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تحقیق راجع به گوشت برای خرید

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

قال االمام الجواد)ع(: »لو تکاشفتم ما تدافنتم«
امام جواد)ع( فرمود: اگر اسرار و باطن شما برای یکدیگر کشف و آشکار 

می گردید، هیچ گاه پس از مردن یکدیگر را دفن نمی کردید.)1(
____________________

1- بحاراالنوار، ج 74، ص 383

در اوایل خالفت معتصم عباســی، شخصی از اهالی سجستان به همراه امام 
جواد)ع( و نیز عده ای دیگر، راهی مکه معظمه گردید. شــخص سجستانی گوید: 
دربین راه جهت اســتراحت در محلی نشســته بودیم و سفره غذا پهن بود، ما با 
عده ای از افراد مختلف مشــغول غذا خوردن شدیم. من به حضرت خطاب کردم 
و اظهار داشــتم: یاابن رســول اهلل! فدایت گردم، در شهر ما شخصی از دوستان و 
محبان شــما، ازطرف حکومت، مسئول امور مردم می باشد، و مالیات زیادی را بر 
من مقرر کرده است که بپردازم، درحالی که من توان پرداخت آن را ندارم، چنانچه 
ممکن باشد، نامه ای برایش بنویسید تا مالحظه حال مرا نماید و تخفیفی دهد؟

امام جواد)ع( فرمود: او را نمی شناسم. عرض کردم: ای سرورم! او از دوستان 
و عالقه مندان به شما اهل بیت عصمت و طهارت می باشد، و من مطمئن هستم 
که نامه شــما ســودمند خواهد بود. و چون سخن و تقاضای من به اتمام رسید، 
حضرت قلم و کاغذی را در دست مبارک خود گرفت و این عبارات را نگاشت: به 
نام خداوند بخشاینده مهربان، حامل نامه از جنابعالی و نیز از عقیده ات تعریف و 
تمجید کرد، توجه داشته باش که خوشبختی تو در گرو رفتار و کردارت می باشد، 
بنابراین سعی کن نسبت به دوستان و هم نوعان خود دلسوز باشی، همانا خداوند 
متعال فردای قیامت تو را درمقابل اعمال و کردارت مواخذه و مورد بازجویی قرار 

می دهد. بعد از آن نامه را امضاء نمود و تحویل من داد.
پس از آنکه وارد سجســتان شــدم و نامه حضرت را به والی آنجا که به نام 
حسین بن عبداهلل نیشابوری معروف بود، دادم، او نامه را گرفت و بوسید و بر چشم 
خود نهاد و سپس آن را گشود و خواند و به من خطاب کرد و گفت: خواسته ات 
چیست؟ گفتم: مامورین شما مالیات سنگینی بر من بسته اند و توان پرداخت آن 
را ندارم. سپس دستور داد مالیات را از من بردارند، و چون سخت در مضیقه بودم 

مبلغی را نیز لطف کرد. )1(
____________________

1- بحاراالنوار، ج -5، ص 86

پرسش: مأمون خلیفه عباسی با چه روش هایی سعی در تخریب چهره 
خاندان عصمت و طهارت داشت، و آیا در رسیدن به اهداف شیطانی خود 

موفق بود؟
پاسخ:

بنابر آنچه که در تواریخ و روایات آمده است، ظلم و جنایات خلفای بنی العّباس 
نسبت به اسالم و نیز اهل بیت عصمت و طهارت)ع( به مراتب بیشتر و خطرناکتر 

از ظلم و جنایات خلفای بنی امّیه بوده است.
بنی امّیه به زور سرنیزه و شمشیر حکومت غاصبانه خود را نگه می داشتند و 

همگان متوّجه خطر آنها بودند.
ولی بنی عّباس با مکر و حیله و تزویر جلو می رفتند؛ و با پنبه َسر می بریدند 
و همه افراد متوّجه خطر آنها نمی شــدند.زیرا آنهابا شــعار الرضا من آل محمد به 

قدرت رسیده بودند.
یکی از آن خلفاء، مأمون عّباسی بود، پس از آنکه امام علّی بن موسی الّرضا)ع( 
را مسموم و شهید کرد، به علل و دالیل مختلف شیطانی دختر خود، امّ الفضل را 

به ازدواج فرزند آن حضرت، امام محّمد جواد)ع( درآورد.
و از سوئی دیگر هر لحظه به شیوه های گوناگون سعی در خرد کردن و تضعیف 
روحّیه آن امام مظلوم را داشــت؛ ولی قضّیه، معکوس در می آمد که تاریخ شاهد 

این مّدعی است، در ذیل به نمونه ای از آن شیوه ها  اشاره می شود:
روزی مأمون عّباســی عّده ای از علماء و حکما و قضات را جهت بحث با امام 
محّمد جواد)ع( -که در ســنین 9 ســالگی بود - به دربار خود دعوت کرد، که از 
جمله دعوت شدگان یحیی بن اکثم بود، که با توطئه ای از قبل تعیین شده خطاب 

به مأمون کرد و گفت:
یا امیرالمؤمنین! آیا اجازه می فرمائی از ابوجعفر، محّمد جواد ســؤالی را جویا 

شوم؟
مأمون گفت: از خود حضرت اجازه بگیر.

یحیی بن اکثم، امام جواد)ع( را مخاطب قرار داد و عرضه داشت:  ای سرورم! 
آیا اجازه می فرمائی که سؤال کنم؟

حضرت جواد علیه السالم فرمود: آنچه می خواهی سؤال کن.
یحیی پرســید: نظر شما درباره شخصی که احرام حّج بسته است و در حین 

احرام حیوانی را شکار کند، چیست؟
حضرت فرمود: منظورت چیست؟

آیا حیوان را در داخل حرم و یا بیرون از آن شکار کرده است؟
آیا عالِم به مسئله بوده، یا جاهل؟

آیا از روی عمد و توّجه آن را شکار کرده؟
آیا به تکلیف رسیده بوده یا نابالغ بوده است؟

آیا دفعه اّول شکار او بوده و یا آنکه به طور مکّرر در حرم شکار انجام داده است؟
و آیا شکار پرنده بوده، یا غیر پرنده؟

آیا شکار از حیوانات کوچک بوده، یا از حیوانات بزرگ؟
آیا در شب شکار کرده است، یا در روز؟

آیا در احرام عمره شکار کرده، یا در احرام َحّجهًْ اإلسالم؟
و آیا آن شخص از گناه خود پشیمان شده بود، یا خیر؟

با طرح چنین فرع هائی از مســائل، یحیی بن اکثم متحّیر و ســرافکنده شد 
و عاجز و درمانده گشت؛ و در میان تمام حّضار خجالت زده و شرمسار گردید.

و چون جمعّیت مجلس را ترک کردند و خلوت شد، امام جواد)ع( به تقاضای 
مأمون، جواب تمام فروع آن مسائل را به طور کامل بیان نمود.

سپس مأمون خطاب به حضرت جواداألئّمه )ع(  کرد و گفت: یاابن رسول اهلّل! 
اکنون شما سؤالی را برای یحیی بن اکثم مطرح نما، تا جواب آن را بگوید.

حضرت پس از اجازه از یحیی، فرمود: بگو، جواب این مسئله چگونه است:
شخصی در اّول روز به زنی نگاه کرد؛ ولی نگاهش حرام بود.

و چون مقداری از روز گذشت، آن زن بر این شخص حالل گشت.
وقتی ظهر شد زن حرام گردید؛ و نزدیک عصر نیز حالل شد.

هنگامی که خورشید غروب کرد، زن دو مرتبه بر او حرام گشت.
همین که مقداری از شب گذشت حالل گردید.

و همچنین در نیمه شب آن زن بر او حرام گردید.
و در هنگام طلوع سپیده صبح نیز بر آن شخص حالل گشت؟

یحیی گفت: سوگند به خدای یکتا، جواب و علّت آن را نمی دانم، و چنانچه 
صالح می دانی، خودتان بیان فرمایید؟

امام جواد)ع( فرمود: آن زن کنیز مردی بود، که نگاه کردن دیگران به او حرام 
بود، چون مقداری از روز ســپری شد، شخصی آن کنیز را خریداری نمود و بر او 

حالل شد، هنگام ظهر کنیز را آزاد کرد و بر او حرام گردید.
پس چون عصر فرا رسید آن کنیز را به ازدواج خود درآورد؛ و نیز بر او حالل 
شد، هنگام غروب خورشید زن را ظهار کرد و از جهت زناشوئی بر او حرام گشت.
پس از گذشــت پاسی از شب با پرداخت کّفاره ظهار آن کنیز را َمحرم خود 
ســاخت؛ و در نیمه شــب او را طالق رجعی داد و باز بر او حرام گردید؛ و هنگام 
طلوع ســپیده صبح نیز بدون جاری کــردن صیغه عقد به او رجوع کرد و حالل 

گردید. )احتجاج طبرسی: ج 2، ص 472 475(

ُجَل  عِن الّصادِق جعفِر بِن محمٍد )علیِهماالّسالم( قاْل: لَیَس یَْتَبُع الَرّ
بعَد موتِِه ِمَن االَجر ااِّل ثاَلَث ِخصال: َصَدَقهًٌْ أْجراها فی َحیاتِه َفِهَی تَجری 
هًُْ ُهًدی َسَنّها یُعَمُل بِها بَعد موتِه و ولٌَد صالٌِح یَْسَتْغِفُر لَه)1( بَعِد موتِه و ُسَنّ
امام صادق)ع( فرمود: وقتی که دست انسان از این دنیا کوتاه شد، 
هیچ اجری به او نمی رســد مگر از سه ناحیه، صدقه  جاریه ای که در 
زمان حیات به جریان انداخته و ســنت هدایتی که آن را پایه گذاری 
کرده و بعد از مرگ به آن عمل می شــود و فرزند صالحی که برای او 

از خدای متعال بعد از فوتش، طلب مغفرت بکند.
***

وقتی که دســت ما از این دنیا که دار عمل است کوتاه شد، هیچ 
اجری نمی توانیم برای خودمان دســت وپا کنیم و تدارک ببینیم مگر 
از سه ناحیه؛ که این هم البته مربوط می شود به قبل ]از مرگ[، باز به 

همین نشئه  دنیایی؛ لکن اجری است که جریان دارد؛
این روایت معروفی اســت؛ »اال ثالث خصال« مگر از ســه کار، از 
سه خصلت، از سه امر، که اجر از اینها به انسان بعد از مرگ می رسد.

َصَدَقهًٌْ أْجراها فی َحیاتِه َفِهَی تَجری بَعِد موتِه ؛[اول صدقه  جاریه؛ 
]صدقــه ای که در زمان حیات به جریان انداخته و پس از مرگش نیز 
در جریان باشد.[ یک وقت شما پولی را به کسی می دهید، این صدقه 
است. یک وقت پولی را مثاًل فرض کنید صرف ایجاد یک بنیادی، یک 
نهادی می کنید که پی در پی و پشــت سر هم سود می دهد، سود آن 

متوقف نیست و منقطع نمی شود. این صدقه  جاریه است.
هًُْ ُهًدی َسَنّها َفِهَی یُعَمُل بِها بَعد موتِه؛ دوم، سنت هدایتی  و ُســَنّ
که آن را پایه گذاری کند و بنا بگذارد که این ]سنت[ مورد عمل است 

بعد از مرگ او.
یک کار خوبی را باب کنید در جامعه. این ســنتی اســت که هر 
کســی بعد از شما به آن ســنت عمل کند، اجر و ثوابش به شما به 

صورت نو به نو می رسد.
َو َولٌَد صالٌِح یَْسَتْغِفُر لَه؛ و سوم، فرزند صالحی تربیت بکنید که برای 

شما از خدای متعال بعد از رفتن شما طلب مغفرت بکند.
بعضی از بچه ها هستند که پدرها، مادرها، جانشان را، هستی شان 
را، آبرویشان را، مالشان را صرف این بچه ها می کنند، بعد از اینکه پدر 
از دنیــا رفت یک فاتحه هم برای پدر نمی خوانند؛ یک طلب مغفرت 
هم برای پدر نمی کنند؛ اصاًل یادشان نمی آید؛ یادشان هم بیاید قضایا 
نقل می کنند نه اینکه از خدای متعال برای او طلب مغفرت کنند. آن 
بیچاره آن چیزی که احتیاج دارد این اســت که شما از خدا برای او 

طلب مغفرت بکنید، طلب رحمت بکنید. به این احتیاج دارد.
پــدر و مادرهایتان را فراموش نکنید. یعنی یکی از چیزهایی که 
حتماً مقید باشید ]این باشد[. در دعای شریف صحیفه  سجادیه درباره  
والدیــن یکی از چیزهایی که حضرت از خدای متعال طلب می کنند 
این است که »توفیق بده من بعد از هر نمازی آنها را دعا کنم.« یعنی 

این یکی از توفیقات الهی است.
ــــــــــــــــــــــــــ

1( االمالی شیخ صدوق، ص 87
شرح حدیث در ابتدای درس خارج ، 94/2/21

*پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب

آیا دروغ مصلحت آمیز به از راســت فتنه انگیز است یا نه؟ سعدی 
می گوید: دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز است. آن داستانی 
هم که ذکر کرده، نشان می دهد که درک سعدی از این مسئله، درک 
خوبی بوده اســت، می گوید: شخصی را آورده بودند پیش پادشاهی، 
پادشاه فرمان داد که بروند گردنش را بزنند. او وقتی مایوس شد از اینکه 
زنده بماند شروع کرد به فحش دادن، ولی پادشاه نمی شنید، پرسید 
چــه می گوید؟ وزیر گفت: می گوید: »الکاظمین الغیظ و العافین عن 
الناس« )آل عمران- 134( یک کسی که آنجا دنبال این بود که نقطه 
ضعفی در این وزیر پیدا کند و او را معلق نماید و خودش به جای او 
وزیر بشود گفت: در حضرت پادشاهان نشاید، امثال ما را دروغ گفتن. 
او دارد به پادشاه فحش می دهد، تو می گویی دارد آیه قرآن می خواند؟! 
شاه گفت: دروغ او از راست تو بهتر است. )البته این داستانی است که 
سعدی ساخته برای اینکه حقیقتی را گفته باشد( دروغ مصلحت آمیز 
به از راست فتنه انگیز است. یعنی او با یک دروغ، جانی را نجات داد و 

تو با یک راست، جانی را بیشتر به خطر می اندازی.)1(
___________________

1- فلسفه اخالق، شهید مطهری )ره(، ص 82 و 83

حمید اســت)فاطر، آیه 12(؛ و از ســوی دیگر هیچ 
چیزدر هستی در اختیار بشر آن چنانکه باید و شاید 
نیســت، بلکه همه هستی به گونه ای طراحی شده تا 
بر اســاس حکمت و مصلحت الهی در مسیری برود و 
باشد. بنابراین اگر انســان بخواهد هر کاری را انجام 
دهد تا وفق رضایت و حکمت و مصلحت الهی نباشد 
آن چیز شدنی نیست و تحقق نمی یابد. از همین رو، 
انسان همواره نیازمند توفیق الهی است تا میان آنچه 
می خواهد، با حکمت و مصلحت یک وفاقی ایجاد کند 
و بتواند بر اســاس آن وفاق الهی به هدف و مقصد و 

مقصود و مطلوب خویش برسد.
همچنین انســان همواره در خطر است؛ زیرا یک 
دشمن درونی به نام هواها و خواسته های نفسانی و یک 
دشمن بیرونی وسوسه گر به عنوان شیاطین در اطراف 
دل او می گردد و طواف می کند تا به درون راه یافته و 
او را بفریبد و گمراه کرده و به شقاوت بکشاند. )اعراف، 
آیه 201( بنابراین، هر دم ممکن است کسی در روانش 
زمزمه فساد و تباهی کند و انسان گمان کند که فکر 
و اندیشــه خودش است؛ در حالی که چنین نیست و 
این هواهای نفســانی یا زمزمه ها  ونجواهای شیطانی 
اســت که در گوش جانش زمزمه می کند. )مجادله، 
آیه 10( پس نیازمند یک موعظه کننده دائمی اســت 
تا او را به مراعات و مراقبت بخواند و هشدارهای الزم 
و ضروری را بدهد تا به خطا و گناه نرود و اگر  اشتباه 
و خطا و گناهی کرد او را به توبه و استغفار و پوزش و 
عذر خواهی ترغیب کند. این واعظ درونی همان عقل 
و الهام الهی و نفس لوامه در مراتبی دیگر است. به این 
معنا که عقل و الهامات فجوری و تقوای الهی در نفس 
)شــمس، آیات 7 تا 10( به انسان راه و چاه را نشان 
می دهد و گرایش به خیر وگریختن از شر را می نمایاند 
و به طور طبیعی او را به سوی خیر می برد و از شرور 
دور نگه می دارد تا این گونه رستگار و خوشبخت شود؛ 
از سوی دیگر هر گاه خطا و گناه و  اشتباهی کرد او را 
بیدار می کند و سرزنش می کند تا برگردد و توبه کند. 
)قیامت، آیه 2( اگر انسان با چنین واعظی در زندگی 
خود همراه و همدل باشد دیگر مشکلی نخواهد داشت 
و خوشبختی را در دنیا و آخرت برای خود رقم می زند. 
پس دومین نیاز هر انسانی یک واعظ درونی از الهامات 
قلبی و نفس لوامه است که او را پیوسته همراهی کند.
امام محمد تقی)ع( در جایی دیگر به انســان ها 
هشدار می دهد و می فرماید: َمْن اَْصـغی اِلی نـاِطـٍق 
ـَْد َعَبَداهلّل،  ّاِطُق َعِن اهلّل َفق َفَقْد َعَبـــَدُه، َفإْن کاَن النـ
َواِْن کاَن الّناِطُق یَْنِطُق َعْن لِساِن إبْلِیَس َفـَقـْد َعَبـَد 
إبْـلیـَس؛ هرکس به گوینده ای گوش دهد )از او حرف 
شــنوی داشته باشد( او را پرستیده، پس اگر گوینده 

امام محمدتقی)ع( فرمــود: تاخیر التوبهًْ اغترار 
و طول التســویف حیرهًْ و االعتالل علی اهلل هلکهًْ و 
االصرار علی الذنب امن لمکراهلل و الیامن مکراهلل اال 

القوم الخاسرون. 
تاخیر انداختن توبه در واقع نوعی فریب خوردن 
است، امروز و فردا کردن برای توبه موجب حیرت و 
سرگردانی است، در برابر خداوند عذرتراشی کردن 
منجر به هالکت می شــود، اصــرار بر گناهان نوعی 
آسوده خاطرشــدن از مکر خدا تلقی می شود و تنها 
انسان های زیانکار از مکر خدا آسوده خاطر هستند. 

)تحف العقول ص480(
به درگاه خدا کردی چو تقصیر

میفکن توبه را هرگز به تاخیر
)گنج دانش ص 78(

خداوند، دوستدار توبه کار
مرحوم مجتهدی تهرانی می گفتند: انسان نباید 
بگوید که چون من هنوز به مقامی نرسیده ام تا اصال 
گناه نکنم، پس چرا توبه کنم؟ نگوید: من که هنوز 
نتوانستم نفسم را کنترل کنم و مهارش را در دست 
بگیرم که خطایی از من سر نزند، من چه فایده ای دارد 
که توبه کنم؟ اگر توبه کنم دوباره برمی گردم به گناه. 
نباید این فکرها را کرد. باید توبه کرد. اینها فکر 
شــیطانی است. از کجا معلوم، شاید بعد از این توبه 

برای خداوند دو رحمت است که از آن به رحمت رحمانی و رحمت رحیمی یاد می شود؛ 
رحمت رحمانی،هم عام و فراگیر اســت و همه چیز را در بر گرفته است: َرْحَمتی  َوِسَعْت ُکَلّ 
َشــیْ ءٍ.)اعراف، آیه 156( و هم رحمت مطلقی اســت که مقابلی ندارد. پس در مقابل رحمت 
رحمانی چیزی به نام غضب الهی نیست؛ زیرا این رحمت رحمانی همه جا را پر کرده و جایی 
برای غضب نمی گذارد لذا مقابل ندارد. این رحمانی که گفته می شود همانند اهلل، اسم خاص 
ْحمَن أَیًّا ما تَْدُعوا َفلَُه األْْسماُء الُْحْسنی  ؛ بگو خدا را  الهی و موصوف است: ُقِل اْدُعوا اهلَلّ أَوِ اْدُعوا الَرّ
بخوانید یا رحمان را بخوانید هر کدام را بخوانید برای او نامهای نیکوتر است )اسراء، آیه 110(؛ 
در حالی که رحیم این گونه نیست، بلکه همواره به یک معنا صفت است، هر چند که اسم باشد.

اما رحمت رحیمی، رحمتی است که مقابل آن غضب الهی است. رحمت رحیمی خاص 
مومنان اســت که نماد و نمود اتم و اکمل آن بهشــت رضوان الهی است و در برابر آن غضب 

الهی است که نماد و نمودش غضب الهی و دوزخ است.
از نظر آموزه های وحیانی قرآن، آنچه نظام هستی را مهندسی می کند، رحمت رحمانی است. 
این رحمت رحمانی مقدم از نظر رتبی است و هم از نظر میزان و کمیت بیشتر و فراگیرتر و 
هم از انظار دیگر برتر و مهم تر است؛ زیرا حتی مهندسی غضب الهی در مرتبه دیگر و پایین تر 

به عهده این رحمت است.
امام سجاد)ع( می فرماید: أَنَْت الَِّذی تَْسَعی َرْحَمُتُه أََماَم َغَضِبه ؛ تو خدایی هستی که رحمتت 

جلودار غضبت است.)صحیفه سجادیه، ص 78(
پس این رحمت رحمانی مطلق و عام است که پیشاپیش حرکت کرده و نظام هستی را 
مدیریت و مهندسی می کند و می گوید که کجا باید غضب باشد و کجا نباشد. پس غضب الهی 

نیز بر اساس رحمت عام و مطلق الهی است، نه انتقام و کینه و مانند آنها.

دنیا داراالســباب والعلل است. از این رو، خدا همه امور 
هســتی را از طریق مدبرات و مقسمات و مانند آنها انجام 
می دهد )ذاریات، آیات 1 تا 4(، بی آنکه تفویض و واگذاری 
داشته باشــد. امام صادق)ع( می فرماید: أبَی اهلّل أن یُجِرَی 
األشیاَء إالّ بِأسباٍب، َفَجَعَل لُِکِلّ َشیءٍ َسَببا؛ خداوند ابا دارد که 
چیزها جز از طریق اسباب جریان یابد؛ پس برای هر چیزی 
علت وسببی قرار داده است.)کافی، ج 1، ص 183، حدیث7(

شناخت اسباب و علل و معلول ها، مهم ترین علومی است 
که انسان در اختیار دارد؛ زیرا با شناخت این نظم و قوانین 
تکوینی الهی است که انسان می تواند با کشف آنها اختراعاتی 
داشــته باشد و به عنوان خلیفه تصرفاتی در تکوین آنها به 
عمل آورد. مهندسی ژنتیک، تراریخته ها، ساخت ابزارهایی 
چون تلویزیون، موبایل، هواپیما، پهپاد، انواع داروها و درمان 

بر اساس آگاهی به این نظام تکوین اسباب و علل است.
پس انســان باید اسباب و علل را بشناسد تا به اهداف 
خودش برسد؛ البته اهداف خوب و نیک به این معنا نیست 
که هر اسباب و وسیله ای را به کار گیرد تا به مقصد برسد؛ 
زیرا همــان طوری که اهداف می تواند خوب و بد باشــد، 
ابزارها نیز این گونه اســت. لذا به این بهانه که هدف، خیر 
و نیک اســت، نمی توان از اسباب و وسایل بد و زشت بهره 

گرفت؛ چرا که هدف وسیله را توجیه نمی کند و به چیزی 
که وجاهت ندارد، وجاهت نمی بخشد.

امام حســین)ع( هشــدار می دهد که انتخاب وسیله و 
سبب بد و غیرمشروع نه تنها شخص را به هدف نمی رساند 
بلکه موجبات نومیدی و قرار گرفتن در مشکالت را فراهم 
می آورد. امام حسین)ع( می فرماید: َمْن َحاَوَل أَْمراً بَِمْعِصَیِة 
اهلَلّ َکاَن أَْفَوَت لَِما یَْرُجو َو أَْسَرَع لَِمِجی ءِ َما یَْحَذُر؛ کسی که 
بخواهد از راه گناه امری را تحقق بخشد، دیرتربه آرزویش 
می رسد و زودتر به آنچه می ترسد گرفتار می شود. )کافی، 

ج 2، ص  373؛ تحف العقول، ص248(
امیرمومنان علی)ع( نیز می فرماید: ال یَسَعُد اْمُرٌؤ إالّ بِطاَعِة 
اهللّ ِ ُسبحانَُه َو ال یَشَقی اْمُرٌؤ إالّ بَِمعصَیِة اهللّ ِ؛ هیچ کس جز 
با اطاعت خدا خوشــبخت نمی شود و جز با معصیت خدا 
بدبخت نمی  گردد.)تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص 183(

از نظــر آن حضــرت)ع( لذتی کــه از معصیت حاصل 
می شود، عزت آفرین نیست، بلکه موجبات ذلت و خواری 
َذ بَِمعاصی  وی را فراهم می آورد. چنانکه می فرماید: َمن تَلََذّ
اهللِ أوَرثَُه اهللُ ُذاّل؛ هر که از معصیت خدا لذت ببرد خداوند 
او را بــه ذلت می افکند. )تصنیــف غررالحکم و دررالکلم ، 

ص186 ، ح3565(

صدقات جاریه و مصادیق آن

دروغ مصلحت آمیز
 به از راست فتنه انگیز

س: آیا در کشور اسالمی که اکثریت جمعیت آن مسلمان 
هستند نیازی به تحقیق و سوال در مورد گوشت است یا شخص 

می تواند در هر جایی گوشت بخورد؟
ج: اگر از بازار مسلمین تهیه شود محکوم به حلیت است و فحص 

)تحقیق( الزم نیست.

در محضر امام خمینی)ره(

روزی از کمیته استقبال از تهران به پاریس زنگ زدند، من مسئول 
دفتر و تلفن امام بودم. تلفن کننده، شــهید مظلوم دکتر بهشتی بود 
که می گفت؛  برای ورود امام برنامه هایی تنظیم شــده، به امام بگویید 
که فرودگاه را فرش می کنیــم، چراغانی می کنیم، فاصله فرودگاه تا 

بهشت زهرا را با هلی کوپتر می رویم و...
وقتی خدمت امام مطالب را گفتم، پس از استماع دقیق که عادت 
همیشگی ایشان بود که سخن طرف مقابل را به دقت گوش کنند و 
آنگاه جواب گویند، با همان قاطعیت و صراحت خاص خود فرمودند: 
برو به آقایان بگو مگر می خواهند کورش را وارد ایران کنند! ابدا این 
کارها الزم نیســت. یک طلبه از ایران خارج شــده و همان طلبه به 
ایــران بازمی گردد. من می خواهم در میان امتم باشــم و همراه آنان 

بروم ولو پایمال شوم. 
)حجت االسالم فردوسی پور، روزنامه کیهان، 68/4/14(

مگر می خواهند کورش را
 وارد ایران کنند؟

بازگشت تزویر مأمون به خودش

چگونگی وساطت برای رفع مشکل

اگر اسرار هویدا می گشت!

نيازهایسهگانهمؤمندرکالمامامجواد)ع(

مومن باید سبک زندگی خود را به گونه ای شکل 
دهــد تا همواره از بــرکات معنوی و مادی الهی بهره 
مند باشــد. البته انسان نیازهای بسیاری دارد ولی از 
نظر امام محمد تقی)ع( سه نیاز در میان نیازهای بشر 
برجســته تر و اساسی تر و مهم اســت. ایشان فرموده 
است: اَلُْمؤِمُن یَْحتاُج اِلی ثالث خصال: تَْوفیٍق ِمَن اهلّل 
ْن یَْنَصُحُه؛ مـــؤمن به سه  َوواِعٍظ ِمْن نَْفِسِه َوَقُبوٍل ِمَمّ
چـیز مـــحتاج است: 1- توفیق الهی، که کارها را به 
خوبــی به پیش ببرد. 2- واعظ درونی که هرلحظه او 
را پند و انذار دهد. 3- پذیرش نصیحت کسی که او را 

پند می دهد. )تحف العقول، ص 729(
اینکه انســان همواره به توفیق الهی نیاز دارد یک 
واقعیتی اســت غیر قابل انکار؛ زیرا انسان فقر هویتی 
و ذاتی دارد و همه هستی او نیازمند به خداوند غنی 

سخن از خدا بگوید، او نیز خدا را عبادت کرده است و 
اگر از شیـطان بـگوید، او هم بنده شیطان شده است. 

)تحف العقول، ص 726(
پس این گوینده درونی یا بیرونی اگر سخن حق 
و بندگی بگوید و انســان را به خیر و پاکی و شریعت 
و معروف و خوبی ها دعوت کند، دعوتگر خوب و گرنه 

دعوت کننده شیطانی به شر است.
سومین نیاز هر انسانی همراهی یک نصیحت گر 
بیرونی است که البته این مشروط به همراهی همان 
قلب سالم و سلیم است که نصیحت پذیر باشد. البته 
معلوم است که میان موعظه و نصیحت تفاوت است. 
موعظه به کلیات توجه دارد و تذکرات کلی نسبت به 
معروف و منکر می دهد و می گوید معروف چیست و 
منکر چیست و این انســان باید پیرو معروف بوده و 

از منکر پرهیز کند. اما نصیحت به جزئیات کار دارد 
و ناصح کســی است که با توجه به خطاها و گناهان 
موردی، با توجه به روحیات و خصوصیات شــخص 
دستورهای الزم را می دهد. ناصح می تواند پدر و برادر 
و همسر و دوست بسیار نزدیک و مانند آنها باشد که 
با خصوصیات و روحیات فرد و شخص آشنا هستند و 
می توانند با  اشاره به جزئیات خطا و گناه و اشتباه او را 
متذکر شوند و آن شخص از وی حرف شنوی داشته 

و اطاعت می کند و سخنش را می پذیرد. 

اگر کســی بخواهد سبک زندگی اسالمی داشته 
باشــد باید به این ســه گانه ها خودش را مجهز کند 
تا بتواند از مشــکالت در زندگی بگذرد و در مســیر 
درســت گام بردارد و ســعادت و خوشبختی را برای 

خودش رقم زند.
خدمت رسانی

 برآیند شناخت نعمت های پروردگار
یکی از ویژگی های ایمان که در ســبک زندگی 

انسان تاثیر بســزایی می گذارد، شناخت نعمت های 
الهی اســت؛ زیرا هر چه شــناخت انســان به خدا و 
نعمت هایش بیشتر باشد بهتر می تواند شکر زبانی و 

قلبی و عملی داشته باشد.
البته شناخت نعمت های الهی و قدر شناسی نسبت 
به آن ســخت است و تنها کسانی به نعمت های الهی 
شناخت دقیق پیدا می کنند که در برابر خواسته های 

عظیم مردم قرار بگیرند، آن وقت اســت که می داند 
خداوند چه اندازه بخشنده است و غیر از نعمت وجود 
کــه از بزرگترین نعمت های الهی اســت نعمت های 
بسیاری بی هیچ منت و آزاری بخشیده است که انسان 
از شکر نعمت زبانی آن بر نمی آید چه رسد در عمل 

شکرگزار نعمت باشد. 
امام جواد)ع( فرموده است: ما َعُظَمْت نَِعُم اهلّل َعلی 
اََحٍد إالّ َعُظَمْت إلَْیِه حوائُِج الّناِس َفَمْن لَْم یَْحَتِمْل تِلَْک 
واِل؛ عظمت و بزرگی  ـِّعَمَة لِلَزّ َض تِلَْک الن الَْمُعونََة َعَرّ

بخشنده است ؛ زیرا خداوند بی هیچ درخواستی این 
همــه نعمت به او بخشــیده و او را بی هیچ منتی بقا 

می دهد و نعمت ها را روزانه بر او فرو می ریزد. 
وقتی کسی با درخواست مردم مواجه می شود آن 
وقت اســت که می فهمد خداوند چه اندازه بخشنده 
است. چنین شناختی عظمت الهی را در قلب شخص 
افزایش می دهد و خشــیت و خشــوع و خضوع او را 

موجب می شود.
کسی که پاسخ درخواست های مردم را ندهد باید 
خود را مواجه با از دســت رفتن نعمتی بداند که به 
او داده شده اســت. پیامبران که در صراط مستقیم 
هدایت بودند از خداوند می خواســتند به سبب آنکه 
به عنوان »منعم علیهم« در پیشگاه خداوند هستند 
کاری کنند که مردمــان از نعمتهایی که آنان از آن 
برخوردار شده اند نیز بهره برند و آن نعمت در راستای 
خیررســانی به مردم باشــد نه شررسانی و کمک به 
بزهــکاران و مجرمان که این گونه آن نعمت نیز تباه 

خواهد شد.)قصص، آیه 17(
انسان باید به هر شکلی شده ســـپاسگزار نعمت 
بوده و از ناسپاسی پرهیز کند. کسی که ناسپاس باشد 
برای خودش دشــمن می تراشد؛ و اگر این ناسپاسی 
نسبت به نعمت های الهی باشد به طور طبیعی خداوند 
را دشمن خویش کرده است؛ زیرا بر اساس آیات قرآن 
از جمله آیه 3 سوره انسان اصوال کفر و ایمان ارتباط 
تنگاتنگی با کفران و شکران نعمت دارد.  امام جواد)ع( 
ـَْن جـازاَک  ْعَمِة داِعَیٌة لِلَْمْقِت َو م نیز می فرماید: ُکْفُر الِنّ
ْکِر َفَقْد أْعطاَک اَْکَثَر ِمّما اََخَذ ِمْنَک؛ نـاسـپاسی  ـُّ بِالش
نعـــمت سبب دشمنی اسـت و هرکس پاداش تو را 
با شکر نعمت بدهد، پـس آنچـه بـه تـو داده اسـت 
بیش از آن چیزی اســت که از تــو گرفته. )الفصول 

المهمهًْ 275/274(

نعمتهای الهی بر کسی معلوم نمی شود مگر آنکه مردم 
از او درخواستهای بزرگی بکنند و هر کس این سخن 
)درخواستهای مردم( را تحمل نکند، )پاسخ نگوید( آن 
نعمت خداوندی را در معرض نابودی قرار داده است.

)الفصول المهمهًْ 275/274( 
در حقیقت وقتی انسان با درخواست های بزرگ 
مردم مواجه شود و بتواند آن را تحمل کرده و پاسخگو 
باشد آن وقت است که در می یابد خداوند چه اندازه 

عواقب به تاخیر انداختن توبه

  رسول مومنی

   محمدمهدی رشادتی

خــدا لطف کند و تصمیم جدی بگیری و دیگر گناه 
نکنی. از کجا می دانی که مرتکب گناه می شــوی؟ 
بعالوه شــاید همین امشب مردی. چرا این حرف را 
می زنی که من چون از خودم خاطرجمع نیستم، پس 

توبه نمی کنم، پیر که شدم توبه می کنم.
گفتم که به پیری رسم و توبه کنم

آن قدر جوان مرد و یکی پیر نشد
اصال خدا توبه کننده را دوست دارد. ان اهلل یحب 
التوابین)بقــره/ 222(. خدا دوســت دارد که بنده 
گناهکارش بگوید: خدایا بد کردم. وقتی از فرزندتان 
اشتباهی سر می زند، می آید می گوید اشتباه کردم. 
شــما چقدر خوشحال می شوید. او را در آغوش 
می گیرید، نوازش می کنید. او گریه می کند و اشک 
می ریزد و می گوید، پدر غلط کردم، من را نزن. او را 

به خود می چسبانید و نوازش می کنید. 
شــما که بنده اید اینطور هستید. آن وقت خدا، 
فقط یک کلمه انســان بگوید، خدایا نفهمیدم، بد 

کردم، عمرم را به بطالت صرف کردم. همین کافی 
اســت تا خداوند او را بیامــرزد. )طریق وصل، ص 

)58-60
حسرت انسان بر عمر تباه شده

در حدیث داریم که: وقتی که زمان رحلت بنده ای 
فرا می رســد و پرده ها از پیش چشــم او برداشته 
می شــود و به مرگ خویش یقین پیدا می کند، در 
مقابــل قبض کننده روح به گریه و التماس می افتد 
که یک روز به من مهلت بده تا برای خود گریه کنم 

تا از خدا طلب مغفرت و توبه نمایم. 
ملک الموت می گوید: هرگز، هرگز، روزهای تو به 
پایان رسید و دیگر فرصتی نداری. شخص می گوید: 
یک ساعت مهلت بده. پاسخ می شنود: که ساعت های 

تو نیز به اتمام رسیده و دیگر ساعتی نداری.
در آن هنگام درهای قبول توبه بر او بسته می شود 
و روحــش به تالطم می آید و نفس وی به شــماره 
می افتد و غصه گلوی او را می فشارد و بر عمر ضایع 

شده خود حســرت می خورد. )معراج السعاده صص 
)574-579

شیطان و سرگرم کردن انسان به 
وعده ها و آرزوها

وقتی آیه 33 ســوره انفال نازل شــد؛ »کسانی 
که وقتی کار بدی انجام می دهند یا به خود ســتم 
می کننــد، خدا را یاد می آورند و برای گناهانشــان 
اســتغفار می کنند«، ابلیس بــاالی کوهی در مکه 
رفت و با صدای بلند فریاد کشید و سران لشکرش 
را جمع کرد. گفتند: ای سرور ما، چه شده است که 
ما را فراخواندی؟ گفت: این آیه نازل شــده و پشت 

مرا می لرزاند و مایه نجات بشر است. 
حال کدامیک از شما می تواند با آن مقابله کند؟ 
چند نفر از شیاطین طرح های خود را مطرح کردند 

اما مقبول ابلیس نیفتاد. 
سپس شخصی بنام »وسواس خناس« برخاست و 
گفت: من از عهده این کار برمی آیم. پرسیدند چگونه؟ 
گفت: آنها را با وعده ها و آرزوها ســرگرم می کنم تا 
آلوده گناه شــوند و هنگامی که گناه کردند، توبه و 

استغفار را از یادشان می برم. 
ابلیس گفت: نقشه ات بسیار ماهرانه است و این 
ماموریت تا دامنه قیامت به عهده تو است.)المیزان 

ج4 ص 36(

رسیدن به هدف ، نه به هر وسیلهمهندسی هستی با رحمت رحمانی


