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  : مقدمه 
  

موجـودات ،  كل هستي وخداوند تبارك و تعالي ، خالق كل جهان هستي است و گل سر سبد آفرينش در 
  !انسان است 

 بـه خـود   سـتايد و  را مـي خـود   زماني كه خداوند سبحان موجودي به نام انسان يا آدم را خلـق مـي كنـد ،    
  !احسن مي گويد 

ثُـم أَنشـأْنَه خَلْقـاً ءاخَـرَ       ثُم خَلَقْنَا النُّطفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضغَةَ عظماً فَكَسـونَا الْعظـم لحْمـاً   
  1.  فَتَبارك اللَّه أَحسنُ الخَْلقينَ

پس علقه را بصورت  شبيه گوشـتي آفريـديم و بعـد    س ، صورت علقه در آورديمسپس نطفه را ب: ترجمه 
سـپس اسـتخوان هـا را گوشـت پوشـانديم ، سـپس آن را        را بصـورت اسـتخوان هـائي آفريـديم ،     گوشت

  !بصورت آفرينش ديگري پديد آورديم ؛ پس احسن بر بهترين خلق كننده 
  ؟ خود را مي ستايد از آفرينش انسان حان بعد چرا خداوند سبانسان چگونه موجودي است ؟ 

  !به او عشق مي ورزد  !به خود مي بالد  
متمايز مي كند و بـه او ارزش و مقـام و منزلـت     خصة اصلي دارد ،كه او را از سايرموجودات انسان سه مش

  : مي دهد و بر تري او را ثابت مي كند ؛ از جمله 
  .تكلم  -1
 .تفكر  -2
 . خالقيت و نو آوري -3

  .د انسان را از سايرين متمايز مي كند و او را بر ديگران برتري مي دهد اين سه مور
، كه با آن انسان مي تواند با همنوع خويش به راحتي ارتباط بر قرار كند و حـاالت درونـي و يـا     )  تكلم( 

متلـذذ  و از آن لذت ببرد و در زندگي ، علم خود را انتقال دهد و همچنين عشق و عالقه خود را ابراز دارد 
اما تفكر يكي از نشانه هاي بارز نوع بشر است كه مي تـوان گفـت تنهـا عامـل مهـم و ارزشـمند ي        !گردد 

  .است كه او را از سايرين متمايز مي كند 
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اين قدرت تفكر است كه مي تواند او را بر جهان هستي حاكم كند و مقـام جانشـيني خـدا ونـد سـبحان را      
  !كسب كند 

  مقام و منزلتي وجود دارد يا خير ؟  آيا باالتر از اين هم
  !است كه انسان را به اين مقام و منزلت سوق مي دهد ، نه چيز ديگرتنها عاملي  ) تفكر(  

  ت ، كه او را از سايرين متمايز مي كند ، عاملي است به نام ؛سومين و مهمترين نشانه انساني،  خالصه
موجـودي اسـت كـه ايـن      اسـت و انسـان تنهـا     و نـو آوري اسـت كـه زائيـده تفكـر آدمـي      ) خالقيت  (

  !خصوصيات را دارد 
) غـذائي   (اما مسئله بسيار مهمي را بايد گوشزد كنم و آن مسئله عبارتست از بقاي نوع بشر كـه در گـرو  

  .است كه مي خورد تا بتواند به زندگي خود ادامه دهد 
  ! ه حيات خود ادامه دهد كه تغذيه نكند و ب هيچ موجودي را نمي توان يافت در جهان هستي

حال اگر در اين خصوص به قـرآن كـريم مراجعـه كنـيم ، پاسـخ زيبـائي را دريافـت خـواهيم كـرد ، كـه           
  : عبارتست از 

ـ  -1 ض يعب ماً أَووقَالُوا لَبِثْنَا ي  لَبِثْتُم كم منهقَالَ قَائلٌ م  منهيلُوا بتَساءيل مثْنَهعك بكذَل ـ و الُوا ربكُـم  ومٍ  قَ
أْتكم بِـرِزقٍ   فَلْينظرْ أَيها أَزكى طعاماً  أَعلَم بِما لَبِثْتُم فَابعثُوا أَحدكم بِورِقكُم هذه إِلى الْمدينَةِ فَلْيـ

 2. منْه و لْيتَلَطف و ال يشعرَنَّ بِكم أَحداً

يم تا ميـان خـود از يكـديگر پرسـش كننـد ، يكـي از       برانگيختو اين گونه آنان را از خواب : ترجمه 
آنان گفت چقدر در غار درنگ كرديد؟ گفتند يك روز يا بخشـي از يـك روز درنـگ كـرده ايـم ،      
گفتند پروردگارتان به آن چه درنگ كرده ايد داناتر است و اكنون يكي از خودتان را با همـين سـكه   

د كدام يك از غذاها پاكيزه تر و رشد يافتـه  و بايد نظر كننقره ايتان به سوي شهر بفرستيد 
كس را به حال  و بايد براي شما روزي اي از آن آورد ، ولي بايد با لطافت عمل كند و هيچ تر است

  !شما متوجه نسازد 
2- هامنظرِ االنسنُ إِلى طع3. فَلْي 

 بنگر كه چه مي خوري ؟ ) تحقيق  ( با ديدهاي انسان به غذايت : ترجمه        
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3-   قْطـعلْي ثُم اءبٍ إِلى السمبِسب ددمرَةِ فَلْياالَخ ا ونْيفى الد اللَّه نصرَهظنُّ أَن لَّن ين كانَ يلْ منظرْ هفَلْي
 4. يذْهبنَّ كَيده ما يغيظ

ي پـس طنـاب  هر كس يقين دارد كه خدا و پيامبرش را در دنيا و آخرت ياري نخواهد كرد ، : ترجمه 
بسوي باال بكشد ، سپس بايد آن را قطع كند و بايد نظر كند كـه آيـا نيـرنگش چيـزي را كـه او را بـه       

 خشم آورده حتماً از بين مي برد ؟

 5.  فَلْينظرِ االنسنُ مم خُلقَ -4

 !گونه آفريده شده اي ؟ بنگر كه چ )تحقيق ( اي انسان بخودت با ديده : ترجمه        

  : جالبي را مي توان دريافت نمود و آن عبارتست از  از آيات فوق نتيجة
  غذاي انسان= اعمال انسان + خلقت انسان 

از آيات فوق استنباط كرديم كه انسان زماني مي تواند به حيات و بقاي خود ادامه دهد كه غذائي  :توجه 
صوصـاً انسـان   ، در غير اين صورت زندگي براي هـيچ موجـودي ، خ  براي خوردن و سد جوع داشته باشد 

  ! ر نمي باشد وميس
آن را مورد دقت و بـر رسـي   ، واثرات مفيد و يا مضرحال در اين مورد يعني غذاي انسان و مشخصات آن 

مايه عبرتي براي ساير انسان هاي عاقل و دور انديش باشد و بتوانند از اين موضـوع  ... قرار مي دهيم تا انشاا
بتوانند به تعالي روح و جسم دسـت يابنـد و از زنـدگي نهايـت      .اشند فاده و بهره وري را داشته بنهايت است

  !لذت را ببرند و شاكر نعمت هاي بيكران حضرت حق باشند و طعم آرامش و خوشبختي را بچشند 
در اين زمينه بهترين مرجع براي رجوع به غذاي انسان و مشخصات آن قرآن كريم مي باشد كه اسـتنادات  

منطق است مي پردازيم تاشگفتي آن مشـخص شـود و بـه فطـرت     وه سراسر از علم ما به اين كتاب الهي ك
  !الهي خود رجوع كنيم تا مسائل حل شود 

  غذاي انسان 
    و خـود را  !  زماني كه انسـان را خلـق مـي كنـد ، بـه وجـد آمـده         ، خداوند تبارك و تعالي در قرآن كريم

  : مي فرمايد  يده است كهر و زيبائي را آفرمي ستايد كه چنين موجود با شعو
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ثُـم أَنشـأْنَه خَلْقـاً     ثُم خَلَقْنَا النُّطفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضغَةَ عظماً فَكَسونَا الْعظم لحْماً -1
  6.  فَتَبارك اللَّه أَحسنُ الخَْلقينَءاخَرَ  

پس علقه را بصورت  شبيه گوشـتي آفريـديم و بعـد    ، سقه در آورديم سپس نطفه را بصورت عل: ترجمه 
سـپس اسـتخوان هـا را گوشـت پوشـانديم ، سـپس آن را        را بصـورت اسـتخوان هـائي آفريـديم ،     گوشت

  !پس احسن بر بهترين خلق كننده بصورت آفرينش ديگري پديد آورديم ؛ 
  ه خود احسن مي گويد؟مگر انسان چه حسني دارد كه خداوند سبحان در اين زمينه ب

وقتي قرآن كريم را مورد دقت و بر رسي دقيق علمي قرار مي دهيم نتايج شگفتي را بدست مي آوريم كه 
  .در اين مختصر به آن اشاره خواهيم كرد 

اقـل  مي دهد كه براي انسـان ع  ا دو بار مورد ستايش قراخداوند سبحان در قرآن كريم در اين زمينه خود ر
  !ار جالب است و با شعور بسي

انسان كه بيان شـد و ديگـري در مـورد خلقـت غـذاي       تيك بار در مورد خلق: اين دو مورد عبارتست از 
  !پاك براي انسان مومن و متقي 

2-         و كمرسـنَ صـوفَأَح كمرصـو و بِنَـاء اءالسـم ض قَـرَاراً واألَر لَ لَكـمعى جالَّذ نَ   اللَّه قَكُـم مـزر
بينَالطيلَمب الْعر ك اللَّهارفَتَب  كمبر اللَّه كُمذَل  7.  ت  
خدا كسي است كـه زمـين را بـراي شـما قرارگـاهي و آسـمان را بنـائي قـرار داد و شـما را          : ترجمه 

و از غذاهاي پاكيزه به شما روزي داد صورت گري كرد و صورت هاي شما را نيكو گردانيـد  
  !ست ، پس احسن به خدائي كه پروردگار عالميان است ، اين خدا پروردگار شما

غـذاي   ،از اين آيه متوجه مي شويم كه خداوند سبحان چقـدر بـه نـوع بشـر لطـف و عنايـت وافـري دارد        
احسـن  بخاطر خلـق غـذاي حـالل و طيـب     براي دومين بار نيز به خود . خلق مي كند  خاصي را براي انسان

  !گفته و خويش را مي ستايد 
  !انسان ها تا كنون در اين زمينه انديشيده ايم ؟  آيا ما

  !چرا ما به تنها چيزي كه توجه نداريم غذاي مصرفي روزانه خودمان است 
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؟ آيا مي تـوانيم بـا   مي دهد  ند ؟ ما را به چه سمت و سوئي سوقما را در چه مسيري روانه مي ك، اين غذا 
  نوع تغذيه به مراتبي زيبا و متعالي دست يابيم ؟ 

نـوع غـذائي را كـه    حال نظر خداوند سبحان را در اين زمينه جويا مي شويم تا بيشـتر دقـت كنـيم و بيشـتر     
  . خداوند مي فرمايد آن  را مورد استفاده قرار دهيم 

  : خداوند سبحان در مورد غذاي انسان چهار كلمه جالب دارد ، از جمله 
  

  .حالل ، حرام ، طيبات و خبائث 
  

  :حالل 
 هأَيضِ يا فى األَرملَالًا النَّاس كلُوا مبِينٌ حم ودع لَكُم طنِ  إِنَّهالشي توا خُطوال تَتَّبِع باً و8.  طي  

و از راه هـاي شـيطان پيـروي     اي مردم بخوريد آن چه در زمين حالل و طيب است :ترجمه 
  !نكنيد كه او دشمن آشكار شماست 

  9.  طيباً  و اتَّقُوا اللَّه الَّذى أَنتُم بِه مؤْمنُونَ حلَالًم اللَّه و كلُوا مما رزقَكُ
و تقـوي   و بخوريد آن چه را كه خداوند از حالل و طيب روزي شما كرده است: ترجمه 

  !پيشه كنيد ، اگر به خدا ايمان داريد 
 اللَّه قَكمزا رملَالً فَكلُوا ماشكرُوا ح باً وونَطيدبتَع اهإِي إِن كُنتُم ت اللَّهمع10.  ن  

و شـكر   پس بخوريد از آن چه خداوند از حالل و طيب روزي شما كـرده اسـت   :ترجمه 
  نعمت هاي او را بجاي آريد ، اگر بنده خدا هستيد ؟ 

  11.  ه إِن كنتُم إِياه تَعبدونَما رزقْنَكُم و اشكُرُوا للَّ طيبت يأَيها الَّذينَ ءامنُوا كلُوا من
اي كساني كه ايمان آورده ايد از طيبـاتي كـه خـدا روزي شـما كـرده اسـت        :ترجمه 
  و شكر خدا را بجاي آريد اگر بنده خدا هستيد ؟  بخوريد
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  : حرام 
ه بِـه  ما أُهلَّ لغَو  لحْم الخِْنزِيرِو  الدمو  الْميتَةُعلَيكُم  حرِّمت ُ و الْموقُـوذَة و الْمنْخَنقَـةُ  و  يرِ اللـَّ
ا   أَكلَ السبعو ما  النَّطيحةُ و الْمترَديةُ مـ و تُما ذَكَّيلى النُّصبِإِال مع أَن  ذُبِح لَمِ  ووا بِـاألَزم تَستَقْسـ  

ن ديـنكُ    ذَلكُم فسقٌ ينَ كَفَرُوا مـئس الَّذي موالْي        و يـنَكُمد لْـت لَكُـمأَكْم مو نِ  الْيـاخْشـو و مهفَـال تخْشـو م
ه غَفُـور   أَتممت علَيكُم نعمتى و رضيت لَكُم االسلَم ديناً  فَمنِ اضطرَّ فى مخْمصةٍ غَيرَ متَجانف الثْمٍ  فَإِنَّ ال لـَّ

يمح12.  ر  
، مردار و خون و گوشت خوك و آن چه را كـه بـه هنگـام سـر     ن بر شما حرام شده است خورد: ترجمه 

بريدن نام غير خدا را بر آن ببريد و حيوانات خفه شده و بر اثر ضربه مرده باشد و يا از بلندي افتاده و جـان  
و آن چـه بـراي   سپرده و به ضرب شاخ كشته شده و آن چه درنده از آن خورده ، مگر آن چه را سر ببريد 

سر بريده شده است و نيز تقسيم كـردن گوشـت بوسـيله چـوب هـاي شـرط بنـدي ؛ ايـن كـار          بتان سنگي 
نافرماني است ؛ امروز كساني كه كفر ورزيدند از ديـن شـما نـا اميـد شـدند ، پـس از آن هـا نهراسـيد و از         

اسـالم  امروز دين شما را برايتان كامل كردم و نعمت خود را براي شما تمام نمودم و ! مخالفت من بترسيد 
را براي شما به عنوان دين پذيرفتم و هركس به اضطرار افتد در حالي كه گرسنه و غير متمايل به گناه باشد 

  !پس مانعي ندارد كه از آن ها بخورد ؛ پس خدا بخشنده و رحيم است 
  13.  دوا  إِنَّ اللَّه ال يحب الْمعتَدينَطيبت ما أَحلَّ اللَّه لَكُم و ال تَعتَ ال تحرِّموايأَيها الَّذينَ ءامنُوا 

اي كساني كه ايمان آورده ايد طيبات خدا را كه بر شما حالل كرده است ، بـر   :ترجمه 
  !و از راه خدا تعدي و تجاوز نكنيد ، زيرا خدا متجاوزين را دوست ندارد خود حرام نكنيد 

رَ اسما ذُكمأَال تَأْكلُوا م ا لَكُمم ا  وفَصلَ لَكُم م قَد و هلَيع اللَّه رَّميـراً  حإِنَّ كَث و  هإِلَي تُما اضطرِرإِال م كُملَيع
  14.  لَّيضلُّونَ بِأَهوائهِم بِغَيرِ علْمٍ  إِنَّ ربك هو أَعلَم بِالْمعتَدينَ

ه شده نمي خوريـد ؟ و حـال آن كـه خـدا آن     و شما را چه شده كه از آن چه نام خدا بر آن برد: ترجمه 
مگر آن چه را كه به خوردن آن ناچار شديد و قطعـاً  ! چه را بر شما حرام كرده برايتان تشريح نموده است 
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هايشـان بـدون هـيچ دانشـي ديگـران را گمـراه مـي سـازند ؛ براسـتي كـه            خاطر هـوس ه بسياري از مردم ب
  .است  پروردگار ت خود بحال تجاوزكاران داناتر

 لَحم خنزِيـرٍ أَو  مسفُوحاً دماً أَو ميتَةً قُل ال أَجِد فى ما أُوحى إِلى محرَّماً على طاعمٍ يطعمه إِال أَن يكُونَ
 فَإِنَّهسرِج  أَوبِه غَيرِ اللَّهلَّ لسقاً أُهك   فبفَإِنَّ ر ادال ع اغٍ ونِ اضطرَّ غَيرَ بفَميمحر 15.  غَفُور  

! بگو در آن چه بسوي من وحي شده هيچ حرامي بر خورنده اي كه آن را مي خورد نمـي يـابم   : ترجمه 
و يا حيـواني كـه   جز اين كه مرداري باشد يا خون ريخته شده يا گوشت خوك ، چرا كه اين ها پليد است 

د ، ولي كسي كه ناچار شود در غيـر صـورتي   هنگام سر بريدن از روي نافرماني نام غير خدا بر آن برده شو
  .كه ستمگر و متجاوز نباشد ، پس گناهي بر او نيست چرا كه پروردگارت بسيار آمرزنده و رحيم است 

 نْهلْتُم معقٍ فَجزن رلَكُم م ا أَنزَلَ اللَّهتُم ميءرَاماً قُلْ أَ رح لَالًوح   نَ لَكُمأَذ اللَّهتَفْترُونَقُلْ ء لى اللَّهع 16.  أَم  
بگو آيا نگريسته اند به آن چه از روزي كه خدا براي شـما فـرود آورده و برخـي از آن حـرام و     : ترجمه 

  برخي را حالل نموده ايد ؟ بگو آيا خدا به شما رخصت داده يا بر خدا دروغ مي بنديد ؟ 
اد       ما أُهلَّ لغَيرِ اللَّه بِهو  لَحم الْخنزِيرِو الدم و  الْميتَةَعلَيكم  حرَّمإِنَّما  ال عـ اغٍ و نِ اضـطرَّ غَيـرَ بـفَم

يمحر غَفُور 17.  فَإِنَّ اللَّه  
مردار و خون و گوشت خوك و آن چه را كه به هنگام سـر بريـدن نـام غيـر     بدرستي كه بر شما  :ترجمه 

رده است ولي كسي كه ناچار شود در صورتي كه ستمگر و متجـاوز  خدا بر آن برده شود ، بر شما حرام ك
  ! ، چرا كه خدا بسيار آمرزنده و رحيم است نباشد ، پس گناهي بر او نيست 

  :طيبات 
  اللَّه قَكُمزا رمكلُوا م لَالًوباً حنُونَ  طيؤْمم ى أَنتُم بِهالَّذ اتَّقُوا اللَّه و  .  

د از آن چه كه خداوند از حالل و طيب براي شما روزي كرده است و تقوي پيشه كنيد و بخوري: ترجمه 
  !، اگر به او مومن هستيد ؟

 اللَّه قَكمزا رملَالًفَكلُوا مباً حونَ طيدبتَع اهإِي إِن كُنتُم ت اللَّهمعاشكرُوا ن و  .  
ب بـراي شـما روزي كـرده و شـكر نعمـت هـاي او را       پس بخوريد از آن چه خدا از حالل و طي: ترجمه 

  !بجاي آريد ؛ اگر بنده خدا هستيد ؟ 
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  .  ما رزقْنَكُم و اشكُرُوا للَّه إِن كنتُم إِياه تَعبدونَ طيبت يأَيها الَّذينَ ءامنُوا كلُوا من
رده ايم بخوريـد و شـكر نعمـت هـاي     اي كساني كه ايمان آورده ايد از طيبات كه روزي شما ك: ترجمه 

  !خدا را بجاي آريد اگر بنده خدا هستيد ؟ 
  :خبائث 

 ع رِّميح و تبالطي ملُّ لَهيح و هِمئثلَي18.  الْخَب  
  !و براي شما طيبات را حالل و خبائث را حرام كرديم : ترجمه 

  19.  فَاتَّقُوا اللَّه يأُولى األَلْببِ لَعلَّكُم تُفْلحونَ  الْخَبِيث كَثرَةُو الطيب و لَو أَعجبك  الْخَبِيثقُل ال يستَوِى 
ث تو را به شگفتي وادارد ؛ پس اي بگو خبائث و طيبات مساوي نيستند ، هر چند كه فزوني خبائ: ترجمه 

  !صاحبان خرد خودتان را از عذاب خدا حفظ كنيد ؛ باشد كه رستگار شويد 
  : نتيجه 

غذاي انسان داراي دو مشخصه بارز مي باشد كه خداوند آيات بيان شده فوق چنين نتيجه مي گيريم كه  از
  : سبحان در قرآن كريم به آن اشاره كرده است و آن دو مورد عبارتند از 

  .حالل  -1
 .طيب  -2

كه انسان به زماني . يعني غذائي كه خداوند سبحان براي انسان تعيين نموده است بايد ، حالل و طيب باشد 
  !اين نوع غذا روي آورد ، بينش بسيار زيبائي را پيدا خواهد كرد كه انسان را متحول خواهد نمود 

  باشد ؟  طيبو  حالل حال چرا بايد غذاي انسان
  !براي جواب اين سوال بهتر است كه از قرآن مجيد كمك بگيريم و نظر خداوند سبحان را جويا شويم 

  : ر قرآن كريم بيان بسيار زيبائي دارد كه مي فرمايد خداوند تبارك و تعالي د
  نَفْسه سوِس بِها تُوم لَمنَع خَلَقْنَا االنسنَ و لَقَد ورِيدلِ الْوبنْ حم هنُ أَقْرَب إِلَينح 20.  و  

انسـان هـا    كـه مـن از رگ گـردن بـه شـما     : احت مي فرمايـد  رخداوند سبحان در اين آيه به ص
  ! م نزديكتر
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 ر بايد يك انسان سـالم و مـومن  يعني جسم انسان ظرفي است براي تجلي انوار حضرت حق ، به همين خاط
د و به تعالي رسد ، چه هدفي بـاالتر از  د تا انوار الهي در وجودش تجلي يابغذاي حالل و طيب استفاده كن

  !مر الهي برايش گشوده گردد اين كه انسان به چنين جايگاهي واال دست يابد و دريچه هائي از حقيقت ا
  

  اثرات غذاي حالل و طيب در انسان 
  

باز براي دريافت جواب صحيح ، از قرآن كريم استمداد مي طلبيم كه خداوند در اين مورد براي نوع بشـر  
  : الگوئي را تعريف كرده است و مي فرمايد 

  21.  كانَ يرْجوا اللَّه و الْيوم االَخرَ و ذَكَرَ اللَّه كَثيراًلِّمن  لَّقَد كانَ لَكُم فى رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ 
         خداوند تبارك و تعالي ، اسوه و الگو را براي يـك انسـان متقـي و مـومن و عاقـل حضـرت رسـول اكـرم        

  !را قرار مي دهد و او را به اين نام مي خواند ) ص ( 
  22.  علَمينَلِّلْ و ما أَرسلْنَك إِال رحمةً

  !خداوند سبحان آن حضرت را مايه رحمت براي كل جهان هستي ارسال مي دارد 
وجود با بركت آن حضرت موجب مي شود كه جهان پر از خير و بركت براي همه انسان هـا شـود و مايـه    

  ! فيض و خوشبختي و عمل به نيكي ها گردد 
    بري كـه مايـه  رحمـت و بركـت اسـت ، چگونـه رفتـار       حال ببينيم كه خداوند تبارك و تعالي با چنين پيام

  : مي كند و او را مورد خطاب قرار داده و مي فرمايد 
  23.  إِنى بِما تَعملُونَ عليم  كلُوا منَ الطيبت و اعملُوا صلحاًيأَيها الرُّسلُ 

  .ه آن چه كه مي كنيد ما آگاهيم اي رسول از طيبات تناول كنيد تا عمل صالحي داشته باشيد ؛ ب: ترجمه 
با دقت در اين آيه در مي يابيم كه چنين پيامبري كه مايه رحمت و بركت براي كل هسـتي اسـت   : توجه 

و انسان كاملي است مورد خطاب حضرت حق قرار گرفته و در مورد غذاي پاك به او سفارش مي شود و 
  !ائي دارد كه او تناول مي كند ، طرز تفكر و عمل او بستگي به نوع غذمهمتر اين كه 

  !اي پيامبر غذاي طيب تناول كن تا بتواني عمل صالحي داشته باشيد : توجه 
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  چرا ما انسان ها نسبت به قرآن كريم اين قدر بي تفاوت شده ايم ؟ 
  چرا در اين زمينه و زمينه هاي ديگر تفكر نمي كنيم ؟ 

  چرا اسير عادت هاي غلط و نادرست شده ايم ؟
  بنده خدا نيستيم و فقط بنده و اسير شكم شده ايم ؟  چرا

سر نوشت انسـان   طيب و حاللنتيجه اي كه از اين مختصر دريافت كرديم اين است كه غذاي : نتيجه 
  . را رقم مي زند و او را بر سر منزل مقصود مي رساند 

كند مي تواند به اهـداف عاليـه   اين انسان گر چه پيامبر گرامي اسالم باشد ، اگر غذاي حالل و طيب تناول 
  !خود نائل شود ؛ در غير اين صورت به هدف نخواهد رسيد 

  !اي انسان به غذاي خود بنگر كه چه مي خوري : توجه 
نوع غذا سر نوشت انسان را تغيير داده و مي تواند او را به سر منزل مقصود بر ساند و يا او را از مسير اصلي 

  !را سوق دهد انسانيت دور كرده و به قهق
  

  تاثير غذاهاي حرام و خبائث در انسان 
  

وقتي كه در اين باره دقت مي كنيم ، مسائل زيبائي مشخص و روشن مي شود و بـه غفلـت اكثريـت مـردم     
پي مي بريم كه در مورد تغذيه مي توان گفت كه اهميتي برايشان ندارد كه چه نوع مـواد غـذائي را مـورد    

  .استفاده قرار دهند 
. فانه اكثريت مردم گوش به رسانه هاي جمعي داده و مرجعشان در تغذيه ، تبليغات رسانه ها مي باشد متاس

جاي تاسف و تاثر است كـه در قـرن بيسـت و يكـم كـه بـه قـول اكثريـت مـردم قـرن حاضـر، عصـر نـانو              
  !نه دين ! تكنولوژي و ماشين است 

تنها چيزي كه اهميـت نمـي دهنـد ؛ نـوع تغذيـه      همين افراد به اصطالح درس خوانده و تحصيل كرده ، به 
  !و غذاهاي بي محتوا و غربي استفاده مي كنند ) فست فود ( است و متاسفانه بيشتر از

وقتي كه قرآن كريم را مورد مطالعه و دقت قرار مي دهيم ، شگفتي هاي آن بوضوح روشن مي شود و مـا  
  . را به سر منزل مقصود راهنمائي و هدايت مي كند 

و به پستي و قهقرا سوق ستفاده از غذاهاي حرام و خصوصاً خبائث ، انسان را از انسانيت خود خارج كرده ا
  . مي دهد كه آن را مي توان بوضوح رويت كرد 



 ١٣

  : خداوند سبحان در اين زمينه آيات متعددي را در قرآن كريم بيان مي كند از جمله 
مسفُوحاً أَو لَحم  ميتَةً أَو دماًماً على طاعمٍ يطعمه إِال أَن يكُونَ قُل ال أَجِد فى ما أُوحى إِلى محرَّ -1

سرِج نزِيرٍ فَإِنَّهخ  يم حـر ك غَفُوربفَإِنَّ ر ادال ع اغٍ ونِ اضطرَّ غَيرَ بفَم  بِه غَيرِ اللَّهلَّ لسقاً أُهف أَو  .
24 

! ن وحي شده هيچ حرامي بر خورنده اي كه آن را مي خورد نمي يـابم  بگو در آن چه بسوي م: ترجمه  
جز اين كه مرداري باشد يا خون ريخته شده يا گوشت خوك ، چرا كه اين ها پليد است و يا حيـواني كـه   
هنگام سر بريدن از روي نافرماني نام غير خدا بر آن برده شود ، ولي كسي كه ناچار شود در غيـر صـورتي   

  .متجاوز نباشد ، پس گناهي بر او نيست چرا كه پروردگارت بسيار آمرزنده و رحيم است  كه ستمگر و
اغٍ و    ما أُهلَّ لغَيرِ اللَّه بِهو  لَحم الْخنزِيرِو الدم و  الْميتَةَعلَيكم  حرَّمإِنَّما  -2 نِ اضطرَّ غَيرَ بـفَم

حر غَفُور فَإِنَّ اللَّه ادال ع25.  يم 

مردار و خون و گوشت خوك و آن چه را كه به هنگام سـر بريـدن نـام غيـر     بدرستي كه بر شما  :ترجمه 
خدا بر آن برده شود ، بر شما حرام كرده است ولي كسي كه ناچار شود در صورتي كه ستمگر و متجـاوز  

  ! نباشد ، پس گناهي بر او نيست ، چرا كه خدا بسيار آمرزنده و رحيم است 
ذاهائي كه خداوند سبحان بر نوع بشر حرام كرده و همچنين غذاهاي خبيث را نيز حرام مـي دانـد ، چـرا    غ

  انسان تحصيل كرده امروز به آن توجهي ندارد ؟ 
عامـل بقـا و   قول خود متجدد ، چرا ايـن مقـدار بـه غـذاي خـود كـه       آيا اين انسان به اصطالح متمدن و يا ب

تنها آمـال و آرزويـش اسـتفاده از     .مهمتر اين كه بي تفاوت شده است  توجه و سالمتي و حيات اوست بي
  . د گرفته و ذائقه خود را گول مي زن غذاهائي است كه با اسانس هاي شيميائي طعم

  !تنها دليلشان بقول خودشان خوشمزه بودن آن ها ست ، نه كيفيت 
است كـه حقيقتـاً فاجعـه اسـت و انسـان       متاسفانه امروزه الگوي غذائي ما مسلمان ها ، الگوي تغذيه غربي 

امروز را به نيستي و نابودي مي كشاند و او را از خود بيگانه و بي غيرت مي كند و هستي و ناموس خويش 
اف بر چنين انسان هائي كه زمـين  ! را به رايگان در اختيار ديگران قرار مي دهد و از اين كار لذت مي برد 

  !رذل و پست را ندارد خدا قدرت تحمل چنين انسان هاي 
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با خواندن اين مطلب تقاضا دارم كه قضاوت نكنيد و اجازه دهيد كه اين مطلـب را بـه انتهـا برسـانم ، بعـد      
  . قضاوت كنيد كه بسيار جالب توجه است 

  : سوال 
  آيا تفاوت سوسيس و هات داگ را مي دانيد يا خير ؟  -1
 ني در جهان بودند ؟ آيا مخترعين و مبتكرين آن را مي شناسيد كه چه كسا -2

 ؟ند چه كساني خون مي خورامروز آيا مي دانيد كه  -3

 آيا مي دانيد كه چه كساني از گوشت خوك استفاده مي كنند ؟  -4

 آيا اثرات سوء چنين غذاهائي را در روح و روان آدمي مي دانيد ؟  -5

 غذاي حالل و طيب چه اشكالي دارد كه از آن استفاده نمي كنيد ؟  -6

 ي غرب خصوصاً اروپا را مي دانيد يا خير؟آيا عادت غذائ -7

  : پاسخ 
تنها فرق سوسيس و هات داگ در ظرف پوششي آن است ، يعنـي بـراي سوسـيس از روده هـاي      -1

در ايـران   پالستيكي استفاده مي شود ولي براي هات داگ از رودة حرام گوسـفندهاي ذبـح شـده   
  ! وپائي و آمريكاو از آن جا به كشورهاي ار مي شود كه به كشور آلمان صادر

، اعراب جاهليت قبل از اسالم بودند كـه خـون حيـوان را در    ها مخترعين و مبتكربن اين نوع غذا  -2
   آن را در روده بـزرگ حيـوان ريختـه و   يا روده كوچك ريخته و مي پختند و مي شد سوسيس و 

 !مي پختند و مي شد كالباس 

  !اشاره مي كند  145آيه  خداوند سبحان به اين مساله در سوره مبارك انعام 
  ).بودون ( امروز دركشورهاي اروپائي ، مردم آن ديار غذائي دارند به نام  -3

كه با پيـاز پختـه و در روده   خوك خون  چيست ؟ بودون غذائي است كه تشكيل شده است ازبودون 
 ! مي ريزند و خشك كرده مي خورند كه بوي تنفر آميزي دارد ) روده كوچك و بزرگ ( خوك 

  !شهر پاريس  رويت و تحقيق نويسنده در كشور فرانسه در: توجه 
 !و فرانسه ، خصوصاً آلمان استفاده مي كنندبدون استثنا را در همه كشورهاي اروپائي ) بودون ( اين غذا 

حتـي  ! امروزه در كشورهاي اروپائي و آمريكائي از گوشت اين حيوان به وفور استفاده مي كننـد   -4
  !ين حيوان را مي خورند پوست كله و گوش ا
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جالب توجه اين كه اين حيوان را پست و كثيف مي دانند و بدترين فحش و ناسزا ئي كه مي خواهنـد نثـار   
  !  خوك كثيف: يكديگر كنند مي گويند 

  .خوك كثيف ، يعني بكار مي بردند براي دشنام  را )پخ ( در فرانسه اصطالح 
بـا لـذت    مي دانيد ولـي بـا ميـل و رغبـت و    ان را پست و كثيف اين چه منطقي است كه اين حيو : سوال 

مهمتر اين كه اين گوشت را خشك كرده و بر اثر ماندن كپك سبز رنگي ميزند  مي خوريد ؟هرچه تمامتر
   !خريداري كرده و با انواع شراب مي خوريد ) برابر  30حدود ( و آن را به چند برابر قيمت 

  !د ؟ ناز اين ضايعات تناول مي كنفرانسوي ها و علم است ، پس چرا  فرانسه كه به اصطالح مهد تمدن
كساني كه خـون و گوشـت خـوك را مـورد اسـتفاده      : خداوند تبارك و تعالي در قرآن كريم مي فرمايد 

  !مي شوند  فسق و فجورقرار مي دهند دچار 
: ارتنـد از  مـي كنـد عب   غـذاهائي در روح و روان آدمـي حلـول   آثاري كه بـر اثـر خـوردن چنـين      -5

  !است غيرتي  بند و باري و بي بي الاباليگري ،
  : كلوپي دائر است به نام ،فرانسه و شهر پاريس  امروزه بيش از ده سال است كه در كشور

  ! يعني كلوپ معاوضه  )ان ژيست كلوپ ش( 
و افـراد   د از زن و شـوهر ، مجازنـد وارد ايـن كلـوپ شـوند     ندر اين كلوپ فقط خانواده ها كه عبارت باش

  !مجرد حق ورود به اين كلوپ را ندارند 
انـواع شـراب و   جـين بـه ايـن كلـوپ بـوده و بـه خـوردن        تفريح خانواده هاي فرانسوي ، شب هـا ورود زو 

مبادرت مي ورزند و زن هاي خود را با يكديگر معاوضه كرده و در مقابل همـديگر عمـل    گوشت خوك
  . ت لذت را مي برند جنسي را انجام مي دهند و از اين كار نهاي

  !نگارنده مسائلي را در شهر پاريس ناظر بودم كه شرم دارم آن را بيان كنم 
اين عمل مگر به غير از اثرات سوء غذاهاي حرام و خبائث است ، مگر انسان عاقل و فهيم تـن بـه   : نتيجه 

  . چنين كاري ميدهد 
ست و بشريت را به ابتـذال كشـيده و آميـزش و    مهمتر اين كه امروزه اثرات چنين غذاهائي فاجعه آفريده ا

  !ازدواج مرد با مرد را در كشورهاي اروپائي قانوني كرده اند 
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گـي بـه   . مـي باشـد    )گـي  ( جالب توجه اين كه شهر دار پاريس خود از اين قماش انسان هاسـت يعنـي   
قوم لوط كه تـن بـه   : ند مان) آميزش مرد با مرد ( ند ، افرادي مي گويند كه با همجنس خود آميزش مي كن

  ! چنين عمل زشتي مي دادند 
     )لـزبين  (  و زنـان را ) گـي  (مـردان را  كـه  ، زنان هم چنين مسائلي وجـود دارد  خصوصاً دردر مردان و
  .مي گويند 

توسـط آلـت هـاي    ) آميـزش زن بـا زن   ! ( لزبين به زناني مي گويند كه با همجـنس خـود طبـق مـي زننـد      
  ! هم هستند  مصنوعي كه گرانقيمت

  !مسئله سكس در اروپا و آمريكا بصورت يك صنعت بسيار عظيمي خود نمائي مي كند : توجه 
   ؟! ، تمدن و علم و فرهنگ يعني اين ، پيشرفت يعني اين  آيا قرن بيست و يكم يعني اين

د ، نباشـ  اين مسائل كه در بين حيوانات هم نيست ، پس انسان عاقل و متمدن و تحصـيل كـرده بايـد چنـين    
  !بالنسبت حيوان اين گونه انسان ها كه ننگ بشريت هستند 

  مختصر در اين جزوه بسنده مي كنم ، چون حيا اجازه نمي دهددر اين زمينه مطالب بسيار است و به همين 
و اما يك تجربه تلخ تاريخ اسالم كه به واقعة عاشورا منتهي مي شود ؛ عبارتست از خطبه خواندن حضرت 

  !در مقابل لشكريان يزيد ) ع ( ين امام حس
حضرت هر چقدر كه به خواندن خطبه ادامه مي دهند و واقعيت ها و حقايق را بيان مي كنند ، كمتر نتيجـه  

  : مي گيرند و در آخر چنين جمله اي را بكار مي برند 
رد به جز اين كـه  در شگفتم كه چرا حقايق در شما اثر نمي كند و آن را نمي فهميد ، هيچ دليلي وجود ندا

   !شكم هاي شما از لقمه حرام انباشته است 
  !؟  جز تاثير غذاهاي حرام و خبائث ، چيز ديگري استآيا اين مسائل به : نتيجه 

  ) .قرآن ( ! اي انسان به غذاي خود بنگر كه چه مي خوري تا به انحراف و ذلت نيفتي 
كمـال  ن به جايگاه اصلي خويش كـه  استفاده از غذاهاي حالل و طيب موجب مي شود كه انسا -6

  ! برويش گشوده شود  علم و معرفتاست برسد و دريچه هائي از  انسانيت
، و جامعه را اصالح كنـد و پـاكي و صـميميت را اشـاعه دهـد و       انوار الهي در وجودش تجلي كند

  !سالمت خانواده و جامعه تامين گردد
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و ) بـودون  ( ن شد ، استفاده از خون خوك عادت غذائي در كشورهاي اروپائي همان طور كه بيا -7
گوشت خوك و انواع پنيرهاي كپك زده و خصوصاً گوشت خوك مانده و كپك زده ، كپـك  

  .  سبز روي آن مي رويد كه آن را با انواع شراب مي خورند 
  ) .در يكي از بازارهاي مقشه رويت نگارنده در پاريس ( 

سراپا ادعا بوده و بخـاطر علـم انـدكي كـه دارد ، خـدا را بنـده       آيا غذاي انسان عاقل و متمدن امروزي كه 
  اين نوع غذا بايد باشد ؟ ! نيست 

يا انسانيت و حركت بـر مبنـاي فطـرت    ! انسان از زندگي چه انتظاري دارد ؟ بي بند و باري و فساد و فحشا 
  !كه الهي است ؛پاك 

شده و راهي را دنبال مـي كنـيم كـه عـاقبتي     جاي بسي تعجب است كه امروزه ما مسلمان ها از خود بيگانه 
ندارد و غرب را كعبه آمال خود قرار داده و روز به روز به قهقرا مـي رويـم و خـود را بـه نـابودي و فسـاد       

  !سوق مي دهيم 
اگر كمي به غرب توجه كنيم و آن را منطقي و بي طرف مورد نقد و بررسي قرار دهيم مي بينـيم كـه ، در   

استحمام و صورت شستن را بدرستي نمي دانند ، جالب نيست و يا بهتر است كـه بـه   عصر حاضر هم هنوز 
كتاب تمدن اسالم و عرب نوشته دكتر گوستاولبون فرانسوي مراجعه كنيد و حقايق غرب را از زبـان خـود   

  ! ايشان بشنويد تا شايد باور كنيد 
ي حركت كند ، تـا بـه سـر منـزل     انسان عاقل كسي است كه بر مبناي فطرت پاك و الهي خويش در زندگ

  . مقصود پاك و زيباي انسانيت برسد 
  !اهي نشوي رسوا ، هم رنگ جماعت شو اكثر مردم اين مسئله را عنوان مي كنند ، خو ،متاسفانه امروز

  ! چه حرف مزخرفي و چه عرف نا همگوني كه دقيقاً بر خالف قرآن كريم وگفته خداوند سبحان است 
  : ي در قرآن كريم دارد و مي فرمايد لي در اين زمينه بيان بسيار زيبائاخداوند تبارك و تع

  26. و إِن تُطع أَكثرَ من فى األَرضِ يضلُّوك عن سبِيلِ اللَّه  إِن يتَّبِعونَ إِال الظنَّ و إِنْ هم إِال يخْرُصونَ
  ! ا از راه خدا گمراه مي كنند و اگر از بيشتر مردم كه در زمين هستند پيروي كني ، تو ر: ترجمه 

  .مردم جز از ظن و گمان پيروي نمي كنند و جز اين نيست كه آنان حدس مي زنند و خيالبافي مي كنند 
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ردم آيا اين منطق درست و صحيح است كه كالم الهي را بي توجهي كرده و بـه دنبـال حـدس و گمـان مـ     
  آيا مردم براي ما الگو و اسوه هستند يا پيامبر گرامي اسالم ؟ ؟ برويم 

  !يا اطاعت از حدس و گمان انسان هاي جاهل و نادان ؟ ، آيا پيروي از كالم الهي درست است 
با بررسي دقيق رفتار و كردار جامعه امروزي فقط و فقط اين نتيجه حاصل مي شود كه اكثريت مردم روي 

  : آن دو چيز عبارتست از  ،و مهم كامالً بدور هستند  زمين از دو چيز اساسي
  .خداوند تبارك و تعالي  -1
 .قرآن كريم  -2

  !دليل اين بررسي دقيق علمي را از زبان قرآن كريم بيان مي كنم تا حرف بيهوده اي را نگفته باشم 
كـه شـرح حـال    ي دارد يبـائ بيان بسيار ز) ص ( خداوند سبحان از زبان پيامبر عظيم الشانش حضرت محمد 

  : انسان هاي متمدن و متجدد امروزي است و مي فرمايد 
  27.  و قَالَ الرَّسولُ يرَب إِنَّ قَومى اتخَذُوا هذَا الْقُرْءانَ مهجوراً

  !از قرآن دوري كردند و آن را مهجور قرار دادند من  و پيامبر فرمود ، خدا يا امت: ترجمه 
آيـا از آنـان انتظـاري غيـر از ايـن را مـي تـوان        )  دوري از قـرآن  ( كنند  افرادي كه امروزه چنين عمل مي

  !داشت ؟ 
  غذاي انسان چيست ؟ 

  
با مطالعه و بررسي هاي دقيق قرآن كريم بارها و بارها به اين نتيجه مي رسيم كه خداوند قادر متعـال بـراي   

ه و او را از هر گونه بيماري و كسالت نوع بشر غذائي را آفريده است تا در او نشاط و شادابي را ايجاد كرد
  !نجات دهد 

  نمي گرديم ؟  مر دقت نمي كنيم و به اصل خويش بازچرا ما انسان ها در اين ا
چرا خود را نمي شناسيم ؟ چرا به جهان هستي كه خداوند سبحان همه را براي ما انسـان هـا آفريـده توجـه     

  نمي كنيم ؟ چرا دچار غفلت و بي خبري شده ايم ؟ 
     بنده حقير كه هفده سال است كه در باره غـذاي انسـان و خـود انسـان و بيمـاري هـايش مطالعـه و تحقيـق         

  : از جمله . ، مطالب بسياري دستگير شده است مي كنم 
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  : غذاي اصلي انسان در قرآن كريم بدين شكل بيان شده است كه عبارتست از 
  .دد بيان شده است مي باشد كه در آيات متع گياه غذاي اصلي انسان -1
 .مي باشد  يائيدرو  گوشتيغذاي فرعي يا جانبي انسان غذاهاي  -2

  .براي بيان اين مطالب آياتي به عنوان نمونه بيان مي شود تا در آن ها دقت شود 
  

  ) .غذاي اصلي انسان ( غذاهاي گياهي 
  

رَت رِزقـاً لَّكُـم  فَـال         الَّذى جعلَ لَكُم األَرض فرَشاً و السماء بِنَاء و أَنزَلَ  نَ الثَّمـ مـ بِـه فَـأَْخرَج اء مـ اءنَ السمم
  28.  تجعلُوا للَّه أَنداداً و أَنتُم تَعلَمونَ

خدا كسي است كه زمين را بستري و آسمان را بنائي براي شما قـرار داد و از آسـمان آبـي فـرو     : ترجمه 
راي شما بيرون آورد ، پس براي خـدا شـريكي قـرار ندهيـد در     فرستاد و بوسيله آن از محصوالت روزي ب

  !حالي كه شما مي دانيد 
هامنظرِ االنسنُ إِلى طع24(فَلْي(  

  پس اي انسان به غذاي خود بنگر كه چه مي خوري ؟ : ترجمه 
   )25(أَنَّا صببنَا الْماء صبا

  !كه ما آب را با بارشي فرو ريختيم : ترجمه 
  )26(ا األَرض شقاثم شقَقْنَ

  !سپس زمين را كامالً شكافتيم  : ترجمه 
  )27(فَأَنبتْنَا فيها حبا

  !در آن دانه را رويانديم : ترجمه 
  )28(و عنَباً و قَضباً

  !و انگور و سبزي : ترجمه 
  )29(و زيتُوناً و نخْالً

  !و زيتون و درخت خرما : ترجمه 
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  )30(و حدائقَ غُلْباً
  !و باغ هاي انبوه : رجمه ت

  )31(و فَكهةً و أَبا
  !ميوه و گياهان چراگاه : ترجمه 

كممألَنْع و تَعاً لَّكم32(م(  
  !غذاي شما و براي دام هايتان است : ترجمه 

خداوند سبحان بيان عجيبي دارد و نيازمندي هاي بدن انسان را به ترتيب الويت بيان ) عبس ( در اين سوره 
  : مي كند كه عبارتند از 

  !ابتدا پروتئين ها ، قندها ، چربي ها و در آخر به ويتامين ها اشاره مي كند 
در مـورد  را را بيـان مـي كنـد كـه فعـل امـر بـوده و انسـان          ) فلينظر( در اين سوره كلمه سبحان خداوند 
  !امر به تحقيق مي كند ، غذايش 
از  رك و تعـالي در قـرآن كـريم بيـان مـي كنـد ، عبارتسـت       مطلب بسيار زيبائي كـه خداونـد تبـا   : توجه 

  !اشتراك غذاي انسان با دام 
اين مسائل در چهار آيه در سور مختلف بيان شده است كه در اين جزوه مختصر بيان مي شـود تـا موجـب    
 عبرت افراد آگاه و محقق شود و در اين مورد به تحقيق و تفحـص بپردازنـد تـا بسـياري از مسـائل پيچيـده      

  .آدمي روشن شود 
 29.  لك الَيت ألُولى النُّهىكلُوا و ارعوا أَنْعمكُم  إِنَّ فى ذَ -1

  !بخوريد و دام هايتان را بچرانيد ، مسلماً در آن نشانه هائي است براي صاحبان انديشه : ترجمه 
اخْتَلَط بِه نَبات األَرضِ مما يأْكلُ النَّاس و األَنْعم حتى إِنَّما مثَلُ الْحيوةِ الدنْيا كَماء أَنزَلْنَه منَ السماء فَ -2

ا أَتَاتلَيهونَ عرقَد ما أَنهلُهظنَّ أَه نَت وياز ا وخْرُفَهض زاألَر ا  إِذَا أَخَذَتلْنَهعاراً فَجنه الً أَورُنَا لَيا أَم
تَغْنَ بِاألَم يداً كَأَن لَّمصك نُفَصلُ حتَفَكرُونَسِ  كَذَلمٍ يقَول ت30.  االَي  

مثال پست زندگي دنيا فقط همانند آبي است كه از آسمان فرو فرسـتاديم و بـه آن گياهـان    : ترجمه        
زمين ؛ از آن چه مردم و دام ها مي خورند ، آميخته شود ؛ تـا هنگـامي كـه زمـين زيبـائيش را برگرفـت و       
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ل آن يقين مي كنند كه آنان برآن توانائي دارند ، ناگهان در شبي يا روزي فرمـان نـابودي   آراسته شد و اه
اين گونه آيات را براي ! ما بدان در رسد و آن را درو مي كنيم چنانكه گويا ديروز هرگز بر پا نبوده است 

  !گروهي كه تفكر مي كنند ، شرح مي دهيم 
م و أَن     أَ و لَم يرَوا أَنَّا نَسوقُ الْ -3 هـمأَنْع نْـهعـاً تَأْكـلُ مرز بِـه رُزِ فَنُخْرِجضِ الْجإِلى األَر اءأَ فَـال   م  مفُسـه

  31.  يبصرُونَ
و آيا نظر نكرده اند كه ما آب باران را بسوي زمين بي آب و علف مـي رانـيم و بوسـيله آن    : ترجمه 

 ان از آن مي خورند ، آيا نمي بينيد ؟ زراعتي را بيرون مي آوريم كه دام هايشان و خودش

       4- مكممألَنْع و 32.  تَعاً لَّكم  
  !اين غذاي شما و دام هايتان است : ترجمه      

  چرا ؟ ! چنين نتيجه مي گيريم كه اشتراك تغذيه بين انسان و دام وجود دارد از آيات فوق : نتيجه 
ي علمي قرار دهيم دريچه هائي از علم و آگاهي بروي ما به لطف دقيق مورد نقد و بررس را اگر اين مساله

  . الهي باز خواهد شد 
  چرا انسان بايد چنين اشتراكي با دام داشته باشد ؟

  : پاسخ 
يعني خصوصيات هر نوع مواد غـذائي در روح و  . انسان هر غذائي كه تناول كند ، همان مي شود  -1

غذاهاي گياهي از يـك لطافـت   . سمت سوق مي دهد جسم آدمي حلول مي كند و او را به همان 
خاصي برخوردار هستند كه همان لطافت به انسان منتقل مي شود و او را لطيف و دوست داشـتني  

  !مي كند و آرام 
بـه غـذاهاي گيـاهي كرامـت بخشـيده اسـت و آن هـا را         د تبارك و تعالي در قرآن كريم خداون -2

 : ستوده است كه مي فرمايد 
 

لَم ن كلّ أَ وا ميهتْنَا فأَنب ضِ كما إِلى األَررَوجٍ كَرِيمٍ   يو33.  ز  
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و آيا بسوي زمين نظر نكرده اند كه چه بسـيار انـواع گياهـان از هـر جفـت      : ترجمه 
  !كريم و ارجمند در آن رويانديم ؟ 

     او ويروسـه  با استفاده از غذاهاي گياهي عموماً انـواع ميكـروب هـا و بـاكتري هـا و تخـم انگلهـا        -3
  !نمي توانند براحتي در بدن انسان رشد و تكثير پيدا كنند 

با استفاده از اين نوع غذاها معموالً جامعه نيـاز بـه ايـن همـه دارو و درمـان و بيمارسـتان و مراكـز         -4
 ! بهداشتي نياز پيدا نمي كند و از نظر اقتصادي هزينه هاي بسياري صرفه جوئي مي شود 

مقدار چشم گيري كاهش پيدا مي كند و انسان ها در صلح و صفا بسر مي برنـد  جرم و جنايت به  -5
 و وجودشان مملو از عشق و مهر و محبت مي شود

آيا دام ها مثل انسان به حريم يكديگر تعدي و تجاوز مي كنند ويا اين كه اين عادات مخصـوص   -6
    وده و آن را فرامـوش انسان ها مي باشد و عمده دالئلش  عدم توجه بـه فطـرت انسـاني خـويش بـ     

  !د نمي كن
  : خداوند سبحان در اين مورد چه زيبا وجالب بيان مي كند و مي فرمايد 

ك     ذَلـ  ه فَأَقم وجهك للدينِ حنيفاً  فطرَت اللَّه الَّتى فَطرَ النَّاس علَيها  ال تَبديلَ لخَلْـقِ اللـَّ
  34.  النَّاسِ ال يعلَمونَالدينُ الْقَيم و لَكنَّ أَكثرَ 

  :ترجمه 
پس روي خود را به دين حق گرايانه متوجه كن ، كه خدا مـردم را بـر اسـاس فطـرت      

آفريده كه هيچ تغييري در آفرينش الهي نيست ؛ اين ديـن اسـتوار اسـت ولـيكن بيشـتر      
  !نمي دانند را ) فطرت ( مردم 

از آن بي خبرنـد   ت چيست كه اكثريت مردماين فطر: د چه زيبا خداوند سبحان بيان مي فرماي
  !و نمي دانند ؟ 

تمام گرفتاري هاي انسان بهمين خاطر است كه از فطرت الهي خويش بدور مانده و تالش بيهوده مي كنـد  
  !و در نهايت به جائي نمي رسد 

  چرا اكثريت مردم با تفكر بيگانه اند ؟ 
   چرا در خود فرو نمي روند و خود را نمي شناسند ؟

  !خود شناسي مقدمه اي است براي خدا شناسي و نجات يافتن از معضالت جامعه امروزي بشر
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  .اميد است كه انسان امروزي كمي بخود آيد و خود را بشناسد تا نجات يابد 
  

  غذاهاي دريائي براي انسان 
  

د كـه از غـذاهاي   خداوند سبحان در قرآن كريم دو آيه در مورد غذاهاي دريائي بيان مي كند و اشاره دار
  !درياي آب شور و شيرين و بصورت تازه استفاده كنيد و شكر نعمت هاي او را بجاي آريد 

ا و     و ما يستَوِى الْبحرَانِ هذَا عذْب فُرَات سائغٌ شرَابه و هذَا ملْح أُجاج  و من كلّ -1 ماً طرِيـتَأْكلُونَ لَح
 35 . بسونَها  و تَرَى الْفُلْك فيه مواخرَ لتَبتَغُوا من فَضله و لَعلَّكُم تَشكُرُونَتَستَخْرِجونَ حلْيةً تَلْ

و دو دريا يكسان نيستند ، يكي نوشيدنش گوارا و آن ديگر شور و تلخ است و از هر دوگوشت : ترجمه 
ا در آن شكافنده مي بينـي تـا   تازه مي خوريد و زيوري كه آن را مي پوشيد بيرون مي آوريد و كشتي ها ر

 !از بخشش او بهره جوئيد تا شايد از خدا تشكر كنيد ؟ 

واخرَ   و هو الَّذى سخَّرَ الْبحرَ لتَأْكلُوا منْه لَحماً طرِيا و تَستَخْرِجوا منْه حلْيةً تَلْبسونَها و تَرَى ا -2 لْفُلْـك مـ
 36.  لَعلَّكم تَشكُرُون فَضله وفيه و لتَبتَغُوا من 

، و از آن زيوري كه آن را كه دريا را رام ساخت تا از آن گوشت تازه بخوريد و او كسي است : ترجمه 
مي پوشيد بيرون آوريد ؛ و كشتي ها را در آن شكافنده مي بيني ، تا از بخشـش او بهـره جوئيـد ،    

  !شايد از خدا تشكر كنيد ؟ 
تازه موجب مي شود كه انواع امالح و فلـزات مفيـد در ايـن مـواد غـذائي مثـل        استفاده از غذاهاي دريائي

يازمندي هاي بـدن انسـان را مرتفـع كنـد و بـه      دن ماهي بصورت يون وجود دارد ، نروي كه در دوطرف ب
  .انسان آرامش خاص را بدهد 

ن آرامـش بسـراغ   زيرا ماهي موجودي است كه از آرامش نسبتاً خوبي برخوردار مي باشـد و بـا خـوردن آ   
  !شخص خواهد آمد 

  : همان گونه كه خداوند سبحان در قرآن كريم مي فرمايد 
  .شود شما د تا حد اكثر بهره ازآن نصيب استفاده كنيبهتر است كه غذاهاي دريائي را بصورت تازه 
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  غذاهاي حيواني براي انسان 
  

هد كه عبارتست از انواع گوشت قرمز ، يكي ديگر از غذاهاي انسان را فرآورده هاي حيواني تشكيل مي د
  : مانند 

  .ز ،گوشت شتر و غيره گوشت گوسفند ، گوشت گاو ، گوشت ب
تعداد اندكي آيه را بيان مي كند كـه  ) گوشت قرمز ( خداوند تبارك و تعالي در قرآن كريم در اين مورد 

  : به بيان آن ها مي پردازيم 
ا و أَ لِّيشهدوا منَفع لَهم و يذْكرُ نهـمِ  فَكلُوا مةِ األَنْعهِيمن بم مقَهزا رلى مع تلُومعامٍ مفى أَي اللَّه وا  وا اسم مـطع

  37.  الْبائس الْفَقيرَ
تا شاهد سودهايشان باشند و در روزهاي معيني نام خدا را بخاطر نعمت ها و به هنگام قربـاني بـر   : ترجمه 

نيـز  و بـه نيازمنـدها   به آنان روزي داده است ببرند، پس از گوشـت آن هـا بخوريـد     دام هاي زبان بسته كه
  .بخورانيد 

كملَيتْلى عا يإِال م ماألَنْع لَّت لَكمأُح و  هبر ندع خَيرٌ لَّه وفَه اللَّه ترُمح ظمعن يم ك وس   ذَلوا الـرِّجبتَنفَـاج  
ثَنِ ونَ األَوم لَ الزُّورِاجوا قَوب38. تَن  

هر كس برنامه هاي بزرگ الهي را محترم بشمارد ، پس آن نزد پروردگارش براي او بهتر اسـت  : ترجمه 
و براي شما دام ها حالل شده مگر آن چه حكمش بر شما خوانده مي شود ، پس از بـت هـاي پليـد دوري    

  .كنيد و از گفتار باطل دوري نمائيد 
وا  و بشرِ  أَسلمةٍ جعلْنَا منسكاً لِّيذْكُرُوا اسم اللَّه على ما رزقَهم من بهِيمةِ األَنْعمِ  فَإِلَهكم إِلَه وحد فَلَهأُم   و لكلّ

  39.  الْمخْبِتينَ
اي زبان بسـته  و براي هر امتي مراسم عبادي قرباني قرار داديم تا نام خدا را هنگام قرباني بر دام ه: ترجمه 

كه به آنان روزي داده ببرند ، و معبود شما معبودي يگانه است ، پس فقط تسليم فرمان او شويد و فروتنـان  
  .را مژده دهيد 

  40.  وبهم و منها يأْكلُونَو ذَلَّلْنَها لهُم فَمنها ركُ
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  !شويد و برخي را بخوريد  برخي از آنان را سوارو آن ها را برايشان رام ساختيم ، پس : ترجمه 
  41.  ثيرَةٌ و منها تَأْكلُونَو إِنَّ لَكم فى األَنْعمِ لَعبرَةً  نُّسقيكم مما فى بطونها و لَكم فيها منَفع كَ

و قطعاً دام ها براي شما عبرتي است ، از آن چه در شكم آن هاست به شـما شـير مـي نوشـانيم و     : ترجمه 
  !در آن ها سود هاي فراوان است و از گوشت آنان بخوريد براي شما 

  42.  اللَّه الَّذى جعلَ لَكُم األَنْعم لترْكبوا منها و منها تَأْكلُونَ
  !خداوند از چهار پايان را براي شما مركب قرار داد ، و از برخي بخوريد : ترجمه 

ا فَكلُـوا    و الْبدنَ جعلْنَها لَكم من شعئرِ ال نُوبهـت ج بـجاف  فَإِذَا وا صولَيهع اللَّه ا خَيرٌ  فَاذْكُرُوا اسميهف لَكم لَّه
ك سخَّرْنَهترَّ  كَذَلعالْم و عوا الْقَانمأَطع ا ونهتَشكُرُونَم لَّكُملَع 43.  ا لَكم  

. ا قرار داديم ؛ در آن ها براي شما خير است و براي شما آن شترهاي فربه را را از نشانه هاي خد: ترجمه 
پس در حالي كه براي قرباني در صف ايستاده اند نام خدا را بر آن ها ببريد ، و هنگامي كه پهلو هايشان بر 

، پس گوشت آن ها را بخوريد و به نيازمندان و درخواست كنندگان بخورانيد ، اين گونه بـراي  زمين افتاد 
  . ايد شما سپاسگزاري كنيد شما رام ساختيم تا ش

  .از آن نتاول كنيد : در مورد گوشت شتر مي باشد ، كه مي فرمايد  )بدن ( اين آيه 
يات بيان شده در اين مختصر ، در مي يـابيم كـه غـذاهاي حيـواني را بـه حـد اقـل برسـانيم تـا          با توجه به آ

  ! كمترين صدمه را ببينيم 
شرائطي را كه خداوند متعـال در قـرآن كـريم بيـان مـي كنـد ، بهمـان        د براي استفاده از اين نوع غذا ها باي

  .طريق بايد مورد استفاده قرار دهيم 
براي استفاده از اين نوع مواد غذائي ابتدا بايد حيوان را طبق شرائطي كه خداونـد سـبحان در قـرآن كـريم     

  .بيان مي كند ذبح كرده و سپس مورد استفاده قرار داد 
  : در غذاهاي حيواني وجود دارد عبارتست از مساله مهمي كه 
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  شرائط ذبح حيوان حالل گوشت 
  

  .هنگام ذبح به حيوان آب داد  -1
 .حيوان را روبه قبله ذبح كرد  -2

 .كاردي كه با آن سر حيوان را مي برند بايد كامالً تيز بوده تا حيوان احساس درد نكند  -3

جره قطع كرد تا خـون حيـوان كـامالً خـارج     ابتدا رگ هاي اصلي حيوان را از باالي استخوان حن -4
 .شود 

را بيـان كـرد ، در غيـر    )بسم اهللا الرحمن الرحيم (هنگام ذبح حتماً نام مبارك و صفات خـدا   -5
 !اين صورت گوشت اين حيوان حرام خواهد شد 

 .اگر چنين عمل كرديم ، گوشت اين حيوان قابل استفاده مي شود  -6

 .است كه زياده روي نشود در مصرف اين نوع مواد غذائي بهتر  -7

  
  آيات مربوط به شرائط ذبح حيوان 

  
ـ   لَح سـفُوحاً أَوماً مد تَةً أَويكُونَ مإِال أَن ي همطعمٍ يلى طاعرَّماً عمح إِلى ىا أُوحفى م نزِيـرٍ  قُل ال أَجِدخ م

  44.  نِ اضطرَّ غَيرَ باغٍ و ال عاد فَإِنَّ ربك غَفُور رحيمفَم  أُهلَّ لغَيرِ اللَّه بِهفَإِنَّه رِجس أَو فسقاً 
  

! بگو در آن چه بسوي من وحي شده هيچ حرامي بر خورنده اي كه آن را مي خورد نمـي يـابم   : ترجمه 
جز اين كه مرداري باشد يا خون ريخته شده يا گوشت خوك ، چرا كه اين ها پليد است و يا حيـواني كـه   

سر بريدن از روي نافرماني نام غير خدا بر آن برده شود ، ولي كسي كه ناچار شود در غيـر صـورتي    هنگام
  .كه ستمگر و متجاوز نباشد ، پس گناهي بر او نيست چرا كه پروردگارت بسيار آمرزنده و رحيم است 

فَمنِ اضطرَّ غَيرَ باغٍ و ال عاد فَـإِنَّ    ا أُهلَّ لغَيرِ اللَّه بِهو مإِنَّما حرَّم علَيكم الْميتَةَ و الدم و لَحم الْخنزِيرِ 
يمحر غَفُور 45.  اللَّه  

  :ترجمه 
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مردار و خون و گوشت خوك و آن چه را كه به هنگام سر بريدن نام غير خـدا بـر آن   بدرستي كه بر شما  
ود در صورتي كه ستمگر و متجاوز نباشد ، پس برده شود ، بر شما حرام كرده است ولي كسي كه ناچار ش

  ! گناهي بر او نيست ، چرا كه خدا بسيار آمرزنده و رحيم است 
  

  !هنگام ذبح بايد گفت  چرا نام مبارك خداوند را
  

  .خداوند تبارك و تعالي خالق جهان هستي است  -1
 .تمام نعمت هاي موجود در جهان را او آفريده است  -2

 .آغاز كرد  م مبارك خداوند سبحاند با ناهر كاري را باي -3

 .هر كاري يا امري كه با نام و ياد او شروع نشود سر انجامي نخواهد داشت  -4

براي استفاده از نعمت هاي خداوند بايد از او كسب اجـازه شـود ، در غيـر ايـن صـورت مـا حـق         -5
 .استفاده از نعمت ها را نداريم 

 تصرف كنند ؟دخل و ازة ما آيا ما حاضريم كه اموالمان را ديگران بدون اج -6

 !، ساقط مي شود ما در حالي كه مالكيت ما قرار دادي است و بعد از مردن  -7

نام مبارك خداوند سبحان موجب مي شود كه اثرات بدي در گوشـت حيـوان ايجـاد     بيان نكردن -8
 !!شود 

 .رد استفاده كايموتو براي اثبات اين مساله مي توان از تحقيقات دانشمند ژاپني به نام  -9

 . ند ه ا ايشان در اين تحقيقات بوضوح تاثير كالم خوب و بد را اثبات كرد  -10

موجب تاثيرات بسيار زيبائي در مواد غذائي ايجاد مي كند كه موجب سالمتي و  اهللا نام مبارك  -11
 !آرامش مي شود 

 چه كاري با نام مقدس خداوند سبحان آغاز شود به انجام نمي رسد ؟  -12

 .ام آغاز شود ماية سالمتي و نشاط خواهد بود غذائي كه با اين ن  -13

انسان هائي كه هميشه با نام خداوند تبارك و تعالي زندگي خـويش را آغـاز مـي كننـد در همـه        -14
حال انسان هائي هستند كه از آرامش و نشاط و سـالمتي كامـل بـر خـوردار هسـتند و از زنـدگي       

  !خويش لذت مي برند 
  



 ٢٨

  ن تاثير غذاي حالل و طيب در انسا
  

  .انسان زماني مي تواند به آرامش و سكون برسد كه تفكر زيبائي داشته باشد 
  .خداوند تبارك و تعالي زيباي مطلق است ، همة زيبائي ها فقط به او ختم مي شود 

   انساني كه با زيبائي ها سر و كار داشته باشد در حقيقت به منبـع زيبـائي كـه خداونـد سـبحان اسـت وصـل        
  .ندگي همه چيز را زيبا و دوست داشتني مي بيند مي شود و در ز

  .ه هميشه داراي نشاط و آرامش باشد انساني است ك انسان مومن
انسان مومن انساني است بسيار منطقي و عاقل و همه كارهايش بر مبنـاي اسـتدالل مـي باشـد كـه خداونـد       

  : سبحان در قرآن كريم بيان بسيار زيبائي دارد كه مي فرمايد 
انيهم         و قَا لْـك أَمـنَصـرَى  ت وداً أَو ن كـانَ هـ ةَ إِال مـ رْهنَكم إِن   لُوا لَن يدخُلَ الْجنـَّ اتُوا بـ قُـلْ هـ   كنـتُم

  .46صدقينَ
جز كسي كه يهودي يا مسيحي است ، داخل بهشـت نخواهـد شـد ايـن آرزوهـاي آن      : و گفتند : ترجمه 

  !را بياوريدهاست بگو اگر راست مي گوئيد دليل روشنتان 
  .باشد  ايد بر مبناي منطق و استداللانسان مومن تمام كارهايش ب

  غذا در داشتن ايمان تاثير دارد يا خير ؟ نوع سوال اين جاست كه آيا 
  !اين مسئله را قبالً از قرآن كريم اثبات كرديم ، دقت شود 

      فريـده اسـت ، يعنـي انسـاني    خداوند سبحان تمام نعمت هاي خوب و زيباي خـود را بـراي انسـان مـومن آ    
مي تواند خليفه خدا شود كه ، در راه خدا حركت كند و تمام گفته هاي او را سـر لوحـه زنـدگي خـويش     

  . قرار دهد 
  : خداوند سبحان در اين زمينه بيان زيبائي دارد كه مي فرمايد 

ت إِلـى    نَ الظلُمـ م مـهخْرِجنُوا يامينَ ءالَّذ لىو ورِ  اللَّه اؤُهم الطغُـوت       النـُّ يـلينَ كَفَـرُوا أَوذ و الـَّ
  47.  يخْرِجونَهم منَ النُّورِ إِلى الظلُمت  أُولَئك أَصحب النَّارِ  هم فيها خَلدونَ

  : ترجمه 
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 ٢٩

هـدايت    نـور  بسوي تاريكي هاآنان را از خداوند ايمان آورده اند ، به اوخدا سرپرست كساني است كه 
بسـوي   نـور  آنـان را از طـاغوت  كـه   ر ورزيده اند سرپرستشـان طـاغوت اسـت ،   و كساني كه كف كند مي

  .آنان اهل آتشند در حالي كه آنان در آن ماندگارند .وارد مي كند ،  وظلمت تاريكي ها
و فقـر و   يخداوند ولي و سر پرست كساني است كه به او ايمان مـي آورنـد ، آنـان را از ظلمـت و تـاريك     

  !خارج كرده و در نور قرار مي دهد  و بدبختي جهل
اما دليل محكمي كه مي توان بيان كرد كه حقيقتاً غذاي حالل و طيب اثرات شگفت انگيزي را در وجـود  

  !زيرا اين نوع غذا با وجود انسان سنخيت كامل را دارد  .دمي از جمله جسم و روح مي گذارد آ
  : دارد كه مي فرمايد  ن زيبائيعالي در قرآن كريم بياخداوند تبارك و ت

  
يمللُونَ عما تَعحاً  إِنى بِملُوا صلماع و تبنَ الطيا الرُّسلُ كلُوا مأَيه48.  ي  

  
را در گرو غذاي حالل و طيب مي داند و بـه او سـفارش مـي كنـد كـه      ) ص ( خداوند سبحان عمل پيامبر 

  !غذاي طيب را تناول كني  اگر مي خواهي عمل درستي داشته باشي ، بايد
  آيا غذا اين قدر در روح جسم آدمي اثر بسزائي دارد ؟ 

  .در عمل مي بينيم كه حقيقتاً اين گونه است ؛ زيرا انسان گل سر سبد آفرينش است 
ديگـر، در  در مورد خلقت انسـان و ن دو بار به خود احسن گفته ، يك بارقبالً بيان كرديم كه خداوند سبحا

  !ستوده است خود را انسان غذاي  مورد
با بررسي آيات قرآن به اين نتيجه دست يافتيم كه غذاي انسان مهمتر از خلقت انسان است ، زيـرا خداونـد   

را در مورد غذاي انسان بكار برده است و فقط يك بار ايـن كلمـه را در مـورد    ) فلينظر ( منان دو بار كلمه 
  ! خلقت انسان بيان كرده است 

ي انسان اين همه مهم و حياتي است ؟ براي اين كه غذا عامل مهم و حياتي براي ادامه حيات حال چرا غذا
  !و رشد و تكثير و عامل مهم بقاي نسل آدمي است 

  .اما در غذا ها مهمترين آن گياهي است كه قبالً بيان شد 
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 ٣٠

درجه اول گياهي باشد مساله مهمي كه در قرآن بارها مشاهده مي شود ، اين است كه غذاي انسان بايد در 
رشد كند تا اثرات زيبائي را در روح و روان  باران كه آب پاك و مطهري است و مهمتر از آن بايد با آب 

  . و جسم آدمي بگذارد 
  : خداوند سبحان در اين زمينه مي فرمايد 

  
فَـال    رِزقـاً لَّكُـم   الثَّمرَتفَأَخْرَج بِه منَ  ماء ءالَّذى جعلَ لَكُم األَرض فرَشاً و السماء بِنَاء و أَنزَلَ منَ السما

  49.  تجعلُوا للَّه أَنداداً و أَنتُم تَعلَمونَ
  :ترجمه 

خدا كسي است كه زمين را بستري و آسمان را بنائي براي شما قـرار داد و از آسـمان آبـي فـرو فرسـتاد و      
ون آورد ، پس براي خدا شريكي قـرار ندهيـد در حـالي كـه     بوسيله آن از محصوالت روزي براي شما بير

  !شما مي دانيد 
  چرا غذاي انسان بايد با آب باران رشد كند ؟

  
اين مسئله را از نظر علمي مورد بررسي قرار مي دهيم تا يكي ديگر از شگفتي هاي قـرآن كـريم در مـورد    

  !غذاي انسان مشخص شود 
  آب باران به عمل آيد تا انسان به مراحل تعالي روح و جسم نائل شود به دالئل متعددي بايد غذاي انسان با

  !آب باران را قرآن كريم ، آب پاك و مطهر مي داند  -1
 !آب باران ، آب خالص بوده و از هر گونه آلودگي ها بدور مي باشد  -2

 !آب باران به روش باريدن بر زمين مي رسد و به گياه و خاك صدمه نمي رساند  -3

 !احتي و با سرعت جذب زمين و گياه مي شود و گياه بسرعت رشد مي كند آب باران بر -4

 !آب باران داراي كود مناسب ، براي گياه بوده از جمله ازت  -5

 !آب باران با ازت موجود در هوا تركيب شده و بصورت انيدريد به زمين مي بارد  -6

 !آب باران حكم ضد آفت را براي گياه دارد  -7
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 ٣١

يد بزمين مي بارد ، با نيترات زمين تركيب شده و توليد اسيد نيتريـك  آب باران كه بصورت انيدر -8
 !مي كند كه بهترين ضد آفت براي گياه مي باشد 

در فصل مناسب شروع به باريدن مي كند و زمين و گياه مي تواند براحتـي آن را مـورد   آب باران  -9
 !استفاده قرار دهد 

 ! بناي فطرت پاكش رشد مي دهد آب باران بخاطر پاك بودنش ، ذات گياه را بر م  -10

فطري بودن گياه اثرات عجيبي در روح و روان آدمي دارد و او را بر مبناي فطـرت الهـي اش بـه      -11
 .تكامل مي رساند 

آب باران موجب مي شود كه غذاي فطري انسان كه خداوند برايش آماده كرده است ، براحتـي    -12
 .بدست انسان برسد 

غذاهاي گياهي كه بدين روش رشد كرده اند بر اثر مصـرف در   آب باران موجب مي شود كه ،  -13
 !بدن انسان ، انوار الهي تجلي يابد 

آب باران بخاطر داشتن اكسيژن كافي ، هنگامي كه آن را مي آشاميم اكسـيژن موجـود و كـافي      -14
  شده و پپيشگيري از بيماري ها مي شود  در آن باعث سوخت و ساز بهتر مواد غذائي در سلول ها 

با برسي دقيق و علمي قرآن مجيد در مورد انسان و غذايش به اين نتيجه مي رسيم كه غذاي انسان بايـد دو  
  .ويژگي داشته باشد 

  .حالل  -1
 .طيب  -2

  : نتيجه 
حـالل و  با بررسي مسائل مربوط به غذاي انسان دريافتيم كه تنها غذاي مورد نياز انسان ، غذاي  -1

  !است طيب 
 : مشخصه مي باشد ، از جمله غذاي انسان داراي چهار  -2

   .حالل : الف 
  .حرام  :  ب 
   . طيبات:    ج 
  .خبائث :     د 



 ٣٢

  !غذاهاي حرام و خبائث در شان انسان عاقل و منطقي نيست  -3        
روحـي و روانـي    ب مـي شـود كـه انسـان از حالـت تعـادل      استفاده از غذاهاي حرام و خبيث موج -4        

  .را سقوط كند خارج شده و به قهق
 ان بـه حالـت تعـادل برسـد و تمـامي     استفاده از غذاهاي حالل و طيب موجـب مـي شـود كـه انسـ      -5        

  . كارهايش بر مبناي منطق و استدالل باشد 
گوشت خوك و خون موجب مـي شـود كـه انسـان بـه رذالـت و       : استفاده از غذاهاي حرام مانند  -6        

گي هـا  : ه كارهائي كند كه بر خالف طبيعت و منش انسانيت باشد ؛ مانند پستي كشيده شود و مبادرت ب
  !و لزبين ها 

استفاده از غذاهاي حرام و خبائث موجب مي شود كه انسان ؛ تعدي و تجاوز بـه حـق ديگـران را     -7        
  . براحتي انجام دهد و ابائي نداشته باشد 

شود كه انسان به فسق و فجور كشيده شده و تن به كارهـاي   استفاده از اين نوع غذاها موجب مي -8        
  .ناشايست دهد 

  .عموماً انسان هاي خالف كار كساني هستند كه از اين نوع غذاها بيشتر استفاده مي كنند  -9        
كـه مرتكـب   معموالً انساني كه معتقد به غذاهاي حالل و طيب است ، خالفي از اين نـوع افـراد    -10        

  !ديده نمي شود طا مي شوند ، خ
اي شريف و آرامي هستند افرادي كه از غذاهاي حالل و طيب استفاده مي كنند ؛ عموماً انسان ه -11        

  ! كه مثبت انديش هستند
  . قوام خانواده در اين نوع افراد كه از غذاهاي حالل و طيب استفاده مي كنند مستحكم است  -12        
  .خوبي را تحويل جامعه مي دهند ن خانواده ها وجود ندارد و فرزندان سق و فجور در ايف -13        
  .دراين خانواده ها غيرت و همت وجود دارد و اعمال منافي عفت انجام نمي گيرد  -14       
جـو   پـرس و اگر بخواهيم فردي را مورد شناسائي قرار دهيم بهتر است كه ابتدا از نـوع تغذيـه او    -15       
  !كنيم 

  !خوردن هر نوع غذا ؛ اثرات همان غذا را در روح و روان آن شخص خواهد داشت  -16      
  .خوردن گوشت هر حيواني ؛ خوي و خصلت همان حيوان را در انسان بجاي مي گذارد  -17      

ي كنـد همـين   ياه قلمداد مـ انسان را گ اصلي  يكي از علت هاي مهمي كه خداوند سبحان غذاي - 18       
  .امر است 



 ٣٣

استفاده از غذاهاي گياهي موجب مي شود كـه خصوصـيات گـل و گيـاه در روح و روان انسـان       -19      
  .حلول كند 

انسان به تعالي روح برسد و در مسير حـق و حقيقـت   استفاده از اين نوع غذاها موجب مي شود كه  -20     
  .قرار گيرد 

براي رسـيدن بـه رشـد و تعـالي از خداونـد تبـارك و تعـالي در خواسـت          پيامبران بزرگ الهي نيز -21     
  . كه آيات آن بيان مي شود ) ع ( غذاهاي گياهي كرده اند از جمله حضرت ابراهيم و حضرت عيسي 

ه و      و ارزقْ أَهلَه منَ الثَّمرَترب اجعلْ هذَا بلَداً ءامناً إِبرَهيم و إِذْ قَالَ  :الف       نهم بِاللـَّ نَ مـ امـنْ ء مـ
  50.  الْيومِ االَخرِ  قَالَ و من كَفَرَ فَأُمتِّعه قَليالً ثُم أَضطرُّه إِلى عذَابِ النَّارِ  و بِئْس الْمصيرُ

  : ترجمه 
ان بـه  گفت پروردگارا مكه را سرزمين امن قرار ده  ؛ مردمش را هركس از آنـ ) ع ( و هنگامي كه ابراهيم 

  گفت هركس كفـر بـورزد پـس انـدكي برخـوردارش     ! خدا و روز قيامت ايمان آورد از گياهان روزي ده 
  . مي كنم ، سپس اورا بسوي عذاب آتش مي كشانم و بد فرجامي است 

نُ لَنَا عيداً ألَولنَـا و ءاخرِنَـا و   تَكُو ربنَا أَنزِلْ علَينَا مائدةً منَ السماءابنُ مرْيم اللَّهم  عيسىقَالَ  :ب       
أَنت خَيرُ الرَّزِق قْنَا وزار نك  وةً ماي51.  ينَء  

  :ترجمه 
پسر مريم گفت خدا يا پروردگار ما از آسمان غذائي برما فرو فرست كه عيدي براي اول مـا   ) ع (  عيسي 

  . تو بهترين روزي دهندگاني و آخر ما و نشانه اي از تو باشد و ما را روزي ده و 
  52.  و كلُوا مما رزقَكُم اللَّه حلَالً طيباً  و اتَّقُوا اللَّه الَّذى أَنتُم بِه مؤْمنُونَ :ج      

  :ترجمه 
خدا روزي شما كرده و تقوي پيشه كنيد ، اگـر بـه خـدا ايمـان     ، و بخوريد آن چه را كه از حالل و طيب  

  !داريد 
     از خداوند سبحان مكـان امـن و بـراي خـانواده اش غـذاهاي گيـاهي را درخواسـت       ) ع ( ابراهيم  حضرت
  !مي كند 

                                                 
  126بقره  -48
 114مائده  -49

 88مائده  -50



 ٣۴

از خداوند تبارك و تعالي مائده آسماني را درخواست مي كند كـه بـر اثـر نـزول آن     ) ع ( حضرت عيسي 
  .عيد اعالم كند 

؛ اين نوع غذا تعهد ايجـاد مـي كنـد كـه      مهمتر اين كه كساني كه غذاي حالل و طيب را استفاده مي كنند
  .مرتكب اعمال زشت و نا پسندي نشوند 

  ! در آيه آخر خداوند تاكيد دارد كه اگر مومن و متقي هستيد از غذاهاي حالل و طيب استفاده كنيد 
  !ايمان و تقوي ايجاد مي كند ، زيرا اين نوع غذا 

تقوي پيشه كنيد اگر مومن ل و طيب استفاده كنيد و از غذاهي حال: خداوند سبحان در اين آيه مي فرمايد 
  پايان                                                                 !هستيد 
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