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نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 905

همراه با شهیدان
صفحهای برای گسترش و ترویج فرهنگ ،آداب و اندیشه دینی
ستاد اقامه نماز وزارت نفت

تهیه و تنظیم:

یک شبهه ویک پاسخ
پرسش :چرا در قرآن به صراحت نیامده كه خوردن مشروب حرام است و فقط به سود و ضرر و گناه در آن اشاره شده است؟

پاسخ :شراب در همه شریعتها حرام بوده و
در اسالم هم هیچگاه شراب حالل نبوده كه
بعدا حرام شود ،بلكه حرمت شراب تدریجی
و ابتدا به صورت مجمل و بعد با وضوح بیشتر
و در نهایت با وضوح كامل و تاكید شدید ،بیان
شد.
در عرب قبل از اسالم ،میگساری بسیار رواج
داشت .متاسفانه در امتها و ملل دیگر نیز این
عادت شوم رواج فراوان دارد که به توجیهات
مختلف سعی میشود آن را موجه جلوه دهند.
از آنجا كه اعالم حرام بودن آن به صراحت و
یكباره با انكار عمومی مواجه میشد ،قرآن
اعالم تدریجی حرمت آن را پیش گرفت و در
چهار مرحله آن را بیان کرد.
در مرحله اول فرمود:و من ثمرات النخیل و
االعناب تتخذون منه سكرا و رزقا حسنا.در
این آیه از شراب در مقابل رزق نیكو نام برد تا
از نیكو نبودن آن به طور غیر مستقیم یاد كند.
در مرحله دوم ،به صورت كلی و مجمل و بدون
تبیین و تفصیل ،گناه و فحشا را حرام شمرد،
بدون این كه تصریح كند شراب از مصداقهای
گناه است:قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر
منها و ما بطن و االثم و البغی بغیر الحق.این
آیه در مكه نازل شد .بدون نام بردن از شراب

خواری و اعالم مشتمل بودن آن بر گناه  ،به
صورت كلی هر آنچه گناه و فحشا باشد ،حرام
اعالم كرد.
در مرحله سوم به صراحت از نماز خواندن در
حال مستی نهی كرد:ال تقربوا الصلوة و انتم
سكاری.
در مرحله بعد یادآوری كرد كه گرچه شراب
منافعی دارد (از خرید و فروش و تجارت آن به
منفعت مالی میرسند و یا با خوردن آن از
ترس و اضطراب و اندوه نجات یافته و شادابی
به دست میآورند) ولی منافع در قبال گناهی
كه در آن است ،قابل اعتنا نیست :و یسالونك
عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم كبیر و منافع
للناس و اثمهما اكبر من نفعهما.
با وجود این آیات كه حرمت را میرساند،
بعضی باز از نوشیدن شراب دست بردار نبودند
تا اینكه خداوند به شدیدترین وجه و با
چندین تاكید حرمت آن را اعالم كرد:یا ایها
الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و االنصاب و
االزالم رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه
لعلكم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع
بینكم العداوة و البغضاء فی الخمر و المیسر و
یصدكم عن ذكر اهلل و عن الصلوة فهل انتم
منتهون.

در هیچ موردی قرآن با این تاكید و تصریح و
شدت حرمتی را اعالم نكرده و شراب را فقط
پلیدی و عمل شیطان خوانده است.
در روایات نیز بر پلیدی شراب تاكید فراوان
شده و شراب ،كلید تمام معصیتها و منشا و
مادر تمام گناهان معرفی شده است .رسول
خدا(ص) در ارتباط با شراب ده نفر را لعن
كرد:كسی كه درخت خرما یا انگور را برای
تولید شراب میكارد؛آن كه باغبانی آنها را
میكند (با اینكه میداند برای چه كاشته شده
اند)؛آن كه عصاره انگور یا خرما را برای تهیه
شراب میگیرد؛آن كه شراب مینوشد؛ آن كه
ساقی میشود؛آن كه بار شراب حمل میكند
؛ آن كه تجارت شراب میكند؛آن كه شراب
میفروشد؛ آن كه میخرد؛آن كه قیمت و پول
شراب را میخورد .امام صادق (ع) فرمود :خمر
و شراب از ازل حرام بود .همه پیامبران در
شریعت شان هنگام كامل شدن ،حرمت
شراب هم بود .این نمونه ای از آیات و روایات
در حرام بودن شراب بود.بنا بر این بر عكس
گفته شما ،حرمت شراب به صریح ترین و
شدیدترین وجه اعالم شده است ،ولی بعد از
مراحل تدریجی و زمینه سازی الزم.

ستاد اقامه نماز
اخبار 

درخششحراستگچساراندرهشتمیندوره
مسابقاتسراسریقرآن

محمدرضا جهانی ،رئیس اداره حراست شرکت
نفت وگاز گچساران از درخشش کارکنان حراست
شرکتنفتگچساراندرهشتمیندورهمسابقات
سراسری قرآن حراستهای کل کشور خبر داد.
رئیس اداره حراست شرکت بهرهبرداری نفت و
گاز گچساران با بیان اینکه نفرات اعزامی از سوی
اداره حراست نفت گچساران در این دوره از
مسابقات موفق به کسب رتبههای برتر شدند،
گفت :هشتمین دوره رقابتهای سراسری قرآن
کریم جامعه حراستی کشور به همراه خانوادههای
آنها در یک فرایند یک ساله برگزار و پس از آن در
قم از برندگان این مسابقات تجلیل شد.
وی با بیان اینکه این مسابقات در سیزده رشته از
جمله حفظ یک جز یا کامل ،قرائت ،ترتیل،
تحقیقوتقلیدی،تواشیحوهمخوانیودعاخوانی

برگزار شد ،اذعان کرد :در این رقابتها بیش از
 300نفر شرکت کننده خواهر و برادر سازمانها و
وزارتخانه از سراسر کشور با یکدیگر به رقابت
پرداختند .جهانی با اشاره به تیم اعزامی از کارکنان
حراست شرکت نفت گچساران تصریح کرد :تیم
اعزامی از اداره حراست شرکت بهره برداری نفت
و گاز گچساران شامل  7نفر بود که شاهد
درخشش آنها در این مسابقات بودیم.
رئیس اداره حراست شرکت بهره برداری نفت و
گاز گچساران گفت :در پایان این مسابقات  4نفر
از کارکنان و خانوادههای صنعت نفت گچساران
حائز رتبههای برتر این مسابقات شدند که در این
میان مهدی شعبانی ،رشته ترتیل رتبه اول این
مسابقات را کسب کرد.
وی ادامه داد :همچنین مریم جعفری(همسر

کارمند) حائز رتبه اول در حفظ  10جزء قرآن و
خانم مرضیه دل افکار (همسرکارمند) رتبه سوم
حفظ 20جزء قرآن و خانم سیده اکرم خادمی نیز
در رشته حفظ پنج جزء قرآن کریم به مقام سوم
دست یافت .جهانی با اشاره به اینکه آقایان روح اهلل
وفایی نژاد ،سعید شیرزاد و خانم فاطمه کشاورز
نیز به عنوان نفرات پنجم تا هفتم این مسابقات
معرفی شدهاند ،افزود :برگزیدگان این رقابتها به
مسابقاتقرآنجامعهاطالعاتیکشورراهمییابند.
رئیس حراست نفت گچساران با تقدیر و تشکر از
نقش کانون قرآن امور فرهنگی صنعت نفت
گچساران به جهت درخشش نفرات اعزامی در این
مسابقات گفت :قطعا کانونهای قرآن میتوانند
برای رسیدن به جایگاه مطلوب در زمینه قرآنی
کردن جامعه عمل بپوشانند.

شهیدقدرت اهلل
خندانی
شهید خندانی از آبان ماه  63وارد شرکت ملی نفت شد .از
دوران نوجوانی علیرغم سن کم ،با شور انقالبی در همه
راهپیماییهاحضوریفعالداشت.باآغازجنگتحمیلینیز
آرام وقرار نداشت و بارها به جبهههای جنگ اعزام شد و
سرانجام درروز  22اسفند  63در شرق دجله بر اثر اصابت
ترکش خمپاره به لقای الهی شتافت و آسمانی شد .خواهر
این شهید در باره او میگوید :روح اعظم و متعالي وي همواره
به او ميگفت كه منتظر واقعهاي باشد .او در انتظار لقاي اهلل
بود .از جمله عالقهمنديهاي شهيد خنداني ،مطالعه
كتابهاي آيتاهلل دستغيب ،شهيد مطهري ،دكتر علي
شريعتي و امام خميني(ره) بود.

با فرزانگان

به جدم قسم نفرینت می کنم

آیت اهلل مرعشی نجفی هیچ وقت ،محافظ قبول
نمیکرد .فرمانده وقت سپاه قم ،مرحوم حجه االسالم
ایرانی دو مامور موتور سوار را موظف کرده بود که بدون
اطالع آقا از ایشان محافظت کنند .آقا که متوجه این
امر میشوند ،آقای ایرانی را فوری احضار کرده و گفتند:
تو با این کارت توکل به خدا را از من میگیری.اگر اینها
را از اینجا نبردی ،به جدم قسم نفرینت میکنم! بعد
آقای ایرانی قبول کرد که آقا محافظ نداشته باشند.

معرفی کتاب و نرم افزار
مجموعه آثار استاد شهيد مطهری
پشدهاستادشهید
دسترسیبه 105جلدکتابهایچا 
آیتاهلل مرتضی مطهری که تاکنون در قالب  30مجلد
«مجموعه آثار» بر اساس موضوع دستهبندی شده است و
ادامه دارد .ارائه متن كامل يادداشتهاي منتشر شده آن
استادشهیددر 15جلدکهادامهدارد.سسسسایننرمافزار
ی در
به کوشش مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالم 
اختیار کاربران قرار گرفته است.
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