بسمه تعالی

سخنانی حکمت آموز از نهج البالغه

حكمت  55اقسام بردبارى (اخالقى)
وَ قَالَ [عليه السالم] الصَّبْرُ صَبْرَانِ صَبْرٌ عَلَى مَا تَكْرَهُ وَ صَبْرٌ عَمَّا تُحِبُّ.
و درود خدا بر او  ،فرمود  :شکيبايى دو گونه است  :شکيبايى بر آنچه خوش نمى دارى و شکيبايى در آنچه دوست مى داري.

**********************************************************************

ارزش عقل و بردباري
و درود خدا بر او ،فرمود :بردباري پرده است پوشاننده ،و عقل شمشيري است بران ،پس كمبودهاي اخالقی خود را با بردباري بپوشان ،و هواي
نفس خود را با شمشير عقل بکش( .حکمت )424

نکات اخالقی ـ معنوي
***لقمه حالل و لقمه حرام

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عليه السالم ،قَالَ:

«كَسْبُ الْحَرَامِ يَبِينُ فِی الذُّرِّيَّةِ».

امام صادق عليه السالم می فرمايند:

كسب حرام در نسل انسان آشکار می شود

منبع:كافی جلد  9صفحه ( 086باب المکاسب الحرام)

تاثير لقمه حرام و حالل
اثرات مال حرام در زندگی چيست؟ آيا شخص نمی تواند هدايت يابد؟
در اين زمينه به نکات زير توجه نماييد:
اولين و مهمترين شرطی كه اهل معرفت براي سالکين و مؤمنين در رسيدن به كمال و بلکه انسانيت بر می شمارند ،موضوع رزق حالل ،تأمين
معيشت از طريق لقمه حالل و كسب حالل است.
لقمه حرام عالوه بر اين كه بر شخصيت خود فرد اثر سوء می گذارد و باعث تاريکی و قساوت قلب می شود ،بر فرزندان و نسل آدمی نيز

همين تأثير را منتقل می نمايد.
براى لقمه حرام در روايات آثارى بيان گشته است كه به برخى اشاره مىنماييم :عدم استجابت دعاها ،عدم قبولى نماز ،پذيرفته نشدن اعمال
صالح ،عدم استشمام بوى بهشت ،تضعيف ايمان ،اخراج از صيانت الهى ،كاهش رزق حالل ،خروج از واليت پيامبر و اهل بيت او ،حسرت در
روز قيامت ،لعن مالئکه ،كوردلى .در مقابل لقمه حالل هر چند رنگين نباشد ،موجب نورانيت دل و استجابت دعا و آمرزش و حفاظت الهى
مىگردد ( ،ميزانالحکمه ،ج  ، 2ص .)486
مال شبههناك ،به مالى گفته مىشود كه نه علم به حالل بودن آن هست و نه علم به حرام بودن ،بلکه احتمال حرمت آن داده مىشود ،اين مال
گرچه حرام نيست ،اما بهتر است از آن نيز احتراز گردد تا انسان از مفسدههاى مذكور در امان ماند.
لقمه حرام معناي گسترده اي دارد و منظور از آن خصوص غذا نيست بلکه منظور هر نوع استفاده از چيزي است كه از راه موازين شرعی و
احکام الهی به دست نيامده باشد ،چه از راه دزدي باشد يا رشوه يا كالهبرداري يا كم كاري يا خمس و زكات ندادن يا بدون اجازه صاحبش
دست بردن و تصرف كردن.
البته بايد توجه داشت تأثير لقمه حرام در حد زمينه و اقتضا است نه علت تامه؛ يعنى آن كه زمينه را براى برخى گرايشهاى ناروا فراهم مىكند
نه آن كه از انسان سلب اختيار كند .چه بسا فرزندى كه از پدر و مادر كافر به وجود مىآيد ولى راه خير در پيش مىگيرد ،چون با اختيار و
فطرت خويش به سوى كمال حركت مىكند بنابراين شما نيز مىتوانيد با اختيار و معرفت خويش آن نقيصه را جبران كنيد .مسلما مراقبت شما
جبران گذشتهها را خواهد كرد و خداوند نيز هم آمرزنده است و هم جبران كننده .آنچه مسلم است اين است كه عنصر وراثت در شخصيت
انسان مو ثر است اما اين تا ثير به حدى نيست كه اختيار را از انسان سلب كند بلکه تنها مسير رسيدن به كمال معنوى را نزديك يا طوالنى
مىكند .به عبارت ديگر آهنگ و ميزان گرايش به سمت نيکيها و بديها را كمتر يا افزونتر مىسازد و در نتيجه كسى كه با وجود چنين عواملى
راه درست را در پيش گيرد از پاداش افزونترى بهرهمند خواهد شد زيرا با دشوارى و تالش بيشترى اين راه را پيموده است.
با توجه به آيه  22سوره آل عمران كه مىفرمايد « :تخرج الحى من الميت و تخرج الميت من الحى ؛ خداوند زنده را از مرده و مرده را از زنده
خارج مىسازد» مىتوان گفت كه وراثت آزادى را از انسان نمىگيرد زيرا چه بسا انسانهاى زنده دل كه از انسانهاى مرده دل پديد آيند و
برعکس (تفسير نمونه ذيل آيه)
نکته ديگر اين است كه آثار وضعی لقمه حرام و مال و غذاي مشکوك مربوط به صورت علم و آگاهی است و اگر در صورت عدم آگاهی
هم اثر وضعی باقی باشد ،كم رنگ و كم اثر است و با اعمال نيك و نيت خوب و عبادات از بين می رود  -پس در عين حساس بودن و مراقب
بودن بايد از وسواس و بدبينی و جستجو در اين مورد پرهيز كرد و تا زمانی كه علم به حرام بودن نداريم از بدبينی و ترتيب اثر دادن پرهيز
كنيم.
بنابراين لقمه حالل يا حرام هر دو جزء علت است نه تمام علت لذا گاهی از انسان هاي پاك مانند پيامبران و امامان ،فرزندان ناشايست به دنيا
می آيند مانند پسر نوح و جعفر كذاب پسر امام حسن عسکري(ع) و گاهی از افراد ناشايست فرزندان پاكی به دنيا می آيند.
براي مطالعه بيشتر در زمينه تأثير حرام بر انسان ر.ك:
 .1نقطه هاي آغاز در اخالق اسالمی ،ص 160
 .2معراج السعاده ،ص 446
 .3ميزان الحکمه ،ج  ،2ص 322
22http://akhlagh.porsemani.ir/node/
***********************

هركس به تمناي كسی غرق نياز است

هرکس به تمناي کسی غرق نياز است
هرکس به سوي قبله خود رو به نياز است
هرکس به زبان دل خود زمزمه ساز است
با عشق در آميخته در راز ونياز است

نکته ادبی ـ اجتماعی

لبخند بزن!
بدون انتظار پاسخی از دنيا ،
بدان روزي دنيا انقدر شرمنده می شود
که به جاي پاسخ لبخند ،
با تمام سازهايت می رقصد ...

چارلی چاپلين

فاصله ي تابش خود را بر ديگران تنظيم كن ...
خداوند خورشيد را در جايی نهاده كه گرم كند ولی نسوزاند!
*******************************************
خداوندا  ...مرا به بزرگی چيزهايی كه داده اي آگاه و راضی كن!
تا كوچکی چيزهايی كه ندارم آرامشم را برهم نريزد ...
دكتر شريعتی

نکته سالمتی ـ پزشکی

ميوه اي كه لقب محافظ چشم در دوران پيري را دارد
محققان می گويند كه انگور به خاطر داشتن آنتی آكسيدان هاي الزم می تواند از چشم ها محافظت و به پيشگيري از بروز بيماري تخريب

ماكواليی وابسته به سن ( )AMDكمك كند .بنا به اين گزارش ،محققان تاثير يك رژيم غذايی سرشار از آنتی اكسيدان را بر روي چشم
بررسی كردند .آنها در اين تحقيق موش هاي مستعد به آسيب ديدگی شبکيه در سنين پيري را مورد مطالعه قرار دادند .پژوهشگران به يك
گروه از موش ها رژيم غذايی سرشار از انگور ،به گروه ديگر ماده مغذي لوتين و به گروه سوم رژيم غذايی معمولی دادند .آنها دريافتند انگور
محافظت بيشتري ارايه می كند و گروه تحت رژيم غذايی سرشار از انگور از آسيب شبکيه در امان بودند و موش هاي اين گروه نابينا نشدند.
اگرچه لوتين نيز تاثير مثبتی دارد اما انگور حفاظت بيشتري از چشم می كند .سيلويا فين من ،پژوهشگر دانشگاه فوردهام در نيويورك و مجري
اين تحقيقات می گويد :تاثير محافظتی انگور در اين مطالعه از آن جهت چشمگير بود كه حتی اگر انگور در سنين جوانی مصرف شود براي
ديد در سنين پيري نيز مفيد است AMD .يا تخريب ماكواليی وابسته با سن ( ) Age related Macular Degenerationيکی از
اختالالت چشمی شايع به ويژه در افراد مسن است كه در آن شبکيه چشم آسيب ديده و بينايی در مركز شبکيه به نام ماكوال از دست می رود.

ماكوال ناحيه كوچکی در شبکيه چشم است و مسئول ديد مركزي و دقت باالي بينايی است .اين اختالل در دو شکل خشك (  ) Dryو

مرطوب (  ) Wetبروز می كند و اصلی ترين عامل آسيب بينايی در افراد سالخورده ( باالي  26سال ) به شمار می آيد .نتايج اين تحقيقات در

نشريه  Free Radical Biology and Medicineمنتشر شده است.

سايت پزشكی و مجله سالمتی راستينه

