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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

یعنی پرخور نیستند. در رابطه با اکل  ،که بطن و شکم آنها از خورد و خوراک سبکست از صفات محبوبین خدا

در  برمی گردد، از جهاتی به روح انسانانسان و موضوعی که  به بدن  ؛داریمداریم  و شرب آیات و روایاتی 

اکل و شرب،  .کندکند و برای انسان فضائل اخالقی ایجاد میمقرب بودن آن این که انسان را به خدا نزدیک می

، داریم یکند. آیات زیادبه رذائل اخالقی نزدیک را از خدا دور و  انسانو  دمُبعّد انسان باش دناتواینکه می کما

 بخورید، بیاشامید اما زیاده روی نکنید.

که نظر دین شما درباره طب چیست؟ :عرضه داشتند ایشانیا شاگرد علیه السالم مسیحی به امام صادق یک دکتر 

« معده منشأ همه امراض است»که  :را بیان فرمودند ندن و یک حدیث از نبی مکرم اسالماحضرت یک آیه خو

طور است واقعاً هم همین . هاستکما اینکه پرهیز کردن منشأ همه درمان ،شودیعنی همه چیز از معده شروع می

یعنی همه  ،گفت دین شما درباره طب هیچ چیزی فروگذار نکردهمسیحی  که این حدیث دنباله دارد. دکتر

 شود.مطالب در این آیه و روایت خالصه می

 داشته باشد،شود اگر توجه به خدا، نام خدا، حمد و ستایش و شکر خدا انسان وقتی مشغول خورد و خوراک می

که این غذای کند فکر  توجه ومخصوصاً به جای حرف زدن سر غذا به آیات  ،ل به صفت شکرگذاریمتص

تفکر در عسلی که در صبحانه است و یا شیر،  ، مثالًطیب و لذیذ، گوارا و تمیز چگونه به دست من رسیده است

که امراض مختلف است و ماحصلش همین عسلی  ها می نوشندهای زیاد از شهد گلکه با حرکت زنبورها کار 

پوستی به  حتی بیرون بدن  امراض درونی و های معده و معده، زخم معده، اثناعشر و ناراحتی ؛کندرا مداوا می

و همچنین شیری که انسان  یی داردسازی و انرژی زاغیر از جنبه تقویت، خون ودشبرکت همین عسل مداوا می

در  خدای متعال ویتامین هایی  را در شیر خود جمع می کند هایتامینکند گاو بر اثر نوشخار زیاد تمام ومیل می

  مخصوصاً برای کسانی که کم خون هستند یا سُست هستند در بعضی از موارد، شیر و خرما یک ، شیر قرار داده

ز کند و بعضی از امراض را اکند کمر را هم محکم میعالوه بر اینکه خون را زیاد می محسوب می شود؛ دارو

شود، بعد زمین را به وسیله نرم قرار دادن حبوبات ؟ اول از باران شروع میبرد. باالخره ببینید از کجا آمدبین می

های عجیب با این اسبابخداوند نشسته، چگونه جل و جال که سر سفره حضرت حق کند د. خالصه فکر ده قرار می

یوه ها جداگانه با ذائقه انسان، با حس شامه انسان، نگاه را قرار داده است. حاال م تو غریب برای انسان مأکوال

این غذای جسم  د،باطنی هم عبرتی بگیر وکه از نظر ظاهری است خلق کرده  خداوند چنین چطور ،دکنمی

؟ از دکناز کجا أخذ میرا  این علمی را که غذای روح انسان است  دقت کندماست، حاال غذای روح ما چیه؟ 
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مان را  یا قال اهلل الحکیم در قرآن، ما علم )ع(، قال الباقر)ع( ای فالن آمده یا که نه قال الصادقخانم فالن یا آق

مبانی و  و فلسفه و علوم استعانت ازو البته با کمک و داریم در قرآن، بعد روایات اهل بیت علیهم السالم  اول 

اخالق انسان  و تاثیر درشناخت این معارف  (مخصوصاً آیات و روایات عقلی )درک و فهم قرآن و روایات 

 صورت می گیرد.مستقیماً 

م غذا میل کند، ماست و ترشی را با ام غذا را با کداکد ؛ حاالبا بسم اهلل شروع کند دکنغذا را که میل می انسان

ا معموالً های غذاها، مثالً غذاهای گوشتی ر، مناسبتی ایجاد می کند، امراضمی گیردکه لک و پیس دهم نخور

، دکنگویند عفونت خونی ایجاد میها میبعضی شود، کنند چون اگر با لبنیات مصرفبا ترشی جات مصرف می

های دیگر حمداهلل االن شبکه بهداشت تلوزیون، رادیو و حتی رادیو معارف و بعضی شبکهه معلومات عمومی را ب

با ارتباط با این  کنند، انسانخوراک بحث میدرباره موضوعات مختلف خورد و  کهافرادی کارشناس هستند 

در است چه مقدار و چگونه د خورغذایی که می دکه بفهم ، اینودشزیاد می اش  اطالعات عمومی برنامه ها،

  اند. آیات قرآن را راهنمایی کرده و هم این زمینه هم معصومین ما 

از خوراکی که بتواند  دای ندارو انسان چارهدارد دشمن فرماید: خداوند پرخوری را میعلیه السالم امام صادق 

ذا نکند، یک سوم غذا در او قرار شکم را پر از غیکی از شماها سر سفره طعام نشست،  توانایی داشته باشد و اگر

تا توانایی هضم کردن  دخالی باش  (یک سوم)باید یک مقدار این معده  ند،اما چون ریه و شش همسایه هست است

کنند ها را چاق میمعموالً خوک ،ها خودتان را چاق نکنیدمثل خوک ،و آشامیدنی را داشته باشد این خوراک

د که مایه دردسر ن قرار ندهین را ثمیاشما خودت ویندگمیکنند، ه در دین ما این کار را نمیالبت ، برای ذبح کردن

 .می کندقیافه او هم درست رشد  ،شود. اگر خوراک انسان معتدل باشد

و ثانیاً با نام خدا و بعضی صفات حسنه شکر باشد حالل  غذااوالً تر است، مهم کیفیت این درباره کمیت بود،

 .غذای جسم طعام است اما غذای روح انسان اطعام است اینکهو مهمتر باشد خدا، توجه به خدا، مرحم بودن خدا 

له همین خوراندن به دیگران روحیه سخاوت، به وسی به میان می آیدیعنی خوراندن به دیگری که بحث سخاوت 

بینیم که این برادران عراقی ما با جان و دل به عشق در ایام اربعین می یابد.در انسان پرورش پیدا می ...ایثار و 

 و خدا علیه السالم  خورانند و از این راه به قرب به امام حسین می علیه السالم به زوار طعام حضرت سیدالشهدا 

هاضمه، امراض، چاق شدن و دردسرهای بعد ءاز نظر طبی، بهداشتی، سوهم   ید. اگر پرخوری پیش بیاسندمی ر

 گذارد. از آن، اثرات روحی و فکری در انسان می
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کند: درباره روایتی را نقل می علیه السالماز امام صادق  علیه السالماینکه حالل باشد، امام عسکری  در مورد

برای  دگذردنیا سؤال کردند. در جواب فرمودند: زاهد کسی است که حتی از حالل می کسی که زاهد است در

برای اینکه مبادا در عذاب  دگذراز حرام هم می دحساب وکتاب دارهای دنیا  هم حالل ،اینکه در روز قیامت

 گرفتار شود.

حرام خوری  ،قرار گرفتندالم علیه الس در مقابل حضرت سیدالشهدا  ای امام کُش شدند و ک عدهعلت اینکه ی

وای به حالتان چرا حرف من را گوش  :به آنها خطاب کردندعلیه السالم  آنها بود که حضرت سیدالشهدا 

زدند، حرامی را حالل نکرده بودند، بدعتی نگذاشته بودند، حرف حق میعلیه السالم دهید. امام حسین نمی

در جوابش فرمود: حرام. چون شکم شما  علیه السالم  حسین شناختند، یک جمله امامحسب و نصبش را هم می

 اید. از حرام پر شده حاال به این روز افتاده

گناه که حتی انسان هایی را بیافتادندبه خاطر حرام دنیا به این روز ان اکثریتش ه آنها،م همیاین اشرار اگر نگوی

 ؟ برای دنیا و مال دنیا. هی چبرا ؛نند، مفسد فی االرض شوندکبکشند، مال مردم را خراب 

نتیجه حرام خوری این است که آمدند،  علیه السالم همانطور که بنی امیه، شامیان و کوفیان در مقابل امام حسین

مهر زده  ند زیر بار حرف حق برود،تواد و نمیند بفهمنتوانحرف حق را نمی ردیگ و شودهر زده میبر قلب م

 شده بر قلب، گوش و دل آنان.

 نعیمهم فی الدنیا ذکری و محبتیفرماید: می صلی اهلل علیه وآلهحضرت حق جل و جال به حضرت خاتم االنبیاء

. انسان وقتی سر سفره ودشگویند که متنعم می شود در دقایقی یا بعضی موارد ساعاتی و تمام میناعم به کسی می

دائماً  آمده(دائماً در نعیم که بر وزن فعیل )ولیکن  ود؛رمی ود وشغذا است حاال یک ربع، نیم یا بیشتر تمام می

 نام خدا.و رسد که دائماً متنعم هستند از ذکر محبوبین خدای متعال می به متنعم باشد، نعمت دائمی

برد و اینها هم دائماً به یاد خدا، محبت خدا و یاد خدا هستند لذت می ،کندهر وقت توجه به محبت من خدا می

از نظر خورد، خوراک، پوشاک و د گردپروانه وار دور او می ،ادر، دائماً مادر در کنار فرزندمثل فرزند و م

 کهدارددر ذهن همیشه  شود،دهد.؛ هیچ وقت هم این محبت قطع نمیاو را پرورش میهای دینی و اخالقی تربیت

و دائماً به فکر مادر و محبت مادر  داز مادر برداردست  دناتومحبت کنم، فرزند هم نمیاو  فرزند من است باید به

، به زیبایی هستنداست. حاال باالتر اولیای خدا، ذاکرین خدا دائماً در لذت ذکر خدا، توجه به جالل و جمال خدا 

 کند.کند، اوقات انسان را آباد میواقعاً ذکر خدا انسان را زنده می برند.و محبت خدا و در لذت به سر می
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که خدا دکناوقات من عِمران و آباد به ذکر تو شود. انسان وقتی توجه به این می دهیم خدا را که خدایا! قسم می

از یاد خدا که این خدا  دبرریزد و لذت میزیباست، ارحم الراحمین است، رئوف الرائفین است، اشک شوق می

 اند.شت کردهپ چقدر به انسان محبت دارد. حتی نسبت به آنهایی که به خدا

، قریب به این مضمون، کندروایتی را در کتاب لقا اهلل نقل می« ره»مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی 

کردند که من فهمیدند و درک مینستند و میادکه پشت به من خدا کردند می کسانی اگر»حدیث قدسی است 

ی اهلل که مؤمنین ال کسانیحاال  دادند.جان می ق و ذوقشدند و از شومشتاقم، ذوق زده میآنها چگونه به  ،خدا

برای محبت من  :فرمایدچقدر مورد محبت خدا هستند. قبالً گفتیم خدای متعال می هستند، توجه به خدا دارند،

د این مطلب را بفهمد باید هغایتی نیست، حد و حدودی برای محبت خدا نیست، اگر کسی می خوا ومحدودیتی 

ات معاد و بهشت و مقامات و مراتب بهشتی را مطالعه کند تا بفهمد که همه ظهورات محبت آیات و روای

 هاش لطف دارد.که خداوند چقدر به بنده دنامتحیر میعقل انسان مخداست. 

رود و لذتش می ودشبعد از مدتی عادی مید گیرنعمتی قرار می اند، وقتی که در گونهها در دنیا اینمعموالً انسان

اما بعد از مدتی حالت عادی به برد لذت می مثالً وارد منزل نو شده، در ابتدا از زیبایی، رنگ، گل وگیاه منزل

ولی بعد از  بردلذت می آید و خوشش می که می پوشد که وقتی اول  استگونه  گیرد. لباس نو اینخودش می

د دائماً ین پیش نیایشاینکه بهشتیان در بهشت حالت عادی برابرای ا ...های دیگر و نعمت ودادی می شمدتی ع

 نداشته باشد.  آنهاکند که حالت عادی برای های  گوناگون را برای آنها ایجاد میخداوند نعمت

روز جمعه میهمان خدا ها میهمان انبیاء و امامان هستند، ها عجیب و غریب است که بعضی روزحاال برای بعضی

 دبرند که روایت دارلذت می ا ز لقاءاهللقلباً آنقدر می شونداین مضمون که وقتی میهمانی خدا هستند قریب به 

های به لذت قوی و شدید است که این محبت آنجا یعنی ،دنکنتوجه به حورالعین هم نمیر سال دیگ 200که تا 

اینها یک لذاتی  ،برندها لذت میاغاین نعم ظاهری بهشتی که زهاد و افراد پایین بهشت از قصر و حور و قلمان و ب

سال به این مظاهیر بهشتی توجه نمی کنند، یک حقیقت نامتناهی است. علم، قدرت و  200برند که تا می

رسند، به عمق آن نمی رسند. بله، توحید این روند به علمش نمیکماالت هر چی در این دریای نامتنهای فرو می

است که خداوند برای همه قرار داده اما  ای های ظاهری وسیلهاست و لذت نااست و واقعاً هم لذت واقعی هم

 دخوانمثل قرآن که وقتی آیات قرآن را می ،روندشکافند و به عمق آن میکنند و میاز این ظاهر عبور میآنها 

عده  به باطن برد که این ظاهر قرآن است اما یک لذت می د،کنمفاهیم و معانی قرآن را درک می ، دبرلذت می
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و  شوندطور حقایق و افق این ظواهری که دیگران متوجه میروند و همیندر عمق قرآن می بعضیروند میقرآن 

  کنند.درک میرا از مفاهیم و معانی قرآن  حقایق

بودند  ای را برای افرادی مثل ایشان که خبرهآیهفتند، رالظاهر مرحوم آیت ا... حکیم پای درس استادی میعلی

ان روز هم 30ن آیه تا اپردازد، روز سوم باز همدیگری میلب آیه را با یک مط انکند، روز دوم همتفسیر می

 کرده است. بیان می آنها از عمق و بطن قرآن برایرا  ند، باز یک معانی و مفاهیم جدیدی امی خو آیه را 

 کرده است.ا تفسیر میمائده ، رسوره 105آیه  روز  30« ره»مرحوم عالمه طباطبایی 

 جَمِیعًا فَیُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ عَلَیْکُمْ أَنفُسَکُمْ الَ یَضُرُّکُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُکُمْ

  ﴾105﴿تَعْمَلُونَ 

یافتید آن کس که گمراه شده است به  گاه شما هدایتهر  ،اید به خودتان بپردازیداى کسانى که ایمان آورده

دادید آگاه خواهد کرد بازگشت همه شما به سوى خداست پس شما را از آنچه انجام مى ،رساندشما زیانى نمى

(105) 

کرده، با اینکه دیدید در تفسیر المیزان روز تفسیر می 30معرفت النفس است، این آیه را  این آیه در رابطه با

 38-37نزدیک  در اینجادو صفحه اما  ،ها را چند خط، بعضی ها را یک صفحهی آیات نیم صفحه، بعضیبعض

 دارد. صفحه عربی مطلب درباره معرفت النفس

ن در این است، دیگران در خورد و خوراک و امثال ذلک، اولیای خدا در همین دنیا از الذتش این بزرگان خوب 

از  اینها ،برندهم دیگران از ظواهر بهشتی لذت می آنجا برند،لذت می ست،احقایق قرآن که علم خدا  وبطن 

 خیلی عجیب است.که برند هایی میاین ظواهر لذت باطن

 د،لذت دار هم ند، خودشای این نیست که بنده خدا را ذکر کاین ذکر به معن« نعیمهم فی الدنیا ذکری و محبتی»

کند. در قرآن در چند جا داریم: اش را یاد میذکر یعنی خدا بنده ،بریموقتی ما ذاکر خدا هستیم لذت می

 فاذکرونی اذکرکم ـ یاد کنید من را تا من هم شما را یاد کنم. 
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به همه موجودات توجه دارد یک آن و یک لحظه از هیچ موجودی  آنکهیاد کردن خدا از روی غفلت نیست،

ویژگی خاصی به شمایی که ذاکر د یعنی از روی عنایت و فرمایمی شود. اینکهحضرت حق جل و جال غافل نمی

 توجه کنیم.  هستید،من خدا 

فرماید ولذکراهلل االکبر ـ معنایش این است یعنی یاد خدا نسبت به بنده نه بنده به خدا. آیه قرآن که می آن وقت

کنیم. محدودیت را یاد می ن، خداایاد خدا نسبت به بنده این باالتر و بزرگتر است. چرا؟ چون ما در حق خودم

نیم بگوییم اتوذهنی، فکری، عقلی و درکی نسبت به خداشناسی داریم اما درباره خدا نسبت به مخلوقات ما نمی

 روایت هم داریم: هدر این زمیننامحدود است.  آن،دمحدودیت دار

باالتر  د،ز به یاد خدا می افتن: خداوند نسبت به نمازگزاران از ذکری که بندگان در نماعلیه السالم امام صادق 

 است.

امام  ،کندولیکن خدا وقتی آنها را یاد می د،افتنخوانند به یاد خدا میفرماید: بندگان وقتی نماز میچون قرآن می

 فرمود باالتر است. علیه السالمباقر 

ی گناه و بداخالقی، عصبانیت، غضب در همه جا انسان به یاد خدا که یک لحظه غفلت از خدا انسان را در ورته

کند. دائماً انسان به یاد خدا باشد حتی در بعضی موارد انسان خجالت و حسادت و رذایل دیگری گرفتار می

کتابخانه، مسجد و حسینیه نیست که بخواهد انسان یاد خدا بیفتد ولیکن  مانندمثل دستشویی  یقعامو  کشد،می

هم حتی به مناسبت من را یاد کنید. روایت  ند: آنجاها به حضرت موسی فرمودمکان حضرت حق درباره این

نقل له صلی اهلل علیه وآهمه از پیغمبر اکرم  ،نااز آبا گرامش علیه السالم که امام هشتم  موضوع ازدرباره این 

کرد، به حضرت حق جل و جال در با خدا مناجات می )ع(حضرت موسی بن عمران زمانی که فرمایند: می

این قسمت حدیث را که  ،زدندمناجات عرضه داشتند: خدایا دوری تو ندا کنم. مرحوم عالمه لبخند می

اینکه اگر  ند کنم. کمایعنی اگر دوری من مثل خروس صدایم را بل ،ها شوخی می کنندخواندند بعضیمی

یعنی آروم آروم. خداوند فرمود: ای موسی دور و نزدیکی مطرح نیست من که همه  ،نزدیکی جیک جیک کنم

 شوم با کسی که من را یاد کند.جا هستم، من همنشین می

 این معنا نیست.اصالً دور و نزدیک درباره خدا معنی ندارد، در مجردات 

بینم که تو را بزرگوارتر از این می ،کشمارد در یک حاالتی هستم که خجالت میفقال موسی: خدایا در این مو

یادی  کشدم به یاد شما باشم. مثال عرض کردم که انسان در حالت تخلیه و دستشویی خجالت میهبخوا در آنجا
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به آلوده  انسان ادر آنجهم به یاد من باش. منتها  آنجا . حضرت فرمودند: یا موسی در هر حال حتی دراز خدا کند

های جسمی که برای انسان عارض خدا منزه است از جسم و آلودگی ؛بودن خودش و قدوس بودن خدا فکر کند

 ها نیست و خدا منزه و پاک است.افتد، ولی درباره خدا این حرفو به این دردسرها می ودشمی

زدند به بنده داشتند کیسه و لیف می خدمت آیت اهلل بهجت رسیدیم در ضمن اینکه ،برای استحمام روز جمعه

شویم ولکن خداوند منزه ایم و چرک میما آلوده ویدد بگهخوا؟ میویدبگ هچ هدخوانید این میادمی :فرمودند

های جسمی که انسان چرک و کثافت بر به یاد خدا بود که خدا پاک است از این آلودگی آنجاو پاک است. 

 ا هم به یاد من باش.آنجحتی  :فرمایدد به حضرت موسی می. حاال خداونمی شود عارض شبدن

حرف زدن مکروه است، اما که آمیزش و انعقاد نطفه  مانند زمان ، درست نمی باشدحرف زدن مواردیمثالً در 

و فرزندی که متولد می شود با  دفرمودند ذکر خدا عیبی ندارد بسم ا... بگوید و با یاد خدا باشد اشکالی ندارآنجا 

هم انسان نام خدا را آهسته ببرد و به یاد خدا باشد. در همه حاالت  آنجا ، حتیشود منعقد نطفه آن یاد و نام خدا

 انسان به یاد خدا باشد تا گرفتار گناه نشود.

 




