 :ص 618 :

شهوت شکم و پرهیز غذائی و تقوای الهی
علَیْك ُم الصیَا ُم،
« یَأَیُّ َها الَّذِینَ َءا َمنُوا ُكتِب َ
على الَّذِینَ ِمن قَ ْب ِلك ْم،
َك َما ُكتِب َ
لَعَلَّ ُك ْم تَتَّقُونَ »،
« اى كسانى كه ایمان آوردهاید روزه بر شما واجب شده همانطور كه بر اقوام قبل
از شما واجب شده بود شاید با تقوا شوید! » ( /183بقره)
نزدیكترین راه و مؤثرترین رژیم معنوى و عمومىترین آن بطوریكه همه مردم در
همه اعصار بتوانند از آن بهرهمند شوند ،و نیز هم اهل آخرت از آن رژیم سود ببرد ،و هم
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شكمبارگان اهل دنیا ،عبارت است از خوددارى از شهوتى كه همه مردم در همه اعصار
مبتالى بدانند ،و آن عبارت است از شهوت شكم از خوردن و آشامیدن ،و شهوت جنسى كه
اگر مدتى از این سه چیز پرهیز كنند ،و این ورزش را تمرین نمایند ،به تدریج نیروى
خویشتندارى از گناهان در آنان قوت مىگیرد و نیز به تدریج بر اراده خود مسلط مىشوند،
آن وقت در برابر هر گناهى عنان اختیار از كف نمىدهند ،و نیز در تقرب به خداى سبحان
دچار سستى نمىگردند ،چون پر واضح است كسى كه خدا را در دعوتش به اجتناب از
خوردن و نوشیدن و عمل جنسى كه امرى مباح است اجابت مىكند ،قهرا در اجابت دعوت
به اجتناب از گناهان و نافرمانىها شنواتر ،و مطیعتر خواهد بود ،این است معناى آنكه
فرمود :لَعَلـ َّ ُك ْم ت َتـ َّقـ ُونَ ! ()1
( -)1المیزان ج  2 :ص 3 :

برکت در غذا به چه معنی است؟
اركٌ »،...
« َو َهذَا ِكتَبٌ أَنزَ ْلنَهُ ُمبَ َ
« این كتابیست كه ما آنرا نازل كردهایم مبارك است» !...

( /92انعام )

بركت به معناى خیرى است كه در چیزى مستقر گشته و الزمه آن شده باشد ،مانند
بركت در غذا كه به معناى سیر كردن مردم بیشترى است .مبارك چیزى است كه این خیر
در آن باشد.
بركت در لسان دین آن چیزى است كه در آن خیر معنوى و یا مادى منتهى به
معنوى باشد.
معناى بركت مانند امور نسبى به اختالف اغراض مختلف مىشود ،چون خیریت
هر چیزى به حسب آن غرضى است كه متعلق به آن مىشود ،مثال طعامى كه انسان
مىخورد بعضى غرضشان از خوردن آن سیر شدن است ،و بعضى غرضشان از خوردن
آن تنها حفظ سالمت است ،چون غذاى مورد نظرشان را در میان همه غذاها نسبت به مزاج
خود سالمتر تشخیص داده ،بعضى دیگر غذائى را كه مىخورند منظورشان استشفاء به آن و
بهبودى كسالتى است كه دارند ،بعضى دیگر نظرشان از فالن غذا تحصیل نورانیتى است
در باطن كه بدان وسیله بهتر بتوانند خداى را عبادت كنند ،پس وقتى عمل واحدى چند جور
غرض متعلق به آن مىشود بركت در آن نیز معنایش مختلف مىگردد ،ولى جامع همه آن
معانى این است كه خداوند خیر منظور را با تسبیب اسباب و رفع موانع در آن غذا قرار داده
و در نتیجه غرض از آن حاصل گردد .
اگر مى گوییم :خداوند فالن طعام را بركت داده معنایش این نیست كه علل و اسبابى
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را كه در آن طعام و در مزاج خورنده آن است همه را ابطال كرده و اثر شفا و یا نورانیت
را از پیش خود در آن قرار داده ،بلكه معنایش این است كه اسباب مختلفى را كه در این
میان است طورى ردیف كرده و ترتیب داده كه همان اسباب نتیجه مطلوب را از خوردن آن
غذا به دست مىدهند (.دقت فرمائید!) ()1
( -)1المیزان ج  7 :ص 390 :

اهمیت غذای انسان در بین تمام رزق های خدائی
ق َو ما أُرید ُ أ َ ْن ی ْ
ون !»
« ما أُرید ُ ِم ْن ُه ْم ِم ْن ِر ْز ٍ
ُط ِع ُم ِ
« و من از آنان نه رزقى مىخواهم و نه مىخواهم چیزى به من بچشانند! »
الر َّز ُ
اق ذُو ْالقُ َّوةِ ْال َمتِ ُ
« إِ َّن َّ
ین»،
َّللاَ ُه َو َّ
( 57و  /58ذاریات)
« بدرستى یگانه رزاق و داراى قوت و متانت خداست!»
كلمه اطعام به معناى دادن طعام به كسى است كه آن را بچشد و بخورد ،در قرآن
ْقین/79( »،شعرا) و نیز فرموده « :الَّذي أ َ ْ
كریم فرمودهَ « :و الَّذي ُه َو ی ْ
طعَ َم ُه ْم
ُط ِع ُمني َو یَس ِ
ِم ْن ُجوعٍ/4( »،قریش) و بنا بر این ،ذكر اطعام بعد از رزق ،از قبیل ذكر خاص بعد از عام
است كه معموال در جایى به كار مىرود كه گوینده نسبت به خاص عنایتى بیشتر دارد .
و در اینجا خداى تعالى خواسته است در بین همه انحاء رزق عنایت بیشتر خود را
نسبت به طعام بفهماند و این بدان جهت است كه احتیاج به طعام خوردن و سوخت بدن را
تامین كردن ،از سایر حوائج انسان وسیعتر است ،و سایر حوائجش به آن اهمیت نیست،
زیرا بدن همواره سوخت و سوز دارد ،هر طعامى كه مىخورد وقتى مىخورد كه گرسنه
است ،و بعد از خوردن هم آن را دفع نموده ،دوباره گرسنه مىشود .
الر َّز ُ
اق ذُو ْالقُ َّوةِ ْال َمتِ ُ
« ِإ َّن َّ
ین »،گویا فرموده :من از ایشان رزقى نمىخواهم،
َّللاَ ُه َو َّ
چون رزاق منم ،زیرا من هللا هستم .
و تعبیر به این سه اسم براى این است كه بر انحصار روزى دادن در خداى تعالى
داللت كند ،و بفهماند كه خدا در رساندن رزق به روزىخواران  -با همه كثرتى كه دارند -
ناتوان و ضعیف نمىشود)1(.
( - )1المیزان ج  18 :ص 584 :
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روایتی درباره اصول تغذیه در اسالم
س ِرفین!»
ب ا ْل ُم ْ
« یا بَني آ َد َم ُ ...كلُوا َو اش َْربُوا َو ال ت ُ ْ
س ِرفُوا إِنَّهُ ال یُ ِح ُّ
« اى فرزندان آدم  ...بخورید و بیاشامید و اسراف مكنید!
زیرا او اسرافكنندگان را دوست ندارد!» (/31اعراف)
وقتى طبیب مخصوص هارون الرشید كه مردى نصرانى و حاذق در طب بود به
على بن الحسین بن واقد گفت كتاب آسمانى شما هیچ دستورى در باره بهداشت و حفظ
الصحه ندارد ،و حال آنكه سعادت بشر را دو علم تامین مىكند یكى علم ادیان و دیگرى علم
ابدان یعنی طب .
على در جوابش گفت :خداوند علم ابدان را در كتاب خود در نصف یك آیه خالصه
سرفُوا ! » است.
كرده است و آن جمله « كلُوا َو َ
اشربُوا َو ال ت ُ ِ
رسول گرامى اسالم صلىهللاعلیهوآلهوسلم نیز این معنا را در جمله كوتاه « معده
خانه هر دردى است و پرهیز سر آمد هر دوایى است ،و باید كه حق بدن را در آنچه عادتش
دادهاى ادا كنى!» خالصه كرده .
طبیب نامبرده فكرى كرد و گفت :آرى ،كتاب شما و پیغمبرتان با این دو جمله
دستور دیگرى را براى جالینوس باقى نگذاشتند )1( .
( -)1المیزان ج  8 :ص 100:

حقیقت اطعام طعام در راه خدا
شربُونَ ِمن َكأ ْ ٍس كانَ ِمزَ ا ُج َها كافُورا ً»،
ار یَ َ
« إِ َّن األَب َْر َ
« نیكوكاران عالم در بهشت از شرابى نوشند كه طبعش در لطف و رنگ و بوى
كافور است» ،
َّللا یُفَ ِج ُرون َها ت َ ْف ِجیرا»،
شرب ب َها ِعبَاد ُ َّ ِ
« َ
عیْنا ً یَ َ
« از سرچشمه گوارایى آن بندگان خاص خدا مىنوشند،
كه به اختیارشان هر كجا خواهند جارى مىشود»،
...
على ُح ِب ِه ِمس ِكینا ً َو یَ ِتیما ً َو أ َ ِسیرا ً،
ام َ
« َو یُط ِع ُمونَ الط َع َ
« آنها که بر دوستى خدا به فقیر و اسیر و طفل یتیم طعام مىدهند»،
« إِن َما نُط ِع ُمك ْم ِل َوجْ ِه َّ
َّللاِ ال نُ ِرید ُ ِمنك ْم َجزَ ا ًء َو ال ش ُكورا ً ! »
« و گویند :ما فقط براى رضاى خدا به شما طعام مىدهیم،

21

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب سی ونهم :غذا و تغذیه انسان از نظر قرآن

و از شما هیچ پاداش و سپاسى هم نمىطلبیم !»
5تا  10سوره انسان)
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این آیــــات در مقام بیان حقیقت عمل صـــالح ابرار بر اساس تجسم اعمال است ،و
می خواهد بفهماند وفاى به نذر و اطعام طعام براى رضاى خدا ظاهرش وفا و اطعام طعام
است اما باطنش نوشیدن از كاسى است كه مزاجش كافورى است ،آن هم از چشمهاى كه به
طور مستمر خودشان با اعمال صالح خود مىشكافند ،و به زودى حقیقت عملشان در جنة
الخلد برایشان ظاهر مىشود ،هر چند كه در دنیا به صورت وفا و اطعام طعام است .
مؤید این معنا ظاهر جمله یشربون و جمله یشرب بها است ،كه مىفهماند همین حاال
مشغول نوشیدند ،نه اینكه در قیامت مىنوشند ،و گر نه مىفرمود سیشربون!
این نوشیدن ،وفا كردن ،اطعام نمودن و ترسیدن ،همه را در یك سیاق آورده و نیز
جمله یفجرونها تفجیرا مؤید دیگرى است براى اینكه ظهور دارد در اینكه شكافتن چشمه و
جارى ساختن آب آن را با اسباب این كار انجام مىدهند ،كه همان وفا و اطعام و خوف
است ،پس حقیقت این اعمال همان تفجیر عین است.
معناى اینكه عملى به خاطر وجه هللا انجام شود این است كه در انجام عمل این نتیجه
منظور گردد كه رحمت خداى تعالى و خشنودیش جلب شود ،منظور تنها و تنها این باشد و
ذرهاى از پاداشهایى كه در دست غیر خداى تعالى است منظور نباشد ،و به همین جهت
خانواده اطعامگر دنبال این سخن خود كه « إِن َما نُط ِع ُمك ْم ِل َوجْ ِه َّ
َّللاِ » ،اضافه كردند « :ال
نُ ِرید ُ ِمنك ْم َجزَ ا ًء َو ال ش ُكورا ً  -ما از شما نه پاداشى مىخواهیم ،و نه حتى تشكرى! »
خداى تعالى مشقت و زحمتى را كه در راه بندگى او تحمل كرده بودند به نعمت و
راحت مبدل كرد.
در مجمع البیان از ابو حمزه ثمالى روایت شده كه وى در تفسیر خود گفته :حسن بن
حسن ابو عبد هللا بن حسن برایم حدیث كرد كه این سوره تمامیش در مدینه در شان على و
فاطمه علیهماالسالم نازل شد.
در تفسیر كشاف است كه از ابن عباس روایت آمده كه حسن و حسین بیمار شدند ،و
رسول خدا (ص) با جمعى از صحابه از ایشان عیادت كرد ،مردم به على (ع) گفتند چه
خوب است براى بهبودى فرزندت -فرزندانت -نذرى كنى ،على و فاطمه ،و فضه كنیز آن
دو نذر كردند كه اگر كودكان بهبودى یافتند سه روز روزه بدارند ،بچهها بهبودى یافتند ،و
اثرى از آن كسالت باقى نماند .بعد از بهبودى كودكان ،على از شمعون خیبرى یهودى سه
من قرص جو قرض كرد ،و فاطمه یك من آن را دستاس ،و سپس خمیر كرد ،و پنج قرص
نان به عدد افراد خانواده پخت ،و سهم هر كسى را جلوش گذاشت تا افطار كنند ،در همین
بین سائلى (به در خانه آمده) گفت :سالم بر شما اهل بیت محمد (ص) ،من مسكینى از
مساكین مسلمینم ،مرا طعام دهید كه خدا شما را از مائدههاى بهشتى طعام دهد ،خاندان
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پیامبر آن سائل را بر خود مقدم شمرده ،افطار خود را به او دادند ،و آن شب را جز آب
چیزى نخوردند ،و شكم گرسنه دوباره نیت روزه كردند ،هنگام افطار روز دوم طعامرا
پیش روى خود نهادند تا افطار كنند ،یتیمى بر در سراى ایستاد ،آن شب هم یتیم را بر خود
مقدم و در شب سوم اسیرى آمد ،و همان عمل را با او كردند.
صبح روز چهارم كه شد على دست حسن و حسین را گرفت ،و نزد رسول خدا
(ص) آمدند ،پیامبر اكرم وقتى بچهها را دید كه چون جوجه ضعیف از شدت گرسنگى
مىلرزند ،فرمود :چقدر بر من دشوار مىآید كه من شما را به چنین حالى ببینم ،آن گاه با
على و كودكان به طرف فاطمه رفت ،و را در محراب خود یافت ،و دید كه شكمش از
گرسنگى به دندههاى پشت چسبیده (در نسخهاى دیگر آمده كه شكمش به پشت چسبیده) و
چشمهایش گود افتاده از مشاهده این حال ناراحت شد ،در همین بین جبرئیل نازل شد ،و
عرضه داشت :این سوره را بگیر ،خدا تو را در داشتن چنین اهل بیتى تهنیت مىگوید ،آن
گاه سوره را قرائت كرد.
.مؤلف :این روایت به چند طریق از عطاء از ابن عباس نقل شده ،و بحرانى آن را
در غایة المرام از ابى المؤید موفق بن احمد صاحب كتاب فضائل امیر المؤمنین ،و او به
سند خود از مجاهد از ابن عباس نقل كرده ،و نیز از او به سند دیگرى از ضحاك از ابن
عباس نقل كرده .و نیز از حموینى صاحب كتاب" فرائد السمطین" به سند خود از مجاهد از
ابن عباس نقل كرده .و نیز از ثعلبى و او به سند خود از ابى صالح از ابن عباس نقل كرده
است .و صاحب مجمع البیان از تفسیر واحدى روایت كرده است.
و خالصه این روایت را تفسیر قمى از پدرش از عبد هللا بن میمون از امام صادق
علیهالسالم روایت كرده كه فرمود :نزد فاطمه علیهاالسالم مقدارى جو بود ،با آن عصیدهاى
درست كرد) ،عصیده ،غذایى است كه جو را با روغن آغشته نموده و سپس مىپزند )،همین
كه آن را پختند و پیش روى خود نهادند تا تناول كنند ،مسكینى آمد و گفت خدا رحمتتان كند
مسكینى هستم ،على علیهالسالم برخاست و یك سوم آن طعام را به سائل داد .
چیزى نگذشت كه یتیمى آمد و گفت :خدا رحمتتان كند ،باز على برخاست و یك سوم
دیگر را به یتیم داد .
پس از لحظهاى اسیرى آمد و گفت خدا رحمتتان كند باز على علیهالسالم ثلث آخر
را هم به او داد ،و آن شب حتى طعم آن غذا را نچشیدند ،و خداى تعالى این آیات را در شان
ایشان نازل كرد ،و این آیات در مورد هر مؤمنى كه در راه خدا چنین كند جارى است )1( .
( -)1المیزان ج  20 :ص 199 :

قانون خاص رزق متقین
ق َّ
َّللاَ یَجْ عَ ْل لَهُ َم ْخ َرجا ً !»
« َ ...و َم ْن یَت َّ ِ
« َو یَ ْر ُز ْقهُ ِم ْن َحی ُ
ِب » !...
ْث ال یَحْ تَس ُ
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« كسي كه از خدا بترسد ،خدا برایش راه نجاتى قرار می دهد !»
(2و / 3طالق)
« و از مسیرى كه خودش نپندارد ،روزیش مي دهد» !...
در صدر آیه ،با مطلق آوردن كالم ،مىفهماند هر كس از خدا بترسد ،و هر كس
بطور مطلق بر خدا توكل كند ،خدا او را روزى مي دهد ،و كافى براى او است ،هر چند كه
اسباب عادى كه نزد ما سبباند ،بر خالف روزى وى حكم كنند ،یعنى حكم كنند كه چنین
كسى نباید روزى بمقدار كفایت داشته باشد.
امور زندگى متوكلین و متقین جزو كارهاى خود خداست ،خدائي كه سلسله اسباب
را براه انداخته ،العیاذ باهلل دست بند بدست خود نزده است ،هر چه بخواهد مىكند ،هر چند
كه راههاى عادى و اسباب ظاهرى اجازه چنین كارى را نداده باشند)1( .
( - )1بحث علمی المیزان ج  1ص 120

استفاده یکسان مومن و کافر از رزق الهی
ار ُز ْق أ َ ْهلَهُ ِمنَ الث َّ َم َرتِ،
« َو إِ ْذ قَا َل إِب َْر ِهی ُم َرب اجْ عَ ْل َهذَا بَلَدا ً َء ِامنا ً َو ْ
َم ْن َءا َمنَ ِمن ُهم ِب َّ
اَّللِ َو ْالیَ ْو ِم االَ ِخ ِر ،
قَا َل َو َمن َكفَ َر فَأ ُ َمتِعُهُ قَ ِلیالً ث ُ َّم أ َ
یر!»
ُّ
ص ُ
عذَا ِ
ار َو بِئْس ْال َم ِ
ضطرهُ ِإلى َ
ب النَّ ِ
« و چون ابراهیم گفت پروردگارا ،این شهر را محل امنى كن و اهلش را البته
آنهائى را كه به خدا و روز جزا ایمان مىآورند از ثمرات ،روزى بده!
خداى تعالى فرمود :به آنها هم كه ایمان نمىآورند چند صباحى روزى مىدهم و
سپس بسوى عذاب دوزخ كه بد مصیرى است روانهاش مي كنم ،روانهاى
(  /126بقره)
اضطرارى !»
حضرت ابراهیم بعد از آنكه از پروردگار خود امنیت را براى شهر مكه درخواست
كرد ،سپس براى اهل مكه روزى از میوهها را خواست ،ناگهان متوجه شد كه ممكن است
در آینده مردم مكه دو دسته شوند ،یك دسته مؤمن ،و یكى كافر ،و دعائیكه در باره اهل مكه
كرد ،كه خدا از میوهها روزیشان كند ،شامل هر دو دسته مىشود ،و او قبال از كافران و
آنچه بغیر خدا مي پرستیدند بیزارى جسته بود ،لذا در جمله مورد بحث ،عمومیت دعاى
خود را مقید به قید « َم ْن َءا َمنَ ِمن ُهم »،كرد و گفت :خدایا روزى را تنها به مؤمنین از اهل
مكه بده - ،با اینكه آن جناب مىدانست كه بحكم ناموس زندگى اجتماعى دنیا ،وقتى رزقى به
شهرى وارد مىشود ،ممكن نیست كافران از آن سهم نبرند ،و بهرهمند نشوند - ،و لیكن در
عین حال ( و خدا داناتر است )،دعاى خود را مختص به مؤمنین كرد تا تبرى خود را از
كفار همه جا رعایت كرده باشد ،و لیكن جوابى داده شد كه شامل مؤمن و كافر هر دو شد .
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و در این جواب این نكته بیان شده :كه از دعاى وى آنچه بر طبق جریان عادى و
قانون طبیعت است مستجاب است ،و خداوند در استجابت دعایش خرق عادت نمي كند ،و
ظاهر حكم طبیعت را باطل نمىسازد .
« َو َمن َكفَ َر فَأ ُ َمتِعُهُ قَ ِلیالً ث ُ َّم أ َ
ار »،...آنچه تو درخواست كردى
ُّ
عذَا ِ
ضطرهُ إِلى َ
ب النَّ ِ
كه من با روزى دادن مؤمنین اهل مكه این شهر و خانه كعبه را كرامت دهم ،با زیاده
مستجاب نمودم ،پس كفارى كه در این شهر پدید مىآیند ،از زندگى مرفه و رزق فراوان
خود مغرور نشوند ،و خیال نكنند كه نزد خدا كرامتى و حرمتى دارند ،بلكه احترام هر چه
هست از خانه خداست و من چند صباحى ایشان را بهرهمندى از متاع اندك دنیا مىدهم ،و
آنگاه بسوی آتش دوزخ كه بد بازگشتگاهى است ،مضطرشان مي كنم)1( .
( - )1المیزان ج  1 :ص 426 :

معناى اخراج زینت و طیبات رزق
طیب به معناى چیزى است كه مالیم با طبع باشد ،و در اینجا عبارت است از انواع
مختلف غذاهایى كه انسان با آن ارتزاق مىكند .
این مساله كه زندگى صحیح و سعید آدمى مبتنى بر رزق طیب است احتیاج به گفتن
ندارد ،و ناگفته پیدا است كه انسان وقتى در زندگى خود به سعادت مطلوبش نائل مىشود كه
وسیله ارتزاقش چیزهایى باشد كه با طبیعت قوا و جهازاتش سازگار بوده ،و با بقاى تركیب
خاصى كه آن جهازات دارد مساعد باشد ،چون انسان به هیچ جهازى مجهز نشده مگر اینكه
زندگیش موقوف و منوط بر آن است .
بنا بر این ،اگر در موردى ،حاجت خود را با چیزى كه با طبعش سازگار نیست
برآورده سازد نقصى به خود وارد آورده ،و مجبور است آن نقص را به وسیله سایر قواى
خود تتمیم و جبران نماید .
مثال گرسنهاى كه احتیاج به غذا را به صورتى غیر صحیح بر طرف مىسازد و
بیش از اندازه الزم غذا مىخورد نقصى به جهاز هاضمه خود وارد مىآورد ،و مجبور
مىشود به وسیله دوا و اتخاذ رژیم ،جهاز هاضمه و غدد ترشحى آن را اصالح نماید ،و
وقتى این عمل را چند بار تكرار كرد دواهاى مزبور از اثر و خاصیت مىافتد ،و انسان
براى همیشه علیل شده از انجام كارهاى حیاتىاش كه اهم آن فكر سالم و آزاد است باز
مىماند ،و همچنین سایر حوائج زندگى .
عالوه بر اینكه تعدى از این سنت انسان را به چیز دیگرى تبدیل مىكند ،و به
صورت موجودى در مىآورد كه نه عالم براى مثل او آفریده شده ،و نه امثال او براى عالم
خلق شدهاند .
آرى ،انسانى كه یكسره خود را به دست شهوات بسپارد و بكوشد كه تا آخرین
مرحله امكان و قدرت از لذائذ حیوانى و شكم و شهوت و امثال آن تمتع ببرد انسانى است كه
مى خواهد در ظرفى زندگى كند كه عالم هستى برایش معین نكرده و به راهى رود كه
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فطرت برایش تعیین ننموده است .
خداى سبحان در این آیه شریفه زینتهایى را سراغ مىدهد كه براى بندگانش ایجاد
نموده ،و آنان را فطرتا به وجود آن زینتها و به استعمال و استفاده از آنها ملهم كرده ،و
معلوم است كه فطرت الهام نمىكند مگر به چیزهایى كه وجود و بقاى انسان منوط و محتاج
به آن است .
در وضوح این امر همین بس كه هیچ دلیلى بر مباح بودن چیزى بهتر از احتیاج به
آن نیست ،زیرا احتیاج به حسب وجود و طبیعت خاص انسانى خود دلیل است بر اینكه
خداى تعالى انسان را طورى آفریده كه به آن چیز محتاج باشد .
و به عبارت دیگر با تعبیه قوا و ادوات انسان رابطهاى بین او و بین آن چیزها
برقرار كرده كه خواه ناخواه ،در صدد تحصیل آنها بر مىآید .
ذكر طیبات از رزق و عطف آن بر زینت و قرار داشتن این عطف در سیاق
استفهام انكارى این معنا را مىرساند كه اوال رزق طیب داراى اقسامى است .
و ثانیا زینت خدا و رزق طیب را هم شرع اباحه كرده و هم عقل و هم فطرت .
و ثالثا این اباحه وقتى است كه استفاده از آن از حد اعتدال تجاوز نكند و گر نه
جامعه را تهدید به انحطاط نموده شكافى در بنیان آن ایجاد مىكند كه مایه انعدام آن است)1 (.
( -)1المیزان ج  8 :ص 100:

روزی دهنده کیست؟
ض  ...؟ »
« قُ ْل َمن یَ ْر ُزقُ ُكم ِمنَ الس َم ِ
اء َو األ َ ْر ِ
« بگو چه كسى شما را از آسمان و از زمین روزى مىدهد ...؟ » (  31/یونس)
كلمه رزق به معناى عطائى است جارى و همیشگى ،و رزق دادن خداى تعالى عالم
بشریت را از آسمان ،عبارت است از فرستادن باران و برف و امثال آن .
و رزق دادنش از زمین عبارت است از رویاندن گیاهان و تربیت دامها ،البته
گیاهان و دامهائى كه بشر از آنها ارتزاق مىكند ،و به بركت این نعمتهاى الهى است كه
نوع بشر باقى مىماند و نسلش منقرض نمىگردد)1( .
( -)1المیزان ج  10 :ص 69 :

رزق تمام جنبنده ها بعهده خداست!
َّللا ِر ْزقُ َها،
« َو َما ِمن دَابَّ ٍة فى األ َ ْر ِ
على َّ ِ
ض ِإال َ
ع َها،
َو یَ ْعلَ ُم ُمستَقَ َّرهَا َو ُمست َْودَ َ
ین!»
ك ٌّل فى كت َ ٍ
ب ُّمبِ ٍ
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« هیچ جنبدهاى در زمین نیست مگر آنكه خدا رزق او را به عهده گرفته،
او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را مىداند،
رزق همه در كتابى روشن ( كه همان علم خداست )،معین شده است!» (/6هود)
كلمه دَابَّ ٍة بطورى كه در كتب لغت آمده به معناى هر موجودى است كه حركتى هر
چند اندك داشته باشد ،و بیشتر در نوع خاصى از جنبندگان استعمال مىشود ،اما قرینه مقام
آیه اقتضاء دارد كه عموم منظور باشد ،براى اینكه زمینه كالم بیان وسعت علم خداى تعالى
است.
و این معنا ،یعنى یادآورى رزق تمامى جنبندهها و اینكه خداى تعالى ضامن آن
مىباشد ،براى این است كه سعه علم خدا و آگاهىاش به همه حاالت جنبندگان را اثبات كند.
برگشت معنا به این مىشود كه :كل جنبندههائى كه در زمین هستند رزقشان بر
عهده خداى تعالى است  -و هرگز بدون رزق نمىمانند  -پس خداى تعالى دانا و با خبر از
احوال آنها است هر جا كه باشند ،اگر در قرارگاهى معین باشند ،قرارگاهى كه هرگز از آن
خارج نمىشوند مانند دریا براى ماهى ،و نظیر صدف كه در گوشهاى از ته دریا زندگى
مىكند ،خداى تعالى رزقش را در همان دریا مىدهد ،و اگر قرارگاه معینى نداشته باشند و
هر جا كه هستند به عنوان موقتند مانند مرغان هوا و مسافران دور شده از وطن ،و یا آنجا
كه هستند تا زمانى معین مىباشند و پس از مدتى بیرون مىآیند ،مانند جنین در رحم مادر،
خداى تعالى رزقشان را در همان جا مىدهد ،و كوتاه سخن اینكه  ،خداى تعالى آگاه به حال
هر جنبندهاى است كه در پهناى زمین زندگى مىكند( در آن واحد ناظر احوال و برآرنده
حاجت میلیاردها جنبنده است كه در هوا و روى زمین و زیر زمین و در شكم مادران
هستند )،و چگونه چنین نباشد با اینكه رزق آنها به عهده آن جناب است ،و معلوم است كه
رزق وقتى به روزى خوار مىرسد كه روزى دهنده آگاه به حاجت او و با خبر از وضع او
و مطلع از محل زندگى او باشد ،چه محل زندگى موقت و چه محل زندگى دائمىاش .
از همینجا روشن مىشود كه منظور از دو كلمه مستقر و مستودع هم آن محلى است
كه جنبده فعال در آن هست ،و مادامى كه در زمین است و زندگى دنیوى و زمینى را
مى گذراند در آنجا قرار دارد ،و هم آن محل موقتى است كه چند صباحى در آن قرار
مىگیرد ،و سپس از آنجا مفارقت كرده به محلى دیگر منتقل مىشود .
على َّ
َّللاِ ِر ْزقُ َها »،كالمى است كه داللت مىكند بر اینكه دادن
و اما اینكه فرمودَ « :
رزق بر خداى تعالى واجب است ،و در قرآن كریم مكرر آمده كه روزى دادن ،یكى از
افعال مختص به خداى تعالى است ،و اینكه روزى ،حقى است براى خلق بر عهده خداى
تعالى ،به این آیات دقت فرمایید:
س َك ِر ْزقَهُ ؟ » (/21ملک)
« أ َ َّم ْن هذَا الَّذي یَ ْر ُزقُ ُك ْم ِإ ْن أ َ ْم َ
كه به خوبى داللت دارد بر اینكه غیر از خداى تعالى روزى دهندهاى نیست.
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الر َّز ُ
اق ذُو ْالقُ َّوةِ ْال َم ُ
« ِإ َّن َّ
تین!» ( /58ذاریات)
َّللاَ ُه َو َّ
ض إِنَّهُ لَ َح ٌّق ِمثْ َل ما أَنَّ ُك ْم
ب ال َّ
« َو فِي ال َّ
س ِ
س ِ
ماء َو ا ْأل َ ْر ِ
عد ُونَ  ،فَ َو َر ِ
ماء ِر ْزقُ ُك ْم َو ما تُو َ
ت َ ْن ِطقُونَ ! » ( 22و/23ذاریات) ()1
( - )1المیزان ج  10ص 221

اکرام بنی آدم با غذاهای لذیذ و پاکیزه
بر َو ْالبَحْ ِر،
« َو لَقَ ْد َك َّر ْمنَا بَنى َءادَ َم َو َح َم ْلنَ ُه ْم فى ْال ِ
ت َو فَ ْ
ضیالً !»
َو َرزَ ْقنَ ُهم ِمنَ الطیِبَ ِ
یر ِم َّم ْن َخلَ ْقنَا ت َ ْف ِ
ضلنَ ُه ْم َ
على كثِ ٍ
« و ما فرزندان آدم را بسیار گرامى داشتیم ،و آنان را بر مركبهاى آبى و صحرائى
سوار كردیم،
و از هر غذاى لذیذ و پاكیزه روزیشان كردیم،
و بر بسیارى از مخلوقات خود برتریشان دادیم ،آنهم چه برترى!» (  /70اسری)
مقصود از طیبات اقسام میوهها و حاصلهائى است كه مورد استفاده و خوشآیند
بشر بوده و هر چیزى دیگر است كه از آن متنعم گشته و لذت مىبرد ،و عنوان رزق بر آن
صادق باشد ،و این نیز یكى از مظاهر تكریم است كه انسان را به میهمانى مثل مىزند كه به
ضیافتى دعوت شود آنگاه براى حضور در آن ضیافت برایش مركب بفرستند ،و در آن
ضیافت انواع غذاها و میوهها در اختیارش بگذارند ،كه هم میهمانى تكریم است ،و هم
مركب فرستادن و هم غذاهاى لذیذ برایش آوردن همه مصداق تكریم است.
هر یك از دو كلمه :تفضیل و تكریم ناظر به یك دسته از موهبتهاى الهى است كه
به انسان داده شده ،تكریم انسان به دادن عقل است كه به هیچ موجودى دیگر داده نشده ،و
انسان به وسیله آن خیر را از شر و نافع را از مضر و نیك را از بد تمیز مىدهد،
موهبتهاى دیگرى از قبیل تسلط بر سایر موجودات و استخدام و تسخیر آنها براى رسیدن
به هدفها از قبیل نطق و خط و امثال آن نیز زمانى محقق مىشود كه عقل باشد .
و اما تفضیل انسان بر سایر موجودات به این است كه آنچه را كه به آنها داده از هر
یك سهم بیشترى به انسان داده است ،اگر حیوان غذا مىخورد خوراك سادهاى از گوشت و
یا میوه و یا گیاهان و یا غیر آن دارد ،ولى انسان كه در این جهت با حیوان شریك است این
اضافه را دارد كه همان مواد غذائى را گرفته و انواع طعامهاى پخته و خام براى خود
ابتكار مىكند ،طعامهاى گوناگون و فنون مختلف و لذیذ كه نمىتوان به شمارهاش آورده
براى خود اختراع مىنماید و همچنین آشامیدنى ،و پوشیدنى ،و اطفاء غریزه جنسى و طریقه
مسكن گزیدن و رفتار اجتماعى در حیوانات و انسان بدین قیاس است)1( .
( - )1المیزان ج  13ص 215
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اطمینان از روزی رسانی خدا
« َو َكأ َ ِی ْن ِم ْن دَابَّ ٍة ال تَحْ ِم ُل ِر ْزقَ َها،
َّ
سمی ُع ْالعَلی ُم !»
َّللاُ یَ ْر ُزقُها َو ِإیَّا ُك ْم َو ُه َو ال َّ
« و چه بسیار جنبدهاى كه نمىتواند رزق خود را تامین كند،
خدا آنها را و شما را روزى مىدهد و او شنواى دانا است! » ( /60عنکبوت)
در این آیه شریفه مؤمنین را دلخوشى و دلگرمى مىدهد ،تا اگر خواستند در راه
خدا مهاجرت كنند از جهت رزق نگرانى نداشته باشند ،و بدانند هر جا باشند خدا رزقشان را
در آنجا مىدهد ،و یقین داشته باشند كه از گرسنگى نخواهند مرد ،و بدانند كه رازقشان
پروردگارشان است ،نه آب و خاكشان ،و به این منظور مىفرماید :چه بسیار از جنبدگانند
كه رزق خود را ذخیره نمىكنند ،بلكه خدا روز به روز رزقشان را مىرساند ،شما انسانها
نیز هر چند كه ذخیره مىكنید ،ولى باید بدانید كه روزى دهنده شما خدا است ،و او شنوا و
داناست .
در اینكه دو نام بزرگ از اسامى خدا در خاتمه آیه قرار گرفته ،اشاره است به
برهان بر مضمون آیه ،چون مضمون آیه این بود كه انسان و سایر حیوانات محتاج به
رزقند ،و رزق خود را به زبان حاجت از خدا مىخواهند ،و خدا حاجتشان را برآورده
مىسازد ،براى اینكه او هم داناى به حوائج خلق خویش است ،و هم شنواى حاجت آنان
است ،پس به مقتضاى این دو اسم آنان را روزى مىدهد )1( .
( - )1المیزان ج  10ص 221

رام کردن زمین برای استفاده و تغذیه انسان
امشوا فى َمنَا ِكب َها َو كلُوا ِمن ِر ْزقِ ِه َو إِلَ ْی ِه
« ُه َو الَّذِى َجعَ َل لَ ُك ُم األ َ ْرض ذَلُوالً فَ ْ
شور!»
النُّ ُ
« او است آن كسى كه زمین را براى شما رام كرده پس در اقطار آن آمد و شد
كنید،
و از رزق آن بخورید و بدانید كه زنده شدن بار دیگر شما به سوى او است!»
(/15ملک)
اگر زمین را  -چون اسبى  -رام خواند ،و قطعات آن را گرده یا شانه نامید  ،به
این اعتبار بود كه زمین براى انواع تصرفات انسان رام است ،نه چموشى دارد ،و نه از
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تصرفات بشر امتناع مىورزد .
امر در جمله « بخورید از رزق آن »،امر وجوبى نیست ،بلكه تنها جواز و اباحه را
مىرساند.
و معناى آیه این است كه خداى تعالى آن كسى است كه زمین را منقاد و رام شما
كرد ،تا بتوانید بر پشت آن قرار بگیرید ،و از این قطعه به آن قطعهاش بروید ،و از رزقش
كه او برایتان مقدر فرموده بخورید ،و به انواع مختلفى براى به دست آوردن آن رزق در
زمین تصرف كنید ()1
( - )1المیزان ج  19ص 599
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فصل دوم

گوشت ها در تغذیه انسان

مجوز تغذیه انسان از گوشت حیوانات
ع ِملَت أ َ ْیدِینَا أ َ ْنعَما ً فَ ُه ْم لَ َها َم ِل ُكونَ ؟»
« أ َ َو لَ ْم یَ َر ْوا أَنَّا َخلَ ْقنَا لَ ُهم ِم َّما َ
« مگر نمىبینید كه براى انسان از آنچه دست قدرت ما درست كرده حیواناتى
آفریدیم كه مالك آن شدهاند؟ »
ْ
« َو ذَلَّ ْلنَ َها ل ُه ْم فَ ِمن َها َر ُكوب ُه ْم َو ِمن َها َیأكلُونَ ؟»
« و حیوانات را براى ایشان رام كردهایم كه هم مركوبشان است و هم از آن
مىخورند؟»
َ
شارب أ فَال یَش ُك ُرونَ ؟ »
« َو ل ُه ْم فِی َها َمنَ ِف ُع َو َم ِ
« و از آن سودها و نوشیدنىها دارند ،پس چرا باز هم سپاس نمىگزارند؟ » (71
تا  /73یس)
مراد از اینكه فرمود :چارپایان از چیزهایى است كه دستهاى خدا درستش كرده ،این
است كه :كسى در خلقت آنها شركت ندارد و خلقت آنها مختص به خداست.
و معناى « َخلَ ْقنَا لَ ُهم »،این است كه :ما چارپایان را به خاطر انسان خلق كردهایم و
الزمه آن اختصاص چارپایان به انسان است ،و اختصاص هم باألخره منتهى به ملكیت
مىشود ،چون ملك اعتبارى در اجتماع ،خود یكى از شعب اختصاص است.
و تذلیل چارپایان براى انسان به این معنا است كه خداوند این حیوانات را براى
انسانها رام و فرمانبردار كرده .این همان تذلیل و تسخیر حیوان است براى انسان.
و كلمه َركوب به معناى مركب است ،مانند :گاو و شتر كه بار آدمى را مىبرد.
و جمله « ِمن َها یَأْكلُونَ  »،به معناى این است كه از گوشتش مىخورند.
و مراد از منافع هر انتفاعى است كه آدمى از مو ،كرك ،پشم و پوست حیوان و
سایر منافع آن مىبرد .و مراد از مشروب شیر حیوانات است .
و معناى آیات سهگانه این است كه :آیا كفار نمىدانند كه ما به خاطر ایشان و به
منظور تدبیر امر زندگى ایشان در دنیا ،چارپایانى از شتر و گاو و گوسفند خلق كردیم و

31

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب سی ونهم :غذا و تغذیه انسان از نظر قرآن

نتیجه اش این شد كه انسان مالك این حیوانات گردید ،البته ملكیت به این معنا ،كه صحیح
است براى او هر نوع تصرفى كه خواست در این حیوانات بكند ،و معارضى هم نداشته
باشد .
و ما این حیوانات را رام و منقاد و مسخر آنها نمودیم ،به طورى كه یاراى عصیان
و چموشى نداشته باشند .در نتیجه بعضى از آنها باربر و مركب ایشان شد و بعضى دیگر
ماكول ایشان گشت ،یعنى از گوشت آنها استفاده مىكنند و منافع دیگرى هم از مو و پشم و
پوست آنها مىبرند و از شیر آنها مىنوشند ،آیا باز هم شكر خدا نمىگزارند كه چنین تدبیر
كاملى در حق آنها به كار برده ،تدبیرى كه كشف مىكند كه او پروردگار ایشان است و آیا
باز هم از در شكر نعمت ،او را عبادت نمىكنند؟ ()1
( -)1المیزان ج  17 :ص 164 :

آفرینش چارپایان برای سواری و تغذیه انسان
« َّ
تركبُوا ِمن َها َو ِمن َها ت َأْكلُونَ !»
َّللاُ الَّذِى َجعَ َل لَ ُك ُم األ َ ْنعَ َم ِل ْ
« خدا همان كسى است كه چارپایان را برایتان خلق كرد تا بر بعضى از آنها سوار
( /79غافر)
شده و از بعضى دیگر آنها بخورید!»
خداى سبحان از بین همه چیزهایى كه آدمیان در زندگى از آن منتفع مىشوند ،و
تدبیر امر انسانها بدانها بستگى دارد ،چارپایان را نام مىبرد كه مراد از آن شتر و گاو و
گوسفند است.
غرض از این خلقت و یا تسخیر این است كه شما بر بعضى از آنها مانند یك قسم از
شتران سوار شوید و از شیر بعضى دیگر مانند قسمى از شتر و گاو و گوسفند بخورید)1( .
( -)1المیزان ج  17 :ص 538 :

مجوز خوردن گوشت چارپایان بزرگسال و خردسال
« َو ِمنَ األ َ ْنعَ ِم َح ُمولَةً َو فَ ْرشا ً كلُوا ِم َّما َرزَ قَ ُك ُم َّ
َّللاُ،
عد ٌُّو ُّم ِب ٌ
ین! »
طو ِ
ْطن ِإنَّهُ لَ ُك ْم َ
ت الشی ِ
َو ال تَت َّ ِبعُوا ُخ َ
« و از حیوانات بار بردار و نوزاد( پدید آورد) از آنچه خدا روزیتان كرده
بخورید،
(/142انعام)
و دنبال شیطان مروید كه وى براى شما دشمنى آشكار است».
حموله به معناى چارپایان بزرگسال است ،و از این جهت آنها را حموله مىخوانند
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كه طاقت برداشتن حمل( بار) را دارند .و فرش به معناى خردساالن آنها است .امر در
جمله « كلُوا ِم َّما َرزَ قَ ُك ُم َّ
َّللاُ »،تنها براى اباحه خوردن و امضاى حكم عقل به اباحه آن است.
عد ٌُّو ُّم ِب ٌ
ین»،
طو ِ
ْطن ِإنَّهُ لَ ُك ْم َ
ت الشی ِ
و معناى اینكه فرمودَ «:و ال تَت َّ ِبعُوا ُخ َ
این است كه :شما در این امرى كه خداوند اباحه آنرا تشریع كرده راه پیروى
شیطان را پیش مگیرید ،و پا در جاى پاى او نگذارید و حالل خدا را حرام مكنید.پیروى
خطوات شیطان معنایش همین تحریم حالل است بدون علم)1(.
 -1المیزان ج  7ص 501

گوشت های تازه و لطیف دریائی
شرابُهُ َو َهذَا ِم ْل ٌح أ ُ َجا ٌج،
ان َهذَا َ
ع ْذبٌ فُ َراتٌ سائ ٌغ َ
« َو َما یَست َ ِوى ْالبَحْ َر ِ
طریًّا»!...
َو ِمن كل ت َأْكلُونَ لَحْ ما ً ِ
« این دو دریا با هم یكسان نیستند یكى شیرین و گوارا و دیگرى شور و تلخ ،و
شما از هر دوى آنها گوشت تازه گرفته مىخورید /12( »!...فاطر)
كلمه عذب به معناى آب پاكیزه است ،و كلمه فرات به معناى آبى است كه سوز
عطش را مىشكند ،و یا آبى است كه خنك باشد.
و كلمه سائغ آن آبى را گویند كه از گوارایى ،با سهولت به حلق فرو رود  .و كلمه
اجاج به معناى آبى است كه به خاطر شورى و یا تلخى ،حلق را مىسوزاند .
طریًّا »،به معناى گوشت تازه و لطیف است ،و منظور از آن ،گوشت
« لَحْ ما ً ِ
ماهى ،و یا هم آن و هم گوشت مرغابى دریایى است.
در این آیه شریفه مؤمن و كافر را به دریاى شیرین و شور مثل مىزند ،و یكسان
نبودن آن دو را در كمال فطرى بیان مىكند ،هر چند كه در بسیارى از خواص انسانى و
آثار آن مثل همند ،ولى مؤمن به همان فطرت اولى و اصلى خودش باقى است ،و در نتیجه
به سعادت حیات آخرت ،و دایمى خود مىرسد ،ولى كافر از آن فطرت اصلى منحرف شده،
و وضعى به خو گرفته كه فطرت انسانى ،آن را پاك و خوشایند نمىداند ،و به زودى
صاحبش به كیفر اعمالش معذب مىشود .
پس مثل این دو قسم انسان مثل دو دریاى شور و شیرین است ،كه یكى بر فطرت
آب اصلىاش ،كه همان گوارایى باشد باقى است ،و دیگرى ( به خاطر اختالط با امالح) ،
شور شده است ،هر چند كه در بعضى از آثار نافع شریكند ،چون مردم از هر دوى آنها ماهى
مىگیرند ،و یا مرغابى شكار مىكنند ،و یا زیور مروارید استخراج مىنمایند ،و یا صدف و
مرجان مىگیرند)1( .
( - )1المیزان ج  17ص 35
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عقاید اقوام و ادیان مختلف درباره خوردن گوشت

تغذیه از گوشت ها در آئین بودا
در سنت بودا خوردن تمامى گوشتها تحریم شده ،و پیروان این سنت هیچ حیوانى
را حالل گوشت نمىدانند ،و این طرف تفریط در مساله خوردن گوشت است ،و طرف
افراط آن را وحشىهاى آفریقا ( و بعض متمدنین اروپا و غرب) پیش گرفتهاند ،كه از
خوردن هیچ گوشتى حتى گوشت انسان امتناع ندارند.
تغذیه از گوشت ها در سنت عرب جاهلیت
عرب در دوران جاهلیت گوشت چهارپایان و سایر حیوانات از قبیل موش و
قورباغه را مىخورد ،چهارپایان را هم به هر نحوى كه كشته مىشد مىخورد ،چه اینكه
سرش را بریده باشند ،و چه اینكه خفهاش كرده باشند ،و چه طورى دیگر مرده باشد ،كه در
آیه گذشته به عنوانهاى منخنقه و موقوذه و متردیه و نطیحه و نیم خورده درندگان از آنها یاد
شده بود ،و وقتى مورد اعتراض واقع مىشدند مىگفتند :چطور شد كه آنچه خود شما
مىكشید حالل است ،و آنچه خدا مىكشد حرام است؟ همچنانكه امروز نیز همین جواب از
پارهاى اشخاص شنیده مىشود ،كه مگر گوشت با گوشت فرق دارد ،همینكه گوشتى سالم
باشد و به بدن انسان صدمه وارد نیاورد آن گوشت خوردنى است ،هر چند كه بى ضرر
بودنش به وسیله عالجهاى طبى صورت گرفته باشد و خالصه گوشت حرام آن گوشتى است
كه دستگاه گوارش آن را نپذیرد ،از آن گذشته همه گوشتها براى این دستگاه گوشت است ،و
هیچ فرقى بین آنها نیست .
و نیز در عرب رسم بود كه خون را مىخوردند ،و آن را در روده حیوان ریخته با
آن روده كباب مىكردند ،و مىخوردند ،و بخورد میهمانان مىدادند و نیز رسمشان چنین
بود كه هر گاه دچار قحطى مىشدند ،بدن شتر خود را با آلتى برنده سوراخ مىكردند ،و هر
چه خون بیرون مىآمد مىخوردند ،امروز نیز خوردن خون در بسیارى از امتهاى غیر
مسلمان رائج است.
تغذیه از گوشت ها در سنت بت پرستان چین
این سنت در بتپرستان چین رواج بیشترى دارد ،و بطورى كه شنیده مىشود  -از
خوردن هیچ حیوانى حتى سگ و گربه و حتى كرمها و صدفها و سایر حشرات امتناع

34

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب سی ونهم :غذا و تغذیه انسان از نظر قرآن

ندارند.
تغذیه از گوشت ها در دین مبین اسالم
و اما اسالم در بین آن سنت تفریطى و این روش افراطى راهى میانه را رفته ،از
بین گوشتها هر گوشتى كه طبیعت انسانهاى معتدل و یا به عبارتى طبیعت معتدل انسانها آن
را پاكیزه و مطبوع مىداند ،در تحت عنوان كلى طیبات حالل كرده ،و سپس این عنوان كلى
را به چهار پایان یعنى بهائم كه عبارتند از گوسفند و بز و گاو و شتر  -و در بعضى از
چهار پایان چون اسب و االغ به كراهت  -و در میان پرندگان به هر مرغى كه گوشتخوار
نباشد  -كه عالمتش داشتن سنگدان و پرواز به طریق بال زدن و نداشتن چنگال است  -و در
آبزیها به ماهیانى كه فلس دارند ،به آن تفصیلى كه در كتب فقه آمده تفسیر كرده است.
و از این حیوانات حالل گوشت خون و مردار و آنچه براى غیر خدا ذبح شده را
تحریم كرده ،و غرض در این تحریم این بوده كه بشر بر طبق سنت فطرت زندگى كند،
چون بشر در اصل فطرت به خوردن گوشت عالقمند است ،و نیز فطرتا براى فكر صحیح
و طبع مستقیم كه از تجویز هر چیزى كه نوعا ضرر دارد ،و یا مورد نفرت طبع است امتناع
مىورزد ،احترام قائل است)1(.
( -)1المیزان ج  5 :ص 295 :

35

کتاب سی ونهم :غذا و تغذیه انسان از نظر قرآن

تفسیر موضوعی المیزان

فصل سوم

مواد غذائی حالل و حرام
تفسیری از امام صادق (ع) در فلسفه محرمات الهی
در تفسیر عیاشی ،از محمد بن عبد هللا از بعضى اصحابش روایت كرده كه گفت :به
امام صادق علیهالسالم عرضه داشتم :فدایت شوم ،چرا خداى تعالى مردار و خون و گوشت
خوك را تحریم كرد؟ فرمود:
خداى تبارك و تعالى اگر اینها را بر بندگانش تحریم و غیر اینها را حالل كرده ،از
این بابت نبوده كه خودش از محرمات بدش مىآمده ،و از آنچه حالل كرده خوشش مىآمده،
بلكه خداى تعالى كه خالئق را پدید آورده مىداند چه چیزهائى براى ساختمان بدن آنان
سودمند ،و مایه قوام بدن آنان است ،آنها را حالل و مباح كرده ،تا به فضل و كرم خود
مصالح آنان را تامین كرده باشد ،و نیز مىداند چه چیزهائى براى ساختمان بدن آنان مضر
است ایشان را از استعمال آن نهى كرده ،و آن چیزها را بر آنان تحریم نموده ،مگر در
صورت اضطرار ،یعنى در مواردى كه ضرر استعمال نكردن محرمات بیش از ضرر
استعمال آنها است ،آن را حالل كرده ،تا شخص مضطر به مقدار رفع اضطرارش و نه
بیشتر از آن استفاده كند.
امام سپس فرمود :و اما میته بدین جهت تحریم شده كه احدى از آن نخورد ،و
نزدیكش نشود ،مگر آنكه بدنش ضعیف و جسمش الغر ،و مغز استخوانش سست و نسلش
قطع مىشود ،و كسى كه مردار مىخورد جز به مرگ ناگهانى نمىمیرد.
و اما خوردن خون ،انسانها را چون سگ ،درنده و قسى القلب مىسازد و رأفت و
رحمت را كم مىكند ،تا جائى كه كشتن فرزند و پدر و مادر از او احتمال مىرود ،و دوست
و همنشین او نیز از خطر او ایمن نیست.
و اما حرمت گوشت خوك بدان جهت است كه خداى تعالى در ادوار گذشته مردمى
را به جرم گناهانى به صورت حیواناتى چون خوك و میمون و خرس و سایر مسوخات
مسخ كرد ،و آنگاه خوردن گوشت اینگونه حیوانات را تحریم نمود ،تا مردم آن را جزء
غذاها و خوردنیهاى خود نشمارند ،و عقوبت گناهى را كه باعث مسخ انسانهائى به صورت
آن حیوان شد كوچك نشمارند.
و اما حرمت شراب به خاطر اثرى است كه شراب دارد ،و فسادى كه در عقل و در
اعضاى بدن مىگذارد ،آنگاه فرمود :دائم الخمر مانند كسى است كه بت مىپرستد ،و شراب
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او را دچار ارتعاش ساخته نور ایمان را از او مىبرد ،و مروتش را منهدم مىسازد،
وادارش مى كند به اینكه هر گناهى چون قتل نفس ،و زنا را مرتكب شود ،او حتى ایمن از
این نیست كه در حال مستى با محارم جمع شود ،در حالى كه خودش متوجه نباشد ،كه چه
مىكند ،و شراب ،كار نوشندهاش را به ارتكاب هر نوع شر و گناه مىكشاند)1( .
 -1المیزان ج  5ص 308

فرمانی برای خوردن غذاهای حالل و پاکیزه روی زمین
ض َحلَالً طیِبا ً ،
 « یَأَیُّ َها النَّاس كلُوا ِم َّما فى األ َ ْر ِعد ٌُّو ُّم ِب ٌ
ین!»(بقره )168 /
طو ِ
ْطن ِإنَّهُ لَ ُك ْم َ
ت الشی ِ
َو ال تَت َّ ِبعُوا ُخ َ
« هان! اى مردم از آنچه در زمین است بخورید در حالى كه حالل و طیب باشد،
و گامهاى شیطان را پیروى مكنید كه او شما را دشمنى است آشكار !»
كلمه « حرام » معنایش با كلمه « ممنوع» یكى است ،وقتى مىگویند فالن كار حرام
است ،معنایش این است كه ارتكاب آن ممنوع است ،و كلمه « حالل» هم در تمامى موارد
استعمالش معناى آزادى در عمل و اثر را مىرساند.
كلمه « طیب » در مقابل كلمه «خبیث» معناى مالیمت با نفس و طبع هر چیزى را
مي دهد ،مثل كلمه طیب ،كه به معناى آن سخنى است كه گوش را از شنیدنش خوش آید و
عطر طیب كه به معناى آن عطرى است كه شامه آدمى از بوى آن خوشش آید و مكان طیب
یعنى آن محلى كه با حال كسي كه مي خواهد در آن محل جا بگیرد سازگار باشد.
خداي تعالى در صدر این آیات خطاب را متوجه عموم مردم كرد نه خصوص
مؤمنین ،و این بدان جهت بود كه حكمى كه در این آیه بگوش مىرساند ،و بیانش مىكند،
حكمى است كه مورد ابتالى عموم مردم است.
مشركین عرب براى اینكه نزد آنان امورى حرام بود ،كه خودشان بر خود حرام
كرده بودند و آنگاه به خدا افتراء بستند .در مشركین غیر عرب هم امورى از این قبیل یافت
مي شد.
مؤمنین هم با اینكه به اسالم در آمده بودند ،ولى هنوز خرافاتى چند از باب توارث
اخالقى و آداب قومى و سنتهاى منسوخه در بینشان باقى مانده بود .به همین جهت مؤمنین
نیز گرفتار این بقایاى خرافات قدیم بودند ،لذا خطاب در آیه ،متوجه عموم مردم شد كه آنچه
در زمین هست برایشان حالل است و مي توانند بخورند و پاى بند احكام خرافى قدیم نباشند.
كلمه « ا َكل» در اصل به معناى جویدن و بلعیدن است ،و لكن بعنوان كنایه در
مطلق تصرفات در اموال نیز استعمال مي شود و جهتش این است كه در آن تصرفات نیز
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منظور اصلى انسان «خوردن» است ،چون بطور كلى خوردن ركن زندگى آدمى است.
ما مي توانیم امر « ُكلُوا  -بخورید » در آیه مورد بحث را هم حمل بر این معناى
وسیع كنیم ،براى اینكه مطلق است( هم با معناى خوردن مي سازد ،و هم با مطلق تصرفات)،
و در اینصورت معناى آیه این مي شود كه :از آنچه خدا از نعمتهاى خود در زمین آفریده
و در اختیار شما قرار داده بخورید و در آن تصرف كنید كه هم حالل و هم طیب است !
یعنى هیچ مانعى به غیر از آنچه كه از ناحیه طبیعت خودتان و یا از ناحیه طبیعت زمین
مانع است شما را از خوردن و تصرف آنچه حالل است جلوگیر نشود ( ،بله آنها كه به طبع
خود قابل اكل نیستند مانند سنگ و چوب و یا آنها كه طبع آدمى خوردن آن را نمىپذیرد،
مانند كثافات ،و یا آنهائى كه طبیعت شما از آن تنفر ندارد و خوردن آن را مي پذیرد و لیكن
سلیقه دینى مثال مانع از خوردن آن است ،چون از راه جبر جائر بدست آمده است خوردنش
حالل نیست).
طیبا ً ! »
« كلُوا ِم َّما فى األ َ ْر ِ
ض َحلَالً ِ
« از آنچه در زمین است بخورید در حالى كه حالل و طیب باشد! »
این جمله اباحهاى عمومى و بدون قید و شرط را آماده مي كند ،چیزى كه هست
ْطن  -و گامهاى شیطان را پیروى مكنید » !...مي فهماند
طو ِ
ت الشی ِ
جملهَ « :و ال تَت َّ ِبعُوا ُخ َ
كه در این میان چیزهاى دیگرى هم هست كه نامش خطوات شیطان است و مربوط به همین
ا َكل حالل طیب است ،و این امور ،یا مربوط به نخوردن بخاطر پیروى شیطان است و یا
خوردن بخاطر پیروى شیطان است و چون تا اینجا معلوم نكرد كه آن امور چیست؟ لذا
براى اینكه ضابطهاى دست داده باشد كه چه چیزهائى پیروى شیطان است؟ عبارت « سوء
و فحشاء و سخن بدون علم »،را خاطر نشان كرد و فهماند كه هر چیزى كه بد است ،یا
فحشاء است یا بدون علم حكم كردن است ،پیروى از آن ،پیروى شیطان است.
وقتى نخوردن و تصرف نكردن در چیزى كه خدا دستور به اجتناب از آن نداده،
جائز نباشد ،خوردن و تصرف بدون دستور او نیز جائز نیست ،پس هیچ ا َكلى حالل و طیب
نیست مگر آنكه خداي تعالى اجازه داده و تشریعش كرده ،و از خوردن آن منع و ردعى
نكرده باشد( كه همین آیه مورد بحث و نظائر آن تشریع حلیت همه چیزها است )،و آیه 173
سوره بقره که در آن از خوردن چیزهائى نهى فرموده است:
َیر َّ
َّللاِ،
یر َو َما أ ُ ِه َّل بِ ِه ِلغ ِ
نز ِ
« إِنَّ َما َح َّر َم َعلَیْك ُم ْال َم ْیتَةَ َو الد ََّم َو لَحْ َم ْال ِخ ِ
علَ ْی ِه ِإ َّن َّ
َّللاَ َ
ور َّر ِحی ٌم !»
فَ َم ِن
َّ
غفُ ٌ
عا ٍد فَال ِإثْ َم َ
َیر بَاغٍ َو ال َ
اضطر غ َ
« خداوند تنها از میان خوردنىها ،مردار و خون و گوشت خوك و گوشت حیوانى
كه براى غیر خدا ذبح شده حرام كرده است و در اینها هم اگر كسى ناچار بخوردن
شود در صورتى كه خودش خود را ناچار نكرده باشد و نیز در صورتى كه در
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خوردن از حد اضطرار تجاوز نكند گناهى بر او نیست كه خدا غفور و رحیم
است /173( ».بقره)
پس برگشت معناى آیه به این مىشود( و خدا داناتر است) كه مثال بگوئیم :از همه
نعمتهاى خدا كه در زمین براى شما آفریده بخورید ،زیرا خدا آنها را براى شما حالل و
طیب كرد و از خوردن هیچ حالل طیبى خوددارى مكنید ،كه خوددارى از آن هم سوء است،
هم فحشاء ،و هم بدون علم سخن گفتن ،یعنى « َوهم تشریع!» و شما حق ندارید تشریع كنید،
یعنى چیزى را كه جزء دین نیست ،جزء دین كنید ،كه اگر چنین كنید خطوات شیطان را
پیروى كردهاید .
پس آیه شریفه چند نكته را افاده مىكند :اول اینكه حكم مىكند به حلیت عموم
تصرفات ،مگر هر تصرفى كه در كالمى دیگر از آن نهى شده باشد ،چون خداى سبحان این
حق را دارد كه از میان چیزهائى كه اجازه تصرف داده ،یكى یا چند چیز را ممنوع اعالم
بدارد.
( پس آیه شریفه یك قاعده كلى دست داد و آن این بود كه هر جا شك كردیم آیا
خوردن فالن چیز و یا تصرف در فالن چیز جائز است یا نه به این آیه تمسك جوئیم و
بگوئیم غیر از چند چیزى كه در دلیل جداگانه حرام شده ،همه چیز حالل و طیب است.
مترجم).
دوم اینكه خوددارى و امتناع از خوردن و یا تصرف كردن در چیزى كه دلیلى
علمى بر منع از آن نرسیده ،خود تشریع و حرام است.
سوم اینكه مراد از پیروى خطوات شیطان این است كه بنده خدا بچیزى تعبد كند و
آن را عبادت و اطاعت خدا قرار دهد كه خداى تعالى هیچ اجازهاى در خصوص آن نداده
باشد ،چون خداى تعالى هیچ مشى و روشى را منع نكرده ،مگر آن روشى را كه آدمى در
رفتن بر طبق آن پاى خود بجاى پاى شیطان بگذارد و راه رفتن خود را مطابق راه رفتن
شیطان كند ،در این صورت است كه روش او پیروى گامهاى شیطان مي شود)1( .
( -)1المیزان ج  1 :ص 630 :

هشدار به مومنین برای استفاده از رزق های حالل خدا!
ت َما َرزَ ْقنَ ُك ْم َو اش ُك ُروا ََّّللِ ِإن كنت ُ ْم ِإیَّاهُ ت َ ْعبُد ُونَ »،
طیبَ ِ
« یَأَیُّ َها الَّذِینَ َءا َمنُوا كلُوا ِمن ِ
« اى كسانى كه ایمان آوردهاید از پاكیزهها هر چه كه ما روزیتان كردهایم بخورید
و شكر خدا بگزارید اگر تنها او را مىپرستید / 172 ( ».بقره)
این جمله خطابى است خاص به مؤمنین ،كه بعد از خطاب قبلى كه به عموم مردم
بود قرار گرفته ،گویا از خطاب جماعتى كه پذیراى نصیحت نیستند ،منصرف شده و روى
سخن به عده خاص كرده كه دعوت داعى خود را اجابت مىگویند ،چون به او ایمان دارند .
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از دارندگان ایمان بخدا این توقع مىرفت كه دعوت را بپذیرند به همین جهت
ت َما َرزَ ْقنَ ُك ْم » ،عوض
طیبَ ِ
عبارت قبلى « ِم َّما فى األ َ ْر ِ
ض َحلَالً طیِبا ً »،را به عبارت « ِ
كرد ،تا وسیله شود ،بعد از آن از ایشان بخواهد تنها خدا را شكر گویند ،چون مردمى موحد
بودند و بجز خداى سبحان كسى را نمىپرستیدند.
ت َما َرزَ ْقنَ ُك ْم »،...از قبیل اضافه صفت به موصوف باشد و
طیبَ ِ
ظاهرا جملهِ « :من ِ
معناى آیه بنا بر این تقدیرچنین مي شود « :بخورید از آنچه ما روزیتان كردیم ،كه همهاش
پاكیزه است »،و این معنا مناسبتر است با اظهار نزدیكى و مهربانى خدا كه مقام ،آن را
افاده مي كند .چون مقام مىخواهد آزادى مردم را برساند نه اینكه ممنوع بودن آنانرا افاده كند،
مي خواهد بفرماید :اینكه از پیش خود چیزهائى را بر خود حرام كردهاید سخنى است بدون
علم و خدا آنرا حالل كرده است.
« َو اش ُك ُروا ََّّللِ ِإن كنت ُ ْم ِإیَّاهُ ت َ ْعبُد ُونَ  -و شكر خدا بگزارید اگر تنها او را
مىپرستید!» ()1
( -)1المیزان ج  1 :ص 644 :

دالیل امتناع برخی افراد از خوردن برخی غذا ها
انسان مانند سایر حیوانات و گیاهان مجهز به جهاز گوارش است ،یعنى دستگاهى
دارد كه اجزائى از مواد عالم را به خود جذب مىكند ،به آن مقدارى كه بتواند در آن عمل
كند ،و آن را جزء بدن خود سازد ،و به این وسیله بقاى خود را حفظ نماید ،پس بنا بر این
براى اینگونه موجودا ت هیچ مانعى طبیعى وجود ندارد از اینكه هر غذائى كه براى او قابل
هضم و مفید باشد بخورد ،تنها مانعى كه از نظر طبع تصور دارد این است كه آن غذا براى
آن موجودات ضرر داشته باشد ،و یا مورد تنفر آنها باشد.
ضرر داشتن در مرحله اول برای بدن مانند خوردن چیزی مسموم ،و در مرحله
دوم ،ضرر داشتن برای روح ،مثل چیزهائى كه در ادیان و شرایع مختلفه الهى تحریم شده،
و امتناع از خوردن اینگونه چیزها امتناع به حسب طبع نیست ،بلكه امتناع فكرى است .
وقتی انسان در یابد كه فالن چیز خوردنى براى بدن او ضرر دارد ،و نظام جسمى
او را بر هم مىزند ،براى اینكه مسموم است و یا خودش سم است ،در چنین مواردى انسان
و حیوان و نبات از خوردن امتناع مىورزد.
تنفر عبارت است از اینكه انسان یا هر جاندار دیگر چیزى را پلید بداند ،و در نتیجه
در مرحله اول ،طبع او از نزدیكى به آن امتناع بورزد ،گاهى هم مىشود كه تنفر انسان از
خوردن چیزى به حسب طبع نباشد ،بلكه این امتناعش مستند باشد به عواملى اعتقادى ،چون
مذهب و یا عادت قومى ،و سنتهاى مختلفهاى كه در مجتمعات گوناگون رائج است ،مثال
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مسلمانان از گوشت خوك نفرت دارند ،و نصارا آن را خوراكى مطبوع و پاكیزه مىدانند ،و
در مقابل این دو امت ،ملل غربى هستند ،كه بسیارى از حیوانات  -از قبیل قورباغه و
خرچنگ و موش و امثال آن را با میل و رغبت مىخورند ،در حالى كه ملل مشرق زمین
آنها را پلید مىشمارند ،این قسم از امتناع ،امتناع بر حسب طبع اولى نیست ،بلكه بر حسب
طبع ثانوى و قریحهاى است كسبى .
پس روشن شد كه انسان در تغذى به گوشتها طرق مختلفهاى دارند ،طرقى بسیار
كه از نقطه امتناع شروع و به نقطه آزادى مطلق در عرضى عریض ختم مىشود ،هر چه
را كه مباح و گوارا مىداند دلیلش طبع او است ،و آنچه را كه حرام و ناگوار مىداند دلیلش
یا فكر او است یا طبع ثانوى او )1( .
( -)1المیزان ج  5 :ص 294 :

همه گوشت چارپایان حاللند مگر...
« یَأَیُّ َها الَّذِینَ َءا َمنُوا أ َ ْوفُوا ِب ْالعُقُو ِد أ ُ ِحلَّت لَ ُكم ب ِهی َمةُ األ َ ْنعَ ِم،
محلى الص ْی ِد َو أَنت ُ ْم ُح ُر ٌم إِ َّن َّ
َّللاَ یحْ ُك ُم َما ی ُِریدُ!»
َیر ِ
إِال َما یُتْلى َ
علَ ْی ُك ْم غ َ
« هان اى كسانى كه ایمان آوردید به قراردادها و تعهدات وفا كنید ،گوشت
چارپایان به استثناى آنهائى كه برایتان بیان مىشود براى شما حالل شده است ،نه
براى كسى كه شكار را در حالى كه محرم هستید حالل مىداند ،و بدانید كه خدا هر
حكمى را كه بخواهد صادر مىكند!»
ام َو ال ال َهدْى َو ال ْالقَلَئدَ َو ال
« یَأَی َها الَّذِینَ َءا َمنُوا ال ِ
ئر َّ ِ
تحلُّوا شعَ َ
َّللا َو ال الش ْه َر ال َح َر َ
ضونا ً َو إِذَا َحلَ ْلت ُ ْم فَاصطاد ُوا َو ال
ام یَ ْبتَغُونَ فَضالً ِمن َّرب ِه ْم َو ِر َ
َء ِامینَ ْالبَیْت ال َح َر َ
یجْ ِر َمنَّ ُك ْم شنَئ ُ
بر َو
سج ِد ال َح َر ِام أَن ت َ ْعتَد ُوا َو تَعَ َاونُوا َ
َان قَ ْو ٍم أَن صدُّوك ْم َ
ع ِن ْال َم ِ
على ْال ِ
َّللاَ ِإ َّن َّ
على االثْ ِم َو ْالعُد َْو ِن َو اتَّقُوا َّ
َّللاَ شدِید ُ ْال ِعقَاب»،
الت َّ ْق َوى َو ال تَعَ َاونُوا َ
« هان اى كسانى كه ایمان آورده اید مقتضاى ایمان این است كه  -شعائر خداى و
 چهار  -ماه حرام را حالل مشمارید و نیز كشتن و خوردن قربانیهاى بى نشانمردم و قربانیهاى نشان دار آنان را حالل ندانید ،و متعرض كسانى كه به امید
فضل و خوشنودى خدا ،راه بیت الحرام را پیش گرفتهاند نشوید ،و هر گاه از
احرام در آمدید مىتوانید شكار كنید ،و دشمنى و كینه كسانى كه نگذاشتند به
مسجد الحرام درآئید شما را وادار به تعدى نكند ،یكدیگر را در كار نیك و در تقوا
یارى كنید ،و در گناه و دشمنى به یكدیگر كمك مكنید و از خدا پروا كنید ،كه خدا
شدید العقاب است!»
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َّللا بِ ِه َو ْال ُم ْن َخنِقَةُ َو
علَ ْی ُك ُم ْال َم ْیتَةُ َو الدَّ ُم َو لَح ُم ِ
َیر َّ ِ
« ُح ِر َمت َ
یر َو َما أ ُ ِه َّل ِلغ ِ
نز ِ
الخ ِ
ْ
َ
ُ
ُ
ب َو
على النُّص ِ
تر ِدیَة َو النَّ ِطی َحة َو َما أك َل السبُ ُع ِإال َما ذَ َّك ْیت ُ ْم َو َما ذ ُ ِب َح َ
ْال َم ْوقُوذَة ُ َو ال ُم َ
سق ْالیَ ْو َم یَئس الَّذِینَ َكفَ ُروا ِمن دِینِ ُك ْم فَال ْ
أَن ت َست َ ْق ِس ُموا بِاأل َ ْزلَ ِم ذَ ِل ُك ْم فِ ٌ
شو ُه ْم َو
تخ ْ
ْ
ضیت لَ ُك ُم االسلَ َم دِینا ً فَ َم ِن
اخ ْ
علَ ْی ُك ْم ِن ْع َمتى َو َر ِ
شو ِن ْالیَ ْو َم أ َ ْك َم ْلت لَ ُك ْم دِینَ ُك ْم َو أَت َم ْمت َ
اضطر فى ْ
یر ُمت َ َجانِفٍ الثْ ٍم فَإ ِ َّن َّ
َّللاَ َ
مخ َمص ٍة َ
ور َّر ِحیم!»
َّ
غفُ ٌ
غ َ
« اما آن گوشتها و چیزهائى كه خوردنش بر شما حرام شده :گوشت مردار و خون
و گوشت خوك و گوشت حیوانى است كه هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن برده شده،
و حیوانى كه خفه شده ،و یا به وسیله كتك مرده ،یا سقوط كرده ،و یا به وسیله
ضربت شاخ حیوانى دیگر مرده ،و یا درنده از آن خورده ،مگر آنكه آن را زنده در
یابید ،و ذبح كنید ،و آنچه به رسم جاهلیت براى بتها ذبح شده ،و نیز اینكه اموال
یكدیگر را به وسیله اوتار( با چوبه تیر) قسمت كنید تمام این اعمال فسق و گناه
است ،امروز است كه دیگر كفار از ضدیت با دین شما مایوس شدند ،دیگر از آنها
نترسید ،و تنها از من بترسید! امروز است كه دین شما را تكمیل كردم ،و نعمت
خود بر شما تمام نمودم ،و امروز است كه دین اسالم را براى شما پسندیدم  -و
آنچه گفتیم حرام است در حال اختیار حرام است  -اما اگر كسى در محلى كه قحطى
طعام است به مقدارى كه از گرسنگى نمیرد نه زیادتر كه به طرف گناه متمایل
شود مىتواند بخورد ،كه خدا آمرزگار رحیم است! »
(1تا / 3مائده )
خدای تعالی در این آیات بر مردم منت مىگذارد كه دینشان را كامل و نعمتشان را
تمام كرد ،و طیبات را بر ایشان حالل ،و خبائث را بر ایشان حرام كرد ،و احكام و
دستوراتى بر ایشان تشریع كرد كه مایه طهارت آنان است ،و در عین حال عسر و حرجى
هم نمىآورد .
چرا گوشتهای حالل حرام می شوند؟
علَ ْی ُك ْم  »،...كلمه احالل به معناى مباح كردن
« أ ُ ِحلَّت لَ ُكم ب ِهی َمةُ األ َ ْنعَ ِم ِإال َما یُتْلى َ
چیزى است ،و منظور از بهیمة االنعام همان هشت جفت حیوانى است كه گوشتش حالل
است ،این آیه بعضى از حاالت آن هشت جفت را حرام کرده است ،و آن حالتى است كه
حیوان حالل گوشت ذبح و تذكیه نشود ،بلكه مردار گردد ،و یا اگر ذبحش كردند بنام خدا
نكردند.
محلى الص ْی ِد َو أَنت ُ ْم ُح ُرم »،...مىفرماید :گوشت بهیمه انعام بر شما
َیر ِ
در جمله « غ َ
حالل است ،مگر آنهائى كه بعدا نام مىبریم ،و مگر در حالى كه خود شما وضعى خاص
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داشته باشید ،یعنى ُمحرم باشید ،و در حال احرام یكى از آن هشت صنف حیوان از قبیل آهو
و گاو وحشى و گورخر را شكار كرده باشید ،كه در این صورت نیز خوردن گوشت آن بر
شما حالل نیست.
« ال ت َ ِحلُّوا  -حالل مكنید!» كلمه احالل كه مصدر آن فعل است ،به معناى حالل
كردن است ،و حالل كردن و مباح دانستن مالزم با بى مباالت بودن نسبت به حرمت و مقام
و منزلت پروردگارى است كه این عمل را بى احترامى به خود دانسته ،و این كلمه در هر
جا به یكى از این معانى است ،یا به معناى بى مباالتى است ،و یا به معناى بى احترامى
نسبت به مقام و منزلت است .احالل شعائر هللا به معناى بى احترامى به آن شعائر و یا ترك
آنها است.
دى» به معناى آن حیوانى است كه آدمى از شهر خود با خود به طرف مكه
كلمه « َه َ
مىبرد تا قربانى كند ،از قبیل گوسفند و گاو و شتر ،و كلمه قالئد جمع قالده به معناى گردن
بند است ،و در اینجا به معناى هر چیزى است مانند نعل و مثل آن ،كه به عنوان اعالم به
قربانى ،به گردن حیوان مىاندازند و به این وسیله اعالم مىكنند -كه این شتر یا گاو یا
گوسفند قربانى راه خدا است ،اگر احیانا گم شد ،و كسى او را پیدا كرد ،باید به منا بفرستد تا
از طرف صاحبش قربانى شود.
صطاد ُوا  -و چون از احرام در آمدید شكار بكنید »،جمله :شكار بكنید
« َو ِإذا َحلَ ْلت ُ ْم فَا ْ
از آنجا كه در مقامى آمده كه شنونده احتمال مىداده شاید شكار كردن بعد از احرام نیز حرام
باشد داللت بر وجوب ندارد ،تنها داللت مىكند بر اینكه بعد از احرام ،حرام و ممنوع نیست.

تحریم خون و سه نوع گوشت
َیر َّ
َّللاِ ِب ِه »،این آیه شریفه
علَ ْی ُك ُم ْال َم ْیتَةُ َو الدَّ ُم َو لَح ُم ِ
« ُح ِر َمت َ
یر َو َما أ ُ ِه َّل ِلغ ِ
نز ِ
الخ ِ
مشتمل است بر حرمت خون و سه نوع گوشت كه در سورههائى كه از قرآن قبل از این
سوره نازل شده بود نیز ذكر شده بود ،مانند دو سوره انعام و نحل كه در مكه نازل شده
بودند ،و سوره بقره كه اولین سوره مفصلى است كه در مدینه نازل شد ،در سوره انعام
فرموده بود:
ي ُم َح َّرما ً َعلى طا ِع ٍم یَ ْ
طعَ ُمهُ ِإالَّ أ َ ْن یَ ُكونَ َم ْیتَةً أ َ ْو دَما ً
« قُ ْل ال أ َ ِجد ُ في ما أ ُ ِ
ي ِإلَ َّ
وح َ
ض ُ
ط َّر َ
غی َْر باغٍ َو ال
َّللا بِ ِه فَ َم ِن ا ْ
نزیر فَإِنَّهُ ِرجْ ٌ
س أ َ ْو فِسْقا ً أ ُ ِه َّل ِلغَی ِْر َّ ِ
َم ْسفُوحا ً أ َ ْو لَحْ َم ِخ ٍ
بك َ
ور َرحی ٌم!»
عا ٍد فَإ ِ َّن َر َ
غفُ ٌ
« بگو در احكامى كه به من وحى شده چیزى را كه غذاخوار تواند خورد حرام
نمى یابم مگر آنكه مردارى باشد یا خون ریخته شده یا گوشت خوك كه آن پلید
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است یا ذبیحه غیر شرعى كه نام غیر خدا بر آن یاد شده ،و هر كه ناچار باشد نه
متجاوز و یا افراطكار (و بخورد) پروردگار تو آمرزگار و رحیم است!»
(/145انعام)
در سوره نحل و سوره بقره فرموده:
ض ُ
ط َّر َ
غی َْر
َّللا فَ َم ِن ا ْ
زیر َو ما أ ُ ِه َّل ِب ِه ِلغَی ِْر َّ ِ
« ِإنَّما َح َّر َم َعلَ ْی ُك ُم ْال َم ْیتَةَ َو الد ََّم َو لَحْ َم ْال ِخ ْن ِ
علَ ْی ِه إِ َّن َّ
َّللاَ َ
ور َرحی ٌم !»
غفُ ٌ
باغٍ َو ال عا ٍد فَال إِثْ َم َ
« خداوند تنها از میان خوردنىها مردار و خون و گوشت خوك و گوشت حیوانى
كه براى غیر خدا ذبح شده حرام كرده است و در اینها هم اگر كسى ناچار بخوردن
شود در صورتى كه خودش خود را ناچار نكرده باشد و نیز در صورتى كه در
خوردن از حد اضطرار تجاوز نكند گناهى بر او نیست كه خدا غفور و رحیم
است!» (/173بقره) و (/115نحل)
همه این آیات  -بطورى كه مالحظه مىكنید -آن چهار چیز را كه در صدر آیات
مورد بحث ذكر شدهاند حرام كرده ،و آیه مورد بحث از نظر استثنائى كه در ذیل آن آمده
ض ُ
ط َّر َ
غی َْر باغٍ َو ال عا ٍد  » ،...در
شبیه به آن آیات است ،در آیه اخیر مىفرمود « :فَ َم ِن ا ْ
اضطر فى ْ
َیر ُمت َ َجانِفٍ الثْ ٍم -اما اگر كسى در
آیه سوره مائده فرموده « :فَ َم ِن
َّ
مخ َمص ٍة غ َ
محلى كه قحطى طعام است به مقدارى كه از گرسنگى نمیرد نه زیادتر كه به طرف گناه
متمایل شود مىتواند بخورد ،كه خدا آمرزگار رحیم است! »
اعالم پلیدی گوشت خوک
نهى از آن چهار چیز و مخصوصا سه تاى اول یعنى میته و خون و گوشت خوك
تشریعش قبل از سوره انعام و نحل بوده ،كه در مكه نازل شدهاند ،براى اینكه آیه سوره انعام
تحریم این سه چیز و حد اقل گوشت خوك را بدان علت مىداند كه رجس و پلیدى است ،و
الرجْ زَ فَا ْه ُجر!»
همین خود ،داللت دارد بر اینكه قبال رجس تحریم شده بودَ « :و ُّ
انواع مردارها و کشتارهای حرام
«منخنقة» به معناى حیوانى است كه خفه شده باشد ،چه خفگى اتفاقى باشد و یا
عمدى باشد و عمدى به هر نحو و هر آلتى كه باشد ،خواه كسى عمدا و با دست خود او را
خفه كرده باشد ،و یا اینكه این خفه كردن عمدى با وسیلهاى چون طناب باشد ،و چه اینكه
گردن حیوان را بین دو چوب قرار دهند تا خود بخود خفه شود ،همچنانكه در جاهلیت به این
طریق و به امثال آن حیوان را بىجان مىكردند .
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« موقوذة » حیوانى است كه در اثر ضربت بمیرد آنقدر او را بزنند تا مردار شود.
« متردیة » حیوانى است كه از محلى بلند چون كوه و یا لبه چاه و امثال آن سقوط
كند و بمیرد .
« نطیحة » حیوانى است كه حیوانى دیگر او را شاخ بزند و بكشد.
« َما أَك َل السبُ ُع »،منظور حیوانى است كه درندهاى پارهاش كرده باشد ،و از
گوشتش خورده باشد ،پس أكل مربوط به ماكول است ،چه اینكه همهاش را خورده باشد ،و
چه اینكه بعض آن را ،و كلمه سبع به معناى حیوان وحشى گوشتخوار است ،چون شیر و
گرگ و پلنگ و امثال آن .
منخنقة و موقوذة و متردیة و نطیحة و ما اكل السبع همه از مصادیق میته و
مردارند ،به دلیل اینكه یك مصداق را ( در آخر این آیه ) از همه اینها استثناء كرده ،و آن،
همه این نامبردگان است در صورتى كه آنها را زنده دریابند و ذبح كنند ،پس آنچه در این
آیه نامبرده شده مصادیق یك نوعند ،و براى این افراد آن نوع یعنى مردار را اسم برده كه
عنایت به توضیح افراد آن داشته و خواسته است خوراكیهاى حرام را بیشتر بیان كند ،نه
اینكه در آیه شریفه چیز تازهاى تشریع كرده باشد .
ب َو أَن
على النُّص ِ
و همچنین بقیه چیزهائى كه در آیه شمرده و فرمودهَ «:و َما ذُبِ َح َ
ت َست َ ْق ِس ُموا ِباأل َ ْزلَ ِم ذَ ِل ُك ْم ِفسق -و آنچه به رسم جاهلیت براى بتها ذبح شده ،و نیز اینكه
اموال یكدیگر را به وسیله اوتار( با چوبه تیر) قسمت كنید »،...كه این دو عنوان هر چند
كه اولین بارى كه در قرآن نامبرده شدهاند در همین سوره بوده ،و لیكن از آنجا كه خداى
تعالى علت حرمت آنها را فسق دانسته ،و فسق در آیه انعام نیز آمده ،پس این دو نیز چیز
تازهاى نبوده كه تشریع شده باشد.
این امور پنجگانه یعنى :منخنقة -موقوذة  -متردیة  -نطیحة َ -ما أَك َل السبُ ُع ،همه از
مصادیق میته و از مصادیق آنند ،به این معنا كه مثال متردیه و نطیحه وقتى حرام مىشوند
كه به وسیله سقوط و شاخ مرده باشند ،به دلیل اینكه دنبال آن متردیه و نطیحهاى را كه
نمرده باشند و بشود ذبحش كرد استثناء كرده ،و این بدیهى است كه هیچ حیوانى را مادام كه
زنده است كسى نمىخورد ،وقتى آن را مىخورند كه جانش در آمده باشد ،كه این در آمدن
جان دو جور است ،یكى اینكه با سر بریدن جانش در آید ،دیگر اینكه اینطور نباشد ،و خدا
سر بریدهها را استثناء كرده ،پس افراد دیگرى جز میته باقى نمىماند ،افرادى كه یا با سقوط
و یا با شاخ مرده باشند ،و اما اگر گوسفندى  -مثال  -در چاه بیفتد و سالم از چاه بیرون آید،
و چند لحظه زنده باشد ،حال یا كم و یا زیاد ،سپس خودش بمیرد و یا سرش را ببرند ،دیگر
متردیهاش نمىگویند ،دلیل این معنا سیاق كالم است ،براى اینكه همه حیوانات مذكور در این
آیات حیواناتى هستند كه مرگشان مستند به آن وصفى باشد كه در آیه آمده ،یعنى صفت
انخناق و وقذ و تردى و نطح.
و اگر از میان همه مردارها خصوص این چند نوع مردار را ذكر كرد ،براى این بود كه
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توهمى را كه ممكن است در مورد اینها بشود و كسانى خیال كنند كه اینها مردار نیستند
چون افرادى نادرند از بین ببرد ،و كسى خیال نكند مردار تنها افراد شایع از مردار است،
یعنى افرادى كه در اثر بیمارى و امثال آن مرده باشند ،نه آنهائى كه به مرگ ناگهانى و به
علتى خارجى مردار شده باشند ،لذا در این آیات به اسامى آنها تصریح كرد و فرمود همه
اینها افراد و مصادیق مردارند ،تا دیگر جاى شبههاى نماند .
علت تحریم مردارها
اضطر فى ْ
َیر ُمت َ َجانِفٍ الثْ ٍم »،مىفهماند علت تحریمهاى
جمله « :فَ َم ِن
َّ
مخ َمص ٍة غ َ
مذكور در آیه این است كه اینها اثمند ،و قبل از این آیه ،و آیه سوره بقره اثم را تحریم كرده
باطنَه »،و نیز فرموده بود:
اْلثْ ِم َو ِ
بود ،و در سوره انعام هم فرموده بودَ « :و ذَ ُروا ظا ِه َر ْ ِ
ظ َه َر ِم ْنها َو ما بَ َ
ش ما َ
اْلثْ َم »،پس روشن و واضح شد كه
ي ْالفَ ِ
واح َ
طنَ َو ْ ِ
« قُ ْل إِنَّما َح َّر َم َربِ َ
آیه شریفه در آنچه كه از محرمات برشمرده چیز تازه و بى سابقهاى نفرموده ،بلكه قبل از
نزول آیه در سورههاى مكى و مدنى سابقه داشته ،و گوشتها و طعامهاى حرام را شمرده
بود.
« ِإال َما ذَ َّك ْیت ُ ْم »،این جمله استثنائى است كه از نامبردهها آنچه قابل تذكیه است را
خارج مى سازد ،و تذكیه عبارت است از بریدن چهار لوله گردن ،دو تا رگ خون ،كه در
دو طرف گردن است ،و یكى لوله غذا ،و چهارمى لوله هوا ،و این در جائى است كه این
حیوان نیمه جانى داشته باشد ،دلیل داشتن نیمه جان این است كه وقتى چهار رگ او را
مى زنند حركتى بكند  ،یا دم خود را تكان دهد ،و یا صداى خر خر از گلو در آورد ،و این
استثناء همانطور كه قبال گفتیم متعلق است به همه عناوین شمرده شده در آیه ،نه به
خصوص عنوان آخرى ،یعنى نطیحة ،چون مقید كردنش به آخرى سخنى است بى دلیل.
ب  »،...رسم عرب چنین بوده كه سنگى را سر پا قرار داده
على النُّص ِ
« َو َما ذُبِ َح َ
آن را مىپرستیدند ،و حیوانات خود را روى آن سر مىبریدند.
و غرض از نهى از خوردن گوشت حیوانهائى كه بر روى نصب ذبح مىشود این
است كه جامعه مسلمین سنت جاهلیت را در بین خود باب نكنند ،آرى مردم جاهلیت در
اطراف كعبه سنگهائى نصب مىكردند ،و آنها را مقدس شمرده و حیوانات خود را بر روى
آن سنگها سر مىبریدند ،و این یكى از سنتهاى وثنیت بوده است .
« َو أَن ت َست َ ْق ِس ُموا ِباأل َ ْزلَ ِم ذَ ِل ُك ْم ِف ٌ
سق !» كلمه ازالم به معناى تركه چوبهائى است كه
در ایام جاهلیت وسیله نوعى قمار بوده ،و عمل استقسام به وسیله قداح این بوده كه شترى و
یا حیوانى دیگر را سهمبندى مىكردند ،آنگاه تركه چوبها را براى تشخیص اینكه چه كسى
چند سهم مىبرد و چه كسى اصال سهم نمىبرد؟ یكى پس از دیگرى بیرون مىكشیدند ،و
این خود نوعى قمار بوده است:
« ذَ ِل ُك ْم فِ ٌ
سق -تمام این اعمال فسق و گناه است! » ()1
( -)1المیزان ج  5 :ص  265 :تا 272
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عدم انحصار تحریم های چهارگانه
َیر َّ
َیر
َّللاِ ِب ِه فَ َم ِن
َّ
اضطر غ َ
یر َو َما أ ُ ِه َّل ِلغ ِ
نز ِ
« ِإنَّ َما َح َّر َم َعلَیْك ُم ْال َم ْیتَةَ َو الد ََّم َو لَحْ َم ْال ِخ ِ
عا ٍد فَإ ِ َّن َّ
َّللاَ َ
ور َّر ِحی ٌم! »
غفُ ٌ
بَاغٍ َو ال َ
« حق اینست كه مردار و خون و گوشت خوك و آنچه نام غیر خدا بر آن برده شده
براى شما حرام است و هر كه ناچار شود ،بدون زیادهروى و تجاوز ،خدا آمرزگار
و رحیم است».
(/115نحل)
این آیه بطورى كه بعضى از مفسرین گفتهاند :داللت دارد بر انحصار محرمات در
همین چهار تا ،یعنى مردار و خون و گوشت خوك ،و آنچه براى غیر خدا ذبح شود .و
لیكن با مراجعه به سنت ،به دست مىآید كه محرمات دیگرى غیر این چهار حرام كه اصل
در محرماتند نیز هست ،كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم به امر پروردگارش كه
ع ْنهُ فَا ْنت َ ُهوا  ...هر دستورى كه رسول به شما
الر ُ
فرمود «:ما آتا ُك ُم َّ
سو ُل فَ ُخذُوهُ َو ما نَها ُك ْم َ
داد بگیرید و از هر گناهى نهیتان كرد آن را ترك كنید! » بیان نموده است.
( گفتار در معناى این آیه در المیزان در سوره بقره آیه 173
و در سوره مائده آیه  3و در سوره انعام آیه  145آمده است)1( ).
 -1المیزان ج  12ص 524

ضابطه عام حالل بودن طیبات و پاکیزه ها
الطیبَت »! ...
« یَسئَلُونَك َما ذَا أ ُ ِح َّل ل ُه ْم قُ ْل أ ُ ِح َّل لَ ُك ُم ِ
« از تو مىپرسند  -بطور جامع  -چه چیزهائى بر ایشان حالل است؟
بگو آنچه پاكیزه است ،برایتان حالل است/4( » !...مائده)
این جمله سؤالى است مطلق و كلى ،و جوابى هم كه از آن داده شده عمومى و
مطلق است ،و در آن ضابطهاى كلى براى تشخیص حالل از حرام داده شده ،و آن این است
كه حالل آن چیزى است كه تصرف در آن  -البته نه هر تصرف بلكه تصرفى كه هر عاقلى
غرض از آن چیز را همان تصرف مىداند ،از قبیل خوردن نان نه خفه كردن كودكى به
وسیله نان -امرى طیب و معقول شمرده شود.
و اگر طیبات را مطلق آورد این اطالق نیز براى این است كه بفهماند معتبر در
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تشخیص طیب از خبیث فهم متعارف عموم مردم است ،نه فهم افراد استثنائى كه یا از
پارهاى خبائث لذت مىبرند ،و یا از پارهاى طیبات دچار تهوع مىشوند ،پس هر چیزى كه
فهم عادى عموم مردم آن را طیب بداند آن طیب است ،و هر چیزى هم كه طیب شد حالل
است.
و اگر حلیت و طیب بودن را بفهم متعارف انسانها واگذار كردیم از پیش خود
نكردیم ،بلكه همانطور كه گفتیم از این جهت بود كه هیچ مطلقى شامل فرد غیر متعارف
نمىشود ،و این مساله در فن اصول ثابت شده است)1(.
 -1المیزان ج  5ص 324

حلیت تمام رزق های پاکیزه خدا
اشكروا نِ ْع َمت َّ
« فَكلُوا ِم َّما َرزَ قَك ُم َّ
َّللاِ إِن ُكنت ُ ْم ِإیَّاهُ ت َ ْعبُد ُونَ !»
طیبا ً َو
ُ
َّللاُ َحلَالً ِ
« از آنچه خدا روزیتان كرده حالل و پاكیزه بخورید،
پس اگر خدا را مىپرستید نعمتهایش را سپاس گزارید!»

(/114نحل)

آیه شریفه در مقام این است كه هر رزق طیبى را حالل كند.
مراد از حلیت و طیب بودن این است كه رزق طورى باشد كه طبع بشر از آن
محروم نباشد ،یعنى طبع آدمى آن را پاكیزه بداند و از آن خوشش آید ،و مالك حلیت شرعى
هم همین است ،چون حلیت شرعى ،تابع حلیت فطرى است ،آرى دین خدا همهاش مطابق
فطرت است و خداى سبحان انسان را مجهز به جهاز تغذیه خلق كرده ،و موجوداتى از
زمین مانند حیوانات و نباتات را مالیم با قوام بشر قرار داده ،و طبع بشر بدون هیچ نفرتى
مایل آنها هست ،و چنین چیزى براى او حالل است.
خطاب در آیه به مؤمنین است ،و نیز خطابهاى تشریعى كه در آیات قبل و بعد است
همه متوجه ایشان است)1( .
 -1المیزان ج  12ص 524

شرط اضطرار ،و مجوز استفاده محدود از غذاهای حرام
َیر َّ
َّللاِ،
” إِنَّ َما َح َّر َم َ
یر َو َما أ ُ ِه َّل بِ ِه ِلغ ِ
نز ِ
علَیْك ُم ْال َم ْیتَةَ َو الد ََّم َو لَحْ َم ْال ِخ ِ
علَ ْی ِه ِإ َّن َّ
َّللاَ َ
ور َّر ِحی ٌم!»
فَ َم ِن
َّ
غفُ ٌ
عا ٍد فَال ِإثْ َم َ
َیر بَاغٍ َو ال َ
اضطر غ َ
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« خداوند تنها از میان خوردنىها مردار و خون و گوشت خوك و گوشت حیوانى
كه براى غیر خدا ذبح شده حرام كرده است و در اینها هم اگر كسى ناچار بخوردن
شود در صورتى كه خودش خود را ناچار نكرده باشد و نیز در صورتى كه در
خوردن از حد اضطرار تجاوز نكند گناهى بر او نیست كه خدا غفور و رحیم
است!“ (/173بقره)
دو كلمه ” َ
یر بَاغٍ َو ال َعا ٍد  “،دو حال هستند كه عامل آنها اضطرار است و
غ َ
معنایش این است كه هر كس مضطر و ناچار شد در حالیكه نه باغى است و نه متجاوز ،از
آنچه ما حرام كردیم بخورد ،در این صورت گناهى در خوردن آن نكرده است ،و اما اگر
اضطرارش در حال بغى و تجاوز باشد ،مثل اینكه همین بغى و تجاوز باعث اضطرار وى
شده باشند ،در این صورت جائز نیست از آن محرمات بخورد .
« ِإ َّن َّ
َّللاَ َ
ور َّر ِحی ٌم ! » این جمله دلیلى است بر اینكه این تجویز خدا و رخصتى
غفُ ٌ
كه داده از باب این بوده كه خواسته است به مؤمنین تخفیفى دهد ،و گر نه مناط نهى و
حرمت در صورت اضطرار نیز هست! ()1
 -1المیزان ج  1ص 643

شرط اضطرار ،و برداشته شدن حکم حرمت به عنوان حکم ثانوی
علَ ْی ِه ِإ َّن َّ
َّللاَ َ
ور َّر ِحی ٌم!»
«  ...فَ َم ِن
َّ
غفُ ٌ
عا ٍد فَال ِإثْ َم َ
َیر َباغٍ َو ال َ
اضطر غ َ
«  ...اما اگر كسى در محلى كه قحطى طعام است به مقدارى كه از گرسنگى
نمیرد نه زیادتر كه به طرف گناه متمایل شود ،مىتواند بخورد ،كه خدا آمرزگار
رحیم است!» (/3مائده)
از سیاق این آیه سه نكته استفاده مىشود:
اول اینكه جواز خوردن گوشت و چیزهاى دیگرى كه در آیه حرام شده حكمى اولى
نیست ،حكم اولى همان حرمت است ،بلكه حكم ثانوى و مخصوص زمانى است كه شخص
مسلمان اگر از آن محرمات سد جوع نكند از گرسنگى مىمیرد.
دوم اینكه حكم جواز محدود به اندازهاى است كه از مردن جلوگیرى كند ،و ناراحتى
گرسنگان را بر طرف سازد ،پس چنین كسى نمىتواند شكم خود را از گوشت مردار پر
كند.
سوم اینكه صفت مغفرت و مثل آن صفت رحمت همانطور كه با گناهان مستوجب
عقاب ارتباط دارد ،و مایه محو عقاب آنها مىشود همچنین با منشا آن نافرمانیها كه همان
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حكم خدا است نیز متعلق مىشود ،و خالصه كالم اینكه مغفرت و رحمت یك وقت متوجه
معصیت  -یعنى مخالفت با حكم خدا  -مىشود ،و آن را مىآمرزد و یك وقت متوجه خود حكم
مىشود ،و آن را بر مي دارد مثل همین مورد كه خداى تعالى حكم حرمت را برداشته ،تا
اگر كسى از روى ناچارى گوشت مردار را خورد گناه نكرده باشد ،و در نتیجه مستوجب
عقاب نیز نشده باشد)1( .
 -1المیزان ج  5ص 266

روایات وارده در شرط اضطرار
اضطر
در كافى از امام صادق علیهالسالم روایت كرده كه در تفسیر جمله « :فَ َم ِن
َّ
عا ٍد »،...فرموده :باغى آن كسى است كه در طلب شكار است ،و عادى به
َیر بَاغٍ َو ال َ
غ َ
معناى دزد است كه نه شكارچى مىتواند در حال اضطرار گوشت مردار بخورد و نه دزد،
خوردن مردار بر این دو حرام است ،با اینكه براى مسلمان حالل است و نیز این دو طائفه
در سفر شكار و سفر دزدى نباید نماز را شكسته بخوانند.
و در تفسیر عیاشى از امام صادق علیهالسالم روایت آورده كه فرمود :باغى ظالم،
و عادى غاصب است.
و از حماد از آن جناب روایت كرده كه فرمود :باغى آنكسى است كه بر امام خروج
كند ،و عادى دزد است.
و در تفسیر مجمع البیان از امام باقر و امام صادق علیهالسالم روایت آورده كه در
معناى آیه فرمودند :یعنى بر امام مسلمین بغى نكند و با معصیت از طریق اهل حق تعدى
ننماید.
مؤلف :همه این روایات از قبیل شمردن مصداق است و همه آنها معنائى را كه ما
از ظاهر لفظ آیه استفاده كردیم ،تایید میكند)1( .
 -1المیزان ج  1ص 645

دستور اجتناب از حرام کردن حالل های خدا
َّللاُ لَ ُك ْم َو ال ت َ ْعتَد ُوا ِإ َّن َّ
ت َما أ َ َح َّل َّ
یحب
« یَأَی َها الَّذِینَ َءا َمنُوا ال ت َح ِر ُموا طیِبَ ِ
َّللاَ ال ِ
ْال ُم ْعتَدِین!»
« اى كسانى كه ایمان آوردهاید ! حرام نكنید طیباتى را كه خداوند بر شما حالل
نموده و تجاوز نكنید كه براستى خداوند دوست نمىدارد تجاوزكاران را !»
طیبا ً َو اتَّقُوا َّ
« َو كلُوا ِم َّما َرزَ قَ ُك ُم َّ
َّللاَ الَّذِى أَنتُم ِب ِه ُمؤْ ِمنُونَ !»
َّللاُ َحلَالً ِ
« و بخورید از آنچه خداوند روزیتان كرده در حالى كه حالل و طیب است و
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بپرهیزید از خدایى كه شما به او ایمان آوردهاید87( ».و/88مائده)
حرام به معناى چیزى است كه از آن منع شده باشد ،چه این منع به تسخیر الهى
باشد ،و چه به منع قهرى ،و چه به منع عقلى یا منع شرعى یا از ناحیه كسى كه اطاعت
امرش الزم است .
حالل(حل) در اصل به معناى گشودن گره است ،اینكه گفته مىشود :فالن چیز
حالل است استعاره است از حل عقده ،یعنى گشودن گره .و به این معنا در كالم خداى تعالى
َّللاُ َحالالً َ
استعمال شده است ،آنجا كه مىفرمایدُ «:كلُوا ِم َّما َرزَ قَ ُك ُم َّ
ط ِیبا  -بخورید از حالل و
طیب آنچه روزیتان كردهایم!» (/88مائده) و نیز مىفرماید ََ « :هذا َحال ٌل َو هذا َحرا ٌم -
این حالل است و این حرام/116( ».نحل)
این دو لفظ یعنى «حل» و «حرمت» از حقایق عرفى است ،نه از مخترعات و
اصطالحات شرعى یا متشرعه ،و آیه مورد بحث ،مؤمنین را از تحریم حالل نهى مىكند،
یعنى دستور مى دهد آنچه را كه خدا بر ایشان حالل كرده بر خود حرام نكنند ،و این تحریم
حالل یا به این مىشود كه در مقابل حلیت شارع حرمتش را تشریع كنند ،و یا به این مىشود
كه كسى از انجام آن عمل حالل جلوگیرى نموده یا خودش از انجامش امتناع بورزد ،چه
همه اینها تحریم و منع و در حقیقت نزاع با خداى سبحان است در سلطنت او ،و تجاوز به
اوست ،و پر معلوم است كه این نزاع و تجاوز با ایمان به خدا و آیات خدا سازگار نیست ،و
لذا در آیه مورد بحث نهى از این عمل را صادر كرده و فرموده « :یَأَی َها الَّذِینَ َءا َمنُوا»،...
پس در حقیقت معناى آیه این است :حرام نكنید آنچه را كه خدا برایتان حالل كرده ،با اینكه
ایمان به خدا آوردهاید و خود را تسلیم امر او نمودهاید .
و ذیل آیه بعدى هم كه مىفرماید «:و اتقوا هللا الذى انتم به مؤمنون »،این معنا را كه
آیه هم تشریع و هم جلوگیرى و هم امتناع را شامل است تایید مىكند ،و اینكه كلمه طیبات را
اضافه كرده است به جمله «:أ َ َح َّل َّ
َّللاُ لَ ُك ْم  »،با اینكه كالم بدون ذكر آن هم تمام بود ،براى
این بود كه به تتمیم جهت نهى اشاره كرده باشد ،و بفهماند تحریم حالل عالوه بر اینكه
تجاوز از حد بندگى و معارضه با سلطنت خدا و مناقض با ایمان و تسلیم است ،خروج از
حكم فطرت هم هست ،زیرا فطرت ،خود هر حاللى را پاكیزه و طیب مىداند ،و از آنها هیچ
نفرتى ندارد ،كما اینكه در آیه ذیل كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم شریعتى را كه آورده
توصیف مى فرماید و از این معنایى كه گفتیم خبر داده ،یعنى آنچه را كه حالل است طیب و
آنچه را كه حرام است خبیث و پلید دانسته ،و فرموده است:
اْل ْنجی ِل
الر ُ
« الَّذینَ یَت َّ ِبعُونَ َّ
ي الَّذي یَ ِجد ُونَهُ َم ْكتُوبا ً ِع ْندَ ُه ْم فِي الت َّ ْوراةِ َو ْ ِ
ي ْاأل ُ ِم َّ
سو َل النَّ ِب َّ
ع ِن ْال ُم ْن َك ِر َو ی ُِح ُّل لَ ُه ُم َّ
ت َو یُ َح ِر ُم َعلَ ْی ِه ُم ْالخَبا ِئ َ
ث َو
الطیِبا ِ
یَأ ْ ُم ُر ُه ْم بِ ْال َم ْع ُر ِ
وف َو یَ ْنها ُه ْم َ
ص َر ُه ْم َو ْاأل َ ْغال َل الَّتي كان ْ
علَ ْی ِه ْم /157( »!...اعراف)
ع ْن ُه ْم ِإ ْ
یَ َ
َت َ
ض ُع َ
و به همین معنائى كه بیان كردیم تایید مىشود كه:
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اوال مراد از تحریم طیبات الزام و التزام به ترك حاللها است.
ثانیا مراد از حل به قرینه مقابله با حرمت بطور عموم هر چیزى است كه در قبال
حرمت باشد ،پس هم مباحات و هم مستحبات و هم واجبات را شامل مىشود.
ثالثا مراد از اعتداء در جمله وال تعتدوا همان تجاوز بر خداى سبحان است نسبت به
سلطنت تشریعیش ،یا اینكه مراد تعدى از حدود اوست به كنارهگیرى از اطاعت و تسلیم او
و تحریم حاللهاى او.
و این آیات همانطورى كه مالحظه مىكنید اطاعت خدا و رسول را از روى
استقامت و التزام به آنچه تشریع فرموده ،ممدوح دانسته ،و بر عكس خروج از مقام تسلیم و
رضا و التزام و انقیاد را از راه تعدى و تجاوز نسبت به حدود خدا مذموم دانسته ،و مرتكبش
را سزاوار عقاب معرفى نموده است ،بنا بر این محصل مفاد آیه مورد بحث نهى است از
تحریم محلالت ،یعنى از اینكه كسى از استفاده از آنچه خدایش حالل كرده اجتناب و از
نزدیكى به آن امتناع ورزد ،چون این امتناع با ایمان به خدا و آیات او مناقض است ،و با
این نمىسازد كه محلالت چیزهائى هستند كه فطرت بشر آنرا طیب مىداند ،و هیچگونه
پلیدى در آنها نیست تا از آن جهت از آنها اجتناب شود ،و اجتناب بى جهت تجاوز است ،و
خداوند متجاوزین را دوست نمىدارد.
َّللاُ َحالالً َ
َو ُكلُوا ِم َّما َرزَ قَ ُك ُم َّ
ط ِیبا  -بخورید از حالل و طیب آنچه روزیتان كردهایم!»
(/88مائده) كلمه بخورید داللت بر وجوب ندارد و تنها جواز را مىرساند ،و تخصیص
جمله كلوا بعد از تعمیمى كه در جمله ال تحرموا است ،یا تخصیص بحسب لفظ تنها است ،و
در معناى عام و به معناى مطلق تصرف در طیبات از نعمتها و دادههاى خدا است ،چه به
خوردن باشد و چه به سایر وجوه تصرف.
ممكن هم هست كه اینطور باشد و مراد از اكل همان خوردن به معناى واقعى خود
باشد ،و سبب نزول این دو آیه این باشد كه بعضى از مؤمنین در روزهاى نزول این دو آیه
بعضى از خوردنىهاى طیب را بر خود حرام كرده بودهاند و روى این فرض این دو آیه در
باره نهى از این عمل نازل شده باشد ،و اینكه در آیه اولى نهى را بطور عموم بیان فرمود نه
تنها از نخوردن ،از این جهت است كه مىخواهد قاعده كلى بیان كند ،چون مالك نهى ،هم
در خوردنىهاى حالل است و هم در غیر خوردنىها.
و نكتهاى كه در ذكر آنست این است كه اشاره كند به اینكه حالل و طیب بودن
روزى عذر براى كسى كه بخواهد پیرامون رهبانیت بگردد باقى نمىگذارد.
در تفسیر عیاشى از عبد هللا بن سنان نقل شده كه گفت از امام علیهالسالم پرسیدم از
مردى كه به زنش مىگوید :اگر از این به بعد من شربت حالل و یا حرامى بیاشامم تو طالق
باشى ،و یا به بردگان خود مىگوید اگر چنین كنم شما آزاد باشید ،آیا طالق و عتق او
صحیح است؟
حضرت فرمود :اما حرام ،كه نباید نزدیكش برود چه سوگند بخورد و چه نخورد ،و
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اما حاللى كه سوگند بر آن خورده چون تحریم حالل است آن نیز حرام نمىشود ،باید كه
آنرا بیاشامد ،زیرا حق ندارد حاللى را حرام كند .خداى تعالى مىفرماید «:یَأَی َها الَّذِینَ َءا َمنُوا
ت َما أ َ َح َّل َّ
َّللاُ لَ ُك ْم !» پس در سوگندى كه بر ترك حالل خورده چیزى بر او
طیبَ ِ
ال ت َح ِر ُموا ِ
نیست ()1
 -1المیزان ج  6ص 158

حالل بودن غذای اهل کتاب
« ْالیَ ْو َم أ ُ ِح َّل لَ ُك ُم الطیِبَت َو طعَا ُم الَّذِینَ أُوتُوا ْال ِكت َب ِح ٌّل لَّك ْم َو طعَا ُم ُك ْم ِح ٌّل ل ُه ْم »،...
« امروز همه پاكیزهها برایتان حالل شد،
و نیز طعام كسانیكه اهل كتابند براى شما حالل،
و طعام شما براى آنان حالل است/5( »!...مائده)
در این آیه حكم طیبات اعاده شده ،با اینكه قبال یعنى در آیه قبلى فرموده بود كه حكم
طیبات حلیت است ،و آیه با كلمه الیوم آغاز شده تا دوباره این منت را به رخ بندگان مؤمن
خود بكشد ،كه طیبات را براى آنان حالل كرده آنگاه فرموده طعام اهل كتاب و زنان پاكدامن
ایشان نیز از طیبات است.
الطیبَت »،به جمله « :وطعَا ُم الَّذِینَ أُوتُوا
و گویا ضمیمه كردن جمله «:أ ُ ِح َّل لَ ُك ُم
ِ
ْال ِكت َب » ،...از قبیل ضمیمه كردن یك امر قطعى و مسلم است ،به امرى مورد شك ،تا در
شنونده ایجاد آرامش خاطر نموده ،قلق و اضطراب او را بر طرف سازد.
تو گوئى نفوس مردم با ایمان از تشویش و اضطراب شكى كه نسبت به حالل بودن
طعام اهل كتاب داشتند آرام نمىگرفته ،چون قبال از ناحیه خداى تعالى از معاشرت و
آمیزش و تماس گرفتن و دوستى كردن با اهل كتاب شدیدا نهى شده بودند لذا براى رفع این
اضطرابشان داستان حلیت طیبات را هم ضمیمه حلیت طعام اهل كتاب كرد ،و مؤمنین
فهمیدند كه طعام اهل كتاب خود یكى از مصادیق طیبات حالل و از سنخ آنها است ،و در
نتیجه اضطرابشان زایل و دلشان آرامش یافت.
در اینجا سؤالى پیش مىآید و آن این است كه كفار هیچ ایمانى به دستورات قرآن
كریم ندارند ،و خود را ملزم به اطاعت آن دستورها نمىدانند ،و از سوى دیگر از دأب قرآن
كریم نیست كه با علم به بى اثر بودن تكلیف مع ذلك افراد بى تفاوت را مورد تكلیف قرار
دهد - ،گو اینكه ما معتقدیم به اینكه كفار مكلف به فروع دین هستند ،همانطور كه مكلف به
اصول مىباشند - ،و لیكن این مجوز آن نمىشود كه خداى سبحان خطابى و دستورى صادر
كند كه لغو و بى اثر باشد ،با این حال چرا در آیه مورد بحث كفار را مورد تكلیف قرار
داده؟ در خطاب به مؤمنین فرموده طعام شما براى اهل كتاب حالل است ؟ در پاسخ
مىگوئیم :آرى با اینكه اهل كتاب گوششان بدهكار حالل و حرامهاى اسالم نیست ،گفتن
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چنین چیزى لغو به نظر مىرسد ،و خداى سبحان تكلیفى كه هیچ اثر نمىبخشد نمىكند ،و
خطابى كه اثر نداشته باشد نمىكند ،مگر در جائى كه فنون ادبیت از قبیل التفات اقتضا كند
كه مثال خطاب را از مردم به رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم ،و یا از كفار به مؤمنین
متوجه كند.
و لیكن در آیه مورد بحث جملهاى كه منشا این سؤال شده جملهاى مستقل و جداى از
جمله قبلیش نیست ،و خالصه كالم اینكه در آیه مورد بحث نمىخواهد دو حكم مستقل از
یكدیگر را بیان كند ،یكى حالل بودن طعام مسلمانان براى اهل كتاب ،و دیگرى حالل بودن
طعام اهل كتاب براى مسلمانان ،بلكه مىخواهد یك حكم را بیان كند ،و آن حالل بودن طعام
و رفع حرمت از آن است ،و بفهماند هیچ منعى در دو طرف نیست.
و اما كلمه طعام ،این كلمه در اصل لغت به معناى هر چیزى است كه قوت و غذاى
خورندهاش قرار گیرد و خورندهاى با آن گرسنگى خود را بر طرف سازد ،لیكن بعضى
گفتهاند :مراد از طعام خصوص گندم و سایر حبوبات است ،از آن جمله صاحب لسان
العرب د ر كتاب خود گفته :اهل حجاز وقتى كلمه طعام را مطلق و بدون قرینه ذكر كنند تنها
گندم را در نظر دارند ،و سپس مىگوید :خلیل نیز گفته :در كالم عرب لفظ طعام بیشتر در
خصوص گندم استعمال مىشود ،این بود سخن صاحب لسان العرب ،و همین معنا از كتاب
نهایه تالیف ابن اثیر نیز استفاده مىشود ،و به همین جهت در روایات وارده از ائمه اهل
بیت علیهمالسالم آمده كه مراد از طعام اهل كتاب در آیه شریفه تنها گندم و سایر حبوبات
است( نه غذاى پخته و گوشت و امثال آن )،بله از بعضى از روایات چیز دیگرى استفاده
مىشود ،كه ان شاء هللا تعالى بحث آن در بحث روایتى آینده مىآید.
و به هر حال حلیت در آیه شریفه شامل غذائى كه از گوشت حیوان غیر قابل تذكیه
چون خوك تهیه شده نمىگردد ،و نیز شامل غذائى كه از ذبیحه اهل كتاب تهیه گردیده و یا
بنام خدا ذبح نشده نمىشود ،براى اینكه خداى تعالى در آیات تحریم ،گوشت خوك و گوشت
میته را حرام دانسته ،و ذبیحه اهل كتاب و حیوانى كه بنام خدا ذبح نشده از نظر اسالم میته
است ،و آیات تحریم چهار آیه است كه در سوره بقره و مائده و انعام و نحل آمده ،و
گوشتهاى حرام را رجس و فسق و اثم خوانده ،و حاشا بر خداى سبحان چیزى را كه
خودش رجس و فسق و اثم خوانده ،حالل كند و بر حالل كردنش منت بگذارد ،و بفرماید:
الطی َبت!
ْالیَ ْو َم أ ُ ِح َّل لَ ُك ُم ِ
عالوه بر این محرمات عینا قبل از این آیه در خود این سوره آمده ،و احدى
نمىتواند در چنین موردى سخن از نسخ بیاورد ،و این خود بسیار روشن است ،مخصوصا
در خصوص سوره مائده كه در روایاتى آمده كه این سوره ناسخ دارد ولى منسوخ ندارد .
()1
 -1المیزان ج  5ص 326
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روایات وارده در مورد طعام اهل کتاب
در كافى به سند خود از ابن مسكان از قتیبه أعشى روایت آورده كه گفت  :مردى از
امام صادق علیه السالم سؤالى كرد ،و من نزد آن جناب بودم ،او پرسید :گله گوسفند را به
دست مردى یهودى و نصرانى مىدهند تا بچرا ببرد ،و احیانا یكى از گوسفندها دچار حادثه
مىشود ،و چوپان سر آنرا مىبرد ،آیا از گوشت ذبیحه او مىتوان خورد؟ امام صادق
علیهالسالم فرمود :نه بهاى آنرا داخل اموال خودت كن ،و نه از گوشت آن بخور ،براى
اینكه تنها سبب حلیت گوشت حیوانات بردن نام خدا است ،كه در این باره جز به مؤمنین
نمى توان اعتماد كرد ،مرد سائل عرضه داشت :آخر خداى تعالى فرموده :الیوم احل لكم
الطیبات و طعام الذین اوتوا الكتاب حل لكم و به حكم این آیه طعام اهل كتاب بر ما حالل
است قهرا ذبیحه آنان نیز باید بر ما حالل باشد؟ حضرت فرمود :پدرم همواره مىفرمود:
منظور از طعام اهل كتاب حبوبات و امثال آن است( و شامل گوشت و امثال آن نمىشود).
مؤلف  :مرحوم شیخ در تهذیب و عیاشى در تفسیر خود این روایت را از قتیبه
اعشى از آنحضرت روایت كردهاند.
و این احادیث  -بطورى كه مالحظه مىكنید  -طعامى كه در آیه شریفه از طعامهاى
اهل كتاب حالل شده تفسیر كرده به حبوب و اشباه آن ،و این همان است كه لفظ طعام در
صورتى كه مطلق و بدون قید باشد بر آن داللت مىكند ،همچنانكه ظاهر از روایات و
داستانهائى كه از صدر اول در این باب نقل شده همین معنا است ،و بدین جهت معظم علماى
ما منحصرا به حلیت حبوبات و اشباه آن و غذاهائى كه از آنها تهیه شود فتوا دادهاند)1( .
 -1المیزان ج  5ص 336

شرایط و دالیل حالل شدن غذای اهل کتاب
« ْالیَ ْو َم أ ُ ِح َّل لَ ُك ُم الطیِبَت َو طعَا ُم الَّذِینَ أُوتُوا ْال ِكت َب ِح ٌّل لَّك ْم َو طعَا ُم ُك ْم ِح ٌّل ل ُه ْم َو
ت َو ال ُمحْ صنَت ِمنَ الَّذِینَ أُوتُوا ْال ِكت َب ِمن قَ ْب ِل ُك ْم إِذَا َءات َ ْیت ُ ُمو ُه َّن
ال ُمحْ صنَت ِمنَ ال ُمؤْ ِمنَ ِ
ع َملُهُ
ان َو َمن یَ ْكفُ ْر ِباالی َم ِن فَقَ ْد َح ِبط َ
ور ُه َّن محْ ِ
َیر ُمس ِف ِحینَ َو ال ُمت َّ ِخذِى أ َ ْخدَ ٍ
صنِینَ غ َ
أ ُ ُج َ
َو ُه َو فى االَ ِخ َرةِ ِمنَ الخا ِس ِرینَ !»
« امروز همه پاكیزهها برایتان حالل شد ،و نیز طعام كسانیكه اهل كتابند براى شما
حالل ،و طعام شما براى آنان حالل است ،و نیز زنان پاكدامن مؤمن و زنان پاكدامن
اهل كتاب ،كه قبل از شما مسلمانان داراى كتاب آسمانى بودند ،براى شما حالل است،
البته بشرط اینكه اجرتشان را  -كه به جاى مهریه در زن دائمى است  -بدهید ،آنهم
به پارسائى ،نه زناكارى و رفیق گیرى ،و هر كس منكر ایمان باشد اعمالش باطل
مىشود ،و در آخرت از زیانكاران است/5 ( ».مائده)
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مسلمانان از ناحیه خداى تعالى از معاشرت و آمیزش و تماس گرفتن و دوستى
كردن با اهل كتاب شدیدا نهى شده بودند .ظاهرا ً نفوس مردم با ایمان از تشویش و
اضطراب شكى كه نسبت به حالل بودن طعام اهل كتاب داشتند آرام نمىگرفت ،لذا براى
رفع این اضطرابشان داستان حلیت طیبات را هم ضمیمه حلیت طعام اهل كتاب كرد ،و
مؤمنین فهمیدند كه طعام اهل كتاب خود یكى از مصادیق طیبات حالل و از سنخ آنها است،
و در نتیجه اضطرابشان زایل و دلشان آرامش یافت.
در آیه مورد بحث نمىخواهد دو حكم مستقل از یكدیگر را بیان كند ،یكى حالل
بودن طعام مسلمانان براى اهل كتاب ،و دیگرى حالل بودن طعام اهل كتاب براى مسلمانان،
بلكه مىخواهد یك حكم را بیان كند ،و آن حالل بودن طعام و رفع حرمت از آن است ،و
بفهماند هیچ منعى در دو طرف نیست.
حلیت در آیه شریفه شامل غذائى كه از گوشت حیوان غیر قابل تذكیه چون خوك
تهیه شده نمىگردد ،و نیز شامل غذائى كه از ذبیحه اهل كتاب تهیه گردیده و یا بنام خدا ذبح
نشده نمىشود ،براى اینكه خداى تعالى در آیات تحریم گوشت خوك و گوشت میته را حرام
دانسته ،و ذبیحه اهل كتاب و حیوانى كه بنام خدا ذبح نشده از نظر اسالم میته است ،و آیات
تحریم چهار آیه است كه در سوره بقره و مائده و انعام و نحل آمده ،و گوشتهاى حرام را
رجس و فسق و اثم خوانده ،كه بیانش گذشت و حاشا بر خداى سبحان چیزى را كه خودش
رجس و فسق و اثم خوانده ،حالل كند و بر حالل كردنش منت بگذارد ،و بفرمایدْ « «:الیَ ْو َم
الطی َبت »! ...
أ ُ ِح َّل لَ ُك ُم ِ
ع َملُهُ َو ُه َو فى االَ ِخ َر ِة ِمنَ ْ
الخا ِس ِرینَ  »،كلمه كفر در
« َو َمن یَ ْكفُ ْر ِباالی َم ِن فَقَ ْد َح ِبط َ
اصل به معناى پوشاندن است ،و بنا بر این در تحقق معناى كفر این معنا شرط است ،كه
معناى ثابتى كه پرده روى آن بیفتد وجود داشته باشد ،همانطور كه كلمه حجاب در جائى
مفهوم پیدا مىكند كه چیز ثابت و پیدائى باشد ،تا با افتادن حجاب بر روى آن ناپیدا شود ،پس
معناى كفر هم وقتى تحقق مىیابد كه چیز ثابت و هویدائى باشد ،كه كافر آنرا بپوشاند ،و این
معنا در كفران به نعمتهاى خدا و كفر به آیات او و كفر به خدا و رسولش و كفر به روز
جزا وجود دارد.
پس اینكه در آیه مورد بحث كلمه كفر را در مورد ایمان استعمال كرده ،و فرموده
هر كس به ایمان كفر بورزد ،به مقتضاى مطلبى كه در باره كفر گفتیم باید ایمان ثابتى وجود
داشته باشد ،تا كفر آنرا بپوشاند و بطور مسلم منظور از ایمان معناى مصدرى آن  -باور
كردن  -نیست ،بلكه منظور معناى اسم مصدرى است ،كه همان اثر حاصل و صفت ثابت
در قلب مؤمن است ،یعنى اعتقادات حقهاى كه منشا اعمال صالح مىشود ،پس برگشت
معناى كفر به ایمان به این است كه آدمى به آنچه كه مىداند حق است عمل نكند ،مثال
مشركین را دوست بدارد ،و با آنان اختالط ،و در اعمال آنان شركت كند ،با اینكه علم به
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حقانیت اسالم دارد ،و نیز مثل اینكه نماز و روزه و زكات و حج و سایر اركان اسالم را
ترك كند ،با اینكه یقین به ثبوت آنها و ركن دین بودن آنها دارد .
پس منظور از كفر به ایمان این معنا است ،و لیكن در این میان نكتهاى است و آن
این است كه كفر بدان جهت كه به معناى ستر است ،و پوشاندن امور ثابته وقتى به حسب
تبادر ذهنى صادق است كه در آن پوشاندن مداومتى باشد ،لذا كفر به ایمان نیز در مورد
كسى صادق است كه همواره عمل به مقتضاى ایمان خود را ترك كند ،و همیشه و بطور
دائم بر خالف علم خود عمل نماید و اما كسى كه در زندگیش یكبار و دو بار حق را
مىپوشاند ،و بر خالف علم و ایمانش عمل مىكند ،به چنین كسى نمىگویند به ایمانش كفر
ورزیده ،بلكه مىگویند او مرتكب فسقى شده است.
این را بدان جهت گفتیم تا روشن شود كه مراد از جملهَ «:و َمن یَ ْكفُ ْر بِاالی َم ِن»،
كسانى هستند كه بر پوشاندن حق و علم و ایمان خویش مداومت دارند ،هر چند كه در جمله
مورد بحث مطلب با مثل یكفر تعبیر شده ،كه ثبوت و دوام را مىفهماند ،بنا بر این كسى كه
پیروى نمىكند آنچه را كه حق بودنش به نظر وى محقق شده ،و عمل نمىكند به آنچه
برایش ثابت شده ،كه از اركان دین است ،او كافر به ایمان است ،و هر عمل صالحى كه
بكند حبط و بى پاداش خواهد بود ،همچنان كه در آیه مورد بحث فرمود «:فَقَ ْد َح ِبط َع َملُهُ !» ()1
 -1المیزان ج  5ص 324

هشداری در مورد طعام اهل کتاب
یمان فَقَ ْد َحبِ َ
ع َملُهُ َو ُه َو فِي ْاْل ِخ َرةِ ِمنَ ْالخاسِرینَ ! » (/5مائده)
ط َ
« َو َم ْن یَ ْكفُ ْر بِ ْاْل ِ
« و هر كس منكر ایمان باشد اعمالش باطل مىشود ،و در آخرت از زیانكاران
است!»
یمان َفقَ ْد َح ِب َ
ع َملُهُ  »،...متصل به ما قبل
ط َ
جمله مورد بحث یعنى« َو َم ْن یَ ْكفُ ْر ِب ْاْل ِ
خودش است ،و مىخواهد مؤمنین را از خطرى كه ممكن است در اثر سهلانگارى در امر
خدا و معاشرت آزادانه با كفار متوجه آنان شود بر حذر بدارد ،و بفهماند كه اگر در جمالت
قبل ،طعام اهل كتاب را و ازدواج با زنان عفیف آنان را بر شما مؤمنین حالل كردیم براى
این بود كه در معاشرت شما با اهل كتاب تخفیف و تسهیلى فراهم آوریم ،تا این وسیلهاى
بشود كه شما با اخالق اسالمى خود با یهود و نصارا معاشرت كنید ،و آنان را شیفته اسالم
بسازید ،و داعى آنان باشد بسوى علم نافع و عمل صالح.
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پس غرض از تشریع حكم مورد بحث این بوده ،نه اینكه مسلمین این حكم را بهانه و
وسیله قرار دهند براى اینكه خود را در پرتگاه هوا و هوسها ساقط نموده ،در دوستى و
عشق ورزیدن با زنان یهودى و نصرانى بى بند و بار شوند ،و عاشق جمال آنان شده ،در
نتیجه خواه ناخواه خلق و خوى آنان را نیز متابعت نمایند و چیزى نگذرد كه خلق و خوى
یهودیت و نصرانیت حاكم بر مسلمین گشته و بر خلق و خوى اسالمى مسلط گردد ،و آنرا
تحت الشعاع خود كند ،و فساد آنان بر صالح اسالم چیره گردد ،كه این خود بالى بزرگى
است ،كه مسلمانان را به قهقرا بر مىگرداند ،در نتیجه حكمى را كه خدا در تشریعش بر
مسلمانان منت نهاده بود را فتنه و محنت و مهلكه مسلمین كرده ،تخفیف الهى را به صورت
عذاب در آورد.
به همین جهت خداى تعالى بعد از بیان حلیت طعام اهل كتاب و زنان پاكدامن
ایشان ،مسلمانان را از بى بند و بارى در تنعم به این نعمت ،حالل بودن طعام و زنان اهل
كتاب بر حذر داشته ،تا بى بند و باریشان كارشان را به كفر ایمان و ترك اركان دین و
اعراض از حق نكشاند ،زیرا اگر چنین كنند باعث مىشوند كه اعمالشان حبط شود ،و در
آخرت نتیجهاى از تالش زندگى خود نبینند « :و هر كس منكر ایمان باشد اعمالش باطل
مىشود ،و در آخرت از زیانكاران است!»
ُ
خواننده عزیز توجه داشته باشد كه مفسرین در این آیه یعنى آیهْ :الیَ ْو َم أ ِح َّل لَ ُك ُم
الطیبَت ،...مو شكافى و بررسى بسیار كردهاند كه همین خوض و دقت زیاد آنها را از راه
ِ
صحیح برگردانیده ،در نتیجه به تفاسیر عجیب و غریبى دست زدهاند ،تفاسیرى كه به هیچ
وجه با ظاهر آیه نمى سازد ،و بلكه سیاق آیه با آن منافات دارد ،مثل گفتار بعضى از آنان كه
گفتهاند :منظور از طیبات خصوص طعام طیب است ،مانند بحیره و سائبه و وصیله و
حامى ( معانى این چهار كلمه در تفسیر آیه  103همین سوره آمده )،و بعضى دیگرشان كه
گفتهاند :منظور از حلیت طعام اهل كتاب ،حلیت به مقتضاى اصل اولى است ،و آن
طعامهائى است كه خداى تعالى هرگز و بر هیچ قومى تحریم نكرده ،و گوشت حیوانات هم
از همان طعامهاى حالل است ،هر چند كه یهود و نصارا طبق مراسم اسالمى حیوان را ذبح
نكرده باشند ،بلكه به مراسم خود ذبح كرده باشند ،و بعضى دیگرشان كه گفتهاند :مراد از
طعام اهل كتاب خود طعام نیست بلكه با آنان غذا خوردن است  .این وجوه و وجوهى دیگر
مثل اینها احتماالتى است كه مفسرین دادهاند ،كه خرافه گوئى و بى دلیل سخن گفتن است.
()1
 -1المیزان ج  5ص 324

غذاهای تحریم شده در بنی اسرائیل
على نَ ْف ِس ِه ِمن قَ ْب ِل أَن ت ُ َّ
نز َل
سرءی َل إِال َما َح َّر َم إِ ِ
« ك ُّل الطعَ ِام كانَ ِحالًّ ِلبَنى إِ ِ
سرءی ُل َ
الت َّ ْو َراةُ،

58

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب سی ونهم :غذا و تغذیه انسان از نظر قرآن

قُ ْل فَأْتُوا بِالت َّ ْو َراةِ فَاتْلُوهَا ِإن ُكنت ُ ْم ص ِدقِینَ »،
« همه طعامها براى بنى اسرائیل حالل بود،
مگر آنچه را كه خود اسرائیل از پیش قبل از نزول تورات بر خود حرام كرده
بود،
بگو اگر راست مىگوئید ،و گفته مرا قبول ندارید تورات را بیاورید و بخوانید( ».
/93آل عمران)
كلمه طعام به معناى هر خوردنىاى است كه جنبه غذائى داشته باشد ،ولى در
اصطالح اهل حجاز تنها بر گندم اطالق مىشود .به این معنا كه اگر قیدى و قرینهاى با آن
نباشد هر جا گفته شود ،از آن معناى گندم را مىفهمند.
كلمه اسرائیل در اصل نام یعقوب پیغمبر علیهالسالم بوده است و او را بدین سبب
اسرائیل نامیده بودند كه سخت در راه خدا مجاهدت مىكرده و موفق و مظفر به آن بوده
است .
از سوى دیگر اهل كتاب هم این كلمه را به كسى اطالق مىكنند كه مظفر و غالب
بر خدا باشد و چون معتقدند كه یعقوب با خدا در محلى بنام فنیئیل كشتى گرفته و پشت خدا
را به خاك رسانده است ،لذا او را اسرائیل نامیدند .این از سخنانى است كه قرآن آنرا تكذیب،
و عقل هم آن را محال مىداند.
على نَ ْفسِه » ،...استثنائى است از طعام نام برده در باال
جملهِ «:إال َما َح َّر َم ِإ ِ
سرءی ُل َ
و معناى آیه این است كه :خداى تعالى قبل از نزول تورات چیزى از خوردنىها را بر بنى
اسرائیل حرام نكرده بود مگر همانهائى را كه یعقوب بر خودش حرام كرده بود .
و در جمله « :قُ ْل فَأْتُوا ِبالت َّ ْو َراةِ فَاتْلُوهَا ِإن ُكنت ُ ْم ص ِدقِینَ  »،این مقدار داللت هست بر
اینكه ،بنى اسرائیل قبل از نزول تورات منكر حلیت همه طعامها بودهاند.
اصول عقاید آنان نیز بر این معنا داللت دارد ،چون بنى اسرائیل معتقد بودهاند بر
اینكه نسخ شدن احكام از محاالت است ،پس یهود بالطبع نمىتوانستهاند مضمون آیه زیر را
بپذیرند كه فرموده « :فَبِ ُ
علَ ْی ِه ْم َ
ت أ ُ ِحلَّ ْ
طیِبا ٍ
ت لَ ُه ْم  -به خاطر ظلمى
ظ ْل ٍم ِمنَ الَّذینَ هاد ُوا َح َّر ْمنا َ
كه از ناحیه همینها كه در یهودیت خود تعصب ورزیدند سر زد ،ما چیزهایى را كه قبال
برایشان حالل و طیب بود بر آنان حرام كردیم و نیز به خاطر اینكه با تالش بسیار از راه
خدا جلوگیرى مىكردند/160( ».نساء)
َّ
ْراهیم َحنیفا ً
صدَقَ َّ
َّللاُ فَات َّ ِبعُوا ِملةَ ِإب
و همچنین از دو آیه بعد ،كه مىفرماید « :قُ ْل َ
َ
/95( »!...آل عمران) بدست مىآید كه یهود همین انكار خود را ( این كه قبل از تورات
همه طعام ها بر آنان حالل بوده ولى به خاطر ظلمى كه كردند حاللهائى بر آنها حرام شده)،
وسیله اى قرار داده بودند براى القاى شبهه بر مسلمین و اعتراض بر گفتار رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم كه از ناحیه پروردگارش به مسلمانان خبر مىداد كه دین همانا ملت
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ابراهیم است و حنیف است ،یعنى ملت فطرى است ،افراط و تفریط در آن نیست و این،
چگونه ممكن بود با اینكه بنا به گفته آنها (یهودیان) ابراهیم یهودى و بر شریعت تورات بود
و چگونه ممكن است شریعتش مشتمل باشد بر حلیت چیزى كه شریعت تورات آن را حرام
مىداند ،چون این نسخ است و نسخ هم كه امرى محال است .
بنا بر این روشن شد كه آیه شریفه تنها در این مقام است كه شبههاى را كه یهود
خواسته است القا كند دفع نماید ،و گویا این شبهه را تنها براى مؤمنین القا كردهاند نه براى
رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم و حاصلش این است كه به مؤمنین مىگفتند :این پیغمبر
شما چگونه ممكن است صادق باشد با اینكه از نسخ (یك مساله محال و نشدنى )،خبر مىدهد
و مى گوید :خداى تعالى فقط به خاطر ظلمى كه بنى اسرائیل كردند ،طیبات را بر آنان حرام
كرد ،و این تحریم وقتى صادق است كه قبال آن طیبات حالل بوده باشد و این همان نسخ
است كه بر خداى تعالى جائز نیست ،چون محرمات دائما محرم است و ممكن نیست حكم
خدا تغییر كند.
حاصل جوابى كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم به تعلیم خداى تعالى داده ،این
است كه تورات ناطق است به اینكه همه طعامها قبل از نازل شدن تورات حالل بوده و اگر
قبول ندارید توراتتان را بیاورید و بخوانید آن وقت معلوم مىشود كه شما صادقید یا نه؟
صدَقَ َّ
ْراهیم َحنیفا ً  »،...یعنى :وقتى معلوم شد در آنچه به شما
َّللاُ فَات َّ ِبعُوا ِملَّةَ ِإب
« قُ ْل َ
َ
خبر مىدهم و دعوتتان مىكنم ،حق با من است ،پس مرا پیروى كنید و به دین من درآئید و
اعتراف كنید به اینكه گوشت شتر حالل است و همچنین همه طیبات كه خدا حاللش كرده،
حالل است و اگر قبال بر شما حرام كرده بود ،به عنوان مجازات و عقوبت ظلم شما بوده،
همچنانكه خود خداى تعالى اینطور خبر داده است .
ضمنا خواست اشاره كند به اینكه :دین اسالم هم كه من شما را به آن دعوت مىكنم
همان دین حنیف و فطرى ابراهیم است ،چون دین فطرى هیچگاه انسان را از خوردن
گوشت پاكیزه و رزقهاى پاكیزه دیگر جلوگیرى نمىكند .
در كافى و تفسیر عیاشى از امام صادق علیهالسالم روایت شده كه فرمود :اسرائیل
را وضع چنین بود كه هر وقت گوشت شتر مىخورد ،دردى كه در خاصره داشت ،شدید
مى شد از این رو این گوشت را بر خود حرام كرد ،و این قبل از نزول تورات بود و بعد از
نزول تورات نه آنرا تحریم كرد و نه خودش از آن گوشت خورد .
مؤلف :اینكه در روایت فرمود :نه آن را تحریم كرد و نه خود از آن گوشت خورد
منظور اسرائیل نیست چون اسرائیل در آن زمان زنده نبود ،بلكه منظور موسى علیهالسالم
است و اگر نام موسى را نبرد ،براى این بود كه مقام  ،داللت بر آن مىكرد)1( .
 -1المیزان ج  3ص 534
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آزمایش انسان ها با رزق حالل و حرام
« َو ال تَت َ َمنَّ ْوا َما فَض َل َّ
ض،
على بَ ْع ٍ
َّللاُ ِب ِه بَ ْعض ُك ْم َ
َصیبٌ م َّما ا ْكتَسبنَ ،
َصیبٌ ِم َّما اكت َسبُوا َو ِللنِ ِ
ساء ن ِ
ِل ِلر َجا ِل ن ِ
َّللاَ ِمن فَض ِل ِه إِ َّن َّ
َو سئَلُوا َّ
ع ِلیما ً!»
َّللاَ كانَ بِكل ش ْىءٍ َ
« نسبت به آنچه شما ندارید و خدا به دیگران مرحمت فرموده تمنا مكنید  -و
نگویید ایكاش من نیز مثل فالن شخص فالن نعمت را مىداشتم - ،زیرا این خدا
است كه  -به مقتضاى حكمتش  -بعضى را بر بعضى برترى داده ،هر كسى چه مرد
و چه زن بهرمندیش از كار و كسبى است كه دارد - ،اگر درخواستى دارید از خدا
بخواهید ،فضل او را بخواهید ،كه او به همه چیز دانا است!» ( /32نساء)
در كافى و تفسیر قمى از ابراهیم بن ابى البالد از پدرش از امام ابى جعفر
علیهالسالم روایت آورده كه فرمود :هیچ كس نیست كه خدا رزقش را مقدر نكرده باشد ،هر
نفسى از ناحیه خداى تعالى رزقش از راه حالل و توأم با عافیت معین شده ،ولى براى
امتحان همان رزق را از راه حرام برایش پیش مىآورد ،تا معلوم شود آیا دست به حرام
دراز مى كند یا نه ،اگر دست به سوى آن حرام دراز كرد ،خداى تعالى همان مقدار از رزق
حاللش را به عنوان تقاص سلب مىكند ،البته نزد خدا غیر این دو جور رزق فضل بسیارى
هست ،و همین فضل منظور بوده كه فرمودهَ « :و سئَلُوا َّ
َّللاَ ِمن فَض ِل ِه -از خدا در خواست
فضل او را بكنید! » ()1
 -1المیزان ج  4ص 550

نوشیدنی حرام
ع َم ِل
ْسر َو األَنصاب َو األ َ ْزلَ ُم ِرجْ ٌ
« یَأَی َها الَّذِینَ َءا َمنُوا ِإنَّ َما الخ َْم ُر َو ْال َمی ُ
س ِم ْن َ
ْطن فَاجْ تَنِبُوهُ لَعَلَّ ُك ْم ت ُ ْف ِل ُحونَ !»
الشی ِ
« اى كسانى كه ایمان آوردهاید ،جز این نیست كه شراب و قمار و بتها ،یا
سنگهائى كه براى قربانى نصب شده و چوبههاى قرعه ،پلید و از عملیات شیطان
است ،پس دورى كنید از آنها ،شاید كه رستگار شوید!»
« ِإنَّ َما ی ُِرید ُ الشی ُ
ْسر َو یَصدَّ ُك ْم
ْطن أَن یُو ِق َع بَ ْینَ ُك ُم ْالعَدَ َوة َ َو ْالبَ ْغضا َء فى الخ َْم ِر َو ْال َمی ِ
عن ِذ ْك ِر َّ
ع ِن الصلَوةِ فَ َه ْل أَنتُم ُّمنت ُهون!»
َّللاِ َو َ
َ
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« و جز این نیست كه شیطان میخواهد بوسیله شراب و قمار بین شما عداوت و
خشم بیندازد و شما را از ذكر خدا و از نماز باز دارد ،
( 90و
پس آیا دست بردار از آنها هستید ؟ ! »
 /91مائده)
این آیات همگى در مقام بیان احكام شراب هستند و در بعضى از آنها قمار و در
بعضى دیگر انصاب و ازالم هم عالوه شده است .و سیاق مختلف آیات زیر این معنا را
مىرساند كه شارع مقدس شراب را بتدریج تحریم فرموده است:
اس َو ِإثْ ُم ُهما أ َ ْكبَ ُر ِم ْن
« یَ ْسئَلُون ََك َع ِن ْالخ َْم ِر َو ْال َم ْیس ِِر قُ ْل فی ِهما ِإثْ ٌم َك ٌ
بیر َو َمنافِ ُع ِللنَّ ِ
نَ ْف ِع ِهما/219( »،بقره)
سكارى َحتَّى ت َ ْعلَ ُموا ما تَقُولُون»،
صالة َ َوأ َ ْنت ُ ْم ُ
« یاأَیُّ َها الَّذینَ آ َمنُوا ال ت َ ْق َربُوا ال َّ
(/43نساء)
ظ َه َر ِم ْنها َو ما بَ َ
ش ما َ
اْلثْم/33( »!...انعام)
ي ْالفَ ِ
واح َ
طنَ َو ْ ِ
« قُ ْل ِإنَّما َح َّر َم َر ِب َ
خدای تعالی نهى تحریمى از خصوص شراب را بتدریج بیان فرموده ،به این معنا
كه نخست شراب را در ضمن عنوان گناه كه عنوانى است عام تحریم كرده ،و فرموده است:
بگو پروردگار من فواحش (چه علنى و چه در پنهانى )،و همچنین اثم را تحریم نموده آنگاه
همان را به تحریم خاص و به صورت نصیحت بیان كرده و فرموده است :بگو كه گر چه
براى مردم در این دو یعنى شراب و قمار منافعى است ،اال اینكه گناه آندو از نفعشان
بزرگتر است.
و نیز فرمود :مبادا با اینكه مست هستید در صدد نماز خواندن برآیید ،بلكه صبر
كنید تا آنكه بحال خود آمده و بفهمید چه مىگویید.
البته بنا بر اینكه مراد از این مستى ،مستى شراب باشد نه مستى و بیخودى خواب،
بار سوم هم او را باز به تحریم خاص و لیكن با تشدید و تاكید هر چه بیشتر بیان كرده و
فرموده:
ْطن ...فَ َه ْل أَنتُم
ْسر َو األَنصاب َو األ َ ْزلَ ُم ِرجْ ٌ
« ِإنَّ َما الخ َْم ُر َو ْال َمی ُ
س ِم ْن َ
ع َم ِل الشی ِ
ُّمنت ُهون؟»
چون این چند آیه كه آخرین آیاتى است كه راجع به تحریم شراب نازل شده از چند
جهت مشتمل بر تشدید و تاكید است:
 یكى از جهت اینكه كلمه إِنَّ َما در آن بكار رفته است. دوم از اینكه شراب را پلید و رجس خوانده است. سوم اینكه آنرا عمل شیطان نامیده است. چهارم از جهت اینكه مشتمل بر امر صریح است به اجتناب از آن. پنجم از جهت اینكه فرموده است در آن اجتناب انتظار و توقع رستگارى هست. -ششم از این جهت كه مشتمل است بر بیان مفاسدى كه بر آشامیدن شراب مترتب
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است.
 هفتم از اینكه مىپرسد ،آیا این مقدار از بیان مرتكبین این عمل را از عملزشتشان باز مىدارد یا نه؟
 هشتم از ای نكه بعد از آنهمه تاكید آنان را به اطاعت خدا و رسول امر نموده ازمخالفتشان بر حذر مىدارد.
 نهم آنكه مىفرماید خداوند از اینكه شما اطاعتش بكنید یا نكنید بى نیاز است.على الَّذِینَ َءا َمنُوا َو
 دهم اینكه در یك آیه بعد (/93مائده) مىفرماید «:لَیْس َت ث ُ َّم اتَّقَوا
ع ِملُوا الص ِل َح ِ
ع ِملُوا الص ِل َح ِ
ت ُجنَا ٌح ِفی َما ط ِع ُموا ِإذَا َما اتَّقَ ْوا َّو َءا َمنُوا َو َ
َ
َ
ُ
َّو َءا َمنُوا ث َّم اتَّقَوا وأحْ سنُوا َو َّ
یحب ال ُمحْ ِسنِینَ  »،...چون این آیه نیز خالى از
َّللاُ ِ
داللت بر تشدید نیست .
« خمر » عبارتست از هر مایعى كه در اثر تخمیر ( ورآمدن ) خاصیت سكر و
مستى بخود گرفته باشد ،و خوردنش عقل را تیره و بیهوده كند.
طن « »،رجس » مانند نجس هر چیز پلیدى را گویند ،و اما
س ِ ّم ْن َ
« ِرجْ ٌ
ع َم ِل الش ْی ِ
«رجاست » به معناى وصف پلیدى است ،مانند نجاست و قذارت كه عبارتند از پلیدى یعنى
حالت و وصفى كه طبایع از هر چیزى كه داراى آن حالت و وصف است از روى نفرت
دورى مى كنند ،و پلید بودن اینهایى كه در آیه ذكر شده است از همین جهت است كه مشتمل
بر وصفى است كه فطرت انسانى نزدیكى به آن را براى خاطر آن وصفش جایز نمىداند،
چون كه در آن هیچ خاصیت و اثرى كه در سعادتش دخیل باشد و احتمال دهد كه روزى آن
ع ِن ْالخ َْم ِر
خاصیت از آن پلیدى جدا شود ،نمىبیند ،كما اینكه چه بسا آیه شریفه « :یَ ْسئَلُون ََك َ
اس َو إِثْ ُم ُهما أ َ ْكبَ ُر ِم ْن نَ ْف ِع ِهما »،هم اشاره به این معنا
َو ْال َم ْیس ِِر قُ ْل فی ِهما إِثْ ٌم َك ٌ
بیر َو َمنافِ ُع ِللنَّ ِ
داشته باشد ،چون بطور مطلق گناه خمر و میسر را بر نفع آنها غلبه داده ،و هیچ زمانى را
استثنا نكرده ،و شاید از همین جهت پلیدىهاى مذكور را به عمل شیطان نسبت داده ،و كسى
را با شیطان شریك در آنها نكرده ،چه اگر در آنها جهت خیرى بود البد از ناحیه غیر
شیطان بود ،و آن غیر شیطان با شیطان شریك مىشد ،و در آیه بعد هم فرمودِ « :إنَّ َما ی ُِریدُ
ْطن أَن یُوقِ َع بَ ْینَ ُك ُم ْالعَدَ َوة َ َو ْالبَ ْغضا َء فى ْ
الشی ُ
ْسر »،...یعنى شیطان مىخواهد
الخ ََ ْم ِر َو ْال َمی ِ
بوسیله همین پلیدى ها یعنى شراب و قمار بین شما دشمنى و كدورت بوجود آورده و مانع
شما از ذكر خدا و نماز شود .
و نیز در آیات زیادى شیطان را براى انسان دشمن معرفى نموده كه هیچگاه خیر آدمى را
نمىخواهد ،و فرموده «:إِ َّن ال َّ
ب
عد ٌُّو ُمبین/5( »،یوسف) و نیز فرمودهُ «:كتِ َ
سان َ
ْل ْن ِ
شیْطانَ ِل ْ ِ
شیْطانا ً َمریداً ،لعنه
ُضلُّه/4( »،حج) و نیز فرمودهَ « :و ِإ ْن یَ ْدعُونَ ِإالَّ َ
علَ ْی ِه أَنَّهُ َم ْن ت ََوالَّهُ فَأَنَّهُ ی ِ
َ
هللا! » (117و/118نساء) پس لعنت خود را بر او ثابت و او را از هر خیرى طرد كرده
است ،و از طرفى هم در آیات زیادى بیان فرموده كه اعمال شیطان نظیر اعمال ما نیست
بلكه تماسش با انسان و اعمال انسان از راه تسویل و وسوسه و اغواء است یعنى در قلب او
القاآتى مىكند و در نتیجه او را گمراه مىسازد ،از آن جمله در آیه زیر از قول خود شیطان
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مىفرماید:
ض َو َأل ُ ْغ ِویَنَّ ُه ْم أَجْ َمعینَ  ،إِ َّال ِعبَادَ َك ِمن ُه ُم
ب بِما أ َ ْغ َو ْیت َني َألُزَ یِن ََّن لَ ُه ْم ِفي ْاأل َ ْر ِ
« قا َل َر ِ
ْ
ٌ
سل َ
ط ٌن ِإ َّال َم ِن
علَی ِه ْم ُ
ْس لَ َك َ
ص َراط َ
صینَ  ،قَا َل َهذَا ِ
ْال ُم ْخلَ ِ
لى ُم ْست َ ِقی ٌمِ ،إ َّن ِعبَادِى لَی َ
ع َ
اتَّبَعَ َك ِمنَ ْالغَا ِوین !» ََ(/42حجر)
بندگان خداى را به اغواء و گمراه ساختن تهدید كرده ،و خداى تعالى هم در جوابش
نفوذ و قدرت وى را از بندگان خالص خود نفى كرده ،و فرموده :نفوذ تو تنها در گمراهانى
است كه تو را پیروى كنند.
صریحا مىفرماید :اعمال شیطان به تصرف و القا در دلها است ،از این راه است
كه انسان را به ضاللت دعوت مىكند .
پس از آنچه گفته شد این معنا به خوبى روشن گردید كه :رجس و شیطانى بودن
شراب و سایر مذكورات در آیه از این جهت است كه اینها كار آدمى را به ارتكاب اعمال
زشتى كه مخصوص به شیطانست مىكشانند ،و شیطان هم جز این كارى ندارد كه
وسوسه هاى خود را در دلها راه داده و دلها را گمراه كند ،و از همین جهت در آیه مورد
بحث آنها را رجس نامیده ،چون در آیات دیگرى هم گمراهى را رجس خوانده ،از آن جمله
ماء َكذ ِل َك
صعَّد ُ فِي ال َّ
س ِ
ضیِقا ً َح َرجا ً َكأَنَّما یَ َّ
صد َْرهُ َ
فرموده استَ ... «:و َم ْن ی ُِر ْد أ َ ْن ی ِ
ُضلَّهُ یَجْ عَ ْل َ
یَجْ عَ ُل َّ
علَى الَّذینَ ال یُؤْ ِمنُونَ !» ( /125انعام) آنگاه در آیه بعدى این معنا را كه
س َ
َّللاُ ِ
الرجْ َ
رجس بودن اینها ناشى از این است كه عمل شیطانیست بیان نموده و مىفرماید « :و جز این
نیست كه شیطان میخواهد بوسیله شراب و قمار بین شما عداوت و خشم بیندازد و شما را از
ذكر خدا و از نماز باز دارد ،پس آیا دست بردار از آنها هستید ؟ ! »
شیطان از دعوت به اینگونه اعمال جز شر شما را نمىخواهد ،و لذا گفتیم رجس از
اعمال شیطانى است .
« فَاجْ تَنِبُوهُ لَعَلَّ ُك ْم ت ُ ْف ِل ُحونَ ! » گفتیم  :یكى از وجوهى كه نهى را در این آیه تاكید
مىكند  -بعد از ذكر مفاسد  -امر به اجتناب است ،و این امر براى این است كه نهى بهتر در
دلها جاى گیر شود ،یكى دیگر از وجوه تاكید امید به رستگارى است ،براى كسى كه اجتناب
كند ،كه خود شدیدترین مراتب تاكید را مىرساند ،زیرا این معنا را كه :امید رستگارى
نیست براى كسانى كه از این عمل اجتناب نمىورزند ،تثبیت مىكند .
« إِنَّ َما ی ُِرید ُ الشی ُ
ْسر! »
ْطن أَن یُو ِق َع بَ ْینَ ُك ُم ْالعَدَ َوة َ َو ْالبَ ْغضا َء فى الخ َْم ِر َو ْال َمی ِ
ْطن »،یا «
همانطورى كه سابقا اشاره شد سیاق این آیه بیان جملهِ « :م ْن َ
ع َم ِل الشی ِ
ْطن  »،است ،و معنایش این است كه اینكه گفته شد این امور از عمل
ِرجْ ٌ
س ِم ْن َ
ع َم ِل الشی ِ
شیطانند یا هم رجس و هم از عمل شیطانند براى این است كه شیطان هیچ غرضى از این
اعمال خود یعنى خمر و میسر ندارد ،مگر ایجاد عداوت و بغضا بین شما ،و اینكه به این
وسیله شما را به تجاوز از حدود خدا و دشمنى با یكدیگر وادار كند ،و در نتیجه بوسیله
همین شراب و قمار و انصاب و ازالم شما را از ذكر خدا و نماز باز بدارد.
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و اینكه عداوت و بغضا را تنها از آثار شراب و قمار دانسته از این جهت است كه
این اثر در آن دو ظاهرتر است ،چون معلوم است كه نوشیدن شراب باعث تحریك سلسله
اعصاب شده و عقل را تخدیر و عواطف عصبى را به هیجان در مىآورد ،و این هیجان
اعصاب اگر در راه خشم و غضب بكار رود معلوم است كه چه ثمرات تلخى به بار مىآورد
و بزرگترین جنایت را ،حتى جنایاتى را كه درندگان هم از ارتكاب آن شرم دارند براى
شخص مست تجویز مىكند ،و اگر در مسیر شهوت و بهیمیت قرار گیرد معلوم است كه سر
به رسوائى در آورده و هر فسق و فجورى را چه در باره مال و عرض خود و چه در باره
دیگران در نظرش زینت داده و او را به هتك جمیع مقدسات دینى و اجتماعى وا مىدارد:
دزدى و خیانت و دریدن پرده محارم خود و فاش كردن اسرار و ورود به خطرناكترین
ورطههاى هالكت و امثال آن را در نظرش ناچیز جلوه مىدهد ،چنانكه آمار ممالك مترقى
كه نوشیدن مشروبات الكلى در بینشان رواج دارد نشان داده كه درشتترین ارقام جنایات و
حوادث ناگوار و فسق و فجورهاى شرمآور و ننگین در اثر نوشیدن این آب آتشین است.
و نفع و گناهى كه در آن آیه در خمر و میسر فرض شد طورى نیستند كه روزى از
هم جدا شده و تنها نفع آندو بماند ،یا نفعش غالب شود ،تا در نتیجه حالل گردد .هیچ امیدى
به اینكه روزى نفع این اعمال از گناهش بیشتر و در نتیجه مباح شوند ،نیست )دقت
( )1
بفرمائید!)
 -1المیزان ج  6ص 175

تداوم تقوی و عمل صالح،
شرط پذیرش گناه شرابخواری قبل از تحریم
« َو أ َ ِطیعُوا َّ
الرسو َل َو احْ ذَ ُروا،
َّللاَ َو أ َ ِطیعُوا َّ
على َرسو ِلنَا ْالبَلَ ُغ ْال ُم ِب ُ
ین!»
فَإِن ت ََولَّ ْیت ُ ْم فَا ْعلَ ُموا أَنَّ َما َ
« فرمانبرى خدا و اطاعت رسول كنید و دورى كنید از منهیات،
چه اگر گوش ندهید و اعراض كنید باید بدانید كه تنها بر عهده رسول ما بالغ
آشكار است و بس!»
ت ُجنَا ٌح فِی َما ط ِع ُموا ِإذَا َما اتَّقَ ْوا َّو َءا َمنُوا َو
ع ِملُوا الص ِل َح ِ
على الَّذِینَ َءا َمنُوا َو َ
« لَیْس َ
ت ث ُ َّم اتَّقَوا َّو َءا َمنُوا ث ُ َّم اتَّقَوا َّو أَحْ سنُوا َو َّ
یحب ال ُمحْ ِسنِینَ !»
ع ِملُوا الص ِل َح ِ
َّللاُ ِ
َ
« بر كسانى كه ایمان آوردهاند و عمل صالح كردهاند گناه و حرجى نیست در آنچه
كه قبل از این از محرمات خوردهاند  ،البته وقتى كه پرهیز كرده و ایمان آورند و
عمل صالح كنند،
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آنگاه پرهیز كرده و ایمان آورند سپس پرهیز كرده و نیكوئى كنند،
و خداوند دوست مي دارد نیكوكاران را !» (92و/93مائده)
این آیات در تحریم خمر و میسر و غیره مشتمل بر فنون مختلفى است از تاكید ،و
آخر از همه اینها تهدید به اینكه اگر بار دیگر مرتكب شوند و از دستور خدا سرپیچى كنند
بدانند كه سرپیچیشان بعد از اتمام حجت و بالغ مبین بوده است .
ت ُجنَا ٌح فِی َما ط ِع ُموا »،...طعم و طعام به
ع ِملُوا الص ِل َح ِ
على الَّذِینَ َءا َمنُوا َو َ
« لَیْس َ
معناى خوردن است ،و تنها در خوردنىها بكار مىرود ،نه خوردنیها و آشامیدنیها ،و در
لسان اهل مدینه به معناى گندم است ،گاهى هم این كلمه به معناى چشیدن مزه طعام مىآید،
در آن صورت هم در معناى آشامیدن و هم در معناى خوردن استعمال مىشود ،كما اینكه در
ْس ِمنِي َو َم ْن لَ ْم یَ ْ
طعَ ْمهُ فَإِنَّهُ ِم ِني »،به معناى
قرآن در آنجا كه مىفرماید «:فَ َم ْن ش َِر َ
ب ِم ْنهُ فَلَی َ
آشامیدن آمده و در بعضى از احادیث كه رسول هللا صلىهللاعلیهوآلهوسلم در توصیف آب
زمزم فرموده دارد كه هم طعامى است براى خوردن و هم شفا براى مرض ،كه به معناى
غذا استعمال شده است .
آیه جواب است از سؤالى كه ممكن است بخاطر كسى بیاید و آن اینست كه با این
همه گناه كه در این عمل است پس مؤمنینى كه قبل از حرام شدن آن یا قبل از نزول این آیه
مرتكب آن شدهاند تكلیفشان چیست؟ جواب مىدهد اگر تقوا پیشه كنند خطرى متوجهشان
نیست.
و از طرفى ،آیه در مقام رفع خطر از این طعام مطلق است ،و این مطلق را با این
ت ث ُ َّم اتَّقَوا َّو َءا َمنُوا ث ُ َّم اتَّقَوا َّو أَحْ سنُوا  »،مقید
ع ِملُوا الص ِل َح ِ
بیانِ « :إذَا َما اتَّقَ ْوا َّو َءا َمنُوا َو َ
كرد به تقوا ،و قدر متیقن از این تقوا كه سه بار در آیه ذكر شده است ،حق تقوا است ،یعنى
تقواى شدید .
و اما اینكه سه بار تقوا را تكرار كرد و مراحل سهگانه ایمان و عمل صالح و احسان
را به آن تقیید نمود براى این بود كه تاكید كند در اشاره به لزوم مقارنت این مراحل با تقواى
واقعى و اینكه نباید در این مراحل هیچگونه غرض غیر دینى در كار باشد ،و باید دانست که
تقوا یك مقام خاص دینى و معنوى نیست بلكه حالتى است روحى كه شامل تمامى مقامات
معنوى مىشود ،به این معنا كه براى هر درجه و مقامى از مقامات معنوى ،تقوائى است
مخصوص به خود آن مقام .
على الَّذِینَ َءا َمنُوا َو
پس ملخص آنچه گذشت این شد كه مراد از آیه شریفه « لَیْس َ
ت ُجنَا ٌح فِی َما ط ِع ُموا  »،...این است كه بر كسانى كه ایمان آورده و عمل صالح
ع ِملُوا الص ِل َح ِ
َ
نمودهاند نسبت به آنچه از شراب نوشیده و یا از سایر محرمات مرتكب شدهاند حرجى
نیست ،اما بشرطى كه عالوه بر ایمان و عمل صالحشان در جمیع مراحل و اطوار خود
ایمان به خدا و رسول و احسان در عمل را دارا باشند ،و جمیع واجبات را انجام داده و از
جمیع محرمات پرهیزكار باشند .
با داشتن چنین فضائلى اگر قبل از نزول آیه تحریم و رسیدنش بگوششان و یا قبل از
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اینكه معناى آنرا فهمیده باشند به یكى از این پلیدىها كه عمل شیطان است مبتال بودهاند،
حرجى بر آنها نیست و خداى تعالى از گناهان گذشته آنان صرفنظر نموده است)1( .
 -1المیزان ج  6ص 185

روایاتی درباره تحریم شراب
در كافى و تهذیب به اسناد خود از امام ابى جعفر علیهالسالم نقل مىكنند كه فرمود:
خداى تعالى هیچ پیغمبرى را مبعوث نفرمود مگر اینكه در علمش گذشته بود كه وقتى دین
او كامل شود كمال دین او مستلزم تحریم شراب خواهد بود ،و همیشه شراب حرام بوده
است ،چیزى كه هست طرز تحریم در بین مردم در شریعت هر پیغمبرى نسبت به اول
بعثت و آخر آن مختلف بوده ،اول بطور مالیم سپس بطور جزم و قطع ،چون اگر از همان
بار اول آنرا تحریم مىكردند ،و شدت عمل بخرج مىدادند مردم زیر بار نرفته و بطور كلى
رشته را پاره مىكردند.
و نیز حضرت ابى جعفرعلیهالسالم فرمود :كسى بقدر خداى تعالى در رفتار خود
رعایت رفق و مدارا را نمىكند ،و این هم از رفق خداى تعالى است كه تكلیف را به تدریج
و به مالیمت در بین بندگان خود اجرا مىنماید ،چون مىداند اگر یكباره تكلیف را بدوش
آنان بگذارد هالك و گمراه مىشوند .
و در كافى به سند خود از عطاء بن یسار از ابى جعفر علیهالسالم نقل مىكند كه
فرمود :رسول هللا صلىهللاعلیهوآلهوسلم فرموده است :هر مسكرى حرام و هر مسكرى خمر
است .
مؤلف  :این روایت از طرق اهل سنت از عبد هللا بن عمر از رسول هللا
صلىهللاعلیهوآله وسلم نقل شده ،و لفظ آن چنین است :هر مسكرى خمر و هر خمرى حرام
است و بیهقى و دیگران آنرا نقل كردهاند و از طریق ائمه اهل بیت علیهمالسالم نقل این
روایت كه :هر مسكرى حرام و هر چیزى كه با آن قمار شود میسر است ،به حد استفاضه
رسیده است .
و در تفسیر عیاشى از ابى الصباح از امام صادق علیهالسالم نقل شده كه فرمود :من
از آن جناب از نبیذ و خمر پرسیدم كه آیا هر دو به یك منزلت و هر دو حرامند؟ فرمود :نه،
نبیذ به منزله خمر نیست ،زیرا خداى تعالى خمر را حرام كرده چه كم باشد و چه زیاد ،كما
اینكه میته و خون و گوشت خوك كم و زیادش را حرام نموده ،و رسول هللا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم از هر مشروبى مسكرش را تحریم كرده ،و البته هر چه را كه رسول
هللا صلىهللاعلیهوآلهوسلم تحریم كند خدا تحریم كرده است .
و در كافى و تهذیب به اسناد خود از امام موسى بن جعفر علیهالسالم نقل كرده كه
فرمود :خداى تعالى شراب را حرام نكرده از جهت اینكه با اسم آن دشمن است ،بلكه آنرا
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تحریم فرموده براى خاطر آثار سوء و عاقبت وخیم آن ،بنا بر این هر چیزى كه در اثر و
عاقبت سوء با آن شریك باشد آن هم خمر و حرام است .
و در روایت دیگرى است كه هر چیزى كه كار خمر را بكند خمر است .
مؤلف  :اخبار در حرمت خمر و میسر از طریق شیعه و سنى از حد شمار بیرون
است ،اگر كسى بخواهد به همه آنها اطالع پیدا كند باید به كتب حدیث مراجعه نماید ()1
 -1المیزان ج  6ص 185

احکام جاهلیت درباره زراعت و چارپایان
شركائنَا
« َو َجعَلُوا ََّّللِ ِم َّما ذَ َرأ َ ِمنَ ْال َح ْر ِ
ث َو األ َ ْن َع ِم ن ِ
َصیبا ً فَقَالُوا َهذَا ََّّللِ ِبزَ ع ِْم ِه ْم َو َهذَا ِل َ
ص ُل ِإلى َّ
شركائ ِه ْم سا َء َما
َّللاِ َو َما كانَ َّ ِ
َّلل فَ ُه َو یَ ِ
شركائ ِه ْم فَال یَ ِ
ص ُل ِإلى َ
فَ َما كانَ ِل َ
یَحْ ك ُمونَ !»
« براى خدا از مخلوقات وى از كشت و چارپایان نصیبى نهادند و به خیال خود
گفتند این از خدا است  ،و این از شركاى عبادت ما است ،آنچه كه سهم شركاى
ایشان است به خدا نمىرسد اما آنچه از خدا است به شركایشان مىرسد چه بد حكمى
است كه مىكنند/136( ».انعام)
این آیات علیه مشركین در باره عدهاى از احكام حالل و حرام كه در خوردنیها میان
مشركین دایر بوده احتجاج نموده حكم خدا را در آنها بیان مىكند .
قبال بطور اجمال فرموده بود :از آفریدههاى خدا بهره و سهمى براى خدا قرار دادند
و سپس آنرا تفسیر نموده و بطور تفصیل فرمود :پس گفتند :این براى خداى عالم و این براى
خدایان ما و بدین وسیله زمینه را براى بیان حكم دیگرى نیز فراهم نمود ،و آن حكم این بود
كه مىگفتند :آنچه كه سهم شركا است به خدا عاید نمىشود ،و لیكن آنچه كه سهم خدا است به
شركا هم مىرسد .
و چون این حكم عالوه بر اینكه از اصل باطل و افتراى به خدا است توهین به خداى
تعالى و ساحت او را كوچكتر از جانب بتها دانستن است ،لذا خداى تعالى با جمله « سا َء َما
یَحْ ك ُمونَ  »،آنرا تقبیح فرمود .
مشركین چارپایان و زراعت معینى را پیشكش خدایان خود كرده آنگاه مىگفتند
خوردن اینها بر كسى حالل نیست مگر تنها بر خدام بتكده آن هم به شرطى كه مرد باشند نه
زن و چارپایانى را هم در موقع ذبح به اسم بتها سر مىبریدند و نام خدا را نمىبردند .
بچههایى كه در شكم بحیره و سائبه باشد ،مشركین آنها را اگر زنده به دنیا مىآمدند
بر مردان حالل و بر زنان حرام مىدانستند ،و اگر مرده به دنیا مىآمدند هم مردان از آن
مىخوردند و هم زنان .
« سیَجْ ِزی ِه ْم َوصفَ ُهم »،یعنى به زودى خود این حرفها را جزا و كیفر آنان قرار
مىدهیم ،و از این تعبیر برمىآید كه همین حرفها به عینه در قیامت به صورت وبال و
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نفی احکام ساختگی زمان جاهلیت درباره حیوانات
« َما َجعَ َل َّ
صی َل ٍة َو ال َح ٍام َو لَ ِك َّن الَّذِینَ َكفَ ُروا
َّللاُ ِمن ِ
یر ٍة َو ال سائ َب ٍة َو ال َو ِ
بح َ
على َّ
ثر ُه ْم ال یَ ْع ِقلُونَ !»
َّللاِ ْال َكذِب َو أ َ ْك ُ
یَ ْف ُ
ترونَ َ
« خداوند براى بحیره و سائبه و وصیله و حام حكمى مقرر نفرموده و لیكن
كافران بر خداوند دروغ بستند و اكثر آنان تعقل نمىكنند!» (/103مائده)
بحیره ،سائبه ،وصیله ،حام ،اینها اصناف چهارگانه چارپایانی هستند كه مردمان
جاهلیت براى آنها احتراماتى قائل بودهاند ،و به همین منظور احكامى براى آنها جعل كرده
بودند ،اینك در آیه شریفه فوق خداى تعالى مىفرماید :این احكام از ناحیه من نیست)1( .
 -1المیزان ج  6ص 229

خوردن آتش
« إِ َّن الَّذِینَ یَ ْكت ُ ُمونَ َما أَنزَ َل َّ
شترونَ بِ ِه ث َمنا ً قَ ِلیالً أُولَئك َما یَأْكلُونَ
ب َو یَ ُ
َّللاُ ِمنَ ْالكت َ ِ
ُكل ُم ُه ُم َّ
عذَابٌ أ َ ِلی ٌم!»
ار َو ال ی ِ
َّللاُ یَ ْو َم ْال ِقیَ َم ِة َو ال یُزَ كی ِه ْم َو لَ ُه ْم َ
فى بُطو ِن ِه ْم ِإال النَّ َ
« بدرستى آنهائى كه از كتاب خدا آنچه را كه خدا نازل كرده كتمان مىكنند و با
كتمان آن ثمن اندك بدست مىآورند آنها آنچه مىخورند جز آتشى نیست كه بدرون
خود مىكنند و خدا روز قیامت با آنها سخن نخواهد گفت و تزكیهشان نخواهد كرد و
عذابى دردناك خواهند داشت!» ( /174بقره)
در آیه شریفه داللتى كه بر تجسم اعمال و تحقق نتائج آن دارد ،بر كسى پوشیده
نیست ،چون مىفرماید :اینكه علماى اهل كتاب احكام نازله از ناحیه خدا را در برابر بهائى
اندك فروختند ،همین اختیار ثمن اندك عبارتست از خوردن آتش و فرو بردن آن در شكم ،و
نیز ادامه بر كتمان حق در این نشئه ،بصورت ادامه بقاء در آتش مجسم مي گردد ( .دقت
بفرمائید)1( ).
 -1المیزان ج  1 :ص 645 :
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آتش شدن مال یتیم در شکم
« ِإ َّن الَّذِینَ یَأْكلُونَ أ َ ْم َو َل ْالیَت َ َمى ْ
ظلما ً ِإنَّ َما یَأْكلُونَ فى بُطو ِن ِه ْم نَارا ً َو سیَصلَ ْونَ س ِعیرا ً!
»
« آنان كه مال یتیمان را به ستمگرى مىخورند در حقیقت آنها در شكم خود آتش جهنم
فرو مىبرند و به زودى به دوزخ در آتش فروزان خواهند افتاد!» ( /10نساء)
وقتى مىخواهند بگویند :فالنى فالن غذا را خورد ،هم مىگویند :اكله و هم تعبیر
مىكنند به اكله فى بطنه ،مضمون این آیه شریفه در واقع تهدید و باز دارى مردم است از
خوردن مال ایتام در ارث ،و پایمال كردن حقوق آنان ،و این آیه از آیاتى است كه داللت
مىكند بر تجسم اعمال و حاصل كالم اینكه :از آیه مورد بحث به دست مىآید كه مال خورده
شده یتیم در این دنیا ،در آخرت به صورت خوردن آتش مجسم مىشود)1( .
 -1المیزان ج  4ص 321
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فصل چهارم

ذبح اسالمی
اهمیت ذبح شرعی با نام خدا
« فَكلُوا ِم َّما ذُ ِك َر اس ُم َّ
علَ ْی ِه إِن ُكنتُم بِئ َایَتِ ِه ُمؤْ ِمنِینَ ! »
َّللاِ َ
« اگر به آیههاى خدا ایمان دارید از ذبحى كه نام خدا بر آن برده شده بخورید!»
...
علَ ْی ِه َو إِنَّهُ لَ ِف ٌ
« َو ال ت َأْكلُوا ِم َّما لَ ْم یُ ْذ َك ِر اس ُم َّ
سق َو إِ َّن الشیَ ِطینَ لَیُو ُحونَ إِلى
َّللاِ َ
شر ُكونَ ! »
أ َ ْو ِلیَائ ِه ْم ِلیُ َج ِدلُو ُك ْم َو ِإ ْن أَط ْعت ُ ُمو ُه ْم ِإنَّ ُك ْم ل ُم ِ
« از ذبحى كه نام خدا بر آن یاد نشده مخورید كه عصیان است ،دیو نهادان به
دوستان خود القا مىكنند تا با شما مجادله كنند اگر اطاعتشان كنید مشرك خواهید
بود!»
(118تا /121انعام)
از ابن عباس نقل شده كه گفته است :مشركین در مساله خوردن گوشت میته با
رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم و مؤمنین مجادله مىكردند كه چرا شما حیوانى را كه
خودتان ذبح مىكنید مىخورید و اما حیوانى را كه خداوند كشته است نمىخورید؟ در پاسخ
آنان این آیات نازل شد كه فرق بین آن دو حیوان را بیان نموده و حكم خداى را اثبات كرده
است.
« فَكلُوا ِم َّما ذ ُ ِك َر اس ُم َّ
علَ ْی ِه ِإن ُكنتُم بِئ َایَتِ ِه ُمؤْ ِمنِینَ ! » می فرماید :حكمى را كه
َّللاِ َ
خداوند تشریع فرموده ( خوردن از گوشت حیوانى كه نام خدا بر آن برده شده )،باید اطاعت
كرد ،و آنچه را دیگران از روى هواى نفس و بدون علم ،اباحه و تجویز مىكنند( خوردن
از گوشت حیوان مردار كه نام خدا بر آن برده نشده )،و بر سر آن به وحى و وسوسه
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شیاطین با مؤمنین به مجادله مىپردازند باید به دور انداخت.
اصل كالم همان دو جمله « فَكلُوا ِم َّما ذ ُ ِك َر اس ُم َّ
علَ ْی ِه!» و « َو ال ت َأْكلُوا ِم َّما لَ ْم
َّللاِ َ
علَ ْی ِه ! » است كه مفادش فرق گذاشتن بین حیوان ذبح شده و حیوان مردار و
یُ ْذ َك ِر اس ُم َّ ِ
َّللا َ
حلیت آن و حرمت دیگرى است .مىفرماید :شما از آن بخورید و از این مخورید هر چند
مشركین با شما در فرق بین آن دو مجادله كنند.
خداوند متعال آنچه را كه بر شما حرام كرده بیان فرموده ،و صورت اضطرار را
نیز استثنا كرده است و گوشت حیوانى كه در هنگام ذبحش اسم خدا بر آن برده شده جزء آن
محرمات نیست ،پس خوردن چنین گوشتى مانعى نخواهد داشت .بسیارى از مردم هستند كه
كارشان گمراه ساختن دیگران است و آنان را با هواى نفس خود و بدون داشتن علم از راه
به در مىبرند ،لیكن پروردگارت به كسانى كه از حدود خدایى تجاوز مىكنند داناتر است.
اطنَهُ َو ِإنَّهُ لَ ِف ٌ
سق/120( » !...انعام)
« َو ذَ ُروا ظ ِه َر االثْ ِم َو بَ ِ
این آیه گر چه به حسب مضمون مطلق است ،و از جمیع گناهان ظاهرى و باطنى
نهى مىكند ولى از سیاق آیات قبل و بعد از آن استفاده مىشود كه این آیه تمهید و زمینه
چینى است براى نهیى كه بعدا در جمله « َو ال ت َأْكلُوا  »!...مىآید و الزمه آن این است كه
خوردن از گوشت حیوانى كه اسم خدا بر آن برده نشده حرام و از مصادیق اثم باشد ،تا این
اطنَهُ  » !...شود ،پس این خوردن ،اثم ظاهر یا
جمله مربوط به جمله « َو ذَ ُروا ظ ِه َر االثْ ِم َو بَ ِ
اثم باطن هر دو مىتواند باشد ،ولى از تاكید بلیغى كه در جمله « َو ِإنَّهُ لَ ِف ٌ
سق» است به دست
مى آید كه خوردن چنین گوشتى جزو گناهان باطنى است ،و گر نه هیچ احتیاجى به چنین
تاكید اكیدى نبود.
از این بیان معلوم شد كه مراد از گناه ظاهرى آن گناهى است كه شومى عاقبت و
زشتى اثرش بر كسى پوشیده نیست ،مانند شرك ،آشوبگرى و ظلم ،و مراد از گناه باطنى
آن گناهى است كه زشتیش همه كس فهم نیست ،مانند خوردن میته ،خون و گوشت خوك،
این قسم از گناه با تعلیم خدایى شناخته مىشود و عقل نیز گاهى آنرا درك مىكند.
تقدیر جمله« َو ِإنَّهُ لَ ِف ٌ
سق  »،در حقیقت چنین است:
خوردن از گوشت میته و گوشتى كه در هنگام ذبحش اسم خدا بر آن برده نشده
فسق است ،و هر فسقى اجتنابش واجب است پس اجتناب از خوردن چنین گوشتى
نیز واجب است.
شر ُكونَ ! » تهدید مىكند مخالفت كنندگان را به
لمَُ ِ
جمله « َو ِإ ْن أَط ْعت ُ ُمو ُه ْم ِإنَّ ُك ْم َ
خروج از ایمان ،و معنایش این است كه :اگر شما مشركین را در خوردن از گوشت میته
اطاعت كنید شما نیز مانند ایشان مشرك خواهید شد! ()1
( -)1المیزان ج  7 :ص 456 :
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تقابل ذبح و عاطفه،
و فلسفه تجویز ذبح در قانون الهی
چرا اسالم كشتن حیوان را تجویز كرده با اینكه رحم و عاطفه آن را جائز
نمىداند؟
چه بسا كه این سؤال به ذهن بعضى وارد شود ،كه حیوان نیز مانند انسان جان و
شعور دارد ،او نیز از عذاب ذبح رنج مىبرد ،و نمىخواهد نابود شود و بمیرد ،و غریزه
حب ذات كه ما را وا مىدارد به اینكه از هر مكروهى حذر نموده ،و از ألم هر عذابى
بگریزیم ،و از مرگ فرار كنیم ،همین غریزه ما را وا مىدارد به اینكه نسبت به افراد
همنوع خود همین احساس را داشته باشیم ،یعنى آنچه براى ما درد آور است براى افراد
همنوع خود نپسندیم ،و آنچه براى خودمان دشوار است براى همنوع خود نیز دشوار بدانیم،
چون نفوس همه یك جورند .
و این مقیاس عینا در سایر انواع حیوان جریان دارد با این حال چگونه به خود
اجازه دهیم كه حیوانات را با شكنجهاى كه خود از آن متالم مىشویم متالم سازیم ،و شیرینى
زندگى آنها را مبدل به تلخى مرگ كنیم ،و از نعمت بقاء كه شریفترین نعمت است محروم
سازیم؟ و با اینكه خداى سبحان ارحم الراحمین است ،او چرا چنین اجازهاى داده؟ و رحمت
واسعهاش چگونه با این تبعیض در مخلوقاتش مىسازد؟ كه همه جانداران را فدائى و قربانى
انسان بسازد؟
جواب از این سؤال در یك جمله كوتاه این است كه اساس شرایع دین و زیر بناى
آن حكمت و مصالح حقیقى است ،نه عواطف وهمى ،خداى تعالى در شرایعش حقائق و
مصالح حقیقى را رعایت كرده ،نه عواطف را كه منشاش وهم است.
توضیح اینكه اگر خواننده محترم وضع زندگى موجوداتى كه در دسترس او است به
مقدار توانائیش مورد دقت قرار دهد ،خواهد دید كه هر موجودى در تكون و در بقایش تابع
ناموس تحول است و مىفهمد كه هیچ موجودى نیست ،مگر آنكه مىتواند به موجودى دیگر
متحول شود ،و یا موجودى دیگر به صورت خود او متحول گردد ،یا بدون واسطه و یا با
واسطه و هیچ موجودى ممكن نیست به وجود آید مگر با معدوم شدن موجودى دیگر ،و هیچ
موجودى باقى نمىماند مگر با فنا شدن موجودى دیگر ،بنا بر این عالم ماده عالم تبدیل و
تبدل است ،و اگر بخواهى مىتوانى بگوئى عالم آكل و ماكول است ( پیوسته موجودى
موجوداتى دیگر را مىخورد و جزء وجود خود مىسازد).
مىبینید كه موجودات مركب زمینى از زمین و مواد آن مىخوردند و آن را جزء
وجود خود مىنمایند ،و به آن صورت مناسب با صورت خود و یا مخصوص به خود
مىدهند و دوباره زمین خود آن موجود را مىخورد و فانى مىسازد.
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گیاهان از زمین سر در مىآورند و با مواد زمینى تغذیه مىكنند ،و از هوا استنشاق
مىنمایند تا به حد رشد برسند ،دوباره زمین آن گیاهان را مىخورد ،و ساختمان آنها را كه
مركب از اجزائى است تجزیه نموده ،اجزاى اصلى آنها را از یكدیگر جدا و به صورت
عناصر اولیه در مىآورد ،و مدام و پى در پى هر یك به دیگرى بر مىگردد زمین گیاه
مىشود ،و گیاه زمین مىشود،
قدمى فراتر مىگذاریم ،مىبینیم حیوان از گیاهان تغذیه مىكند آب و هوا را جزء
بدن خود مىسازد ،و بعضى از انواع حیوانات چون درندگان زمینى و هوائى حیوانات
دیگر را مىخورند ،و از گوشت آنها تغذیه مىكنند ،چون از نظر جهاز گوارش مخصوص
كه دارند چیز دیگرى نمىتوانند بخورند ،ولى كبوتران و گنجشگان با دانههاى گیاهان تغذى
مىكنند ،و حشراتى امثال مگس و پشه و كك از خون انسان و سایر جانداران مىمكند ،و
همچنین انواع حیواناتى دیگر كه غذاهائى دیگر دارند ،و سر انجام همه آنها خوراك زمین
مىشوند .
پس نظام تكوین و ناموس خلقت كه حكومتى على االطالق و به پهناى همه عالم
دارد ،تنها حاكمى است كه حكم تغذى را معین كرده ،موجودى را محكوم به خوردن گیاه ،و
موجودى دیگر را محكوم به خوردن گوشت ،و یكى دیگر را به خوردن دانه ،و چهارمى را
به خوردن خون كرده ،و آنگاه اجزاى وجود را به تبعیت از حكمش هدایت نموده است ،و
نیز او تنها حاكمى است كه خلقت انسان را مجهز به جهاز گوارش گیاهان و نباتات كرده،
پیشاپیش همه جهازها كه به وى داده دندانهائى است كه در فضاى دهان او به ردیف چیده،
چند عدد آن براى بریدن ،چند عدد براى شكستن ،و گاز گرفتن ،و آسیاب كردن كه اولى را
ثنائیات ،دندان جلو ،و دومى را رباعیات ،و سومى را انیاب دندان نیش و چهارمى را
طواحن دندان آسیاب یا كرسى مىنامیم ،و همین خود دلیل بر این است كه انسان گوشتخوار
تنها نیست ،و گر نه مانند درندگان بى نیاز از دندانهاى كرسى  -طواحن  -بود ،و علف
خوار تنها نیز نیست ،و گر نه مانند گاو و گوسفند بى نیاز از ثنایا و انیاب بود ،پس چون هر
دو نوع دندان را دارد ،مىفهمیم كه انسان هم علفخوار است و هم گوشتخوار.
قدمى به عقبتر از دندانها به مرحله دوم از جهاز گوارش مىگذاریم ،مىبینیم قوه
چشائى  -ذائقه انسان تنها از گیاهان لذت و نفرت ندارد ،بلكه طعم خوب و بد انواع گوشتها
را تشخیص مىدهد ،و از خوب آنها لذت مىبرد ،در حالى كه گوسفند چنین تشخیص نسبت
به گوشت ،و گرگ چنین تشخیص نسبت به گیاهان ندارد ،در مرحله سوم به جهاز هاضمه
او مىپردازیم ،مىبینیم جهاز هاضمه انسان نسبت به انواع گوشتها اشتها دارد ،و به خوبى
آن را هضم مىكند ،همه اینها هدایتى است تكوینى و حكمى است كه در خلقت مىباشد ،كه
تو انسان حق دارى گوسفند را مثال ذبح كنى ،و از گوشت آن ارتزاق نمائى ،آرى ممكن
نیست بین هدایت تكوین و حكم عملى آن فرق بگذاریم ،هدایتش را بپذیریم و تسلیم آن بشویم،
ولى حكم اباحهاش را منكر شویم .
اسالم هم  -همانطور كه بارها گفته شد  -دین فطرى است  -همى به جز احیاء آثار
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فطرت كه در پس پرده جهل بشر قرار گرفته ندارد ،و چون چنین است به جز این
نمىتوانسته حكم كند ،كه خوردن گوشت پارهاى حیوانات حالل است ،زیرا این حكم شرعى
در اسالم مطابق است ،با حكم اباحهاى تكوینى .
اسالم همانطور كه با تشریع خود این حكم فطرى را زنده كرده ،احكام دیگرى را
كه واضع تكوین وضع كرده نیز زنده كرده است ،و آن احكامى است كه قبال ذكر شد ،گفتیم
با موانعى از بى بند و بارى در حكم تغذى منع كرده ،یكى از آن موانع حكم عقل است كه
اجتناب از خوردن هر گوشتى كه ضرر جسمى یا روحى دارد را واجب دانسته ،مانع دیگر،
حكم عواطف است ،كه از خوردن هر گوشتى كه طبیعت بشر مستقیم الفطرة آن را پلید
مىداند نهى كرده ،و ریشههاى این دو حكم نیز به تصرفى از تكوین بر مىگردد ،اسالم هم
این دو حكم را معتبر شمرده ،هر گوشتى كه به نمو جسم ضرر برساند را حرام كرده،
همچنا نكه هر گوشتى كه به مصالح مجتمع انسانى لطمه بزند را تحریم نموده ،مانند ( گوشت
گوسفند یا شترى كه براى غیر خدا قربانى شود )،و یا از طریق قمار و استقسام به ازالم و
مثل آن تصاحب شده باشد ،و نیز گوشت هر حیوانى كه طبیعت بشر آن را پلید مىداند ،را
تحریم كرده است .
و اما اینكه گفتند حس رأفت و رحمت با كشتن حیوانات و خوردن گوشت آنها
نمىسازد ،جوابش این است كه آرى هیچ شكى نیست كه رحمت خود موهبتى است لطیف ،و
تكوینى ،كه خداى تعالى آن را در فطرت انسان و بسیارى از حیوانات كه تاكنون به وضع
آنها آشنا شدهایم به ودیعه نهاده ،اال اینكه چنان هم نیست كه تكوین حس رحمت را حاكم على
االطالق بر امور قرار داده باشد ،و در هیچ صورتى مخالفت آن را جائز نداند ،و اطاعتش
را بطور مطلق و در همه جا الزم بشمارد ،خوب وقتى تكوین خودش رحمت را بطور
مطلق و همه جا استعمال نمىكند ما چرا مجبور باشیم او را در همه امور حاكم قرار دهیم،
دلیل اینكه تكوین رحمت را بطور مطلق استعمال نمىكند وجود دردها و بیماریها و مصائب
و انواع عذابها است .
از سوى دیگر این صفت یعنى صفت رحمت اگر در حیوانات بطور مطلق خوب و
نعمت باشد در خصوص انسان چنین نیست ،یعنى مانند عدالت بدون قید و شرط و بطور
على االطالق فضیلت نیست ،چون اگر اینطور بود مؤاخذه ظالم به جرم اینكه ظلم كرده ،و
مجازات مجرم به خاطر اینكه مرتكب جرم شده درست نبود و حتى زدن یك سیلى به قاتل
جنایتكار صحیح نبود ،زیرا با ترحم منافات دارد  -و همچنین انتقام گرفتن از متجاوز ،و به
مقدار تعدى او تعدى كردن درست نبود ،و حال اگر ظالم و مجرم و جانى و متجاوز را به
حال خود واگذاریم دنیا و مردم دنیا تباه مىشوند .
و با این حال اسالم امر رحمت را بدان جهت كه یكى از مواهب خلقت است مهمل
نگذاشته ،بلكه دستور داده كه رحمت عمومى گسترش داده شود ،و از اینكه حیوانى را بزنند
نهى كرده ،و حتى زدن حیوانى را كه مىخواهند ذبح كنند منع نموده ،و دستور اكید داده
مادام كه حیوان ذبح شده جانش بیرون نیامده اعضائش را قطع و پوستش را نكنند - ،و
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تحریم منخنقه و موقوذه از همین باب است -و نیز نهى كرده از اینكه حیوانى را پیش روى
حیوان دیگرى مثل آن ذبح كنند ،و براى ذبح كردن حیوان راحتترین و مالیمترین وضع را
مقرر فرموده ،و آن بریدن چهار رگ گردن او است ( ،دو تا لوله خون و یك لوله تنفس و
یك لوله غذا )،و نیز دستور فرموده حیوانى را كه قرار است ذبح شود آب در اختیارش
بگذارید ،و از این قبیل احكام دیگرى كه تفصیل آنها در كتب فقه آمده است.
و با همه اینها اسالم دین تعقل است ،نه دین عاطفه ،و در هیچ یك از شرایعش
عاطفه را بر احكام عقلى كه اصالح گر نظام مجتمع بشرى است مقدم نداشته ،و از احكام
عاطفه تنها آن احكامى را معتبر شمرده كه عقل آن را معتبر شمرده است ،كه برگشت آن
نیز به پیروى حكم عقل است )1( .
( -)1المیزان ج  5 :ص 296 :

بحثی در ذبح اسالمی و موضوع رحمت الهی
برخی گفته اند :رحمت الهى چگونه با تشریع حكم تزكیه و ذبح حیوانات سازگار
است؟ با اینكه خداى تعالى ارحم الراحمین است؟
جوابش این است كه این شبهه از خلط میان رحمت و رقت قلب ناشى شده است،
آنچه در خداى تعالى است رحمت است نه رقت قلب ،كه تاثر شعورى خاص است در انسان
كه باعث مى شود ،انسان رحم دل نسبت به فرد مرحوم تلطف و مهربانى كند ،و این خود
صفتى است جسمانى و مادى كه خداى تعالى از داشتن آن متعالى است - ،تعالى هللا عن ذلك
علوا كبیرا  -و اما رحمت در خداى تعالى معنایش افاضه خیر بر مستحق خیر است ،آن هم
به مقدارى كه استحقاق آن را دارد ،و به همین جهت بسا مىشود كه عذاب را رحمت خدا و
به عكس رحمت او را عذاب تشخیص مىدهیم  -همچنانكه تشریع حكم تذكیه حیوانات را
براى حیوانات عذاب مىپنداریم  -پس این فكر را باید از مغز بیرون كرد كه احكام الهى باید
بر طبق تشخیص ما كه ناشى از عواطف كاذبه بشرى است ،بوده باشد ،و مصالح تدبیر در
عالم تشریع را بخاطر اینگونه امور باطل ساخته ،و یا در اینكه شرایعش را مطابق با
واقعیات تشریع كرده باشد مسامحه كند .
پس از همه مطالب گذشته این معنا روشن گردید كه اسالم در تجویز خوردن گوشت
حیوانات و همچنین در جزئیات و قید و شرطهائى كه در این تجویز رعایت نموده امر
فطرت را حكایت كرده ،فطرتى كه خداى تعالى بشر را بر آن فطرت خلق كرده است« :
فِ ْ
َّللاِ الَّتي فَ َ
َّللاِ ذ ِل َك الد ُ
ق َّ
ت َّ
ِین ْالقَ ِیم!» ()1
ط َر َ
اس َ
ط َر النَّ َ
علَیْها ال تَبْدی َل ِلخ َْل ِ
( -)1المیزان ج  5 :ص 296 :
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روایات وارده در زمینه ذبح چهارپایان
در تفسیر عیاشى در ذیل آیه « فَكلُوا ِم َّما ذ ُ ِك َر اس ُم َّ
علَ ْی ِه!» از محمد بن مسلم روایت
َّللاِ َ
شده كه گفت :من از امام علیهالسالم پرسیدم مردى ذبح مىكند و در هنگام ذبح ال اله اال هللا
و یا سبحان هللا و یا الحمد هلل و یا هللا اكبر مىگوید آیا اینگونه ذكرها كفایت از بسم هللا
مىكند؟ فرمود :آرى همه اینها اسماى خداى تعالى است.
و نیز در همین تفسیر عیاشى از ابن سنان روایت شده كه گفت :از امام صادق
علیهالسالم پرسیدم آیا خوردن ذبیحه پسر بچه و زنان حالل است؟ فرمود :آرى ،در صورتى
كه زن مسلمان باشد و در هنگام ذبح اسم خدا را ببرد ذبیحهاش حالل است ،و همچنین پسر
بچه در صورتى كه بازویش قدرت ذبح را داشته باشد و در هنگام ذبح اسم خدا را ببرد
ذبیحهاش حالل است ،و اگر هم مرد مسلمان بردن اسم خدا را فراموش كند باز خوردن
ذبیحهاش اشكال ندارد ،مگر آنكه در دین متهم باشد ( .یعنى در اثر اتهام گمان برى كه گفتن
بسم هللا را عمدا ترك نموده است).
و نیز در همان كتاب از حمران روایت شده كه گفت :من از امام صادق علیهالسالم
شنیدم كه در باره ذبیحه ناصبى و یهودى مىفرمود :ذبیحه آنان را مخور مگر آنكه بشنوى
كه در هنگام ذبح اسم خدا را بردهاند ،مگر نشنیدهاى قول خداى تعالى را كه مىفرمایدَ «:و
ال ت َأْكلُوا ِم َّما لَ ْم یُ ْذ َك ِر اس ُم َّ
علَ ْی ِه!»()1
َّللاِ َ
( -)1المیزان ج  7 :ص 461 :

طرز تذکیه حیوان نیمه جان
« ُح ِر َم ْ
َّللا بِ ِه َو ْال ُم ْن َخنِقَةُ َو
زیر َو ما أ ُ ِه َّل ِلغَی ِْر َّ ِ
ت َ
علَ ْی ُك ُم ْال َم ْیتَةُ َو الدَّ ُم َو لَحْ ُم ْال ِخ ْن ِ
سبُ ُع ِإالَّ ما ذَ َّك ْیت ُ ْم »!...
ْال َم ْوقُوذَة ُ َو ْال ُمت ََر ِدیَةُ َو النَّطی َحةُ َو ما أ َ َك َل ال َّ
« اما آن گوشتها و چیزهایى كه خوردنش بر شما حرام شده گوشت مردار و
خون و گوشت خوك و گوشت حیوانى است كه هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن برده
شده ،و حیوانى كه خفه شده ،و یا به وسیله كتك مرده ،یا سقوط كرده ،و یا به
وسیله ضربت شاخ حیوانى دیگر مرده ،و یا درنده از آن خورده ،مگر آنكه آن را
زنده در یابید ،و ذبح كنید»!...
« إِالَّ ما ذَ َّك ْیت ُ ْم  »،این جمله استثنائى است كه از نامبردهها آنچه قابل تذكیه است را
خارج مىسازد ،و تذكیه عبارت است از بریدن چهار لوله گردن ،دو تا رگ خون ،كه در
دو طرف گردن است ،و یكى لوله غذا ،و چهارمى لوله هوا ،و این در جائى است كه این
حیوان نیمه جانى داشته باشد ،دلیل داشتن نیمه جان این است كه وقتى چهار رگ او را
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مىزنند حركتى بكند  ،یا دم خود را تكان دهد ،و یا صداى خر خر از گلو در آورد ،و این
استثناء همانطور كه قبال گفتیم متعلق است به همه عناوین شمرده شده در آیه ،نه به
خصوص عنوان آخرى ،یعنى نطیحة ،چون مقید كردنش به آخرى سخنى است بى دلیل)1( .
( -)1المیزان ج  5 :ص 268 :

فلسفه حالل شدن گوشت ذبیحه با تذکیه
خلقت بشر طورى است كه هم مجهز به جهاز گیاه خوارى است ،و هم جهاز
گوشتخوارى ،و فطرت و خلقت گوشتخوارى را براى انسان جائز مىداند ،و بدنبال این حكم
فطرت ،اسالم هم كه شرایعش مطابق با فطرت است خوردن گوشت را جائز دانسته ،لیكن
این سؤال پیش مىآید كه چرا اسالم به خوردن گوشت حیواناتى كه خودشان مىمیرند اكتفا
نكرد ،با اینكه اگر اكتفا كرده بود مسلمین هم گوشت مىخوردند ،و هم كارد بدست
نمىگرفتند ،و با كمال بى رحمى حیوانى را سر نمىبریدند ،در نتیجه عواطف و رحمتشان
جریحهدار نمىشد؟ جواب این سؤال از بیاناتى كه در فصل دوم گذشت روشن گردید ،چون
در آنجا گفتیم رحمت به معناى رقت قلب واجب االتباع نیست ،و عقل پیروى آن را الزم
نمىداند ،بلكه پیروى از آن را باعث ابطال بسیارى از احكام حقوقى و جزائى مىداند ،و
خواننده عزیز توجه فرمود كه اسالم در عین اینكه احكامش را تابع مصالح و مفاسد واقعى
قرار داده ،نه تابع عواطف ،مع ذلك در بكار بردن رحمت به آن مقدار كه ممكن و معقول
بوده از هیچ كوششى فروگذار نكرده ،هم مصالح واقعى را احراز نموده ،و هم ملكه رحمت
را در بین نوع بشر حفظ كرده است.
عالوه بر اینكه ( همه مىدانیم بیشتر گاو و گوسفند و شترانى كه مىمیرند علت
مرگشان بیماریهائى است كه اگر گوشت آنها خورده شود انسانها هم به همان بیماریها مبتال
مىگردند )،و مزاج آنان تباه و بدنها متضرر مىشود ،و این خود خالف رحمت است ،و اگر
بشر را محكوم مىكرد به اینكه تنها از گوشت حیوانى بخورد كه مثال از كوه پرت شده،
آنوقت مي بایستى همه افراد بشر دور دنیا بچرخند ببینند كجا حیوانى از كوه پرت شده است،
و این براى بشر حكمى حرجى و خالف رحمت است)1( .
( -)1المیزان ج  5 :ص 301 :

تحریم ذبح های جاهلی
ب »،...رسم عرب چنین بوده كه سنگى را سر پا قرار داده آن
علَى النُّ ُ
ص ِ
« َو ما ذُبِ َح َ
را مىپرستیدند ،و حیوانات خود را روى آن سر مىبریدند.
و غرض از نهى از خوردن گوشت حیوانهائى كه بر روى نصب ذبح مىشود این
است كه جامعه مسلمین سنت جاهلیت را در بین خود باب نكنند ،آرى مردم جاهلیت در
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اطراف كعبه سنگهائى نصب مىكردند ،و آنها را مقدس شمرده و حیوانات خود را بر روى
آن سنگها سر مىبریدند ،و این یكى از سنتهاى وثنیت بوده است .
« َو أَن ت َست َ ْق ِس ُموا ِباأل َ ْزلَ ِم ذَ ِل ُك ْم فِ ٌ
سق !» كلمه ازالم به معناى تركه چوبهائى است كه
در ایام جاهلیت وسیله نوعى قمار بوده ،و عمل استقسام به وسیله قداح این بوده كه شترى و
یا حیوانى دیگر را سهمبندى مىكردند ،آنگاه تركه چوبها را براى تشخیص اینكه چه كسى
چند سهم مىبرد و چه كسى اصال سهم نمىبرد؟ یكى پس از دیگرى بیرون مىكشیدند ،و
این خود نوعى قمار بوده است:
« ذَ ِل ُك ْم ِف ٌ
سق -تمام این اعمال فسق و گناه است! » ()1
( -)1المیزان ج  5 :ص 269 :
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فصل پنجم

تهیه غذا از شکار حیوانات و پرندگان

شکاربوسیله سگ شکاری و ذبح شرعی آن
« یَسئَلُونَك َما ذَا أ ُ ِح َّل ل ُه ْم قُ ْل أ ُ ِح َّل لَ ُك ُم
كل ِبینَ
علَّ ْمتُم ِمنَ ال َج َو ِارح ُم ِ
الطیبَت َو َما َ
ِ
علَ ْی ِه َو اتَّقُوا َّ
اسم َّ
علَّ َم ُك ُم َّ
َّللاِ َ
َّللاُ فَكلُوا م َّما أ َ ْمس ْكنَ َ
تُعَ ِل ُمون ُه َّن م َّما َ
َّللاَ
علَ ْی ُك ْم َو ا ْذ ُك ُروا َ
ِإ َّن َّ
الحساب! »
سری ُع ِ
َّللاَ ِ
« از تو مىپرسند  -بطور جامع  -چه چیزهائى بر ایشان حالل است ؟ بگو آنچه
پاكیزه است برایتان حالل است ،و نیز آنچه كه از میان حیوانات شكارى كه تعلیم
دادهاید از قبیل سگ و باز و ببر تنها سگ ،شكار كند بشرطى كه تعلیم یافته باشد
مىتوانید از نیم خورده آنها بخورید ،و بشرطى كه هنگام رها كردن سگ ،جهت
شكار نام خدا را برده باشید ،و از خدا بترسید ،و در شكار حیوانات زیاده روى
(/4مائده)
مكنید ،كه خدا در حسابگرى سریع است!»
جوارح جمع جارحه به معناى هر حیوانى است كه به دنبال شكار باشد ،و غذاى
خود را از این راه فراهم كند ( و ساختمان بدنیش مجهز به جهاز شكار است )،مانند مرغان
شكارى چون باز و درندگانى چون انواع سگها و پلنگها.
كل ِبینَ » در اصل به معناى تعلیم دادن و تربیت كردن سگ براى شكار
و كلمهُ « :م ِ
است ،و یا به معناى نگهدارى سگ براى شكار و به كار زدن آن در شكار است ،و از اینكه
كل ِبینَ » فهمیده مىشود كه حكم
علَّ ْمتُم ِمنَ ال َج َو ِارح »،را مقید كرد به قید « ُم ِ
جملهَ «:و َما َ
حالل بودن نیم خورده جوارح مختص به سگ شكارى است ،و از سگ شكارى به سایر
درندگان تجاوز نمىكند.
علَ ْی ُكم »،قید دیگرى است كه حكم حالل بودن نیم خورده
و جمله « :م َّما أ َ ْمس ْكنَ َ
سگان را مقید مىكند به صورتى كه سگ ،شكار را براى صاحبش گرفته باشد نه براى
خودش ( .پس اگر بدون فرمان صاحبش شكارى را صید كرد ،در صورتى كه صاحبش آن
را مرده بیابد حالل نیست).
اسم َّ
علَ ْی ِه » ،آخرین شرط حالل بودن شكار سگ است ،و
َّللاِ َ
و جملهَ « :و ا ْذ ُك ُروا َ

80

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب سی ونهم :غذا و تغذیه انسان از نظر قرآن

آن این است كه صید عالوه بر اینكه باید به وسیله حیوان تعلیم یافته شكار شده و صاحبش آن
را فرمان داده باشد ،صاحب حیوان هنگام فرمان دادن و روانه كردن سگ ،نام خدا را ذكر
كرده باشد.
و حاصل معناى آیه این است كه درندگان تعلیم یافته  -كه همان سگ شكارى باشد -
اگر براى شما چیزى از حیوانات وحشى حالل گوشت را كه جز با سر بریدن حالل
نمىشود شكار كرد ،و شما هنگام فرمان دادن نام خدا را برده باشید آن شكار براى شما
حالل است ،البته این در صورتى است كه درنده آن حیوان را قبل از رسیدن شما كشته
باشد ،همین كشتن درنده حكم سر بریدن را دارد ،و اما اگر زخمى كرده باشد ،و شما آن را
زنده دریابید ،تذكیه آن تنها به این است كه ذبحش كنید ،و در این صورت نیازى به حكم
صید سگ نیست زیرا حكم چنین شكارى همان حكم سایر حیوانات حالل گوشت است )1( .
( -)1المیزان ج  5 :ص 323 :

عاقبت سوء شکار بی حساب
َّللاَ ِإ َّن َّ
خداى تعالى دنبال بیان حكم شكار و در آخر آن فرمودهَ « :و اتَّقُوا َّ
سری ُع
َّللاَ ِ
الحساب! » تا اشاره كرده باشد به اینكه در مساله شكار كردن باید از خدا ترسید ،و بیهوده
ِ
حیوانات وحشى را بى جان ننموده و در كشتن آنها اسراف نورزید و صرفا به منظور تفریح
و سرگرمى و یا خودنمائى و زورمندى شكار نكرد ،و باید دانست كه خداى تعالى در
حسابگرى سریع است ،و كیفر ظلم و تعدى را قبل از آخرت در همین دنیا مىدهد ،و این
ظلم ها و تجاوزها و دام اندازیها و بى خبر كشتن حیوانات بى زبان همانطور كه بسیار به
چشم خود دیدهایم جز سوء عاقبت و نكبت ثمرهاى ندارد )1( .
( -)1المیزان ج  5 :ص 323 :

روایتی درباره شکار با سگ و سایر شکاری ها
در کافی به سند خود از ابى بكر حضرمى از امام صادق علیهالسالم روایت كرده
كه گفت :من از آن جناب از شكار بازها و عقابها و پلنگها و سگها پرسیدم فرمود:
نخورید مگر آنچه خودتان سر بریدهاید ،و یا سگها شكار كرده باشند ،عرضه داشتم :حال
اگر سگها شكار را كشته باشند چطور؟ فرمود :مىتوانى بخورى ،براى اینكه خداى تعالى
علَّ َم ُك ُم َّ
َّللاُ فَكلُوا م َّما أ َ ْمس ْكنَ
علَّ ْمتُم ِمنَ الجْ َو ِارح ُم ِ
كلبِینَ تُعَ ِل ُمون ُه َّن م َّما َ
فرمودهَ ... « :و َما َ
علَ ْی ُك ْم! » (/4مائده) و سخنى از زنده بودن آن نگفته است .
َ
آنگاه امام فرمود :هر درندهاى شكار را براى خودش شكار مىكند ،مگر سگ تعلیم
یافته كه شكار را براى صاحبش نگه مىدارد ،آنگاه فرمود :هر وقت سگ را براى شكار
رها مىكنى نام خدا را ببر ،كه همین تذكیه شكار است)1( .
 -1المیزان ج  5ص 335
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گوشت شکارهای دریائی و صحرائی
َّللاُ بِش ْىءٍ ِمنَ الص ْی ِد تَنَالُهُ أ َ ْیدِی ُك ْم َو ِر َما ُح ُك ْم ِلیَ ْعلَ َم َّ
« یَأَی َها الَّذِینَ َءا َمنُوا لَیَ ْبلُ َونَّ ُك ُم َّ
َّللاُ َمن
عذَابٌ أ َ ِلیم!»
یخَافُهُ ِب ْالغَ ْی ِ
ب فَ َم ِن ا ْعتَدَى َب ْعدَ ذَ ِلك فَلَهُ َ
« اى كسانى كه ایمان آوردید خداوند هر آینه و مسلما شما را با چیزى از شكار
مىآزماید بطورى كه شكار تا دسترس و تیررس شما به شما نزدیك مىشود تا
بداند كه كیست كه از او به غیب مىترسد پس كسى كه از این به بعد از حدود
خداوند تجاوز كند (و در حال احرام شكار كند) براى اوست عذابى دردناك!»(/94مائده)
این آیه در باره حكم شكارهاى دریایى و صحرایى در حال احرام نازل شده است.
جمله «:تَنَالُهُ أ َ ْیدِی ُك ْم َو ِر َما ُح ُك ْم »،مىخواهد حکم را به شكار از جهت آسانى و
دشوارى تعمیم دهد ،یعنى چه آن شكار آسان بدست آید مانند جوجههاى مرغ و برههاى
وحشى و تخم مرغهاى وحشى كه با دست و به آسانى صید مىشوند و چه به دشوارى بدست
آید مانند حیوانات وحشى بزرگ كه عادتا جز بوسیله سالح شكار نمىشود ،مشمول این حکم
هستند:
و ظاهر آیه و سیاقش این است كه مقدمه است براى حكم مشددى كه در آیه دومى
است:
ص ْیدَ َو أ َ ْنت ُ ْم ُح ُر ٌم َو َم ْن قَتَلَهُ ِم ْن ُك ْم ُمتَعَ ِمدا ً فَ َجزا ٌء ِمثْ ُل ما
« یا أَیُّ َها الَّذینَ آ َمنُوا ال ت َ ْقتُلُوا ال َّ
ارة ٌ َ
ع ْد ُل
طعا ُم َمساكینَ أ َ ْو َ
قَت َ َل ِمنَ النَّعَ ِم یَحْ ُك ُم ِب ِه ذَوا َ
ع ْد ٍل ِم ْن ُك ْم َهدْیا ً با ِل َغ ْال َك ْعبَ ِة أ َ ْو َكفَّ َ
ع ٌ
َّللاُ ِم ْنهُ َو َّ
ف َو َم ْن عادَ فَیَ ْنت َ ِق ُم َّ
عفَا َّ
زیز
َّللاُ َ
صیاما ً ِلیَذُوقَ َوبا َل أ َ ْم ِر ِه َ
ذ ِل َك ِ
َّللاُ َع َّما َ
سلَ َ
قام ! »
ذُو ا ْنتِ ٍ
« اى كسانى كه ایمان آوردید شكار را نكشید در حالى كه شما در احرامید و كسى
كه از شما عمدا شكارى بكشد كفاره آن نظیر همان شكار است از چهارپایان اهلى،
دو نفر از شما كه صاحب عدالتند حكم به آن مىكنند ،در حالى كه آن كفاره را هدى
قرار داده و آنرا به كعبه مىرساند.
یا اینكه كفارهاش طعام دادن به مسكینان و یا به جاى اطعام هر مسكین یك روز
روزه است تا بچشد كیفر نافرمانى خود را !
خداوند گناهان گذشته را عفو كرده است ،و اگر كسى دو باره چنین معصیتى كند
پس خدا از او انتقام مىگیرد و خداوند عزیز و انتقامگیر است !» ( /95مائده)
اول آیه نهى است از كشتن شكار ،لیكن جمله بعدى یعنى « أ ُ ِح َّل لَ ُك ْم ص ْید ُ
ْالبَحْ ِر/96(»،مائده) تا اندازهاى آنرا از جهت صید بودن تفسیر مىكند ،و مىفهماند مراد از
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آن صید ،صید خشكى و صحرایى است ،چنانكه از جهت معناى قتل جمله « َو َمن قَتَلَهُ ِمن ُكم
ُّمتَعَ ِمدا ً فَ َجزَ ا ٌء »،...با كلمه ُّمتَعَ ِمدا ً آنرا تفسیر مىنماید ،و ظاهر تعمد مقابل خطاست و معناى
قتل خطایى این است كه قتل را بدون قصد انجام دهد مثال به منظور تمرین در تیراندازى
تیر به هدفى مىاندازد ،اتفاقا تیر به شكارى اصابت مىكند و آنرا از پاى در مىآورد ،بنا بر
این از آیه استفاده مىشود كه اگر تیر و یا سالح دیگر خود را به قصد شكار بكار برد و
شكار را از پاى در آورد كفاره واجب مىشود ،چه اینكه بیاد احرامش باشد یا آنرا فراموش
كرده باشد .
ع ْد ٍل ِمن ُك ْم َه ْدیَا بَ ِل َغ ْال َك ْعبَ ِة »،ظاهرا
« فَ َجزَ ا ٌء ِمثْ ُل َما قَت َ َل ِمنَ النَّعَ ِم یحْ ُك ُم ِب ِه ذَ َوا َ
معنایش این است كه اگر چنین كند بعهده اوست اینكه جزا و كفاره آنرا حیوانى اهلى نظیر
حیوانى كه كشته است بدهد ،و تشخیص اینكه این حیوان نظیر آن شكار هست یا نیست بعهده
دو نفر از مردان عادل و دیندار شما است ،و در حالى این جزا جزاى در راه خدا مىشود
كه به صورت هدى درآید ،یعنى به مكه فرستاده شود تا طبق دستور سنت در خود مكه یا در
منا نحر و یا ذبح شود.
صیَاما ً  »،دو خصلت دیگرى است براى كفاره
ع ْد ُل ذَ ِلك ِ
« أ َ ْو َكفَّ َرة ٌ طعَا ُم َمسكِینَ أ َ ْو َ
صید در حرم ،و اما اینكه آیا بین این سه خصلت ترتیب هست ،یعنى اگر ممكن است اول
هدى كردن حیوانى نظیر آن شكار ،اگر ممكن نشد اطعام مساكین ،و اگر این نیز میسور نشد
به همان مقدار روزه واجب است ،یا اینكه ترتیب در بین نیست حتى اگر دو كفاره اولى هم
ممكن باشد مىتواند سومى را اختیار كند؟ این سؤالى است كه جوابش را باید از اخبار
استفاده كرد ،و گرنه صرف اینكه كلمه ا َو در آیه بكار رفته داللت بر عدم ترتیب ندارد ،و
بیش از تردید را نمىرساند ،چیزى كه هست اینكه فرمود «:أ َ ْو َكفَّ َرة ٌ »،از آنجا كه طعام
مساكین را كفاره نامید سپس معادل آنرا از روزه معتبر دانست خالى از اشعار به ترتیب بین
سه خصلت نیستِ « .لیَذُوقَ َوبَا َل أ َ ْم ِر ِه  »،از آیه شریفه این معنا كه كفاره خود نوعى از
مجازات است بخوبى استفاده مىشود.
عادَ فَیَنت َ ِق ُم َّ
عفَا َّ
َّللاُ ِم ْنهُ » ،...اینكه عفو را متعلق به ما سلف -
ع َّما سلَف َو َم ْن َ
َّللاُ َ
« َ
كارهاى گذشته -فرموده قرینه است بر اینكه مراد از ما سلف شكارهایى است كه قبل از
نزول این آیه در حال احرام كردهاند ،نه شكارهایى كه در حین نزول این آیه و یا بعد از آن
عفَا َّ
َّللاُ ...براى این است كه كسى خیال نكند آیه كفاره شامل
صید شدهاند ،بنا بر این جمله َ
شكارهاى سابق بر نزول حكم هم هست ،بنا بر این خود یكى از ادلهاى است كه مىتوان به
آن استدالل كرد بر اینكه صحیح است عفو خداوند شامل عملى شود كه گر چه گناه نیست
لیكن در طبعش مفسدهایست كه اقتضاى نهى مولوى را دارد.
َّللاُ َع ِز ٌ
َّللاُ ِم ْنهُ َو َّ
عادَ فَیَنت َ ِق ُم َّ
یز ذُو ان ِتقَ ٍام »،ظاهر جمله «
اما اینكه فرمودَ « :و َم ْن َ
فَیَنت َ ِق ُم َّ
َّللاُ ِم ْنهُ  »،این است كه مىخواهد از یك امرى آینده خبر دهد ،نه از حكمى فعلى ،و
این خود شاهد است بر اینكه مراد از عود تكرار عملى است كه كفاره به آن متعلق شده
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است ،و در نتیجه مراد از انتقام ،عذاب الهى خواهد بود ،نه همان كفاره .
بنا بر این ،آیه شریفه با صدر و ذیلش در صدد بیان جهات مساله قتل صید است ،كه
خدا از آنچه قبل از نزول آیه ارتكاب شده عفو فرموده ،و هم اینكه از این به بعد هر كس
مرتكب شود كفارهاى شبیه به آنچه صید كرده به گردنش مىآید و هم اینكه اگر بار دوم آنرا
مرتكب شود كفاره نداشته و خداوند عذابش مىكند .بیشتر اخبارى كه از ائمه اهل بیت
علیهمالسالم در تفسیر این آیه وارد شده به همین معنا داللت دارد)1( .
( -)1المیزان ج  6 :ص 202 :

حلیت گوشت شکارهای دریائی
بر َما د ُْمت ُ ْم
َّار ِة َو ُح ِر َم َ
« أ ُ ِح َّل لَ ُك ْم ص ْید ُ ْالبَحْ ِر َو طعَا ُمهُ َمت َعا ً لَّ ُك ْم َو ِللسی َ
علَ ْی ُك ْم ص ْید ُ ْال ِ
ُح ُرما ً َو اتَّقُوا َّ
شرون ! »
َّللاَ الَّذِى إِلَ ْی ِه تحْ ُ
« حالل شده است براى شما شكار دریایى و خوردن آن براى اینكه براى شما و
رهگذرها متاعى باشد ،و حرام شده است بر شما شكار خشكى مادامى كه در
احرامید ،و بترسید از خدایى كه بسوى او محشور مىشوید!» (/96مائده)
این آیه در مقام بیان حكم شكار كردن حیوانات دریایى و صحرایى است ،نه حكم
خوردن آنها ،و این خود شاهد است بر اینكه باید متعینا بگوییم مراد از طعامه  -خوردن -كه
معناى مصدرى است ،نیست ،بلكه مراد شكار كردن است و مقصود از حلیت طعام دریا
حلیت خوردن آن است ،در نتیجه از حلیت صید جواز شكار كردن حیوانات دریایى استفاده
مىشود ،و از طعام دریا حلیت خوردن هر چیزى كه از دریا گرفته شود بدست مىآید ،و لو
اینكه این عنوان( آنچه از دریا گرفته شود )،اعم است ،هم شامل شكار مىشود و هم
مردارهایى كه آب بیرون مىاندازد و هم غیر حیوان ،اال اینكه آنچه از اخبار اهل بیت
علیهمالسالم وارد شده است این عنوان( آنچه از دریا گرفته مىشود )،را تفسیر مىكند به
ماهىهاى شور و امثال آن از شكارهاى مانده و كهنه.
َّار ِة  »،حال است براى صید البحر و طعامه و در
و اینكه فرمودَ « :مت َعا ً لَّ ُك ْم َو ِللسی َ
آن اشاره اى هم به این جهت هست كه خداوند از در منت آنرا حالل فرموده ،و چون خطاب
َّارةِ بمنزله اینست كه گفته
به مؤمنین از جهت محرم بودنشان است عبارت َمت َعا ً لَّ ُك ْم َو ِللسی َ
شود براى شما محرمها و غیر شما یعنى آنهایى كه احرام ندارند()1
( -)1المیزان ج  6 :ص 208 :

فلسفه تحریم شکار در حال احرام
ممكن است كسى توهمی بكند و بگوید :نهى از شكار كردن با اینكه یا اصال اتفاق
نمىافتد و یا بندرت وقوع مىیابد حكمى است بسیار كم فائده و یا بى فایده ،چه تحریم شكار
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در یك مكانى از امكنه و در زمانى از زمانها و همچنین سوق دادن هدى جز تقلید از
خرافات امم جاهلیت چه سودى در بر دارد؟ از این سؤال جواب داده شده كه اعتبار بیت
الحرام و شهر الحرام و احكامى كه بر آن دو تشریع شده مبنى بر حقیقتى علمى و اساسى و
جدى است ،و آن اینست كه این بیت هللا و احكام و مناسكش مایه قوام و حیات مردم است .
()1
( -)1المیزان ج  6 :ص 209 :

روایات وارده درباره شکار در حال احرام
در تفسیر عیاشى به اسناد خود از حریز از امام ابى عبد هللا علیهالسالم نقل كرده كه
فرمود :اگر مرد محرم كبوترى را بكشد كفارهاش گوسفندى است ،و اگر جوجه آنرا بكشد
كفارهاش شترى است ،و اگر تخم مرغى را با پا لگد كرده و بشكند بر اوست یكدرهم ،كه آن
را و آن گوسفند و شتر را در مكه و یا منا تصدق دهد ،و این همان قول خداست كه فرمود:
« لَیَ ْبلُ َونَّ ُك ُم َّ
َّللاُ بِش ْىءٍ ِمنَ الص ْی ِد تَنَالُهُ أ َ ْیدِی ُك ْم ( جوجه و تخم) َو ِر َما ُح ُك ْم ( مادران آنها» ).
در تهذیب از كلینى از ابن ابى عمیر از بعضى از اصحابش از امام ابى عبد هللا
علیهالسالم نقل كرده كه فرمود :اگر محرم اشتباها صیدى را بكشد بر او كفاره است ،و اگر
براى بار دوم عمدا چنین كند دیگر كفاره ندارد ،و لیكن این چنین شخص از كسانى است كه
خدا از آنها انتقام مىستاند .
در كافى از زهرى از على بن الحسین علیهماالسالم نقل كرده كه فرمود ،روزه
كفاره شكار واجب است ،زیرا خداى تعالى فرمودهَ « :و َمن قَتَلَهُ ِمن ُكم ُّمتَعَ ِمدا ً فَ َجزَ ا ٌء ِمثْ ُل َما
ع ْد ُل ذَ ِلك
ع ْد ٍل ِمن ُك ْم َه ْدیَا بَ ِل َغ ْال َك ْع َب ِة أ َ ْو َكفَّ َرة ٌ ط َعا ُم َمسكِینَ أ َ ْو َ
قَت َ َل ِمنَ النَّعَ ِم یحْ ُك ُم ِب ِه ذَ َوا َ
صیَاما ً »،اى زهرى هیچ میدانى معناى اینكه روزه بمقدار اطعام مساكین و عدل آن باشد
ِ
چیست؟ زهرى مىگوید :عرض كردم :نه نمىدانم ،فرمود :شكار را قیمت مىكنند ،آنگاه
قیمت آنرا با گندم مىسنجند ،و بدست مىآورند كه با قیمت آن چقدر گندم مىتوان خریدارى
كرد ،سپس آنمقدار گندم مفروض را به صاع تقسیم كرده ببینند چند صاع است .آنگاه در
مقابل هر نصف صاع یك روز روزه مىگیرند.
و در كافى به سند خود از احمد بن محمد از بعضى از رجال روایتى خود از امام
ابى عبد هللا علیهالسالم نقل مىكند كه فرمود :كسى كه در احرامش هدى بر او واجب شده
مىتواند هدى خود را در هر جا كه بخواهد نحر كند ،مگر فدا و كفاره صید ،كه باید آنرا به
مكه برساند ،چون خداى تعالى در خصوص آن فرمودَ «:ه ْدیَا بَ ِل َغ ْال َك ْعبَ ِة  -هدیى كه به كعبه
برسد » .
و در تفسیر عیاشى از حریز از ابى عبد هللا علیهالسالم روایت شده است كه فرمود
مراد از صید دریا در آیه«أ ُ ِح َّل لَ ُك ْم ص ْیدُ ْالبَحْ ِر َو طعَا ُمهُ َمت َعا ً لَّ ُك ْم »،ماهىهاى شورى است
كه مىخورند ،و فرق بین حیوان دریایى و صحرایى این است كه هر مرغى كه در باتالقها
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و نیزارها بسر مىبرد ،اگر تخمگذارى و پرورش جوجهاش در خشكى انجام مىگیرد ،آن
مرغ از مرغهاى صحرایى بشمار مي رود ،و اگر تخمگذارى و پرورش جوجهاش را در
آب انجام مىدهد ،آن مرغ از مرغهاى آبى محسوب مىشود ،و شكار آن حالل است)1( .
( -)1المیزان ج  6 :ص 211 :
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فصل ششم

میوه و زرع در تغذیه انسان

انواع خوردنی ها و نوشیدنی های تولیدی برای انسان
ب ِب ِه لَقَد ُِرونَ »،
« َو أَنزَ ْلنَا ِمنَ الس َم ِ
اء َما َء ِبقَدَ ٍر فَأَس َكنَّهُ فى األ َ ْر ِ
على ذَهَا ِ
ض َو ِإنَّا َ
« و ما براى شما آب را به قدر معین از آسمان نازل كرده و در زمین نگاهش
داشتیم ،در حالى كه بر نابود كردن آن نیز قادریم»،
« فَأَنشأْنَا لَكم بِ ِه َجنَّ ٍ
یرة ٌ َو ِمن َها ت َأْكلُونَ »،
ت ِمن ِ
نخی ٍل َو أ َ ْعنَ ٍ
ب لَّك ْم فِی َها فَ َو ِكهُ َكثِ َ
« آنگاه ما با آن آب براى شما باغها و نخلستانهاى خرما و انگور ایجاد كردیم و
میوههاى بسیار كه از آن مىخوردید آفریدیم»،
« َو ش َج َرة ً ْ
صب ٍْغ ِلالَكلِینَ »،
تخ ُر ُج ِمن
طور س ْینَا َء ت َنبُت بِالدُّ ْه ِن َو ِ
ِ
« و درختى آفریدیم كه از طور سینا بر مىآید و روغن زیت و خورش مردم بار
مىآورد»،
یرة ٌ َو ِمن َها
برة ً نُّس ِقیكم ِم َّما فى بُطون َها َو لَك ْم فِی َها َمنَ ِف ُع َكثِ َ
« َو إِ َّن لَك ْم فى األ َ ْنعَ ِم لَ ِع َ
ت َأْكلُون»،
« و براى شما در مطالعه حال چارپایان عبرتى است ،كه از شیرش به شما
مىنوشانیم ،با اینكه این شربت گوارا از شكم او بیرون مىآید ،و در آن چارپایان
( 18تا / 21
براى شما منافع بسیارى است و از خود آنها مىخورید».
مومنون)
مراد از آب نازل از سماء آب باران است ،و در اینكه فرمود« ِبقَد ٍَر» اشاره است به
اینكه آنچه آب باران مىبارد ،بر مقتضاى تدبیر تام الهى است كه هر چیزى را اندازهگیرى
مىكند ،حتى یك قطره كم و بیش از آنچه تدبیر اقتضا مىكند نمىبارد ،و نیز در آن اشاره
ش ْيءٍ ِإالَّ ِع ْندَنا خَزائِنُهُ َو ما نُن َِزلُهُ ِإالَّ ِبقَدَ ٍر َم ْعلُوم! » (  /21حجر)
است به آیهَ « :و ِإ ْن ِم ْن َ
انشاء جنات به معناى احداث و تربیت باغها است ،می فرماید :ما با آن باران جنات
و باغهایى رویانیدیم و نیز درختى كه در طور سینا است و از ثمره آن روغن به دست
مىآید  -كه مراد از آیه ،درخت زیتون است ،و میوهاى مىدهد كه در آن روغن هست ،و «
صب ٍْغ ِلالَكلِینَ  » ،یعنى مىرویاند صبغى و خورشی براى خورندگان  .اگر در بین همه
ِ
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درختان زیتون را نام برد ،به خاطر عجیب بودن این درخت است.
برة ً نُّس ِقیكم ِم َّما فى بُطون َها  »،...كلمه عبرت به معناى دلیلى
« َو إِ َّن لَك ْم فى األ َ ْنعَ ِم لَ ِع َ
است كه با آن استدالل شود بر اینكه خدا مدبر امر خلق است ،و به ایشان رؤوف و رحیم
است ،و مراد از اینكه فرمود :شما را از آنچه در بطون چهار پایان است سیراب مىكنیم این
است كه شیر آن حیوانات را به انسانها مىنوشاند .
و مراد از منافع بسیار ،انتفاعى است كه بشر از پشم و مو و كرك و پوست و سایر
منافع آنها مىبرد ،و از گوشت آنها مىخورد .
صب ٍْغ ِلالَكلِینَ  »،مىگوید :از رسول
در مجمع البیان در ذیل جمله « ت َنبُت ِبالدُّ ْه ِن َو ِ
خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم روایت شده كه فرمود :زیت درخت مباركى است ،از آن خورش
كنید و از روغنش بر بدن بمالید ()1
( -)1المیزان ج  15 :ص 28 :

خدا شکافنده دانه و هسته است!
ت َو ْ
َّللاَ فَا ِل ُق ال َحب َو النَّ َوى ْ
« إِ َّن َّ
ت ِمنَ ْال َحى ذَ ِل ُك ُم
مخ ِر ُج ْال َم ِی ِ
ى ِمنَ ْال َمیِ ِ
یخ ِر ُج ال َح َّ
َّ
َّللاُ فَأَنى تُؤْ فَ ُكون؟»
« خدا شكافنده دانه و هسته است ،زنده را از مرده و مرده را از زنده پدید مىآورد
(/95انعام)
این است خداى پرستیدنى! پس كجا سرگردان مىشوید؟»
. . .
َضرا ً
« َِ َو ُه َو الَّ ِذى أَنزَ َل ِمنَ الس َم ِ
اء َما ًء فَأ َ ْخ َرجْ نَا بِ ِه نَبَات كل ش ْىءٍ فَأ َ ْخ َرجْ نَا ِم ْنهُ خ ِ
تراكبا ً َو ِمنَ النَّ ْخ ِل ِمن ْ
ْ
طل ِع َها قِ ْن َو ٌ
ان دَانِیَةٌ َو َجنَّ ٍ
ب َو
ت ِم ْن أ َ ْعنَا ٍ
نخ ِر ُج ِم ْنهُ َحبًّا ُّم َ
َّ
انظروا ِإلى ث َ َم ِر ِه ِإذَا أَثْ َم َر َو یَ ْن ِع ِه ِإ َّن فى ذَ ِل ُك ْم
َیر ُمت َش ِب ٍه
الز ْیتُونَ َو ُّ
ُ
الر َّمانَ ُمشت َ ِبها ً َو غ َ
الَیَ ٍ
ت ِلقَ ْو ٍم یُؤْ ِمنُونَ ! »
« او است كه از آسمان آبى نازل كرده كه با آن همه روئیدنىها را پدید آوردهایم و
از جمله سبزهاى پدید آوردهایم كه از آن دانههاى روى هم چیده پدید مىكنیم و از
نخل و از گل آن خوشههاى آویخته و باغها از تاكها و زیتون و انار و مانند و
ناهمانند هم كردهایم  ،میوه آنرا هنگام ثمر دادن و رسیدنش بنگرید كه در این
آیات براى گروهى كه ایمان دارند عبرتها است! » ( /99انعام )
این خداى سبحان است كه دانههاى نباتات و هسته را مىشكافد و از آنها گیاه و
درخت مىرویاند ،و مردم را با دانهها و میوههاى آنها روزى مىدهد.
در شكافتن صبح و موقع استراحت قرار دادن شب و همچنین حركت ماه و خورشید
كه باعث پدید آمدن شب و روز و ماه و سال مىگردد ،تقدیر عجیبى به كار رفته و در نتیجه
این تقدیر موجب انتظام نظام معاش انسان و مرتب شدن زندگى او شده ،لذا در ذیل آیه
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یز ْالعَ ِلیم!»
فرموده«:ذَ ِلك ت َ ْقد ُ
ِیر ْالعَ ِز ِ
ش ْيءٍ  »،این است كه ما به وسیله آبى از
َبات ُك ِل َ
مراد از اینكه فرمود «:فَأ َ ْخ َرجْ نا ِب ِه ن َ
آسمان مىفرستیم گیاهان را مىرویانیم ،و آن قوه نموى كه در روئیدنىها است به ظهور
درآورده گیاهان و درختان و آدمیان و سایر انواع حیوانات را نمو مىدهیم.
تراكبا  »،انعقاد بعضى بر باالى بعضى دیگر است ،نظیر خوشه
منظور از « َحبًّا ُّم َ
گندم كه در آن دانهها روى هم قرار دارد ،و« ِمن ْ
طل ِع َها »،به معناى اولین مرحله ظهور
خرما بر شاخههاى نخل است ،و« قِ ْن َو ٌ
ان  »،خوشه خرما را گویند ،و« دانیة »،به معناى
نزدیك و« مشتبه غیر متشابه » به معناى هم شكل و مخالف در شكل نوعى است ،و « یَ ْن ِع ِه
 »،در میوه ،رسیدن و پخته شدن آن را گویند.
خداى تعالى در این آیه شریفه چند فقره از چیزهایى را كه به دست قدرت خود
آفریده خاطرنشان ساخته تا آنان كه داراى عقل و بصیرتند در خلقت آنها نظر كرده و بدین
وسیله به توحید خداى تعالى راه یابند بعضى از آن مذكورات امورى هستند مربوط به
زمین ،مانند شكافتن دانهها گیاهان و هستههاى درختان و امثال آن ،بعضى دیگر امورى
هستند مربوط به آسمان ،مانند پدید آوردن شب و صبح و به وجود آوردن آفتاب و ماه و
ستارگان ،بعضى دیگر مربوط به خود آدمى و اینكه تمامى افراد بشر از یك فرد منشعب
شده ،كه بعضى از آنان مستقر و بعضى دیگر مستودعند ،و بعضى دیگر امورى هستند
مربوط به همه آن مذكورات ،و آن فرستادن باران از آسمان و فراهم ساختن غذا براى
نباتات ،میوه ها ،حیوانات و آدمیان و رویاندن اشیایى كه قوه روئیدن دارند مانند گیاه و
حیوان و انسان است)1( .
( -)1المیزان ج  7 :ص 397 :

سوگند خدا به میوه ها
ین َو َّ
ون! »
الز ْیت ُ ِ
« َو ال ِت ّ ِ
« قسم به انجیر و زیتون!» ( 1و /2تین)
انجیر و زیتون دو میوه معروف است ،كه خداى تعالى به آنها سوگند یاد كرد ،به
خاطر اینكه در آنها فواید بسیار زیادى و خواص و منافعى سراغ داشته است)1( .
( -)1المیزان ج  20 :ص 540 :

جواز خوردن میوه و زرع
مخت َ ِلفا ً
ع ْ
ت َو النَّ ْخ َل َو َّ
َیر َم ْع ُروش ٍ
ت َّم ْع ُروش ٍ
« َو ُه َو الَّذِى أَنشأ َ َجنَّ ٍ
الز ْر َ
ت َو غ َ
أُكلُهُ َو َّ
َیر ُمت َش ِب ٍه كلُوا ِمن ث َ َم ِر ِه ِإذَا أَثْ َم َر َو َءاتُوا
الز ْیتُونَ َو ُّ
الر َّمانَ ُمت َشبها ً َو غ َ
سرفِینَ !»
سرفُوا إِنَّهُ ال ِ
یحب ْال ُم ِ
َحقَّهُ یَ ْو َم َحصا ِد ِه َو ال ت ُ ِ
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« او است كه باغهاى داربست زده و بى داربست و نخل و كشتزارها كه میوه
آن مختلف است و زیتون و انار همانند و غیر همانند آفریده ،از میوه آن
چون میوه آورد بخورید و حق خدا را از آن هنگام چیدنش بدهید و اسراف
( /141انعام)
مكنید كه خدا مسرفان را دوست ندارد».
جنات معروشات عبارت خواهد بود از تاكستانها و باغهاى انگور و مانند آنها ،و
جنات غیر معروشات باغهایى كه درختهاى آن بر تنه خود استوار باشد نه بر داربست .و
ع ْ
اینكه فرمودَ « :و َّ
مخت َ ِلفا ً أُكلُهُ »،معنایش این است كه خوردنىها و دانههاى آن زرع
الز ْر َ
مختلف است ،یكى گندم است و یكى جو ،یكى عدس است و آن دیگرى نخود.
مقصود از متشابه و غیر متشابه در جمله و الزیتون و الرمان متشابها و غیر متشابه
بطورى كه از سیاق برمىآید این است كه هر یك از آن میوهها از نظر طعم و شكل و رنگ
و امثال آن هم متشابه دارد و هم غیر متشابه.
« كلُوا ِمن ث َ َم ِر ِه ِإذَا أَثْ َمر  »،...امرى كه در اینجا است امر وجوبى نیست ،بلكه تنها
اباحه را مىرساند ،چون از اینكه قبال مساله خلقت جنات معروشات و نخل و زرع و غیر
آن را خاطر نشان ساخته بود به دست مىآید كه امر به خوردن از میوههاى آنها امر در
مورد توهم منع است و معلوم است در چنین موردى صیغه امر تنها اباحه را مىرساند نه
وجوب را .
در حقیقت تقدیر كالم این است كه :خداوند آن كسى است كه جنات و نخل و زرع را آفرید و
به شما دستور داد تا از میوههاى آنها بخورید و امر فرمود كه در موقع چیدن آن حق واجبش
را بپردازید ،و شما را از اسراف در آن منع و نهى كرد .و این سیاق بهترین دلیل است بر
اینكه معناى دستور داد این است كه به شما اجازه داد)1( .
( -)1المیزان ج  7 :ص 500 :

دادن حق فقرا در زمان برداشت محصول
و مقصود از حق در جمله« َو َءاتُوا َحقَّهُ یَ ْو َم َحصا ِد ِه  »،آن حق ثابتى است كه
متعلق به میوههاى مذكور مىشود .اگر فرمود :حق میوه را بپردازید به این جهت است كه
حق مزبور به آن میوهها تعلق مىگیرد ،همچنانكه گفته مىشود :حق فقراء چون حق به فقرا
ارتباط خاصى دارد.
آیه شریفه به طور اجمال و سربسته از میوهها و حبوبات حقى براى فقرا قائل شده،
و فرموده كه در روز درو غالت و چیدن میوهها حق فقرا باید داده شود.
و این اشاره به حكم عقل است ،و در حقیقت حكمى را كه عقل در این باره دارد
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امضاء كرده نه اینكه بخواهد مساله زكات را خاطرنشان سازد ،چون این آیه شریفه در مكه
نازل شده و تشریع زكات و وجوب آن در مدینه اتفاق افتاده است.
عالوه بر این ،اگر آیه شریفه راجع به زكات واجب مىبود مىبایست زكات در همه
انواع نامبرده در آیه واجب بوده باشد ،و حال آنكه در میان آنها چیزهایى هست كه زكات
ندارد.
بله ،بعید نیست بگوییم این آیه اجمال همان تفصیلى است كه بعدا در مدینه نازل
شده ،چون بطور كلى اصول شرایعى كه در مدینه بطور تفصیل نازل شده در مكه بطور
اجمال نازل گردیده است)1( .
( -)1المیزان ج  7 :ص 500 :

نهی از اسراف در استفاده از میوه و زرع
سرفُوا ! » معنایش این است كه در استفاده از این میوهها و
و اینكه فرمودَ «:و ال ت ُ ِ
غالت از آن حدى كه براى معاش شما صالح و مفید است تجاوز مكنید ،درست است كه شما
صاحب آن هستید و لیكن نمىتوانید در خوردن آن و بذل و بخشش از آن زیاده روى كنید ،و
یا در غیر آن مصرفى كه خدا معین نموده به كار بزنید مثال در راه معصیت خدا صرف
نمایید .و همچنین فقیرى كه از شما مىگیرد نمىتواند در آن اسراف نموده مثال آنرا تضییع
كند .پس آیه مطلق و خطاب آن شامل جمیع مردم است چه مالك و چه فقیر)1( .
( -)1المیزان ج  7 :ص 500 :

روایات وارده در زمینه حق فقرا در میوه و زرع
یحب
سرفُوا ِإنَّهُ ال ِ
در تفسیر قمى  ...در ذیل جمله« َو َءاتُوا َحقَّهُ یَ ْو َم َحصا ِد ِه َو ال ت ُ ِ
سرفِینَ  »،گفته است :احمد بن ادریس از احمد بن محمد از على بن حكم از ابان بن
ْال ُم ِ
عثمان از شعیب عقرقوفى براى ما حدیث كرد كه وى گفته است :من از امام صادق
علیهالسالم معناى جمله« َو َءاتُوا َحقَّهُ یَ ْو َم َحصادِه  »،را پرسیدم ،فرمود :حق از خوشه
(گندم و جو  )...یك دسته و از خرما هنگامى كه چیده شود یك مشت است.
سپس اضافه كرد كه از ایشان پرسیدم آیا ممكن است انسان این حق را بعد از بردن
خرمن به خانه بپردازد؟ فرمود :نه اگر قبل از بردنش بپردازد به سخاوت وى نزدیكتر
است.
و نیز در همان تفسیر از احمد بن ادریس از برقى از سعد بن سعد از حضرت رضا
علیهالسالم نقل كرده كه شخصى از آن جناب پرسید :اگر در موقع درو و برداشت حاصل
مساكین حاضر نباشند چه باید كرد؟ حضرت فرمود :در این صورت تكلیفى بر او نیست.
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و در كافى از على بن ابراهیم از ابن ابى عمیر از معاویه بن حجاج روایت كرده كه
گفت :من از امام صادق علیهالسالم شنیدم كه مىفرمود :در زراعت دو حق هست :حقى
است گرفتنى و حقى است دادنى .عرض كردم گرفتنى آن كدام است و دادنیش كدام؟ فرمود:
حقى كه از زراعت به حكم اجبار مىگیرند همان عشر و نصف عشر (صدى ده و صدى
پنج) است و اما آن حقى كه انسان خودش به طیب خاطر خود مىدهد همان حقى است كه
آیهَ « :و َءاتُوا َحقَّهُ یَ ْو َم َحصا ِد ِه !» متعرض آن است.
و مقصود از روز حصاد همان روزى است كه شروع به چیدن مىشود و به تدریج
روى هم انباشته مىگردد ،همه این مدت روز حصاد است.
آنگاه معاویه بن حجاج اضافه كرد( كه مطلب دیگرى را نیز امام فرمود )،و به
خاطرم جز این نیست كه فرمود :حقى كه در روز حصاد باید داد عبارت از این است كه در
طول مدت حصاد هر دفعه كه مسكینى مراجعه مىكند یك دسته به او بدهد تا از حصاد فارغ
شود.
و نیز در كافى به سند خود از ابن ابى نصر از حضرت ابى الحسن رضا علیهالسالم
سرفُوا !»
روایت كرده كه از آنجناب از معناى جمله« َو َءاتُوا َحقَّهُ یَ ْو َم َحصا ِد ِه َو ال ت ُ ِ
پرسیدم ،حضرت فرمود :پدرم بارها مىفرمود :اسراف در روز درو و روز چیدن خرما به
این است كه انسان با دو مشت خود بدهد.
آنگاه فرمود پدرم وقتى در چنین مواقعى به غالمى برمىخورد كه با دو مشت خود
صدقه مىداد ،صدایش مىزد و مىفرمود :خرما را مشت مشت و سنبل (خوشه) را دسته
دسته بده!
و نیز در همان كتاب به سند خود از مصادف روایت كرده كه گفت :وقتى
در خدمت امام صادق علیهالسالم در یكى از زمینهاى زراعیش بودم ،موقعى بود كه داشتند
درو مى كردند ،اتفاقا سائلى نزدیك آمد و سؤال كرد من در جوابش گفتم خدا روزیت دهد،
حضرت فرمود :ساكت ،شما نمىتوانید چنین جوابى بدهید مگر بعد از آنكه به سه نفر داده
باشید پس از آن در دادن و ندادن مختارید.
و در تفسیر عیاشى از امام صادق علیهالسالم نقل شده كه در ذیل آیه مذكور
فرموده :از محصول جمعآورى شده خود به هر مسلمانى كه نزدت آمد ،بده و اگر هیچ
مسلمانى نزدت نیامد به مشرك بده.
و در كتاب الدر المنثور است كه ابن منذر ،نحاس ،ابو الشیخ و ابن مردویه از ابى
سعید خدرى روایت كردهاند كه گفت :رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم در ذیل آیه« َو َءاتُوا
َحقَّهُ یَ ْو َم َحصا ِد ِه !» فرمود :آن حق عبارت است از آنچه از سنبلها مىریزد)1( .
( -)1المیزان ج  7 :ص 500 :
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زوج ثمرات
ت َجعَ َل فِی َها
سى َو أَن َهرا ً َو ِمن كل الث َّ َم َر ِ
« َو ُه َو الَّذِى َمدَّ األ َ ْرض َو َجعَ َل فِی َها َر َو َ
ار إِ َّن فى ذَ ِلك الَیَ ٍ
ت ِلقَ ْو ٍم یَتَفَ َّك ُرونَ »،
َین یُ ْغشى الَّ ْی َل الن َه َ
ین اثْن ِ
زَ ْو َج ِ
« اوست كه زمین را بگسترد ،و در آن كوهها و جویهایى قرار داد و از هر قسم
میوه دو صنف پدید آورد ،شب را با روز مىپوشاند ،كه در اینها براى گروهى كه
بیندیشند عبرتها است»،
ص ْن َو ٌ
َیر
ب َو زَ ْر ٌ
ع َو ِ
ض ِقط ٌع ُّمت َ َج ِو َرتٌ َو َجنَّتٌ ِم ْن أ َ ْعنَ ٍ
ان َو غ ُ
« َو فى األ َ ْر ِ
نخی ٌل ِ
ض فى األُك ِل ِإ َّن فى ذَ ِلك الَ َی ٍ
ت ِلقَ ْو ٍم
على بَ ْع ٍ
ان یُسقَى ِب َماءٍ َو ِح ٍد َو نُفَض ُل بَ ْعض َها َ
ِ
ص ْن َو ٍ
ُ
یَ ْع ِقلون»،
« در زمین ،قطعههاى پهلوى هم هست و با باغهائى از انگور و كشت و نخل ،از
یك بن و غیر یك بن ،كه از یك آب سیراب مىشوند ،و ما میوههاى بعضى از آنها
را بر بعضى دیگر مزیت دادهایم ،كه در اینها براى گروهى كه تعقل كنند
( 3و /4رعد )
عبرتهاست».
كلمه مد در مداالرض به معناى گستردن است ،یعنى زمین را به نحو شایستهاى كه
بشود در آن زندگى كرد و حیوان و نبات و اشجار در آن پدید آیند ،گسترده كرد .و اینكه
گستردن زمین را به خداى تعالى نسبت داد به منزله تمهید و مقدمه براى جمله ایست كه به
آن ملحق مىشود و كالم طورى ریخته شده كه هر جمله ،فرع جمله قبلى خودش است ،و
غرض از آن  -و خدا داناتر است  -بیان تدبیر خدا براى امور سكنه زمین از انسان و حیوان
است ،كه چه تدابیرى در حركت آنها براى طلب رزق ،و در سكونشان جهت آسایش بكار
برده و بهمین منظور زمین را گسترده كرد ،كه اگر گسترده نمىكرد انسان و حیوان
نمىتوانست در آن ادامه زندگى دهد ،و اگر هم یكسره گسترده مىشد و در آن پستى و بلندى
وجود نمىداشت باز هم صالح براى زندگى نبود ،چون آبهایى كه در آن ذخیره شده بر سطح
آن جریان نمىیافت و زراعت و بستانى به وجود نمىآمد ،و لذا خداى تعالى كوههاى بلند و
پاىبرجا در آن میخكوب كرده و آنچه آب از آسمان مىفرستد در آن كوهها ذخیره نموده و
نهرهایى از اطراف آنها جارى و چشمههایى بر دامنهها روان مىسازد ،و كشتزارها و
باغات را سیراب مىكند ،و میوههاى مختلف تلخ و شیرین و تابستانى و زمستانى و اهلى و
جنگلى ببار مىآورد ،و شب و روز را كه دو عامل قوى در رشد میوهها و حاصلها است
بر زمین مسلط مىسازد ،آرى شب و روز سرما و گرما را به وجود مىآورند و این دو نیز
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در نضج و نمو و انبساط و انقباض موجودات زمین تاثیر دارند .
و نیز روشنى و تاریكى را كه تنظیم كننده حركات حیوانات و انسان است و سعى و
كوشش آنها را در طلب رزق و سكونت و استراحتشان منظم مىكند ببار مىآورند .
پس گستردن زمین ،راه را براى ایجاد كوههاى ریشهدار ،و كوهها راه را براى
جارى شدن نهرها ،و جارى شدن نهرها راه را براى پیدایش میوههاى نر و ماده و رنگهاى
مختلف آن هموار ساخته ،با ایجاد شب و روز اغراض مذكور به نحو كمال حاصل
مى گردد ،و در همه اینها تدبیرى است متصل و متحد كه از وجود مدبرى حكیم و واحد و
بىشریك در ربوبیت كشف مىكند ،و در همه اینها آیاتى است براى مردمى كه تفكر كنند .
ین اثْنَین - » ،یعنى و از جمیع میوههایى كه
« َو ِمن كل الث َّ َم َر ِ
ت َجعَ َل فِی َها زَ ْو َج ِ
ممكن است وجود یابد ،در زمین انواع متخالف و مختلفى از حیث نوع ،از حیث تابستانى و
زمستانى ،از حیث شیرینى و غیر آن ،و از حیث ترى و خشكى آن قرار داد .
در زمین قطعههایى هست نزدیك بهم و همسایه هم كه خاكش از نظر طبع شبیه بهم
است و در آنها باغهاى انگور مىروید كه خود از میوههایى است كه از نظر شكل و رنگ و
طعم و درشتى و ریزى و لطافت و خوبى بسیار با هم مختلفند ،و همچنین حاصلهایى
مىروید كه جنس و صنف آنها مختلف است ،گندم و جو این محل با گندم و جو محل دیگر
مختلف است .
و نیز خرما مىروید كه بعضیها مثل همند ،و از یك ریشه جوانه مىزنند ،و بعضى
مثل هم نیستند ،با اینكه زمین یكى است و همه از یك آب مشروب مىشوند ،و ما بعضى را
بر بعضى بخاطر مزیت مطلوبى كه در صفات آنست برترى دادیم .
ما فوق تمامى سببها سببى است كه هم ماده عالم را ایجاد كرده و هم در آن،
صورتها و آثار گوناگون و بىشمارى به كار برده ،و به عبارت دیگر ،در این میان سبب
واحدى است داراى شعور و اراده كه این اختالفات ،مستند به ارادههاى مختلف اوست كه
اگر اختالف ارادههاى او نمىبود هیچ چیزى از هیچ چیز دیگر متمایز نمىشد )1( .
( -)1المیزان ج  11 :ص 396 :

میوه ،نخل ،دانه ،و ریاحین :نعمتهای انکار ناپذیر خدا
« َو األ َ ْرض َوضعَ َها ِلألَن َِام»،
« و زمین را براى مردم گسترده كرد»،
« فِی َها فَ ِك َهةٌ َو النَّ ْخ ُل ذَات األ َ ْك َم ِام»،
« زمینى كه در آن میوهها و نخل داراى غالف هست»،
الری َح ُ
ان»،
« َو ال َحب ذُو ْالعَ ِ
صف َو َّ
« و دانههاى داراى سبوس و گیاهان معطر است»،
ان؟ »
« فَ ِبأَى َء ِ
االء َر ِب ُك َما ت ُ َك ِذبَ ِ
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« پس اى جن و انس! دیگر كدامیك از نعمتهاى پروردگارتان را كفران مىكنید؟»
( 10تا  /13الرحمن)
« فِی َها فَ ِك َهةٌ َو النَّ ْخ ُل ذَات األ َ ْك َم ِام »،مراد از فاكهة میوههاى غیر خرما است ،منظور
از اکمام غالف خرما است ،كه آن را طلع نیز مىگویند.
الری َح ُ
ان »،یعنى در زمین دانه و ریحان نیز هست ،و
« َو ال َحب ذُو ْالعَ ِ
صف َو َّ
منظور از دانه هر چیزى است كه قوت و غذا از آن درست شود ،مانند گندم و جو و برنج و
غیره ،و كلمه عصف به معناى غالف و پوسته دانههاى مذكور است ،كه در فارسى آن را
سبوس گویند .
كلمه ریحان به معناى همه گیاهان معطر چون نعناء و مرزه و ریحان فارسى و
آویشن و پونه و امثال اینها است .
ان؟ » كلمه آالء به معناى نعمت است.
« فَ ِبأَى َء ِ
االء َر ِب ُك َما ت ُ َك ِذبَ ِ
خطاب در آیه متوجه عموم جن و انس است ،به دلیل اینكه در آیات بعد صریحا
خطاب را متوجه جن و انس كرده است.
و به خاطر همین كه خطاب را متوجه كل جن و انس نموده توانسته در خالل بر
شمردن نعمتها و آالى رحمان از شداید روز قیامت و عقوبتهاى مجرمین و اهل آتش خبر
دهد ،و آنها را هم جزو نعمتها بر شمارد ،آرى همین شداید و عقوبتها وقتى با كل انس و جن
مقایسه شود نعمت مىشود)1( .
 -1المیزان ج  19 :ص 164 :

گیاهان و حبوبات و میوه ها ،محصول مردن و زنده شدن زمین
« َو َءایَةٌ ل ُه ُم األ َ ْرض ْال َم ْیتَةُ أَحْ یَ ْینَ َها َو أ َ ْخ َرجْ نَا ِمن َها َحبًّا فَ ِم ْنهُ یَأْكلُونَ »،
« و زمین مرده براى ایشان آیتى است كه زندهاش كردیم و دانه از آن بیرون
آوردیم دانههایى كه از آن مىخورند»،
ْ
« َو َجعَ ْلنَا فِی َها َجنَّ ٍ
ُون»،
ت ِمن ِ
نخی ٍل َو أ َ ْعنَ ٍ
ب َو فَ َّج ْرنَا فِی َها ِمنَ العُی ِ
« و در آن باغها و نخلها و انگورها قرار دادیم و در آن چشمههایى روان كردیم»،
شكرونَ »،
ع ِملَتْهُ أ َ ْیدِی ِه ْم أ َ فَال یَ ُ
« ِلیَأْكلُوا ِمن ث َ َم ِر ِه َو َما َ
« تا مردم از ثمره آن و كارهاى خود برخوردار شوند آیا باز هم شكرگزارى
نمىكنند؟»
« س ْب َحنَ الَّذِى َخلَقَ األ َ ْز َو َج كلَّ َها ِم َّما تُن ِبت األ َ ْرض َو ِم ْن أَنفُ ِس ِه ْم َو ِم َّما ال یَ ْعلَ ُمونَ »،
« منزه است آن كسى كه تمامى جفتها را بیافرید چه آن جفتهایى كه از زمین
مىرویاند و چه از خود انسانها و چه از آن جفتهایى كه انسانها از آن اطالعى
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ندارند!»( 33تا  36یس)
مىخواهد اشاره كند به اینكه :این غذاهاى نباتى كه شما در اختیار دارید از آثار
زنده كردن زمین مرده است ،كه خدا حیات در آن مىدمد و آن را كه زمینى مرده بود مبدل
به حبوبات و میوهها مىكند تا شما از آن بخورید.
بنا بر این به یك نظر آیت خود زمین نیست ،بلكه زمین مرده است ،از این جهت كه
مبدأ ظهور این خواص است ،و تدبیر ارزاق مردم به وسیله آن تمام مىشود .
« َو أ َ ْخ َرجْ نَا ِمن َها َحبًّا »،یعنى ما از زمین گیاهانى رویاندیم و از آن گیاهان حبوباتى
مانند گندم ،جو ،برنج ،و سایر دانههاى خوراكى در اختیارشان قرار دادیم .
و جمله « فَ ِم ْنهُ یَأْكلُونَ  »،نتیجهگیرى از بیرون آوردن حبوبات از زمین است ،چون
با خوردن حبوبات تدبیر تمام مىشود.
« َو َجعَ ْلنَا فِی َها َجنَّ ٍ
ُون »،كلمه جنت به
ت ِمن ِ
نخی ٍل َو أ َ ْعنَ ٍ
ب َو فَ َّج ْرنَا فِی َها ِمنَ ْالعُی ِ
معناى هر بستانى است كه داراى درخت باشد ،و با درختانش زمین را مستور كرده باشد و
كلمه نخیل جمع نخل است كه از درختان معروف است .
و كلمه اعناب هم بر درخت انگور اطالق مىشود و هم بر میوه آن .
شكرونَ  »،ما در زمین بستانها قرار
ع ِملَتْهُ أ َ ْیدِی ِه ْم أ َ فَال یَ ُ
« ِلیَأْكلُوا ِمن ث َ َم ِر ِه َو َما َ
دادیم ،و نیز آن را شكافتیم و چشمهها روان ساختیم ،تا مردم از میوه آن باغها بخورند،
میوهاى كه دست خود آنان درستش نكرده تا در تدبیر ارزاق شریك ما باشند ،بلكه ایجاد میوه
و تتمیم تدبیر ارزاق به وسیله آن از چیزهایى است كه مخصوص ماست ،بدون اینكه از آنها
كمكى گرفته باشم ،پس با این حال چه مىشود ایشان را كه شكرگزارى نمىكنند .
در مقام منتگذارى بر مردم به خلقت چارپایان ،به منظور تدبیر امر ارزاق آنان و
ع ِملَ ْ
ت أَیْدینا أ َ ْنعاما ً  »،...و « َ ...و ِم ْنها
حیاتشان مىفرماید « :أ َ َو لَ ْم یَ َر ْوا أَنَّا َخلَ ْقنا لَ ُه ْم ِم َّما َ
ب أَفَال یَ ْش ُك ُرونَ ؟» ( 71تا  /73یس)
شار ُ
یَأ ْ ُكلُونَ  »،و « َو لَ ُه ْم فیها َمنافِ ُع َو َم ِ
چون در این آیه نیز مىفرماید :خلقت چارپایان كه وسیله اكل و شرب شماست،
عمل دست من است ،یعنى عمل دست شما نیست.
« س ْب َحنَ الَّذِى َخلَقَ األ َ ْز َو َج كلَّ َها ِم َّما تُن ِبت األ َ ْرض َو ِم ْن أَنفُ ِس ِه ْم َو ِم َّما ال یَ ْعلَ ُمونَ »،
این آیه تنزیه خداى تعالى را انشاء مىكند ،چون قبال متذكر شد كه شكر او را در برابر
خلقت انواع نباتات و رزقها از حبوبات و میوهها براى آنان نكردند ،با اینكه این كار را از
راه تزویج بعضى نباتات با بعضى دیگر كرده ،همچنان كه در جاى دیگر نیز فرمودهَ « :و
هیج/7( ».ق )
ج بَ ٍ
أ َ ْنبَتْنا فیها ِم ْن ُك ِل زَ ْو ٍ
در ضمن این آیه اشاره مىكند به اینكه :مساله تزویج دو چیز با هم و پدید آوردن
چیز سوم ،اختصاص به انسان و حیوان و نبات ندارد ،بلكه تمامى موجودات را از این راه
پدید مىآورد)1( .
 - 1المیزان ج  17 :ص 124 :
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تلون رنگ میوه ها و نباتات
ّ
ت ْ
« أ َ لَ ْم ت ََر أ َ َّن َّ
اء َما ًء فَأ َ ْخ َرجْ نَا ِب ِه ث َ َم َر ٍ
مخت َ ِلفا ً أ َ ْل َون َها َو ِمنَ ْال ِجبَا ِل
َّللاَ أَنزَ َل ِمنَ الس َم ِ
یض َو ُح ْم ٌر ْ
ف أ َ ْل َون َها َو غ ََرابِیب سود ٌ»،
ُجدَد ُ بِ ٌ
مخت َ ِل ٌ
« آیا ندیدى كه خدا از آسمان ،آبى فرستاد پس با آن میوههایى از زمین بیرون
كردیم كه رنگهاى مختلف دارد ،و نیز از كوهها راههاى سفید و سرخ با رنگهاى
( /27فاطر)
مختلف و سیاهىهاى غلیظ پدید آوردیم؟»
این آیه حجت دیگرى است بر مساله توحید ،به این بیان كه خداى سبحان آب را
بوسیله بارانها از آسمان نازل مىكند و این خود قوىترین عامل براى روییدن نباتات و
میوههاست ،و اگر بیرون آمدن میوهها از مقتضاى همین آمدن باران بود ،باید همه میوهها به
یكرنگ باشند ،چون آب باران یكى است ،و حال اینكه مىبینیم الوان مختلفى دارند ،پس
همین اختالف الوان داللت مىكند بر اینكه تدبیر الهى دست اندر كار این رنگآمیزى است .
و اما اینكه گفتهاند :این رنگآمیزیها منوط به اختالف عواملى است كه در آنها مؤثر
است ،و از آن جمله اختالف عناصر موجود در آنهاست ،كه از نظر نوع و مقدار و تركیب
مختلف هستند حرف صحیحى نیست ،براى اینكه ما سؤال خود را از این كه این رنگهاى
مختلف از كجا آمد ،برداشته ،و به اینجا منتقل مىكنیم كه این اختالف عوامل از كجا آمد ،با
اینكه تمامى این عوامل منتهى مىشود به عامل ماده ،كه در همه هست .
پس اختالف عناصرى كه موجودات از آنها تركیب مىشوند ،خود دلیل بر این است
كه عامل دیگرى ماوراى ماده هست كه ماده را به سوى صورتهاى گوناگون سوق مىدهد
.
و ظاهرا مراد از اختالف الوان میوهها ،اختالف خود الوان است ،ولى الزمهاش
اختالفهاى دیگرى از جهت طعم و بو و خاصیت نیز مىباشد)1( .
( - )1المیزان ج  17ص 55

عوامل رشد کشت و زرع و مراحل آن
یخ ِر ُج ِب ِه زَ ْرعا ً
ض ث ُ َّم ْ
« أ َ لَ ْم ت ََر أ َ َّن َّ
َّللاَ أَنزَ َل ِمنَ الس َم ِ
اء َما ًء فَسلَ َكهُ یَنَبِی َع فى األ َ ْر ِ
ْ
تراهُ ُمصفَ ًّرا ث ُ َّم یجْ عَلُهُ ُحطما ً ِإ َّن فى ذَ ِلك لَ ِذ ْك َرى ألُولى األ َ ْلبَب»،
مخت َ ِلفا ً أ َ ْل َونُهُ ث َّم یَ ِهی ُج فَ َ
« مگر ندیدى كه خدا از آسمان آبى را فرستاد و همان را در رگ و ریشهها و
منابع زیرزمینى بدوانید و سپس به وسیله همان آب همواره كشت و زرع بیرون
مىآورد ،زرعى با رنگهاى گوناگون و سپس آن زرع را مىخشكاند و تو مىبینى
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كه پس از سبزى و خرمى زرد مىشود آنگاه آن را حطامى مىسازد كه در این
(  /21زمر)
خود تذكرى است براى خردمندان!»
زرع عبارت است از آنچه از زمین مىروید و مانند درخت ساقه ندارد .
شجر عبارت است از آنچه كه ساقه و شاخه دارد .
نبات هر دو قسم روییدنى را شامل مىشود .
بهیج به معناى نهایت مرتبه خشك شدن نبات است.
حطام به معناى كاه و خس متفرق است .
خداوند آب را در چشمهها و رگههاى زمینى كه چون رگهاى بدن آدمى است داخل
كرده ،و زمین آن را از جانبى به جانبى دیگر انتقال مىدهد و سپس به وسیله همان آب
همواره كشت و زرع بیرون مىآورد ،زرعى با رنگهاى گوناگون و سپس آن زرع را
مىخشكاند و تو مىبینى كه پس از سبزى و خرمى زرد مىشود آنگاه آن را حطامى
مىسازد كه در این خود تذكرى است براى خردمندان!
آیه شریفه  -به طورى كه مالحظه مىكنید  -بر یگانگى خداى تعالى در ربوبیت
احتجاج مىكند )1( .
( - )1المیزان ج  17 :ص 386 :

روئیدنی های زمین
ُشرا بَینَ یَدَى َرحْ َمتِ ِه َحتى ِإذَا أَقَلَّت س َحابا ً ثِقَاالً س ْقنَهُ ِل َبلَ ٍد
الریَ َح ب َ
« َو ُه َو الَّذِى ی ُْر ِس ُل ِ
ت َكذَ ِلك ْ
َّم ِی ٍ
نخ ِر ُج ْال َم ْوتى لَ َعلَّ ُك ْم
ت فَأَنزَ ْلنَا ِب ِه ْال َما َء فَأ َ ْخ َرجْ نَا ِب ِه ِمن كل الث َّ َم َر ِ
كرونَ »،
تَذَ ُ
« و اوست كه در پیشاپیش رحمت (باران) خود بادها را مژده دهنده مىفرستد تا
آنگاه كه ابرى سنگین بردارد آن را به سرزمین مرده برانیم بدانوسیله آب فرو
باریم و با آن آب از هر گونه میوهها از زمین بیرون آوریم ،همچنان مردگان را
بیرون آوریم شاید شما متذكر شوید!»
یخ ُر ُج نَبَاتُهُ بِإ ِ ْذ ِن َر ِب ِه َو الَّذِى َخبُث ال ْ
الطیب ْ
صرف
یخ ُر ُج إِال نَ ِكدا ً كذَ ِلك نُ ِ
« َو ْالبَلَد ُ ِ
ت ِلقَ ْو ٍم یَش ُك ُرونَ »،
االَیَ ِ
« و سرزمین پاك روئیدنیش به اذن خدایش بیرون مىآید و آنكه ناپاك است(
گیاهش) جز اندكى ناچیز بیرون نمىآید ،همچنان آیات را مىگردانیم و پیاپى ذكر
(57و /58اعراف
مىكنیم براى مردمى كه سپاسگزارند!»
)
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خداى تعالى آن كسى است كه براى جمیع خالیق روزى فراهم نموده و انواع میوهها
و غالت و هر رزق دیگرى را به عجیبترین و لطیفترین وجهى آفریده ،و این خود دلیل
بر این است كه پروردگار دیگرى براى عالم نیست )1( .
( -)1المیزان ج  8 :ص 184:
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فصل هفتم

غذای رسول هللا
و ادب غذا خوردن درخانواده پیامبر

غذاي رسول هللا"ص"
-

-

-

-

غذاهائي را كه رسول هللا"ص" میل مي فرمود ،عبارت بودند از :نان و گوشت
به انواع مختلف؛ خربزه ،شكر ،انگور ،انار ،خرما ،شیر ،هریسه(گندم پخته)،
روغن ،سركه ،كاسني ،بادروج،كلم؛
آن جناب از عسل خوشش مي آمد،
از هر میوه بیشتر انار را دوست مي داشت،
طعام رسول هللا"ص" اگر به دستش مي آمد جو بود ،و حلوایش خرما ،و هیزم
منزلش برگ و شاخه درخت خرما بود،
روزي اصحابش فالوده آوردند و آن حضرت با ایشان تناول فرمود ،و پس از آن
پرسید :این فالوده از چه درست مي شود؟ عرض كردند :روغن را با عسل
مي گذاریم این طور مي شود! فرمود :طعام خوبي است! ( در مورد فالوده
روایتي هست كه مغایر این روایت است).
رسول خدا"ص" نان جو را الك نكرده مي خورد،
رسول خدا"ص" اصالً نان گندم نخورد ،و از نان جو هم یك شكم سیر نخورد،
خربوزه ،انگور و خرما را مي خورد ،و هسته خرما را به گوسفند مي داد،
هیچ وقت سیر ،پیاز و تره میل نمي فرمود ،همچنین عسلي را هم كه در آن
مغافیر بود ،میل نمي كرد ( .مغافیر خلطي است كه در بدن زنبور هضم نشده و
در عسل مي ریزد و بوي آن در دهان مي ماند) ،
رسول خدا"ص" از تمامي انواع غذا ها میل مي فرمود،
هرچه را كه خدا حالل كرده است با اهل بیت و خدمتگزاران خود ،و هروقت كه
ایشان مي خوردند ،مي خورد،
در روزهاي عید قربان دو قوچ ذبح مي كرد ،یكي را از طرف خود و یكي دیگر را
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از طرف فقراي امتش،
تنها در رطب و خرما بود كه آن جناب دست دراز مي كرد و بهترش را بر مي
چید،
هیچ طعامي نزد رسول هللا"ص" حاضر نشد كه در آن خرما باشد ،مگر اینكه
ابتداء از آن خرما میل مي فرمود،
هیچ نعمتي را مذمت نمي فرمود،
در مورد طعام ها نه تنها مذمت نمي كرد ،بلكه از طعم آن تعریف هم مي نمود،
هیچ وقت طعم چیزي را مذمت نمي فرمود و آن را نمي ستود،
هیچ وقت غذائي را مذمت نفرمود ،و اگر آن را دوست مي داشت ،مي خورد ،و
اگر از آن خوشش نمي آمد ،نمي خورد ،ولي آن را مذمت نمي كرد كه دیگران هم
نخورند،
اگر چیزي تعارفش مي كردند آن را تحقیر نمي كرد ،اگر چه یك خرماي پوسیده
باشد.

ادب غذا خوردن و آشامیدن رسول هللا"ص"
-

-

رسول هللا"ص" وقتي غذا میل مي فرمود بسم هللا مي گفت،
رسول خدا"ص" بین هر دو لقمه حمد خداي را مي كرد،
از جلو خود غذا مي خورد ،و از جلوي كسي غذا بر نمي داشت،
هیچ وقت تنها غذا نمي خورد،
وقتي سفره انداخته مي شد ،قبل از سایرین شروع به غذا مي كرد،
وقتي با مردمي غذا میل مي فرمود ،اولین كسي بود كه دست به غذا مي برد ،و
آخرین كس بود كه دست بر مي داشت ،و چنین مي كرد تا همه مردم غذا بخورند،
و خجالت نكشند،
دست راست آن حضرت اختصاص داشت براي خوردن و آشامیدن و دادن و
گرفتن . . . .
غذا را با سه انگشت ابهام و انگشت پهلوي آن و انگشت وسطي بر مي داشت،
و گاهي هم از انگشت چهارمي كمك مي گرفت،
همیشه با تمامي كف دست غذا مي خورد ،نه با دو انگشت ،و مي فرمود :غذا
خوردن با دو انگشت خوردن شیطان است،
رسول خـــــــــــــدا "ص" وقتي خـــــــــــرما میــــــــــــــل مي فرمود ،هسته آن
را روي پشت دست مي گذاشت و آنگاه آن را دور مي انداخت،
وقتي رسول خدا"ص" گوشت میل مي فرمود سر خود را به طرف گوشت پائین
نمي انداخت ،بلكه آن را به طرف دهان خود مي برد و آن را به طور مخصوصي
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و با تمام دندانها مي جوید ،و مخصوصا ً وقتي گوشت میل مي فرمود ،هر دو
دست خود را به خوبي مي شست و آنگاه دست تر را به صورت خود مي كشید،
رسول خـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا"ص" غذاي داغ را نمي خورد ،و صبر مي كرد
تا خنــــــــــــــــك شود ،و مي فرمود :خداي تعالي ما را آتش نخورانیده ،و غذاي
داغ بركت ندارد،
رسول خدا"ص" همیشه خالل مي كرد ( ،حضرت امام صادق "ع" فرمود :خالل
دهن را خوشبو مي كند)،
ظرف غذا را مي لیسید و مي فرمود :غذاي آخر ظرف بركتش از همه آن غذا
بیشتر است ،و وقتي هم كه از غذا فارغ مي شد ،هر سه انگشت خود را یكي پس
از دیگري مي لیسید و دست خود را از طعام مي شست تا پاكیزه گردد،
با هركسي از مسلمانان كه او را دعوت مي كرد هم غذا مي شد ،و هرچه آنها
مي خوردند ،مي خورد ،مگر اینكه براي آنها میهماني سر مي رسید كه در این
صورت با آن میهمان غذا میل مي فرمود،
از هر غذائي بیشتر آن را دوست مي داشت كه شركت كنندگان در آن بیشتر
باشند،
اگر غالمي از آن حضرت دعوت مي كرد ،مي پذیرفت،
شام انبیاء بعد از نماز عشاء بوده است ( ،امیرالمؤمنین علي علیه السالم
فرموده :شما هم شام خوردن را ترك نكنید ،كه باعث خرابي بدن است)،
رسول خدا"ص" هیچ چیزي را دوست تر از آن نمي داشت كه دائما ً گرسنه و از
خدا خائف باشد،
رسول هللا "ص" از همة انبیاء زاهد تر بود ،زیرا عالوه بر كنیزهائي كه داشت،
داراي سیزده همسر بود ،ولي با اینهمه هیچ وقت سفره اي از طعام برایش چیده
نشد ،و هرگز نان گندم نخورد ،و از نان جو هم هیچ شكم سیري نخورد ،و سه
شبانه روز گرسنه مي ماند،
آن حضرت هرگز از روي سیري آروغ نزد،
رسول هللا"ص" از خوردني هاي دنیا اندك و به اطراف دندان خورد،
دهان خود را از خوردني هاي دنیا پر نكرد ،و به آن التفاتي ننمود،
الغرترین اهل دنیا بود از حیث تهیگاه ،و گرسنه ترین شكم بود از جهت شكم،

طرز آشامیدن رسول هللا"ص"
 رسول هللا"ص" هر وقت آب مي آشامید ،ابتداء بسم هللا مي گفت  . . .و آب رابه طور مخصوصي مي مكید و آن را به پري دهان نمي بلعید ،و مي فرمود :درد
كبد از همین قورت دادن است،
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وقــــتي رسول هللا"ص" چـــــیزي مي آشامید ،آشامیدنش با سه نفس بود ،و آن
را مي مكید ،و مثل پاره اي از مردم آن را نمي بلعید،
علي علیه السالم فرمود :چند بار تجربه كردم و دیدم كه  -رسول هللا"ص" آب
یا هر آشامیدني دیگر را به سه نفس مي آشامید ،و در ابتداي هر نفس بسم هللا و
در آخر آن الحمدهلل مي گفت ،از سبب آن پرسیدم ،فرمود :حمد خدا را به منظور
اداي شكر پروردگ ار ،و بسم هللا را به منظور ایمني از ضرر و درد مي گویم،
رسول هللا"ص" در ظرف آشامیدني نفس نمي كشید ،و اگر مي خواست نفس
تازه كند ظرف را دور مي گرفت،
رسول خـــدا"ص" آشامیــــدني هـا را هم در قدح هاي بلوري كه از شام مي
آوردند ،مي آشامید و هم در قدح هاي چوبي و چرمي و سفالي،
رسول خدا"ص" دوست مي داشت از قدح شامي بیاشامد ،و مي فرمود :این
ظرف از نظیف ترین ظرفهائي است كه در دسترس شماست،
آن جناب با كف دست هم آب مي خورد و مي فرمود :هیچ ظرفي پاكیزه تر از
دست نیست.

ادب نشستن رسول هللا براي خوردن غذا
-

-

-

رسول هللا"ص" هیچ وقت بر خوان طعام غــذا نخورد ،بلـكه روي زمــین
مي خورد،
رسول خدا"ص" از روزي كه خداوند او را به نبوت مبعوث كرد و تا روزي كه
از دنیا رفت ،در حال تكیه غذا نخورد ،بلكه مانند بردگان غذا میل مي فرمود،
و مانند آنها مي نشست ،و این براي اظهار كوچكي و تواضع در برابر خداي
ّ
عزوج ّل بود،
رسول خدا"ص" در حال تكیه غذا نخورد ،مگر یك مرتبه ،كه آن هم نشست و از
در معذرت گفت " :بارالهآ من بندة تو و رسول توام ! "
رسول خدا"ص" هیچ وقت در حال تكیه به دست راست یا به دست چپ غذا میل
نمي فرمود ،بلكه مثل بنده ها مي نشست ،و این براي تواضع در برابر خداي ّ
عز
و ج ّل بود،
رسول خدا مثل بنده ها غذا مي خورد ،مثل آنها مي نشست .آن حضرت روي
زمین پست غذا مي خورد ،و روي زمین مي خوابید،
وقتي براي خوردن مي نشست ،بین دو زانو و دو قدم خود را جمع مي كرد،
همانطور كه نمازگزار مي نشیند ،االّ این كه یكي از زانو ها و قدم ها را روي
زانو و قدم دیگر مي گذاشت ،و مي فرمود :من بنده اي هستم و لذا مثل بنده ها
غذا مي خورم ،و مثل آنها مي نشینم!
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 رسول خدا"ص" وقتي سر غذا مي نشست مثل بنده اي مي نشست و به ران چپخود تكیه مي كرد،
 آن حضرت روي زمین غذا مي خورد ،با مساكین و با بردگان هم غذا ميشد.
مسواك كردن رسول هللا "ص"
 از سنن مرسلین یكي مسواك كردن دندان هاست، مسواك كردن باعث رضاي خدا ،و از سنت هاي پیغمبر"ص" و مایة خوشبوئيو پاكیزگي دهان است،
 روایات درباره عادت داشتن رسول خدا"ص" به مسواك و سنت قرار دادن آنبسیار است،
 رسول خدا"ص" همیشه خالل مي كرد.افطارهاي رسول هللا"ص"
 غذاي رسول هللا"ص" شربتي بود كه در افطار مي آشامید ،و شربتي بود كهدر سحر مي خورد ،و خیلي اوقات این شربت عبارت بود از  -شیر ،و خیلي
از اوقات مقداري آب بود كه در آن نان را حل كرده بودند . . . .
 رسول خدا"ص" در روزهائي كه روزه مي گرفت ،اولین چیزي كه با آنافطار مي فرمود ،خرماي تازه و یا خرماي خشك بود،
 رسول خــدا"ص" وقتي روزه مي گرفت ،و براي افــــطار به شیریني دستنمي یافت ،با آب افطار مي كرد ،و در بعضي روایات دارد كه با كشمش افطار
مي فرمود،
 از آل محمد علیهم السالم روایت كرده اند :مستحب است این كه روزه دارسحري بخورد ولو به یك شربت آب ،و روایت شده كه بهترین سحري ها
خرما و قاووت است ،زیرا پیغمبر اكرم "ص" در سحر آن دو را استعمال مي
فرمود،
 رسول خدا"ص" بیشتر اوقات ،و از هر غذائي بیشتر ،هریسه ( گندم پخته)را ،مخصوصا ً در سحرها میل مي فرمود،
 سنت در افطار عید قربان این است كه بعد از نماز انجام شود ،و در عیدفطر قبل از نماز!
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روزه وصال مخصوص رسول هللا"ص"
 رسول هللا"ص" در امر روزه سنت هائي هم مخصوص به خود داشت ،از آنجمله روزه وصال است كه عبارت است از روزه بیشتر از یكروز ،به طوري
كه در میان آنها افطار نشود .رسول خدا "ص" خودش چنین روزه اي
داشت ،ولكن امت را از آن نهي مي كرد ،و مي فرمود :شما طاقت آن را
نداری د ،و اگر مي بینید كه من روزه وصال مي گیرم و چند روز پیاپي بدون
افطار و سحري به سر مي برم براي این است كه خداي تعالي مرا از غذاهاي
آسماني خود سیر و از شرابهاي بهشتي اش سیراب مي سازد! ()1
 مطالب باال از ترجمه تفسیر المیزان  20جلدی ،جلد  6ص ،445و از ترجمه  40جلدی ،جلد  12ص  185خالصه و طبقه بندی
و نقل شده است.

غذای اهل بیت رسول هللا و تهیه و پخت آن
در تفسیر كشاف است كه از ابن عباس روایت آمده كه حسن و حسین بیمار شدند ،و
رسول خدا (ص) با جمعى از صحابه از ایشان عیادت كرد ،مردم به على (ع) گفتند چه
خوب است براى بهبودى فرزندت -فرزندانت -نذرى كنى ،على و فاطمه ،و فضه كنیز آن
دو نذر كردند كه اگر كودكان بهبودى یافتند سه روز روزه بدارند ،بچهها بهبودى یافتند ،و
اثرى از آن كسالت باقى نماند .بعد از بهبودى كودكان ،على از شمعون خیبرى یهودى سه
من قرص جو قرض كرد ،و فاطمه یك من آن را دستاس ،و سپس خمیر كرد ،و پنج قرص
نان به عدد افراد خانواده پخت ،و سهم هر كسى را جلوش گذاشت تا افطار كنند ،در همین
بین سائلى (به در خانه آمده) گفت :سالم بر شما اهل بیت محمد (ص) ،من مسكینى از
مساكین مسلمینم ،مرا طعام دهید كه خدا شما را از مائدههاى بهشتى طعام دهد ،خاندان
پیامبر آن سائل را بر خود مقدم شمرده ،افطار خود را به او دادند ،و آن شب را جز آب
چیزى نخوردند ،و شكم گرسنه دوباره نیت روزه كردند ،هنگام افطار روز دوم طعام را
پیش روى خود نهادند تا افطار كنند ،یتیمى بر در سراى ایستاد ،آن شب هم یتیم را بر خود
مقدم و در شب سوم اسیرى آمد ،و همان عمل را با او كردند.
صبح روز چهارم كه شد على دست حسن و حسین را گرفت ،و نزد رسول خدا
(ص) آمدند ،پیامبر اكرم وقتى بچهها را دید كه چون جوجه ضعیف از شدت گرسنگى
مىلرزند ،فرمود :چقدر بر من دشوار مىآید كه من شما را به چنین حالى ببینم ،آن گاه با
على و كودكان به طرف فاطمه رفت ،و او را در محراب خود یافت ،و دید كه شكمش از
گرسنگى به دندههاى پشت چسبیده (در نسخهاى دیگر آمده كه شكمش به پشت چسبیده) و
چشمهایش گود افتاده از مشاهده این حال ناراحت شد ،در همین بین جبرئیل نازل شد ،و
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عرضه داشت :این سوره را بگیر ،خدا تو را در داشتن چنین اهل بیتى تهنیت مىگوید ،آن
گاه سوره را قرائت كرد.
.مؤلف :این روایت به چند طریق از عطاء از ابن عباس نقل شده ،و بحرانى آن را
در غایة المرام از ابى المؤید موفق بن احمد صاحب كتاب فضائل امیر المؤمنین ،و او به
سند خود از مجاهد از ابن عباس نقل كرده ،و نیز از او به سند دیگرى از ضحاك از ابن
عباس نقل كرده .و نیز از حموینى صاحب كتاب" فرائد السمطین" به سند خود از مجاهد از
ابن عباس نقل كرده .و نیز از ثعلبى و او به سند خود از ابى صالح از ابن عباس نقل كرده
است .و صاحب مجمع البیان از تفسیر واحدى روایت كرده است.
و خالصه این روایت را تفسیر قمى از پدرش از عبد هللا بن میمون از امام صادق
علیهالسالم روایت كرده كه فرمود :نزد فاطمه علیهاالسالم مقدارى جو بود ،با آن عصیدهاى
درست كرد) ،عصیده ،غذایى است كه جو را با روغن آغشته نموده و سپس مىپزند )،همین
كه آن را پختند و پیش روى خود نهادند تا تناول كنند ،مسكینى آمد و گفت خدا رحمتتان كند
مسكینى هستم ،على علیهالسالم برخاست و یك سوم آن طعام را به سائل داد .
چیزى نگذشت كه یتیمى آمد و گفت :خدا رحمتتان كند ،باز على برخاست و یك سوم
دیگر را به یتیم داد .
پس از لحظهاى اسیرى آمد و گفت خدا رحمتتان كند باز على علیهالسالم ثلث آخر
را هم به او داد ،و آن شب حتى طعم آن غذا را نچشیدند ،و خداى تعالى این آیات را در شان
ایشان نازل كرد ،و این آیات در مورد هر مؤمنى كه در راه خدا چنین كند جارى است .
()1
( -)1المیزان ج  20 :ص 199 :
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فصل هشتم

موضوع غذا در قصص انبیاء
پیامبران ،و دستور خوردن غذاهای پاکیزه به آنان
ع ِلی ٌم ! »
الطیبَ ِ
الرس ُل كلُوا ِمنَ
« یَأَی َها ُّ
ت َو ا ْع َملُوا صا ِلحا ً ً إِنى ِب َما ت َ ْع َملُونَ َ
ِ
« اى رسوالن ما از غذاهاى پاكیزه و حالل تناول كنید و به نیكوكارى و اعمال
صالح بپردازید كه من به هر چه مىكنید آگاهم!» (/51مومنون)
خطابى است به عموم پیامبران ،به اینكه از طیبات بخورند!
گویا مراد از خوردن از طعامهاى پاكیزه ارتزاق و تصرف در آن باشد ،حال چه به
خوردن باشد و یا به هر تصرف دیگر.
سیاق آیات شهادت مىدهند به اینكه جمله « كلُوا ِمنَ الطیِبَت »،در مقام منت نهادن
بر انبیاء است ،در نتیجه جمله بعدى هم كه مىفرماید« :ا ْع َملُوا صا ِلحاً »،در این مقام است
كه بفرماید در مقابل این منت و شكرگزارى از آن ،عمل صالح انجام دهند.
در مجمع البیان در ذیل آیه فوق از رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم روایت آورده
كه فرمود :خداى تعالى خودش طیب و پاكیزه است ،و جز پاكیزه قبول نمىكند ،و به مؤمنین
ت!»
الرس ُل كلُوا ِمنَ الطیِبَ ِ
همان دستورى را داده كه به رسوالن خود داده ،و فرموده « :یَأَی َها ُّ
و از یك سو همین خطاب را متوجه مؤمنین كرده و فرموده «:یا أَیُّ َها الَّذینَ آ َمنُوا
ُكلُوا ِم ْن َ
ت ما َرزَ ْقنا ُك ْم!» ( /172بقره) ()1
طیِبا ِ
( -)1المیزان ج  15 :ص 42 :

آزمایش یهود بوسیله صید ماهی
ت إِ ْذ ت َأْتِی ِه ْم ِحیت َانُ ُه ْم
اض َرة َ ْالبَحْ ِر إِ ْذ یَ ْعد ُونَ فى الس ْب ِ
ع ِن ْالقَ ْریَ ِة الَّتى كانَت َح ِ
« َو سئ َْل ُه ْم َ
شرعا ً َو یَ ْو َم ال یَسبِتُونَ ال ت َأْتِی ِه ْم كذَ ِلك نَ ْبلُو ُهم بِ َما كانُوا یَ ْفسقُونَ »،
یَ ْو َم س ْبتِ ِه ْم َّ
« ایشان را از دهكدهاى كه نزدیك دریا بود بپرس ،چون به حرمت شنبه تعدى
كردند چون ماهىهایشان روز شنبه دسته دسته سوى ایشان مىآمدند ،و روزى كه
شنبه نمىگرفتند نمىآمدند ،بدینسان به سزاى آن عصیان كه مىكردند مبتالیشان
مىكردیم»،
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عذَابا ً شدِیدا ً قَالُوا َم ْعذ َِرة ً
« َو ِإ ْذ قَالَت أ ُ َّمةٌ ِمن ُه ْم ِل َم تَعِظونَ قَ ْوما ً َّ
َّللاُ ُم ْه ِل ُك ُه ْم أ َ ْو ُمعَذِب ُه ْم َ
إِلى َربِك ْم َو لَعَلَّ ُه ْم یَتَّقُونَ »،
« و چون گروهى از آنها گفتند براى چه گروهى را كه خدا هالكشان مىكند یا
عذاب سختشان مىكند پند مىدهید ،گفتند :پند دادن ما عذر جویى به پیشگاه
پروردگارتان است و به این امید كه شاید پرهیزكارى كنند»،
ب
ع ِن
ِ
« فَلَ َّما نَسوا َما ذ ُ ُ
السوء َو أ َ َخ ْذنَا الَّذِینَ ظلَ ُموا ِبعَذَا ِ
كروا ِب ِه أَن َج ْینَا الَّذِینَ یَن َه ْونَ َ
یس بِ َما كانُوا یَ ْفسقُونَ »،
بَئِ ِ
« و چون چیزهایى را كه بدان تذكرشان داده شده بود به غفلت سپردند كسانى را
كه از بدى منع مىكردند رهانیدیم ،و كسانى را كه ستم كرده بودند به سزاى آن
عصیان كه مىكردند به عذابى سخت دچار كردیم»،
ع ْنهُ قُ ْلنَا لهََُ ْم ُكونُوا قِ َردَة ً َخ ِسئِینَ »،
عن َّما ن ُهوا َ
عت َْوا َ
« فَلَ َّما َ
« وقتى از آنچه نهى شده بودند سر پیچیدند گفتیمشان بوزینگان مطرود شوید!»
( /163-166اعراف)
خداوند متعال حدود و مقرراتى براى روز شنبه یهود جعل فرموده بود ،و آن این
بود كه بخاطر بزرگداشت این روز شكار ماهى را ترك كنند.
و تجاوز یهودیان اهالی آن منطقه از حدود خدایى روز شنبه بود كه ماهىها روى
آب آشكار مىشدند و ایشان ممنوع از صید بودند ،و اما بعد از روز شنبه كه مجاز در صید
بودند ماهىها نزدیك نمىآمدند ،و این خود امتحانى بوده از خداى تعالى ،و خداوند به این
جهت ایشان را به چنین امتحانى مبتال كرد كه فسق و فجور در میان ایشان رواج یافته بود،
و حرص بر این اعمال ،ایشان را وادار به مخالفت امر خدا و صید ماهى و بدست آوردن
هزینه فسق و فجورشان مىكرد ،و تقوائى كه ایشان را از مخالفت باز بدارد نداشتند لذا
فرمود « :اینچنین ما ایشان را مىآزماییم بخاطر فسقى كه مرتكب مىشدند ».
عده ای بودند كه این گروه خالفکار را موعظه مىكردند .و گروهی دیگر به آنها که
موعظه مىكردند اعتراض می کردند که چرا مردمى را كه خدا هالكشان خواهد كرد
موعظه مىكنید ؟
گروهی که اعتراض می کردند خود از اهل تقوا بودند ،و از مخالفت امر خدا پروا
داشتند جز اینكه دیگران را كه اهل فسق بودند نهى از منكر نمىكردند.
از گفتار عدهاى كه سكوت كردند بر مىآید كه اهل فسق و فجور مساله تجاوز و
عصیان را به حدى رسانده بودند كه علنا مرتكب فسق مىشدند ،و دیگر نهى از منكر در
ایشان اثر نمىكرده ،چیزى كه هست آن امت دیگر كه سكوت نكرده و همچنان نهى از منكر
مىكردند مایوس از موعظه نبودند و هنوز امیدوار بودند بلكه در اثر پافشارى بر موعظه و
نهى از منكر دست از گناه بردارند ،و ال اقل چند نفرى از ایشان ،تا اندازهاى به راه بیایند .
عالوه بر این ،غرضشان از اصرار بر موعظه این بوده كه در نزد خداى سبحان
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معذور باشند ،و بدین وسیله مخالفت با فسق ،و انزجار خود را از طغیان و تمرد اعالم
داشته باشند .
و لذا در پاسخ امت ساكت اظهار داشتند « :تا هم نزد پروردگارتان معذور باشیم و
هم شاید ایشان از گناه دست بردارند».
و در اینكه گفتند « :نزد پروردگارتان »،و نگفتند « :نزد پروردگارمان »،اشاره
است به اینكه نهى از منكر به ما اختصاص ندارد ،شما هم كه سكوت كردهاید مسؤولید ،و
باید این سكوت را شكسته و این قوم را نصیحت كنید ،براى اینكه اعتذار به سوى پروردگار
بخاطر مقام ربوبیتیش بر هر كسى واجب است ،و همه مربوبین این پروردگار باید ذمه خود
را از تكالیفى
كه به ایشان شده و وظائفى كه به آنان محول گشته فارغ سازند ،همانطور كه ما مربوب این
رب هستیم شما نیز هستید ،پس آنچه كه بر ما واجب است بر شما نیز واجب است .
السوء  -و چون چیزهایى را كه بدان
ع ِن
ِ
« فَلَ َّما نَسوا َما ذ ُ ُ
كروا بِ ِه أَن َج ْینَا الَّذِینَ یَن َه ْونَ َ
تذكرشان داده شده بود به غفلت سپردند كسانى را كه از بدى منع مىكردند رهانیدیم»،...
مقصود از فراموشى تذكرها بىتاثیر شدن آن در دلهاى ایشان است ،هر چند به یاد آن
تذكرها بوده باشند ،زیرا اخذ الهى مسبب از بىاعتنایى به اوامر او و اعراض از تذكرهاى
انبیاى او است ،و گر نه اگر مقصود فراموشى باشد عقوبت معنا نداشت چون فراموشى
بحسب طبع خودش مانع از فعلیت تكلیف و حلول عقوبت است .
در خود آیه داللت هست بر اینكه نجات یافتگان از ایشان تنها همان اشخاصى
بودهاند كه نهى از منكر مىكردند ،و خداوند ما بقى ایشان یعنى مرتكبین صید ماهى در روز
شنبه و آن كسانى را كه سكوت كرده بودند و تازه به دسته اول اعتراض مىكردند كه چرا
ایشان را موعظه مىكنید ،همه را به عذاب خود هالك كرده است .
و نیز آیه داللت مىكند كه خداوند اعتراض كنندگان را بخاطر سكوتشان و ترك
نكردن مراوده با ایشان شریك ظلم و فسق متجاوزین شناخته است .
و نیز آیه شریفه داللت مىكند بر یك سنت عمومى الهى  -نه اینكه این روش تنها
اختصاص به بنى اسرائیل داشته باشد  -و آن سنت این است كه جلوگیرى نكردن از ستم
ستمگران و موعظه نكردن ایشان در صورت امكان ،و قطع نكردن رابطه با ایشان در
صورت عدم امكان موعظه ،شركت در ظلم است ،و عذابى كه از طرف پروردگار در كمین
ستمگران است در كمین شركاى ایشان نیز هست! ()1
( -)1المیزان ج  8 :ص 384 :
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آزمایش تاریخی نهی از خوردن آب
« فَلَ َّما فَص َل طالُوت ِب ْال ُجنُو ِد قَا َل ِإ َّن َّ
شرب ِم ْنهُ فَلَیْس ِمنى َو َمن
َّللاَ ُم ْبت َ ِلیكم ِبنَ َه ٍر فَ َمن ِ
لَّ ْم یَطعَ ْمهُ فَإِنَّهُ ِمنى ِإال َم ِن ا ْغت ََرف ُ
شربُوا ِم ْنهُ ِإال قَ ِلیالً ِم ْن ُه ْم فَلَ َّما َج َاوزَ هُ
غ ْرفَةَ ِبیَ ِد ِه فَ ِ
ُه َو َو الَّذِینَ َءا َمنُوا َمعَهُ قَالُوا ال طاقَةَ لَنَا ْالیَ ْو َم بِ َجالُوت َو ُجنُو ِد ِه قَا َل الَّذِینَ یَظنُّونَ أَنَّ ُهم
َّللاِ َو َّ
یرة َ ِبإ ِ ْذ ِن َّ
ُّملَقُوا َّ
َّللاِ كم ِمن ِفئ َ ٍة قَ ِلیلَ ٍة َ
الصبرینَ »،
َّللاُ َم َع
غلَبَت ِفئَةً ك ِث َ
ِ
« و همینكه طالوت سپاهیان را بیرون برد گفت خدا شما را با نهرى امتحان كند،
هر كه از آن بنوشد از من نیست و هر كس از آن ننوشد از من است مگر آن كس
كه با مشت خود كفى بردارد و لبى تر كند و از آن همه لشگر به جز اندكى ،همه
نوشیدند و همینكه او با كسانى كه ایمان داشتند از شهر بگذشت گفتند امروزه ما
را طاقت جالوت و سپاهیان وى نیست آنها كه یقین داشتند به پیشگاه پروردگار
خویش مىروند گفتند :چه بسیار شده كه گروهى اندك به خواست خدا بر گروهى
بسیار غلبه كردهاند و خدا پشتیبان صابران است!» ( /249بقره)
تمامى بنى اسرائیل از پیامبر خود درخواست فرماندهى كردند ،و همگى پیمان
محكم بستند كه آن فرمانده را نافرمانى نكنند ،و كثرت جمعیت آنان آنقدر بود كه بعد از
تخلف جمعیت بسیارى از آنان از شركت در جنگ ،تازه باقى مانده آنان جنودى بودند ،و
این جنود هم در امتحان آب نهر كه داستانش مىآید كه اكثرشان رفوزه و مردود شدند ،و به
جز اندكى از آنان در آن امتحان پیروز نشد ،و تازه آن عده اندك هم هماهنگ نبودند ،بخاطر
اینكه بعضى از آنان یك شب ،آب خوردند ،و معلوم شد كه دچار نفاق هستند ،پس در حقیقت
آنچه باقى ماند ،اندكى از اندك بود ،در عین حال پیروزى نصیب آن اندك شد ،چون ایمان
داشتند و در برابر لشكر بسیار انبوه جالوت صبر كردند .
آیه شریفه خواسته است لشكریان طالوت را با دو آزمایش به سه طائفه تقسیم كند
اول آنهائى كه از طالوت نبودند چون از نهر نوشیدند ،دوم آنهائى كه از وى بودند چون از
نهر ننوشیدند ،سوم آنهائى كه مردد بودند ،و وضعشان در آزمایش نهر معلوم نشد ،چون
مشتى آب برداشتند و نوشیدند ،و آزمایشى دیگر وصفشان را روشن مىكند ،و آن این است
كه اگر در حال جنگ به خدا اعتماد نموده ،در برابر دشمن مقاومت كنند از طالوت خواهند
شد ،و اگر دچار قلق و اضطراب شوند ،از طائفه دوم خواهند گردید .
در مجموع این گفتار اشارهاى است به یك حقیقت كه از سراپاى این داستان استفاده
مىشود ،و آن این است كه خداى تعالى قادر است عدهاى بسیار قلیل و از نظر روحیه
مردمى ناهماهنگ را بر لشكرى بسیار زیاد یارى دهد! ()1
( -)1المیزان ج  2 :ص 441 :
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غذای ابراهیم علیه السالم برای فرشتگان
ُشرى قَالُوا سلَما ً قَا َل سلَ ٌم فَ َما لَ ِبث أَن َجا َء ِبعِجْ ٍل
یم ِب ْالب َ
« َو لَقَ ْد َجا َءت ُرسلُنَا ِإب َْر ِه َ
َحنِی ٍذ»،
« فرستادگان ما در سر راه خود نزد ابراهیم آمدند تا به او كه مردى سالخورده و
داراى همسرى پیر و نازا بود مژده دهند كه به زودى فرزنددار مىشوند ،نخست
سالم كردند و ابراهیم جواب سالم را داد و چیزى نگذشت كه گوسالهاى چاق و
بریان برایشان حاضر ساخت»،
ُ
َكر ُه ْم َو أ َ ْو َجس ِمن ُه ْم ِخیفَةً قَالُوا ال تخَف ِإنَّا أ ْر ِس ْلنَا
« فَلَ َّما َر َءا أ َ ْیدِی ُه ْم ال ت ِ
َص ُل ِإلَ ْی ِه ن َ
إِلى قَ ْو ِم لُوطٍ »،
« ولى وقتى دید دستشان به آن غذا نمىرسد رفتارشان را ناپسند و خصمانه
تشخیص داده ،از آنان احساس ترس كرد ،فرستادگان ما گفتند :مترس ما ماموران
( /69-70هود)
عذاب به سوى قوم لوطیم».
گوساله محنوذ گوسالهاى است كه گوشتش بوسیله سنگ سرخ شده و با آتش كباب
شده باشد همچنانكه قدید به معناى گوشتى است كه بوسیله سنگ داغ شده بوسیله خورشید
كباب شده باشد .بعضى گفتهاند :حنیذ نام كبابى است كه آب و چربى از آن بچكد.
و آیه شریفه « فَرا َ
مین/26( »،ذاریات) كه راجع به همین
غ ِإلى أ َ ْه ِل ِه فَجا َء ِبعِجْ ٍل َ
س ٍ
داستان است خالى از مختصر تاییدى براى معناى دوم نیست ،زیرا اگر بخواهند گوشت
گوساله را بوسیله سنگ داغ شده با آتش و با تابش خورشید كباب كنند به ناچار باید آن را
قطعه قطعه كنند و در این صورت بیننده نمىتواند تشخیص دهد گوسالهاى كه این قطعات از
آن گرفته شده چاق بوده یا الغر ،تنها وقتى مىتواند بفهمد چاق بوده كه حیوان را درستى در
تنور و یا آتشى دیگر كباب كرده باشند .
« فَ َما لَ ِبث أَن َجا َء ِبعِجْ ٍل َحنِی ٍذ »،یعنى در آوردن گوساله بریان هیچ درنگ نكرد و
بال فاصله آن را براى میهمانان آورد در حالى كه آب و روغن از آن مىچكید .
ابراهیم علیهالسالم بعد از آنكه آن گوساله بریان را جلو فرشتگان گذاشت ،دست
میهمانان را دید كه به غذا نمىرسد مثل اینكه نمىخواهند نان و نمك او را بخورند( و این
خود نشانه دشمنى و شر رسانى است )،لذا در دل خود احساس ترس از آنها كرد ،فرشتگان
براى اینكه او را ایمنى و دلگرمى داده باشند گفتند :مترس كه ما به سوى قوم لوط فرستاده
شدهایم .
آن هنگام ابراهیم علیهالسالم فهمید كه میهمانانش از جنس فرشتگانند كه منزه از
خوردن و نوشیدن و امثال این امورى كه الزمه داشتن بدن مادى است مىباشند و براى
امرى عظیم ارسال شدهاند )1( .
( -)1المیزان ج  10 :ص 477 :
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تأویل رؤیای طعام زندانیان همراه یوسف علیه السالم
ْص ُر خ َْمرا ً َو قَا َل االَخ َُر ِإنى
ان قَا َل أ َ َحد ُ ُه َما ِإنى أ َ َراه أَع ِ
« َو دَ َخ َل َمعَهُ السجْ نَ فَت َ َی ِ
الطیر ِم ْنهُ ن َِبئْنَا ِبت َأ ْ ِوی ِل ِه ِإنَّا ن ََراك ِمنَ ْال ُمحْ ِسنِین»،
أ َ َراخ أَحْ ِم ُل فَ ْوقَ َرأْسى ُخبزا ً ت َأْك ُل
ُ
« و با یوسف دو جوان دیگر هم ،زندانى شدند یكى از آنها گفت من در خواب دیدم
كه انگور ( براى شراب ) مىفشارم  ،دیگرى گفت من دیدم كه بر باالى سر خود
طبق نانى مىبرم و مرغان هوا از آن مىخورند ،اى یوسف تو ما را از تعبیر آن
آگاه كن كه تو را از نیكوكاران مىبینیم»،
ْ
ْ
علَّ َمنى
« قَا َل ال یَأْتِی ُك َما طعَا ٌم ت ُ ْرزَ قَانِ ِه ِإال نَبَّأْت ُ ُك َما ِبت َأ ِوی ِل ِه قَ ْب َل أَن یَأتِیَ ُك َما ذَ ِل ُك َما ِم َّما َ
َربى إِنى ت ََر ْكت ِملَّةَ قَ ْو ٍم ال یُؤْ ِمنُونَ بِ َّ
اَّللِ َو ُهم بِاالَ ِخ َرةِ ُه ْم َك ِف ُرونَ »،
« یوسف در پاسخ آنها گفت من شما را قبل از آنكه طعام آید و تناول كنید به تعبیر
خوابتان آگاه مىسازم كه این علم را خداى من به من آموخته است زیرا كه من
آئین گروهى را كه به خدا بىایمان و به آخرت كافرند ترك گفتم»،
ْ
الطیر
بى السجْ ِن أ َ َّما أ َ َحد ُ ُك َما فَیَس ِقى َربَّهُ خ َْمرا ً َو أ َ َّما االَخ َُر فَیُصلَب فَت َأك ُل
«  ...یَ ِ
ُ
صح ِ
ْ
ضى األ َ ْم ُر الَّذِى فِی ِه ت َست َ ْفتِیَان»،
ِمن َّرأ ِس ِه قُ َ
«  ...یوسف گفت ،اى دو رفیق زندانى من اما یكى از شما ساقى شراب شاه خواهد
شد و اما آن دیگرى بدار آویخته مىشود تا مرغان مغز سر او را بخورند این
امرى كه در باره آن از من خواستید قطعى و حتمى است /36-41( ».یوسف)
دو زندانى نامبرده بردگان پادشاه بودهاند .وقتى آن دو زندانى با حسن ظن ناشى از
دیدن سیماى نیكوكاران در چهره یوسف علیهالسالم به آن جناب روى آوردند و درخواست
كردند كه وى خوابهایشان را تعبیر كند ،یوسف علیهالسالم فرصت را براى اظهار و فاش
ساختن اسرار توحید كه در دل نهفته مىداشت غنیمت شمرده ،از موقعیتى كه پیش آمده بود
براى دعوت به توحید و به پروردگارش كه علم تعبیر را به او افاضه فرموده ،استفاده كرد
و گفت :كه اگر من در این باب مهارتى دارم ،پروردگارم من تعلیمم داده ،و سزاوار نیست
كه براى چنین پروردگارى شریك قائل شویم .
و خالصه به بهانه این پیشامد نخست مقدارى در باره توحید و نفى شركاء صحبت
كرد ،آنگاه به تعبیر خواب آن دو پرداخت .
و در پاسخ آن دو چنین فرمود :هیچ طعامى  -بعنوان جیره زندانیان  -براى شما
نمىآورند مگر آنكه من تاویل و حقیقت آن طعام و مآل آن را براى شما بیان مىكنم .آرى
من به این اسرار آگاهى دارم ،و همین خود شاهد صدق دعوت من است به دین توحید.
یوسف علیهالسالم خواسته است معجزهاى براى نبوت خود ارائه داده باشد ،نظیر گفتار
مسیح علیهالسالم به بنى اسرائیل كه فرمود « :شما را از آنچه مىخورید و آنچه در
خانههایتان ذخیره مىكنید خبر مىدهم .اگر اهل ایمان باشید ،مسلما در این امر برایتان
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نشانهاى از حقیقت است/49( ».آل عمران) ()1
( -)1المیزان ج  11 :ص 234 :

طعام سالهای فراوانی و عسرت مصریان در رؤیای شاه
اف َو س ْب َع سنبُلَ ٍ
« َو قَا َل ْال َم ِلك إِنى أ َ َرى س ْب َع بَقَ َر ٍ
ضر َو
ان یَأْكلُ ُه َّن س ْب ٌع ِع َج ٌ
ت ُخ ٍ
ت ِس َم ٍ
ُ
أُخ ََر یَابِس ٍ
برونَ »،
ى ِإن ُكنت ُ ْم ِل ُّ
لر ْءیَا ت َ ْع ُ
ت یَأَی َها ْال َمأل أ َ ْفتُونى فى ُر ْءیَ َ
« شاه گفت :من در رؤیا هفت گاو فربه را دیدم كه هفت گاو الغر آنها را
مىخورند ،و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشكیده ،كه خشكیدهها بر سبزهها
پیچیدند و آنها را از بین بردند .اى بزرگان! اگر تعبیر رؤیا مىكنید مرا در باره
رؤیایم نظر دهید!»
«  ...قَا َل ت َْز َرعُونَ س ْب َع ِسنِینَ دَأَبا ً فَ َما َحصدت ْم فَذَ ُروهُ فى سنبُ ِل ِه إِال قَ ِلیالً ِم َّما ت َأْكلُون»،
«  ...گفت هفت سال پیاپى كشت مىكنید ،هر چه درو كردید آنرا جز اندكى كه
مىخورید ،در خوشه گذارید!»
« ث َّم یَأْتى ِمن بَ ْع ِد ذَ ِلك س ْب ٌع ِشدَاد ٌ یَأ ْ ْ
صنُونَ »،
كلنَ َما قَد َّْمت ُ ْم لهََُ َّن ِإال قَ ِلیالً ِم َّما تحْ ِ
« آنگاه از پى این سالها هفت سال سخت بیاید كه آنچه از پیش براى آن نهادهاید
مگر اندكى كه محفوظ دارید به مصرف مىرسانید»،
ص ُرون» ،
عا ٌم ِفی ِه یُغَاث النَّاس َو ِفی ِه یَ ْع ِ
« ث َّم یَأْتى ِمن بَ ْع ِد ذَ ِلك َ
« عاقبت از پى این سالها سالى بیاید كه در اثناى آن ،باران زیادى نصیب مردم
شود و در آن سال مردم عصیر (میوهها و دانههاى روغنى) مىگیرند43- ( ».
 /49یوسف)
پادشاه مصر به كرسىنشینان خود گفت من در خواب مىبینم كه هفت گاو چاق را
هفت گاو الغر مىخوردند و نیز هفت سنبله سبز و سنبلههایى خشك دیگر را مىبینم حال
حكم این رؤیا را برایم بیان كنید اگر از تعبیر خواب سررشتهاى دارید .
بزرگان گفتند آنچه كه دیدهاى اضغاث احالم و خوابهاى مختلف و در هم شده است،
و ما تعبیر اینگونه خوابها و یا همه خوابها را نمىدانیم ،بلكه تنها خوابهاى صالح و صحیح
را مىتوانیم تعبیر كنیم.
یكى از دو رفیق زندانى یوسف كه از زندان نجات یافت ،و بعد از چندین سال
بیادش آمد آنچه را كه ی وسف بعد از تعبیر خواب او درخواست كرده بود گفت :من تاویل
آنچه را كه پادشاه در خواب خود دیده در اختیارتان مىگذارم ،مرا اجازه دهید تا در زندان
نزد یوسف بروم و خبر تاویل این خواب را برایتان بیاورم .
او در زندان نزد یوسف آمد و گفت :اى یوسف ،اى صدیق! نظر بده ما را در باره
رؤیائى كه ملك دیده ،آنگاه متن رؤیا را نقل كرده و گفته است كه :مردم منتظرند من تاویل
رؤیاى او را از تو گرفته برایشان ببرم .
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یوسف فرمود :باید هفت سال پشت سر هم و بطور مستمر كشت و زرع كنید و آنچه
را درو مىكنید در سنبلهاش بگذارید تا فاسد نگردد ،و همه را بدینگونه انبار كنید مگر
اندكى كه آذوقه آن سال شما است!
اینكه یوسف علیهالسالم دستور داد كه گندم را نكوبند و همچنان در سنبلهاش بگذارند
براى این بود كه جانور نمىتواند داخل سنبله شود ،و در نتیجه گندم هر چه هم بماند خراب
نمىشود بخالف اینكه آنرا بكوبند و از سنبله جدا كنند كه خیلى زود فاسد مىشود .
علَیه »،و به معناى حمله آوردن باشد ،این كالم مشتمل
كلمه شداد اگر از باب « َ
شدَّ َ
بر یك تمثیل لطیفى خواهد بود ،زیرا سالهاى قحطى چون درندهاى خونآشام است كه به
مردم حمله مىآورد ،و ایشان را دریده و مىخورد ،كه اگر مردم ذخیرهاى داشته باشند این
درنده متوجه آن ذخیرهها شده و از خود مردم منصرف مىشود .
معناى آیه این است كه پس از هفت سال فراوانى ،هفت سال قحطى پدید مىآید كه
بر شما حمله مىكنند و آنچه شما از پیش اندوخته كردهاید مىخورند مگر اندكى را كه انبار
كرده و ذخیره نمودهاید .
« عاقبت از پى این سالها سالى بیاید كه در اثناى آن ،باران زیادى نصیب مردم
شود و در آن سال مردم عصیر (میوهها و دانههاى روغنى) مىگیرند)1( ».
( -)1المیزان ج  11 :ص 251 :

اصحاب کهف به دنبال غذای پاکیزه
« َو كذَ ِلك بَعَثْنَ ُه ْم ِلیَت َسا َءلُوا بَیْن ُه ْم قَا َل قَائ ٌل ِمن ُه ْم ك ْم لَبِثْت ُ ْم قَالُوا لَبِثْنَا یَ ْوما ً أ َ ْو بَ ْعض یَ ْو ٍم
نظر أَی َها أ َ ْزكى
قَالُوا َربُّ ُك ْم أ َ ْعلَ ُم ِب َما لَ ِبثْت ُ ْم فَا ْبعَثُوا أ َ َحدَكم ِب َو ِرقِ ُك ْم َه ِذ ِه ِإلى ْال َمدِینَ ِة فَ ْلیَ ْ
ق ِم ْنهُ َو ْلیَتَلَطف َو ال یُش ِع َر َّن ِبك ْم أ َ َحدا ً»،
طعَاما ً فَ ْلیَأْتِكم ِب ِر ْز ٍ
« چنین بود كه بیدارشان كردیم تا از همدیگر پرسش كنند ،یكى از آنها گفت :چقدر
خوابیدید؟ گفتند روزى یا قسمتى از روز خوابیدهایم گفتند پروردگارتان بهتر داند
كه چه مدت خواب بودهاید ،یكیتان را با این پولتان به شهر بفرستید تا بنگرد طعام
كدام یكیشان پاكیزهتر است و خوردنیى از آنجا براى شما بیاورد ،و باید سخت دقت
كند كه كسى از كار شما آگاه نشود!» (  /19کهف)
 ...پیشنهاد مىكند یك نفر را به شهر بفرستند تا طعامى برایشان بخرد ،و غذایى
تهیه كند.
« یكیتان را با این پولتان به شهر بفرستید تا بنگرد طعام كدام یكیشان پاكیزهتر
است و خوردنیى از آنجا براى شما بیاورد »،مقصود از « طعام کدام یکیشان »،اهل شهر
است ،یعنى كدام یك از اهل شهر طعام بهترى دارد از او بخرد و بیاورد.
كلمه « ا َزكى -پاكیزهتر» از ماده زكات است ،و زكات طعام پاكیزه آن است )1( .
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( -)1المیزان ج  13 :ص 364 :

غذای موسی در سفری به جستجوی خضر
ضى ُحقُبا ً»،
« َو إِ ْذ قَا َل ُموسى ِلفَت َاهُ ال أَب َْر ُح َحتى أ َ ْبلُ َغ َمجْ َم َع ْالبَحْ َری ِْن أ َ ْو أ َ ْم َ
« و چون موسى به شاگرد خویش گفت :آرام نگیرم تا به مجمع دو دریا برسم ،یا
مدتى دراز بسربرم»،
سربا ً»،
« فَلَ َّما بَلَغَا مجْ َم َع بَ ْینِ ِه َما نَ ِسیَا ُحوت َ ُه َما فَات َخذَ سبِیلَهُ فى ْالبَحْ ِر َ
« و همین كه به جمع میان دو دریا رسیدند ماهیشان را از یاد بردند ،و آن ماهى
راه خود را به طرف دریا پیش گرفت»،
« فَلَ َّما َج َاوزَ ا قَا َل ِلفَت َاهُ َءاتِنَا َ
غدَا َءنَا لَقَ ْد لَ ِقینَا ِمن سفَ ِرنَا َهذَا نَصبا ً»،
« و چون بگذشتند به شاگردش گفت :غذایمان را پیشمان بیار كه از این سفرمان
خستگى بسیار دیدیم!»
ْ
الصخ َرةِ فَإِنى نَسِیت ال ُحوت َو َما أَنسانِیهُ إِال الشی ُ
ْطن أ َ ْن
« قَا َل أ َ َر َءیْت إِ ْذ أ َ َو ْینَا إِلى
أ َ ْذ ُك َرهُ َو ات َخذَ س ِبیلَهُ فى ْالبَحْ ِر ع َجبا ً»،
« گفت خبر دارى كه وقتى به آن سنگ پناه بردیم من ماهى را از یاد بردم ،و جز
شیطان مرا به فراموش كرد
ن آن وا نداشت ،كه یادش نكردم ،و راه عجیب خود را پیش گرفت»،
ار ِه َما قَصصا ً».
« قَا َل ذَ ِلك َما ُكنَّا نَبْغ فَ ْ
ارتَدَّا َ
على َءاث َ ِ
« گفت این همان است كه مىجستیم ،و با پىجویى نشانه قدمهاى خویش
بازگشتند».
( /60-64کهف)
مجمع البحرین آن قسمت از زمین است كه به یك اعتبار در آخر شرقى مدیترانه و
به اعتبار دیگر در آخر غربى خلیج فارس قرار دارد ،و به نوعى مجاز آن را محل اجتماع
دو دریا خواندهاند.
« نَسِیا ُحوت َ ُهما» از دو آیه بعد استفاده مىشود كه ماهى مذكور ماهى نمك خورده و
یا بریان شده بوده و آن را با خود برداشتهاند كه در بین راه غذایشان باشد ،نه اینكه ماهى
زنده اى بوده .و لیكن همین ماهى بریان شده در آن منزل كه فرود آمدند زنده شده و خود را
به دریا انداخته است و جوان همراه موسى نیز زنده شدن آن را و شنایش را در آب دریا
دیده است.
چیزى كه هست یادش رفته بود كه به موسى بگوید و موسى هم فراموش كرده بود
كه از او بپرسد ماهى كجاست ،و بنا بر این اینكه فرموده  « :نَسِیا ُحوت َ ُهما -هر دو ،ماهى
خود را فراموش كردند »،معنایش این مىشود كه موسى فراموش كرد كه ماهى در
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خورجین است و رفیقش هم فراموش كرده به وى بگوید ماهى زنده شد و به دریا افتاد.
آیات مورد بحث صریح نیست در اینكه ماهى مزبور بعد از مردن زنده شده باشد،
بلكه تنها از ظاهر" فراموش كردند ماهیشان را" و از ظاهر كالم رفیق موسى كه گفت":
من ماهى را فراموش كردم" این معنا استفاده مىشود كه ماهى را روى سنگى لب دریا
گذاشته بوده اند و به دریا افتاده و یا موج دریا آن را به طرف خود كشیده است و در اعماق
دریا فرو رفته و ناپدید شده است.
این معنا را روایات تایید مىكند ،زیرا در آنها آمده كه قضیه گم شدن ماهى عالمت
دیدار با خضر بوده نه زنده شدن آن -و خدا داناتر است.
بعد از آنكه از مجمع البحرین گذشتند موسى به جوان مالزم خود فرمود تا چاشتشان
كه عبارت از همان ماهیى بوده كه با خود برداشته بودند بیاورد زیرا از مسافرت خود خسته
شده به تجدید نیرو نیازمند شدهاند.
مراد از" غداء" عبارت است از هر چه كه با آن چاشت كنند.
این جریان در مجمع البحرین بوده حاصل پاسخى كه به موسى داده این مىشود كه
غذایى نداریم تا با آن سد جوع كنیم ،چون غذاى ما همان ماهیى بود كه زنده شد و در دریا
شناور گشت .آرى ،وقتى به مجمع البحرین رسیدیم و در كنار آن صخره منزل كردیم (ماهى
به دریا رفت )،و من فراموش كردم به شما خبر دهم.
موسى گفت :این جریان كه در باره ماهى اتفاق افتاد همان عالمتى بود كه ما در
جستجویش بودیم ،ال جرم از همانجا برگشتند ،و درست از آنجا كه آمده بودند (با چه دقتى)
جاى پاى خود را گرفته پیش رفتند.
از جمله" ذ ِل َك ما ُكنَّا نَب ِْغ  -ما هم در پى این قصه بودیم "،كشف مىشود ،كه موسى
(ع) قبال از طریق وحى مامور بوده كه خود را در مجمع البحرین به عالم برساند ،و
عالمتى به او داده بودند ،و آن داستان گم شدن ماهى بوده ،حال یا خصوص قضیه زنده شدن
و به دریا افتادن و یا یك نشانى مبهم و عمومىترى از قبیل گم شدن ماهى و یا زنده شدن آن-
و یا مرده زنده شدن ،و یا امثال آن بوده است ،و لذا مىبینیم حضرت موسى به محضى كه
قضیه ماهى را مىشنود مىگوید ":ما هم در پى این قصه بودیم!" و بى درنگ از همانجا
برگشته خود را به آن مكان كه آمده بود مىرساند و در آنجا به آن عالم برخورد
مىنمایند)1(.
( -)1المیزان ج  13 :ص 470 :

موسی علیه السالم ،و درخواست غذا در ازای تعمیردیوار
«  ...فَانطلَقَا َحتى إِذَا أَتَیَا أ َ ْه َل قَ ْریَ ٍة است َطعَ َما أ َ ْهلَ َها فَأَبَ ْوا أَن یُضیِفُو ُه َما فَ َو َجدَا فِی َها
علَ ْی ِه أَجْ را ً»،
ِجدَارا ً ی ُِرید ُ أَن یَنقَض فَأَقَا َمهُ قَا َل لَ ْو ِشئْت لَت َّ َخ ْذت َ
«  ...پس برفتند تا به دهكدهاى رسیدند و از اهل آن خوردنى خواستند و آنها از
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مهمان كردنشان دریغ ورزیدند ،در آنجا دیوارى یافتند كه مىخواست بیفتد ،پس
آن را به پا داشت و گفت :كاش براى این كار مزدى مىگرفتى!» ( /77کهف)
مراد از « استطعام» طلب طعام است به عنوان میهمانى و لذا دنبالش فرمود :پس از
اینكه میهمانشان كنند مضایقه نمودند.
مقصود موسى از اینكه گفت خوب است در برابر عملت اجرتى بگیرى این بوده كه
با آن اجرت غذایى بخرند تا سد جوع كنند )1( .
( -)1المیزان ج  13 :ص 474 :

وحی به مادر موسی برای شیر دادن او
علَ ْی ِه فَأ َ ْل ِقی ِه فى ْالیَم َو ال تخَافى َو ال
ض ِعی ِه فَإِذَا ِخ ْف ِ
ت َ
« َو أ َ ْو َح ْینَا ِإلى أُم ُموسى أ َ ْن أ َ ْر ِ
تحْ زَ نى ِإنَّا َرادُّوهُ ِإلَی ِْك َو َجا ِعلُوهُ ِمنَ ْال ُم ْرس ِلین»،
« و به مادر موسى وحى كردیم كه او را شیر بده ،همین كه بر جان او بیمناك
شدى او را به دریا بینداز ،و مترس و غمگین مباش كه ما وى را به تو برگردانیده
و از پیامبرانش مىكنیم!» (/7قصص)
على أ َ ْه ِل بَ ْی ٍ
ت یَ ْكفُلُونَهُ لَك ْم َو ُه ْم لَهُ
اض َع ِمن قَ ْب ُل فَقَالَت ه َْل أَد ُلُّك ْم َ
علَ ْی ِه ْال َم َر ِ
« َو َح َّر ْمنَا َ
َص ُحونَ »،
ن ِ
« ما قبال پستان همه زنان شیرده را بر او حرام كرده بودیم ،در نتیجه پستان
احدى را نگرفت ،خواهرش گفت :آیا مىخواهید شما را به خاندانى راهنمایى كنم
كه براى شما سرپرستى این كودك را به عهده بگیرند خانوادهاى كه خیرخواه این
كودك باشند؟» (/12قصص)
در حالى كه شدت و بیچارگى بنى اسرائیل به حد نهایت رسیده بود ،مادر موسى به
وى حامله شد ،و كسى نفهمید ،و او را زایید باز كسى نفهمید و ما به مادر او وحى كردیم كه
به موسى شیر بده ،و مادامى كه از جانب فرعون احتمال خطرى نمىدهى به شیر دادن
ادامه بده ،و چون ترسیدى بر او كه لشكریان فرعون خبردار شوند ،و او را گرفته مانند
هزاران كودك كه همه را كشتند به قتل برسانند  -او را به دریا بینداز  -كه به طورى كه از
روایات بر مىآید دریاى مذكور همان نیل بوده  -و دیگر از كشته شدن او مترس ،و از
جدایى او غمگین مشو ،كه ما دوباره او را به تو برمىگردانیم و او را از پیامبران قرار
مىدهیم ،تا رسولى به سوى آل فرعون و بنى اسرائیل بوده باشد!
فارغا ً!» مراد از فراغت قلب مادر موسى این است كه:
« َو أ َ ْ
صبَ َح فُؤاد ُ أ ُ ِم ُموسى ِ
دلش از ترس و اندوه خالى شد ،و الزمه این فراغت قلب این است كه دیگر خیالهاى پریشان
و خاطرات وحشتزا در دلش خطور نكند ،و دلش را مضطرب نكند و دچار جزع نگردد،
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و در نتیجه اسرار فرزندش موسى را كه مىبایست مخفى كند  ،اظهار نكند و دشمنان پى به
راز وى نبرند .
قلب مادر موسى به سبب وحى ،از ترس و اندوهى كه باعث مىشد سر فرزندش
فاش گردد خالى شد ،آرى ،اگر ما قلب او را به وسیله وحى تثبیت نمىكردیم و وثوق به
محافظت خداوند از موسى پیدا نمىكرد ،نزدیك بود كه سرگذشت فرزندش را با جزع و
فزع اظهار نماید.
مادر موسى به خواهر موسى  -كه دخترش باشد  -گفت :دنبال موسى را بگیر ،ببین
چه بر سرش آمد ،و آب ،صندوق او را به كجا برد؟
خواهر موسى همچنان دنبال او را گرفت ،تا آنكه موسى را از دور دید كه خدام
فرعون او را گرفتهاند ،در حالى كه فرعونیان متوجه مراقبتش نشدند.
موسى قبل از آنكه خواهرش نزدیك شود از مكیدن پستان زنان امتناع ورزیده بود.
ما موسی را طورى كردیم كه از احدى غیر از مادرش پستان قبول نكرد ،و از مكیدن پستان
زنان شیرده دیگر امتناع ورزید ،در نتیجه هر چه زن شیرده آوردند پستانش را قبول نكرد،
همین كه خواهرش آمد ،و وضع را بدید ،به آل فرعون گفت :آیا مىخواهید شما را به
خاندانى راهنمایى كنم كه آنان تكفل و سرپرستى این كودك را به نفع شما به عهده بگیرند؟
خاندانى كه خیرخواه وى باشند .
پس فرعونیان پیشنهادش را پذیرفتند ،و او ایشان را راهنمایى به مادر موسى كرد،
پس موسى را تسلیم مادرش كردند ،در نتیجه او را با این نقشهها به مادرش برگردانیدیم تا با
مشاهده فرزندش یقین پیدا كند ،و تحقق وعده خدا را به چشم ببیند ،چون مادر موسى قبل از
این جریان وعده خدا را شنیده بود ،و مىدانست كه وعده او حق است ،و ایمان به آن نیز
داشت ،ولى ما موسى را به او برگرداندیم تا با دیدن او یقین به حقانیت وعده خدا كند .
و مراد از وعده خدا تنها وعده برگرداندن موسى نیست ،بلكه مطلق وعده الهى
است ،به دلیل اینكه فرموده « :ولى بیشتر مردم نمىدانند »،یعنى یقین پیدا نمىكنند ،و غالبا
در وعدههاى خدا گرفتار شك و ریبند ،و دلهایشان مطمئن به آن نیست و حاصل معناى آیه
این است كه  :مادر موسى با مشاهده حقانیت این وعدهاى كه خدا به او داد ،یقین پیدا كرد ،به
اینكه مطلق وعدههاى خدا حق است! ()1
( -)1المیزان ج  16 :ص 11 :
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فصل نهم

غذاها و مائده های آسمانی
غذاهای آسمانی مریم
سریًّا»،
« فَنَادَاهَا ِمن تحْ ت َها أَال تحْ زَ نى قَ ْد َجعَ َل َرب ُِّك تحْ ت َِك ِ
« پس وى را از طرف پائین ندا داد  :غم مخور كه پروردگارت جلوى تو نهرى
جارى ساخت»،
ْ
علَی ِْك ُر َ
طبا ً َجنِیًّا »،
« َو ُه ِزي ِإلَی ِْك ِب ِج ْذعِ النَّ ْخلَ ِة تُساقِط َ
« تنه درخت را سوى خود تكان بده كه خرماى تازه بر تو بیفكند»،
لرحْ َم ِن
شر أ َ َحدا ً فَقُولى ِإنى نَذَ ْرت ِل َّ
اشربى َو قَ ِرى َ
« فَك ِلى َو َ
عیْنا ً فَإ ِ َّما ت ََر ِی َّن ِمنَ ْالبَ ِ
كل َم ْالیَ ْو َم ِإن ِسیًّا»،
صوما ً فَلَ ْن أ ُ ِ
ْ
« بخور و بنوش و چشمت روشن دار ،اگر از آدمیان كسى را دیدى بگو من براى
خدا روزه كالم نذر كردهام پس امروز با بشرى سخن نمىگویم 24( ».تا /26
مریم)
خاض ِإلى ِج ْذعِ النَّ ْخلَة …»،
« فَأَجا َءهَا ْال َم
ُ
درد زائیدن او را مجبور نمود و به كنار تنه درخت خرمائى آورد تا در آنجا حمل
خود را بزاید! و از خجالت و شرمش از مردم گفت :اى كاش قبل از این مرده بودم!
« فَنَادَاهَا ِمن تحْ ت َها أَال تحْ زَ نى  ...تُساقِ ْ
علَی ِْك ُر َ
طبا ً َجنِیًّا !»
ط َ
اگر تكان دادن را به ساقه درخت ،و خرما ریختن را به نخله نسبت داده ،خالى از
اشعار به این نكته نیست كه نخله خشك بوده و در همان ساعت سبز شده ،و برگ و بار
آورده ،و كلمه رطب به معناى خرماى پخته و رسیده است ،چون قبل از رسیدنش آن را بسر
مىگویند ،و كلمه جنى چیزى را مىگویند كه در دم چیده شده باشد.
عیْنا»....
« فَ ُكلي َو ا ْش َربي َو قَ ِري َ
از رطب تازه رسیده بخور و از جوى آبى كه زیر پایت جارى شده بیاشام ،و بدون
اینكه اندوهى به خود راه دهى خوشنود باش!
اگر به خوردن و آشامیدن سفارش كرد براى این بود كه هر كدام از این دو یكى از
نشانههاى مسرت و خوشوقتى است ،و كسى كه گرفتار مصیبتى است دیگر نمىتواند از
غذاى لذیذ و آب گوارا لذت ببرد ،و مصیبت ،شاغل او از این كارها است.
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و معناى آیه این است كه از رطب تازه بخور و از جوى آب بیاشام و از عنایتى كه
خدا به تو كرده خرسندى كن بدون اینكه غمگین و محزون شوى.
سریًّا »،نقل كرده كه بعضى
در مجمع البیان در ذیل آیه « قَ ْد َجعَ َل َرب ُِّك تحْ ت َِك ِ
گفته اند :جبرئیل با پاى خود به زمین زد ،آبى گوارا پیدا شد ،بعضى دیگر گفتهاند :بلكه
عیسى وقتى با پاى خود به زمین زد آبى جوشید و جارى گردید ،و این معنا از امام ابى
جعفرعلیهالسالم نیز روایت شده است .
و در كتاب خصال از على علیهالسالم روایت كرده كه در ضمن چهار صد بند
فرمود :هیچ غذا و دوائى زن حامله نمىخورد كه بهتر از خرماى تازه باشد ،و لذا است كه
خداى تعالى به مریم فرمودَ « :و ُه ِزي ِإلَی ِْك ِب ِج ْذع النَّ ْخلَ ِة تُسا ِق ْ
علَی ِْك ُر َ
طبا ً َجنِیًّا ،فَك ِلى َو
ط َ
ِ
عیْنا ً ! »
اشربى َو قَ ِرى َ
َ
مؤلف :این معنا به طرق اهل سنت در روایاتى چند از رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم و از طرق شیعه از امام باقرعلیهالسالم روایت شده است)1( .
( -)1المیزان ج  14 :ص 55 :

معجزه آب زمزم
« َربَّنا ِإنِي أ َ ْس َك ْنتُ ِم ْن ذُ ِریَّتي ِبوا ٍد َ
غی ِْر ذي زَ ْرعٍ ِع ْندَ بَ ْیتِ َك ْال ُم َح َّر ِم َربَّنا ِلیُقی ُموا
ت لَعَلَّ ُه ْم یَ ْش ُك ُرونَ » ،
ار ُز ْق ُه ْم ِمنَ الث َّ َمرا ِ
اس ت َ ْهوي ِإلَ ْی ِه ْم َو ْ
ال َّ
صالة َ فَاجْ عَ ْل أ َ ْفئِدَة ً ِمنَ النَّ ِ
« پروردگارا ،من ذریهام را در سرزمینى گود و بدون آب و گیاه جاى دادم ،نزد
بیت محرمت ،پروردگار ما ،بدین امید كه نماز بپادارند ،پس دلهائى از مردم را
متمایل بسوى ایشان كن ،و از میوهها روزیشان ده ،باشد كه شكر گزارند! »
(  /37ابراهیم)
در محلى كه فعال چاه زمزم قرار دارد درختى بود ،هاجر علیهاالسالم پارچهاى كه
همراه داشت روى شاخه درخت انداخت ،تا در زیر سایه آن راحت باشد ،همینكه ابراهیم
خانوادهاش را در آنجا منزل داد ،و خواست تا بطرف ساره برگردد ،هاجر كه راستى
ایمانش شگفتآور و حیرت انگیز است یك كلمه پرسید :آیا ما را در سرزمینى مىگذارى و
مىروى كه نه انیسى و نه آبى و نه دانهاى در آن هست؟
ابراهیم گفت:
« خدائى كه مرا باین عمل فرمان داده ،از هر چیز دیگرى شما را كفایت است!»
این را گفت و راهى شام شد ،همینكه بكوه كداء كه كوهى در ذى طوى است رسید،
نگاهى بعقب و در درون این دره خشك انداخت ،گفت:

120

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب سی ونهم :غذا و تغذیه انسان از نظر قرآن

« پروردگارا ،من ذریهام را در سرزمینى گود و بدون آب و گیاه جاى دادم ،نزد
بیت محرمت ،پروردگار ما ،بدین امید كه نماز بپادارند ،پس دلهائى از مردم را
متمایل بسوى ایشان كن ،و از میوهها روزیشان ده ،باشد كه شكر گزارند! »
این را بگفت و برفت.
پس همینكه آفتاب طلوع كرد ،و پس از ساعتى هوا گرم شد ،اسماعیل تشنه گشت،
هاجر برخاست ،و در محلى كه امروز حاجیان سعى مىكنند بیامد و بر بلندى صفا بر آمد،
دید كه در آن بلندى دیگر ،چیزى چون آب برق مي زند ،خیال كرد آب است ،از صفا پائین
آمد ،و دوان دوان بدان سو شد ،تا به مروه رسید ،همینكه باالى مروه رفت ،اسماعیل از
نظرش ناپدید شد.
ناچار دوباره بطرف صفا آمد ،و این عمل را هفت نوبت تكرار كرد ،در نوبت هفتم وقتى
بمروه رسید ،این بار اسماعیل را دید ،و دید كه آبى از زیر پایش جریان یافته ،پس نزد او
برگشته ،از دور كودك مقدارى شن جمع آورى نموده ،جلو آب را گرفت ،چون آب جریان
داشت ،و از همان روز آن آب را زمزم نامیدند ،چون زمزم معناى جمع كردن و گرفتن جلو
آب را مىدهد.
از وقتى این آب در سرزمین مكه پیدا شد مرغان هوا و وحشیان صحرا بطرف مكه
آمد و شد را شروع كرده ،آنجا را محل امنى براى خود قرار دادند( .نقل از تفسیر قمى از
امام صادق ع ) ()1
( -)1المیزان ج  1 :ص  437-435 :و ج  12ص 111

غذاهای آسمانی برای انسانی استثنائی
علَ ْی َها زَ َك ِریَّا
سن َو أَنبَت َ َها نَبَاتا ً َحسنا ً َو َكفَّلَ َها زَ َك ِریَّا كلَّ َما دَ َخ َل َ
« فَتَقَبَّلَ َها َربُّ َها بِقَبُو ٍل َح ٍ
َّللاِ إِ َّن َّ
ْال ِمحْ َراب َو َجدَ ِعندَهَا ِر ْزقا ً قَا َل یَ َم ْریَ ُم أَنى لَ ِك َهذَا قَالَت ُه َو ِم ْن ِعن ِد َّ
َّللاَ یَ ْر ُز ُق
ب» ،
َیر ِحسا ٍ
َمن یَشا ُء ِبغ ِ
« پروردگارش دختر را قبول كرد آنهم به بهترین قبول و او را پرورش داد آنهم
بهترین پرورش و زكریا را كفیل او كرد كه هر وقت در محراب او بر او وارد
مىشد رزقى مخصوص نزد او مىدید مىپرسید :اى مریم این رزق را از ناحیه چه
كسى برایت آوردهاند؟ مىگفت این رزق از ناحیه خدا است ،آرى خدا به هر كس
كه بخواهد بىحساب رزق مىدهد!» (  /37آل عمران)
در این آیهِ « ،ر ْزقا ً » را بدون الف و الم آورده و این اشاره است به اینكه رزق
نامبرده ،طعام معهود در بین مردم نبوده ،همچنانكه بعضى هم گفتهاند :هر وقت زكریا به
مریم سر مىزد ،میوه زمستانى را در تابستان و میوه تابستانى را در زمستان نزد او مىدید.
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مؤید این حكایت این است كه اگر رزق نامبرده از طعامهاى معمول آن روز و طعام
موسمى بود ،نكره آمدن « ِر ْزقا ً » این معنا را مىرساند ،كه زكریا هیچوقت اطاق مریم را
خالى از طعام نمىدید بلكه همواره نزد او رزقى را مىیافت ،و در این صورت زكریا از
پاسخ مریم قانع نمىشد ،براى اینكه پاسخ مریم این بود كه این رزق از ناحیه خداست ،و از
ناحیه خدا بودن رزق اختصاص به رزق مریم ندارد ،رزق همه مردم از ناحیه خدا است و
جا داشت دو باره زكریا بپرسد این رزقى كه خدا روزیت كرده به وسیله چه كسى به تو
رسیده ،چون ممكن است افرادى از مردم كه به معبد آمد و رفت دارند برایش آورده باشند،
حال چه اینكه هدف خدائى در نظر داشته باشند و چه هدفى شیطانى .
پس از اینكه مىبینیم زكریا از پاسخ مریم قانع شده ،معلوم مىشود رزق نامبرده
رزق معمولى نبوده است .
عالوه بر اینكه دعاى زكریا بعد از پاسخ مریم كه عرضه داشت :پروردگارا از
درگاه خودت فرزندى بمن عطا فرما داللت دارد بر اینكه یافتن رزق نامبرده در نزد مریم
را كرامتى الهى و خارق العاده تشخیص داده و در نتیجه به طمع افتاده كه او هم از خداى
تعالى بخواهد فرزندى طیب روزیش كند .
پس معلوم مىشود رزق نامبرده رزقى بوده است كه بر كرامت خدائى نسبت به
مریم داللت مىكرده ،كه جمله « :یا مریم !» هم به بیانى كه خواهد آمد بر این معنا اشعار
دارد .
زكریا همه این حرفها را یكباره به مریم گفت ،و او هم پاسخى داد كه وى را قانع
ساخت ،و یقین كرد كه این طعامها كرامتى است از خدا نسبت به مریم ،در اینجا بود كه او
نیز كرامت الهى را طمع كرده ،و از حضرتش درخواست فرزندى طیب كرد ()1
( -)1المیزان ج  3 :ص 272 :

مائده آسمانی مسیحیان
اء
علَ ْینَا َمائدَة ً ِمنَ الس َم ِ
ُنز َل َ
« إِ ْذ قَا َل ْال َح َو ِاریُّونَ یَ ِعیسى ابْنَ َم ْریَ َم ه َْل یَست َِطی ُع َربُّك أَن ی ِ
قَا َل اتَّقُوا َّ
َّللاَ ِإن كنتُم ُّمؤْ ِمنِینَ »،
« به یاد آر زمانى كه حواریین عیسى به وى گفتند اى عیسى بن مریم آیا
پروردگار تو توانائى دارد مائدهاى از آسمان بر ما نازل كند؟ گفت بپرهیزید از خدا
اگر دارنده ایمانید»،
« قَالُوا نُ ِرید ُ أَن نَّأْك َل ِمن َها َو ت َط َم َّ
علَ ْی َها ِمنَ
ئن قُلُوبُنَا َو نَ ْعلَ َم أَن قَ ْد صدَ ْقتَنَا َو نَ ُكونَ َ
الشا ِهدِینَ »،
« گفتند مىخواهیم از آن مائده بخوریم تا قلبهایمان مطمئن شود و بدانیم كه تو ما
را در ایمانمان تصدیق كردهاى و بر آن ما از گواهان باشیم»،
اء ت َ ُك ُ
ون لَنَا ِعیدا ً أل َ َّو ِلنَا َو
علَ ْینَا َمائدَة ً ِمنَ الس َم ِ
نز ْل َ
« قَا َل ِعیسى اب ُْن َم ْریَ َم اللَّ ُه َّم َربَّنَا أ َ ِ
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الر ِزقِینَ !»
َء ِ
اخ ِرنَا َو َءایَةً ِمنك َو ْ
َیر َّ
ار ُز ْقنَا َو أَنت خ ُ
« عیسى بن مریم گفت بار الها! اى پروردگار ما نازل فرما بر ما مائدهاى از
آسمان تا براى ما و پیروان كنونى و آینده ما عید ،و خود معجزهاى از ناحیه تو
باشد ،پروردگارا روزیمان كن كه تو بهترین روزى دهندگانى!»
« قَا َل َّ
ع ِذبُهُ أ َ َحدا ً ِمنَ
عذَابا ً ال أ ُ َ
ع ِذبُهُ َ
علَ ْی ُك ْم فَ َمن یَ ْكفُ ْر َب ْعد ُ ِمن ُك ْم فَإِنى أ ُ َ
نزلُ َها َ
َّللاُ ِإنى ُم ِ
ْالعَلَ ِمینَ »،
« خداى متعال فرمود :من بزودى آن مائدهاى را كه خواستى نازل خواهم كرد،
ولى اگر بعد از آن باز هم كسى كفر بورزد باید بداند كه به راستى او را عذابى
مىكنم كه احدى از عالمیان را به چنان عذاب دچار نمىكنم!» ( /112-115مائده)
مائده سفره و خوانى را گویند كه در آن طعام باشد.
ُنز َل
چیزى كه ظاهر آیه « إِ ْذ قَا َل ْال َح َو ِاریُّونَ یَ ِعیسى ابْنَ َم ْریَ َم ه َْل یَست َِطی ُع َربُّك أَن ی ِ
اء »،آنرا افاده مىكند این است كه حواریین از مسیح تقاضاى معجزه
علَ ْینَا َمائدَة ً ِمنَ الس َم ِ
َ
مخصوصى كردهاند در حالى كه خود از اصحاب و از خواص آن جناب بودهاند ،و بارها
معجزات باهره و كرامات ظاهرهاى كه داشت از او دیده بودند با این حال درخواست كردن
حواریین معجزهاى را كه به سلیقه خود انتخاب كرده بودند( مائده ) بعد از مشاهده آن همه
آیات ،عمل بسیار زشتى بود ،و از همین جهت مسیح علیهالسالم با این كالم خود « اتَّقُوا َّ
َّللاَ
إِن كنتُم ُّمؤْ ِمنِینَ  »،آنها را توبیخ نموده است.
این درخواست از حواریین زشت و غیر متوقع است ،و لیكن در عین اینكه غرض
خود را از این درخواست توجیه كردند ،مع ذلك از مساله خوردن صرفنظر نكردند ،و
اشكال هم همین جا است  ،باز اگر مىگفتند « :مىخواهیم از آن مائده بخوریم و در نتیجه
خوردن آن دلهایمان مطمئن شود »،اشكال كمتر بود از اینكه گفتهاند «:مىخواهیم از آن
بخوریم و دلهایمان مطمئن شود »،براى اینكه بین این دو تعبیر فرق واضحى است ،تعبیر
اول به خوبى مىرساند كه غرض هوسرانى و گزاف گوئى نیست به خالف تعبیر دومى.
و چون حواریین در این پیشنهاد خود پافشارى كردند ،عیسى علیهالسالم درخواست
آنان را پذیرفت و از پروردگار خود خواهش كرد كه آنها را به مائدهاى كه خواستهاند اكرام
نماید.
عیسى علیهالسالم به درخواست خود عنوانى داد كه صالحیت داشته باشد سؤال خود
را از ساحت عظمت و كبریائى خداوند به آن عنوان توجیه نماید ،عرض كرد « :بار الها
فرو فرست بر ما خوانى از آسمان تا براى همه ما از اولین و آخرین عیدى باشد »،چون
عید در نزد هر قوم و ملتى عبارتست از روزى كه در آن روز به افتخار موهبتى
اختصاصى نایل آمده باشند ،و روز نزول مائده هم براى مسیحیت همین خاصیت را دارد .
آرى پروردگار مسیح دعاى او را مستجاب كرد ،اال اینكه شرط كرد كه هر كس
نسبت به این معجزه كفر بورزد همانطورى كه خود معجزه بى سابقه و مخصوص این امت
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است ،عذاب آنكس هم بى سابقه و عذابى خواهد بود كه كسى تاكنون به آن عذاب معذب
نشده است .
حواریون در عذر خواهى خود امور جمیله و پسندیدهاى را ضمیمه غرض
اصلىشان كه همان خوردن از مائده آسمانى بود ،كردند تا بدین وسیله ركاكت و قباحتى كه
در تقاضاى معجزهشان  -با دیدن آنهمه معجزات كافى  -بود به طور كلى از بین ببرند.
این عید كه خداوند مسیحیت را به آن اختصاص داد نعمتى است كه همهشان از آن
منتفع نمىشوند ،بلكه تنها كسانى از آن بهرهمند مىگردند كه ایمان داشته و بر ایمان خود
پایدار باشند ،و اما كسانى كه به این نعمت كفر مىورزند نه تنها از این نعمت برخوردار
نمىشوند ،بلكه به شدیدترین وجه متضرر هم مىگردند.
روایات وارده درباره مائده مسیحیان
در تفسیر عیاشى از عیساى علوى از پدرش از ابى جعفرعلیهالسالم نقل شده كه
فرمود :مائدهاى كه بر بنى اسرائیل نازل شد با زنجیرهاى طالئى از آسمان آویزان شد و
مشتمل بود بر  9عدد ماهى و  9گرده نان .
مؤلف :در لفظ دیگرى به جاى حوت  -ماهى نون  -ماهى وارد شده است)1( ،
( -)1المیزان ج  6 :ص 324 :

مائده های آسمانی بنی اسرائیل
علَ ْی ُك ُم ْال َم َّن َو ْ
ت َما َرزَ ْقنَ ُك ْم َو
طی َب ِ
ام َو أَنزَ ْلنَا َ
« َو ظلَّ ْلنَا َ
السل َوى كلُوا ِمن ِ
علَیْك ُم ْالغَ َم َ
َما ظلَ ُمونَا َو لَ ِكن كانُوا أَنفُس ُه ْم یَظ ِل ُمونَ »،
« و ابر را سایبان شما كردیم و ترنجبین و مرغ بریان براى شما فرستادیم و گفتیم از
چیزهاى پاكیزه كه روزیتان كردهایم بخورید ،و این نیاكان شما بما ستم نكردند بلكه
بخودشان ستم مىكردند/57( » .بقره)
اضرب ِبعَصاك ْال َح َج َر فَانفَ َج َرت ِم ْنهُ اثْنَت َا
« َو ِإ ِذ است َسقَى ُموسى ِلقَ ْو ِم ِه فَقُ ْلنَا
ِ
ق َّ
ال ت َ ْعث َ ْوا فى
َّللاِ َو
ع ِل َم ك ُّل أُن ٍ
عیْنا ً قَ ْد َ
شرة َ َ
َ
شربَ ُه ْم كلُوا َو َ
َاس َّم َ
ع َ
اشربُوا ِمن ِر ْز ِ
ض ُم ْف ِسدِینَ »،
األ َ ْر ِ
« و چون موسى براى قوم خویش آب همى خواست گفتیم عصاى خود باین سنگ
بزن تا دوازده چشمه از آن بشكافد كه هر گروهى آبخور خویش بدانست ،روزى
خدا را بخورید و بنوشید و در زمین به تباهكارى سر مكشید!» ( / 60بقره)
ع لَنَا َربَّك ْ
یخ ِرجْ لَنَا م َّما تُن ِبت
على طعَ ٍام َو ِح ٍد فَا ْد ُ
صبر َ
« َو ِإ ْذ قُ ْلت ُ ْم یَ ُموسى لَن نَّ َ
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عدَ ِس َها َو بَص ِل َها قَا َل أ َ ت َست َ ْب ِدلُونَ الَّذِى ُه َو أَدْنى
األ َ ْرض ِمن بَ ْق ِل َها َو قِثَّائ َها َو فُ ِ
وم َها َو َ
علَ ْی ِه ُم الذِلَّةُ َو ْال َمسكنَةُ َو
بِالَّذِى ُه َو خ ٌ
ضربَت َ
َیر ا ْه ِبطوا ِمصرا ً فَإ ِ َّن لَكم َّما سأ َ ْلت ُ ْم َو ِ
ت َّ
ب ِمنَ َّ
َیر ْال َحق
َّللاِ ذَ ِلك ِبأَنَّ ُه ْم كانُوا یَ ْكفُ ُرونَ ِبئ َا َی ِ
بَا ُءو ِبغَض ٍ
َّللاِ َو َی ْقت ُلُونَ النَّ ِب ِیینَ ِبغ ِ
ذَ ِلك ب َما َعصوا َّو كانُوا یَ ْعتَد ُونَ »،
« و چون گفتید اى موسى ما به یك خوراك نمىتوانیم بسازیم پروردگار خویش را
بخوان تا از آنچه زمین همى رویاند از سبزى و خیار و سیر و عدس و پیازش
براى ما بیرون آورد ،گفت چگونه پستتر را با بهتر عوض مىكنید بشهر فرود
آئید تا این چیزها كه خواستید بیابید و ذلت و مسكنت بر آنان مقرر شد و بغضب
خدا مبتال شدند زیرا آیههاى خدا را انكار همى كردند و پیامبران را به ناروا همى
كشتند زیرا نافرمان شده بودند و تعدى همى كردند /61( ».بقره)
علَ ْی ُكم »،...از معصوم
ام َو أَنزَ ْلنَا َ
در تفسیر قمى در ذیل جملهَ « :و ظلَّ ْلنَا َ
علَیْك ُم ْالغَ َم َ
نقل شده که فرمود :وقتى موسى بنى اسرائیل را از دریا عبور داد ،در بیابانى وارد شدند،
بموسى گفتند :اى موسى! تو ما را در این بیابان خواهى كشت ،براى اینكه ما را از آبادى به
بیابانى آوردهاى كه نه سایهایست ،نه درختى و نه آبى ،و روزها ابرى از كرانه افق برمي
خاست ،و بر باالى سر آنان مىایستاد ،و سایه مىانداخت ،تا گرماى آفتاب ناراحتشان نكند،
و در شب « ،من» بر آنها نازل مي شد ،و روى گیاهان و بوتهها و سنگها مىنشست ،و
ایشان مي خوردند ،و آخر شب مرغ بریان بر آنها نازل مي شد ،و داخل سفرههاشان مىافتاد.
چون مي خوردند و سیر مىشدند و دنبالش آب مي نوشیدند ،آن مرغها دوباره پرواز
مىكردند ،و مىرفتند.
و سنگى با موسى بود ،كه همه روزه آنرا در وسط لشكر مىگذاشت ،و آنگاه با
عصاى خود به آن مىزد ،دوازده چشمه از آن مي جوشید ،و هر چشمه بطرف تیرهاى از
بنى اسرائیل كه دوازده تیره بودند ،روان میشد)1( .
( -)1المیزان ج  1 :ص 289 :

چشمه های اعجاز و غذاهای آسمانی
شرة َ أَسبَاطا ً أ ُ َمما ً َو أ َ ْو َح ْینَا ِإلى ُموسى ِإ ِذ است َسقَاهُ قَ ْو ُمهُ أ َ ِن
« َو قَط ْعنَ ُه ُم اثْنَت ْى َ
ع َ
شربَ ُه ْم َو
ع ِل َم ك ُّل أُن ٍ
عیْنا ً قَ ْد َ
شرة َ َ
اضرب بِعَصاك الحْ ََ َج َر فَانبَ َجست ِم ْنهُ اثْنَت َا َ
َاس َّم َ
ع َ
ِ
علَ ْی ِه ُم ْال َم َّن َو ْ
ت َما َرزَ ْقنَك ْم َو َما
طیبَ ِ
علَ ْی ِه ُم ْالغَ َم َم َو أَنزَ ْلنَا َ
ظلَّ ْلنَا َ
السل َوى كلُوا ِمن ِ
ظلَ ُمونَا َو لَ ِكن كانُوا أَنفُس ُه ْم یَظ ِل ُمونَ »،
« آنان را به دوازده سبط دوازده گروه تقسیم كردیم ،و چون قوم موسى از او آب
خواستند بدو وحى كردیم كه عصاى خود را به این سنگ زن و از آن دوازده
چشمه بشكافت و هر گروهى آبخورگاه خویش را بدانست ،و ابر را سایهبان ایشان
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كردیم و ترنجبین و مرغ بریان به ایشان نازل كردیم ،از چیزهاى پاكیزه كه
روزیتان كردهایم بخورید ،با كفران نعمت به ما ستم نكردند بلكه به خودشان ستم
(  /160اعراف)
مىكردند».
از ظاهر اینكه فرمود « :پس منفجر شد از آن دوازده چشمه و هر گروهى از مردم
چشمه خود را شناختند »،بدست مىآید كه چشمهها به عدد اسباط بنى اسرائیل یعنى دوازده
بود ،چون مى رساند كه هر چشمه مخصوص یك تیره بوده و اینكه این اختصاص به خاطر
مشاجرهاى بوده كه با یكدیگر داشتهاند ،و این ظاهر تایید مىكند روایاتى را كه در باره
داستان این چشمهها وارد شده است)1( .
( -)1المیزان ج  8 :ص 371 :
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فصل دهم

چکیده ای از غذاهای بهشتی

خوردنیها و نوشیدنیها و لذتهاى جنسى در بهشت!
 «َ . . .و لَ ُك ْم فِی َها َما ت َشت َ ِهى أَنفُس ُك ْم َو لَ ُك ْم ِفی َها َما تَدَّعُونَ » ، « نُ ُزالً ِم ْن َور َّر ِح ٍیم»،
غفُ ٍ
 «  ...و شما در بهشت هر چه دلتان بخواهد و بلكه هر چه طلب كنید دراختیار خواهید داشت»،
 « اینها همه مراسمى است كه قبال براى پذیرایى شما از ناحیه خداى آمرزنده(31و/ 32فصلت)
رحیم فراهم شده است».
آیه شریفه به آرزومندان بهشت بشارت مىدهد به اینكه در آخرت هر خیر و لذتى را
كه تصور بشود ،و براى شهوتشان ممكن باشد كه اشتهاى آن كنند ،دارا هستند ،چه از
خوردنیها و چه نوشیدنیها ،و چه لذتهاى جنسى ،و چه غیر آن ،بلكه از این هم وسیعتر و
باالتر دارند ،و آن این است كه هر چه را بخواهند بیش از آن را دارند ،همچنان كه فرمود:
 ” لَ ُه ْم ما َیشاؤُنَ فیها َو لَ َد ْینا َمزیدٌ!“ ( /35ق) ()1( -)1المیزان ج  17 :ص 593 :

شرابي كه در بهشت مي نوشند!
( شراب بي غش آمیخته با آب چشمه تسنیم! )
وم»،
ق َّم ْخت ُ ٍ
« یُسقَ ْونَ ِمن َّر ِحی ٍ
« از شراب صافى مهرخورده به ایشان مىنوشانند»،
« ِخت َ ُمهُ ِمسكٌ َو فى ذَ ِلك فَ ْل َیتَنَافَ ِس ْال ُمتَنَ ِفسون»،
« شرابى كه مهر و مومش مشك است،
و شایسته است كه مردم نسبت به چنین زندگى مسابقه بگذارند».
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« َو ِمزَ ا ُجهُ ِمن ت َسنِیم»،
« شرابى كه ممزوج با چشمه تسنیم است»،
شرب ب َها ْال ُمقَ َّربُونَ »،
« َ
عیْنا ً یَ َ
« منظور چشمهاى است خاص مقربین كه جز از آن نمىنوشند“.
( 25تا /28مطففین)
كلمه رحیق به معناى شراب صاف و خالص از غش است ،و به همین مناسبت آن
را به وصف مختوم توصیف كرده ،چون همواره چیزى را مهر و موم مىكنند كه نفیس و
خالص از غش و خلط باشد ،تا چیزى در آن نریزند و دچار ناخالصیش نكنند.
” ِخت َ ُمهُ ِمسكٌ  “،كلمه ختام به معناى وسیله مهر زدن است ،مىفرماید وسیله مهر
زدن بر آن رحیق بجاى گل و الك و امثال آن  -كه در دنیا بوسیله آنها مهر و موم مىكنند -
مشك است .
« َو ِمزَ ا ُجهُ ِمن ت َسنِیم -شرابى كه ممزوج با چشمه تسنیم است  »،كلمه مزاج به
معناى وسیله مخلوط كردن است ،و كلمه تسنیم به معناى چشمهاى است در بهشت ،كه
خداى تعالى نامش را تسنیم نهاده است.
شرب ب َها ْال ُمقَ َّربُونَ »،
« َ
عیْنا ً یَ َ
« چشمهاى است خاص مقربین ،كه جز از آن نمىنوشند».
مفاد آیه این است كه مقربین صرفا تسنیم را مىنوشند ،همچنان كه مفاد جمله ” َو
ِمزَ ا ُجهُ ِمن ت َسنِیم “،این است كه :آنچه در قدح ابرار از رحیق مختوم هست با تسنیم مخلوط
مىشود .
و این معنا به دو نكته داللت مىكند:
اول اینكه تسنیم از رحیق مختوم گرانقدرتر است ،چون رحیق مختوم با آمیخته
شدن با تسنیم لذت بخشتر مىشود.
دوم اینكه مقربین در درجه باالترى از ابرار قرار دارند)1( .
( -)1المیزان ج  20 :ص 394 :

از چشمه اي كه بندگان خاص خدا می نوشند!
شربُونَ ِمن َكأ ْ ٍس كانَ ِمزَ ا ُج َها كافُوراً»،
ار یَ َ
« ِإ َّن األَب َْر َ
« و نیكوكاران عالم در بهشت از شرابى نوشند كه طبعش در لطف و رنگ و
بوى كافور است»،
َّللا یُفَ ِج ُرون َها ت َ ْف ِجیراً»،
شرب ب َها ِعبَاد ُ َّ ِ
« َ
عیْنا ً یَ َ
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« از سرچشمه گوارایى آن بندگان خاص خدا مىنوشند،
كه به اختیارشان هر كجا خواهند جارى مىشود“.
دهر)

(5و/ 6

” تفجیرعین“ عبارت است از شكافتن زمین براى جارى ساختن آبهاى زیر
زمینى ،و ما ناگزیریم در اینجا تفجیر عین را حمل كنیم بر صرف خواستن آن ،چون این
معنا مسلم است كه جارى ساختن چشمههاى بهشتى نیازمند بیل و كلنگ نیست .آرى
نعمتهاى بهشتى به جز خواست و اراده اهل بهشت هیچ هزینه دیگرى الزم ندارد،
همچنان كه فرمود ”:لَ ُه ْم ما یَشاؤُنَ فیها“.
شرب ب َها ِعبَاد ُ َّ
َّللاِ یُفَ ِج ُرون َها ت َ ْف ِجیراً “،یعنى نوشیدن از كاس را كه گفتیم از
” َ
عیْنا ً یَ َ
هر كاسى نیست ،بلكه آن كاس را اختصاص مىدهد به چشمهاى كه چنین و چنان است .و
اگر از نوشندگان آن كاس تعبیر به عباد هللا كرد ،براى این بود كه اشاره كند به اینكه اگر از
آن كاس مى نوشند به خاطر این است كه به زیور عبودیت آراسته شدند ،و به لوازم آن عمل
كردند.
ظاهر جمله یشربون و جمله یشرب بها مىفهماند همین حاال مشغول نوشیدنند ،نه
اینكه در قیامت مىنوشند ،و گر نه مىفرمود سیشربون ،و یشربوا بها ،عالوه بر این،
نوشیدن ،وفا كردن ،اطعام نمودن و ترسیدن ،همه را در یك سیاق آورده و فرموده یشربون،
یوفون ،یخافون ،یطعمون و نیز ذكر تفجیر در جمله « یُفَ ِج ُرون َها ت َ ْف ِجیراً »،مؤید دیگرى
است ،براى اینكه ظهور دارد در اینكه شكافتن چشمه و جارى ساختن آب آن را با اسباب این
كار انجام مى دهند ،كه همان وفا و اطعام و خوف است ،پس حقیقت این اعمال همان تفجیر
عین است )1( .
( -)1المیزان ج  20 :ص 199 :

میوه و طعام بهشتیان و آب چشمه سلسبیل
ت قُ ُ
علَ ْی ِه ْم ِظاللُها َو ذُ ِللَ ْ
طوفُها ت َ ْذلیالً »،
 « َو دانِیَةً َ « و سایه درختان بهشتى بر سر آنها و میوههایش در دسترس و به اختیارآنهاست».
( /14دهر)
تذلیل قطوف براى آنان به این معناست كه خداى تعالى میوههاى بهشتى را براى
ایشان مسخر كرده ،و تحت فرمان و اراده آنان قرار داده ،به هر نحو كه بخواهند بدون هیچ
مانع و زحمتى بچینند.
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َت قَ
ب كان ْ
واریرا»،
علَ ْی ِه ْم بِآنِیَ ٍة ِم ْن ِف َّ
ض ٍة َو أ َ ْكوا ٍ
 « َو ی ُُطاف َ
َ
 و ساقیان زیباى حور و غلمان با جامهاى سیمین و كوزههاى بلورین، بر آنها دور زنند /15( “.دهر)مراد از اینكه فرمود با چنین ظرفهاى نقرهفام دور آنان طواف مىكنند ،طواف
كردن خدام بهشتى است كه براى اهل بهشت طعام و آب مىآورند.
 ” قَض ٍة قَد َُّروها ت َ ْقدیرا ً“،
واریرا ِم ْن فِ َّ
َ
 « كه آن كوزههاى بلورین نقرهاى به اندازه و تناسب اهلش اندازهگیرىشدهاند/16( ».دهر)
مىخواهد بفهماند ظرفهاى غذا و شراب را خود ابرار بر طبق میل خود
اندازهگیرى مى كنند ،از غذا و شراب هر مقدارى كه بخواهند استفاده كنند ظرف آن غذا و
شراب را هم به اندازه همان مقدار طعام و شراب اندازهگیرى مىكنند ،و خالصه چیزى از
غذا و شرابشان در ظرف زیاد و كم نمىآید.
احتمال هم دارد منظور خدمتگزاران طوافگر باشد كه در باره آنان فرموده” :
علَ ْی ِه ْم  “،و مراد این باشد كه خدمتگزاران ظرفهاى غذا و شراب را به آن مقدار غذا
ی ُ
ُطاف َ
و شرابى كه أبرار احتیاج دارند اندازهگیرى مىكنند ،در نتیجه چیزى از غذا و شرابشان در
ظرفها نمىماند ،و كم هم نمىآید .
 ” َو یُ ْسقَ ْونَ فیها َكأْسا ً كانَ ِمزا ُجها زَ ْن َجبیالً »، « و آن جا شرابى كه طبعش مانند زنجبیل گرم و عطرآگین است به آنهابنوشانند/17( “.دهر)
بعضى از مفسرین گفتهاند :در عرب مرسوم بوده كه از زنجبیل استفاده عطر و
بوى خوش مىكردهاند ،و آن را در جام نوشیدنیها مىریختند ،در این آیه هم به ابرار وعده
داده كه زنجبیل بهشتى را كه پاكیزهتر و خوشبوتر است در جام شرابشان مىریزند.
سبیالً »،
 ” َس ْل َ
س َّمى َ
عیْنا ً فیها ت ُ َ
 « در آنجا چشمهاى است كه سلسبیلش نامند و شرابش از خوبى از حدوصف بیرون است/18( “.دهر)
سلسبیل به معناى آبى سبك و لذیذ و برنده است.
َبر ٌق َو ُحلُّوا أَسا ِو َر ِمن فِض ٍة َو سقَا ُه ْم َرب ُه ْم
ع ِلی ُه ْم ثِیَاب سند ٍُس ُخ ٌ
 ” َضر َو ِإست َ
شرابا ً ط ُهوراً» ،
َ
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 بر اندام بهشتیان لباسهایى است از حریر نازك سبز رنگ و از دیباى ضخیم،و با دستبندهایى از نقره تزیین شدهاند ،و پروردگارشان شراب طهور به آنها
مىنوشاند/21( “.دهر)
شرابا ً ط ُهوراً “،،خدایشان شرابى به ایشان نوشانید كه طهور بود،
” س َقا ُه ْم َرب ُه ْم َ
یعنى در پاكى به حد نهایت بود ،شرابى بود كه هیچ قذارت و پلیدى را باقى نمىگذاشت ،و
یكى از قذارتهاى درونى آدمى غفلت از خداى سبحان ،و بىتوجهى به اوست ،پس ابرار كه
این شراب طهور را نوشیدند محجوب از پروردگارشان نیستند ،و لذا آنان مىتوانستند خدا
ب ا ْلعالَمینَ !“
را حمد بگویند ،همچنان كه قرآن فرمودهَ ”:و ِ
آخ ُر َدعْوا ُه ْم أ َ ِن ا ْل َح ْم ُد ِ َّلِّلِ َر ّ ِ
خداى تعالى در جمله ” سقَا ُه ْم َرب ُه ْم  “،همه واسطهها را حذف كرده ،و نوشاندن به
ایشان را مستقیما به خودش نسبت داده ،و این از همه نعمتهایى كه در بهشت به ایشان
داده افضل است ،و چه بسا یكى از نعمتهایى باشد كه به حكم آیه” لَ ُه ْم ما یَشاؤُنَ فیها َو لَدَیْنا
َمزید ٌ/35( “،ق) خواست خود بشر بدان نمىرسد)1( .
( -)1المیزان ج  20 :ص 207 :

مثالی از بهشت موعود متقین
( نهرهای آب و شیر و نهرهای شراب و عسل)
َیر
بن لَّ ْم یَتَغ ْ
َیر َءا ِس ٍن َو أَن َه ٌر ِمن لَّ ٍ
« َّمث َ ُل ال َجنَّ ِة الَّتى ُو ِعدَ ْال ُمتَّقُونَ ِفی َها أَن َه ٌر ِمن َّماءٍ غ ِ
عس ٍل ُّمصفًّى َو ل ُه ْم فِی َها ِمن كل
لشر ِبینَ َو أَن َه ٌر ِم ْن َ
ط ْع ُمهُ َو أَن َه ٌر ِم ْن خ َْم ٍر لَّذَّةٍ ِل ِ
ت َو َم ْغ ِف َرة ٌ ِمن َّرب ِه ْم» ،...
الث َّ َم َر ِ
« َمث َل و صفت آن بهشتى كه به مردم با تقوى وعدهاش را دادهاند این است كه
در آن نهرهایى از آب تازه و نمانده و نهرهایى از شیر هست ،شیرى كه طعمش
تغییر نمىكند .و نهرهایى از شراب است كه براى نوشندگان لذت بخش است و
نهرهایى از عسل خالص است و ایشان در بهشت از هر گونه ثمره برخوردارند
(/15محمد)
و مغفرتى از پروردگارشان دارند » ....
صفت بهشتى كه خدا به متقین وعده داده كه در آن داخلشان كند دارای
خصوصیات زیر است:
 در آن نهرهائى است از آب تازه و نمانده یعنى آبى كه با زیاد ماندنش بو و طعمخود را از دست نمىدهد.
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 نهرهایى از شیر كه مانند شیر دنیا طعمش تغییر نمىكند. نهرهایى از خمر كه براى نوشندگان لذت بخش است. و نهرهائي از عسل خالص و بدون چیزهایى كه در عسل دنیا هست و آن رافاسد و معیوب مىكند.
ت  “،در این جمله مطلب را عمومیت مىدهد و می
” َو لهََُ ْم ِفی َها ِمن كل الث َّ َم َر ِ
فرماید :و ایشان در بهشت از هر گونه ثمرات برخوردارند.
” َو َم ْغ ِف َرة ٌ ِمن َّرب ِه ْم “ آمرزشى كه تمامى گناهان و بدیها را محو مىكند و دیگر
عیش آنها به هیچ كدورتى مكدر و به هیچ نقصى منقص نیست .و در تعبیر از خدا به كلمه
ربهم اشاره است به اینكه رحمت خدا و رأفت الهیهاش سراپاى آنان را فرا گرفته است)1( .
( -)1المیزان ج  18 :ص 351 :

بهشت با آب و میوه های کثیر و دائمی
« َو َ
ضو ٍد»،
ح َم ْن ُ
ط ْل ٍ
« و درخت موزى كه میوههایش رویهم چیده شده است».
ب»،
« َو ِظ ٍل َم ْمد ُود َ ،و ماءٍ َم ْس ُكو ٍ
« و سایهاى گسترده و همیشگى ،و آبشارى ال ینقطع“،
ثیرةٍ  ،ال َم ْق ُ
ع ٍة »،
ع ٍة َو ال َم ْمنُو َ
طو َ
« َو فا ِك َه ٍة َك َ
« و میوههایى بسیار كه در هیچ فصلى قطع و در هیچ حالى ممنوع نمىشود»،
(  29تا / 33واقعه)
طلح نام درخت موز است .معناى آیه مورد بحث این است كه :اصحاب یمین در
سایة درختان موز هستند كه میوههایش روى هم چیده شده از پایین درخت تا باالى آن.
ماء مسكوب آبى است كه دائما در جریان باشد و هرگز قطع نگردد.
ثیرةٍ  ،ال َم ْق ُ
ع ٍة »،
ع ٍة َو ال َم ْمنُو َ
طو َ
« َو فا ِك َه ٍة َك َ
« و میوههایى بسیار كه در هیچ فصلى قطع و در هیچ حالى ممنوع نمىشود».
یعنى درختانى كه میوههایش فصلى نیست و مانند درختان دنیا نیست كه در
زمستان بار نداشته باشد ،ممنوعه هم نیست نه از ناحیه خود بهشتیان ،كه مثال از آن سیر و
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خسته شده باشند ،و نه از ناحیه خارج از خودشان ،كه مثال دورى محل و یا وجود خارهاى
شاخه كه نگذارد میوه آن را بچینند و یا مانعى دیگر)1( .
( -)1المیزان ج  19 :ص 212 :

از میوه ها و گوشت مرغان ،هرچه اختیار و اشتها کنند!
« أُولَئك ْال ُمقَ َّربُونَ »،
« سابقین همان مقربین درگاه خدایند»،
ت النَّ ِع ِیم»،
« فى َجنَّ ِ
« در باغهاى پر نعمت بهشت جاى دارند ».

( 11تا  /26واقعه)

مقربون بلند مرتبهترین طبقات اهل سعادتند.
هر یك نفر از این مقربین در یك جنت نعیم خواهد بود.
« مقربین بر تختهاى بافتهاى قرار دارند،
در حالى كه بر آنها تكیه كرده و رو به روى هم نشستهاند» .
« و غالمانى بهشتى پروانه وار به خدمتشان مىپردازند»،
ب َو أ َ
عین»،
َ
« ِبأَكْوا ٍ
باریق َو كَأ ْ ٍس ِم ْن َم ٍ
« با ظرفهایى چون تنگ و ابریق ،و قدح شراب َمعین مىآورند» .
مراد از َمعین خمر معین است ،یعنى شرابى كه پیش روى آدمى جریان داشته باشد.
ع ْنها َو ال یُ ْن ِزفُون »،یعنى مقربین از نوشیدن آن كاسهها دچار
صدَّعُونَ َ
« ال یُ َ
صداع و خمارى كه دنبال خمر هست نمىشوند ،و شراب بهشت مانند شراب دنیا خمارآور
نیست ،و عقل آنان به خاطر سكرى كه از نوشیدن شراب حاصل مىشود زایل نمىگردد ،در
عین اینكه مست مىشوند عقلشان را هم از دست نمىدهند.
« َو فا ِك َه ٍة ِم َّما یَت َ َخیَّ ُرون»،
« و از میوهها هر چه اختیار كنند»،
« َو لَحْ ِم َط ْی ٍر ِم َّما یَ ْ
شت َ ُهون»،
« و از گوشت مرغ از هر نوع كه اشتها كنند».
پسران بهشتى پیرامون مقربین در آمد و شدند ،یكى میوه مىآورد هر میوهاى كه
خود او اختیار كرده باشد ،دیگرى مرغ بریان مىآورد هر مرغى كه خود او هوس كرده
باشد.
در اینجا ممكن است كسى اشكال كند كه در روایات آمده كه اهل بهشت هر وقت
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اشتهاى میوهاى كنند شاخهاى كه حامل آن میوه است خودش به سوى ایشان خم مىشود و
ایشان میوه را مىچیند ،و چون اشتهاى گوشت مرغى كنند خود آن مرغ در حالى كه بریان
شده در دست ایشان مىافتد ،و هر چه بخواهند از آن مىخورند ،دوباره مرغ زنده شده
پرواز مىكند .ولى این اشكال وارد نیست ،براى اینكه اهل بهشت هر چه بخواهند در اختیار
دارند ،یكى از چیزهایى كه انسان مىخواهد تنوع و تفنن در زندگى است ،گاهى انسان
مىخواهد خدمتگزارانش برایش آنچه مىخواهد حاضر كنند ،و مخصوصا در وقتى كه
آدمى با دوستان خود مجلسى فراهم كرده دوست مىدارد خدمتكاران از دوستانش پذیرایى
كنند ،همچنان كه گاهى هم هوس مىكند بدون وساطت خدمتكاران خودش برخیزد و از
درخت میوه بچیند.
ور عین َ ،كأ َ ْمثا ِل اللُّ ْؤلُ ِؤ ا ْل َم ْكنُون»،
« َو ُح ٌ
« و حور العینهایى دارند كه از شدت صفا چون لؤلؤ دست نخوردهاند».
” َجزا ًء ِبما كانُوا یَ ْع َملُونَ ! “ همه آنچه كه با اهل بهشت كردیم براى این بود كه
پاداشى باشد در قبال آن اعمال صالحى كه به طور مستمر انجام مىدادند)1( .
( -)1المیزان ج  19 :ص 206:

زندگي اختصاصي و نعمتهای بهشتی ُمخلَصین
« إِال ِعبَادَ َّ
صین ،أُولَئك ل ُه ْم ِر ْز ٌق َّم ْعلُو ٌم»،
َّللاِ ْال ُم ْخلَ ِ
« مگر بندگان مخلَص خدا ،كه ایشان رزقى معلوم دارند39( »،تا/49صافات)
جمله ” أُولَئك ل ُه ْم ِر ْز ٌق َّم ْعلُو ٌم “،اشاره دارد به اینكه در بهشت رزق ایشان كه
بندگان مخلَص خدایند غیر از رزق دیگران است و هیچ شباهتى بر رزق دیگران ندارد ،اگر
چه نام رزق ایشان و رزق دیگران یكى است ،و لیكن رزق ایشان هیچ خلطى با رزق
دیگران ندارد.
ت النَّ ِع ِیم - “،فاكهه به معناى هر میوهاى است كه
” فَ َو ِكهُ َو ُهم ُّم ْك َر ُمونَ  ،فى َجنَّ ِ
به اصطالح امروز به عنوان دسر خورده مىشود ،نه به عنوان غذا ،و این آیه بیان همان
رزق معلوم مخلصین است ،چیزى كه هست خداى تعالى جمله « َو ُهم ُّم ْك َر ُمونَ  »،را
ضمیمه اش كرد تا بر امتیاز این رزق و این میوه از رزقهاى دیگران ،داللت كند و بفهماند:
هر چند دیگران نیز این میوهها را دارند ،اما مخلَصین این میوهها را با احترامى خاص
دارند ،احترامى كه با خلوص و اختصاص مخلَصین به خدا مناسب باشد و دیگران در آن
شریك نباشند.
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علَی ِهم بِ َكأ ْ ٍس ِمن َّم ِعین “،كلمه ” َمعین“ در نوشیدنیها به معناى آن
” یُطاف َ
نوشیدنى است كه از پشت ظرف دیده شود ،مانند آب و شرابى كه در ظرف بلورین باشد ،و
مراد از كاس َمعین زالل بودن آب و یا شراب است ،و به همین جهت دنبالش فرمود :بیضاء
.
لشر ِبین “،یعنى شرابى صاف و زالل كه صفا و زاللىاش براى
” بَیْضا َء لَذَّ ٍة ِل ِ
نوشندگان لذت بخش است.
عن َها یُنزَ فُونَ  “،در این آیه ضررهاى شراب را از آن نفى
” ال فِی َها غ َْو ٌل َو ال ُه ْم َ
كرده است ،و حاصل معناى جمله این است كه :در آن شراب بهشتي كه براى مخلَصین آماده
شده ضررهاى خمر دنیوى و مستى آن و از بین بردن عقل وجود ندارد)1( .
( -)1المیزان ج  17 :ص 205:

میوه و گوشت بهشتي در اختیار متقین
« َو أ َ ْمدَدْنا ُه ْم بِفا ِك َه ٍة َو لَحْ ٍم ِم َّما یَ ْشت َ ُهونَ »،
« در بهشت آنچه از میوه و گوشت كه هوس كنند پىدرپى در اختیارشان قرار
(/22طور)
مىدهیم».
كلمه امداد به معناى آوردن چیزى است به طور دائم و پشت سر هم ،و معناى آیه
این است كه :ما اهل بهشت را به میوه و هر گوشتى كه میل داشته باشند روزى مىدهیم ،یك
روزى پشت سر هم و ساعت به ساعت و ال ینقطع)1( .
( -)1المیزان ج  19 :ص 20:

فرض نبود غذا فرض نبود انسان !
(آیا لذایذ و شهوات دنیا در بهشت ادامه دارد؟)
یكى از لطیفترین نكاتى كه از دو آیهَ « :و َّ
ب  -و سرانجام نیك
َّللاُ ِع ْندَهُ ُحس ُْن ْال َمآ ِ
نزد خدا است!» (/14آل عمران) و آیه « :قُ ْل أ َ أُن َِبئ ُ ُك ْم ِب َخی ٍْر ِم ْن ذ ِل ُك ْم  -بگو آیا مىخواهید
شما را به بهتر از اینجا خبر دهم؟ » (/15آل عمران) استفاده می شود ،این است که
نعمتهاى موجود در دنیا و لذائذ مربوط به هر یك از آنها امورى است مقصود للغیر ،نه
مقصود بالذات ،وسیلههائى است براى زندگى محدود دنیا كه از چند روزه دنیا تجاوز
نمىكند ،و اگر مساله زندگى مطرح نبود این نعمتها نه خلق مىشد و نه ارزشى داشت،
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حقیقت امر همین است.
و لیكن این را هم باید دانست كه آنچه از هستى انسان باقى مىماند همین وجودى
است كه چند صباحى در دنیا زندگى كرده ،با دگرگونىها و تحوالتش مسیرى را از نقص به
كمال طى نموده ،و این قسمت از وجود انسان همان روحى است كه از بدن منشا گرفته و بر
بدن حكم مىراند.
بدنى كه عبارت است از مجموع اجزائى كه از عناصر روى زمین درست شده ،و
نیز قواى فعاله اى كه در بدن است ،به طورى كه اگر فرض كنیم غذا و شهوت ( و یا عالقه
جذب عناصر زمین به سوى بدن )،نمىبود ،وجود انسان هم دوام نمىیافت.
پس فرض نبود غذا و سایر شهوات ،فرض نبود انسان است ،نه فرض استمرار
نیافتن وجودش! (دقت بفرمائید!)
پس انسان در حقیقت همان موجودى است كه با زاد و ولد منشعب مىشود،
مىخورد و مىنوشد ،و ازدواج مىكند و در همه چیز تصرف نموده ،مىگیرد ،مىدهد،
حس مىكند ،خیال مىكند ،تعقل مىنماید ،خرسند و مسرور و شادمان مىشود ،و هر
مالئمى را به خود جلب مى كند ،خودى كه عبارت است از مجموع اینها كه گفتیم ،مجموعى
كه بعضى از آنها مقدمه بعضى دیگر است ،و انسان بین مقدمه و ذى المقدمه حركتى دورى
دارد ،چیزى كه بر حسب طبیعت مقدمه كمال او بود ،با دخالت شعور و اختیارش كمال
حقیقیش مىشود .
و وقتى خدا او را از دار فانى دنیا به دار بقا منتقل كرد ،و خلود و جاودانگى
برایش نوشت ،حال یا خلود در عذاب ،و یا در نعمت و ثواب ،این انتقال و خلود ،ابطال
وجود او نمىتواند باشد بلكه اثبات وجود دنیائى او است ،هر چه بود حاال هم همان است،
با این تفاوت كه در دنیا معرض دگرگونى و زوال بود ،ولى در آخرت دگرگونى ندارد ،هر
چه هست همیشه همان خواهد بود ،قهرا یا همیشه به نعمتهائى از سنخ نعمتهاى دنیا
(منهاى زوال و تغییر )،متنعم ،و یا به نقمتها و مصائبى از سنخ عذابهاى دنیا (ولى
منهاى زوال و تغییر) معذب خواهد بود ،و چون نعمتهاى دنیا عبارت بود از شهوت
جنسى ،و لذت طعام ،و شراب ،و لباس ،و مسكن ،و همنشین و مسرت و شادى و امثال
اینها ،در آخرت هم قهرا همینها خواهد بود .
پس انسان آخرت هم همان انسان دنیا است ،مایحتاج آخرتش هم همان مایحتاج دنیا
است ،آنچه در دنیا وسیله استكمالش بوده همان در آخرت هم وسیله استكمال او است،
مطالب و مقاصدش هم همان مطالب و مقاصد است ،تنها فرقى كه بین دنیا و آخرت است
مساله بقا و زوال است.
سعادت انسان در آخرت به همین است كه به آنچه از لذائذ كه در دنیا مىخواست
برسد ،چه خوردنیش ،و چه نوشیدنیش ،و چه لذائذ جنسیش ،و چه لذائذى كه در دنیا به
تصورش نمىرسید ،و در عقلش نمىگنجید ،و در آخرت عقلش به آن دست مىیابد ،و
رسیدن به این لذائذ همان بهشت است ،و شقاوتش به نرسیدن به آنها است ،كه همان آتش
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است ،همچنان كه خداى تعالى فرموده:
” ” لَ ُه ْم ما یَشاؤُنَ فیها َو لَ َد ْینا َمزیدٌ!“ ( /35ق) ()1
( -)1المیزان ج  3 :ص  165 :تا 168

مفهوم غذای صبح و شام بهشتیان
ع ِشیًّا»،
« َ ...و ل ُه ْم ِر ْزقُ ُه ْم فِی َها بُ ْك َرة ً َو َ
«  ...و در آنجا بامدادان و شامگاهان روزى خویش را دارند/62( » .مریم)
ظاهر كالم این است كه آمدن رزق در صبح و شام كنایه باشد از آمدن آن پشت سر
هم و بدون انقطاع)1( .
( -)1المیزان ج  14 :ص 105:

مفهوم امنیت در طلب میوه بهشتی
« یَ ْدعُونَ فِی َها بِكل فَ ِك َه ٍة َء ِامنِینَ »،
« هر میوهاى كه بخواهند با كمال امنیت طلب مىكنند!» (/55دخان)
مفهوم آیه این است که تمام اقسام میوهها را مىطلبند ،و مىخورند ،در حالى كه از
ضرر آنها ایمنند)1( .
( -)1المیزان ج  18 :ص 227:
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