
 
 

 روایات و قرآن دیدگاه از مصرف مدیریت :جموپنبیست مجلس

 *آهنگران محمدرسول دکتر والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 در وری،بهـره و موجـود هـایظرفیـت و امکانـات از بهینـه هاسـتفاد معنای به ،مصر  مدیریت
 هـایبررسی و بیث مورد ،ضروری علوم از یکی عنوان به امروزه که است ممکن سط  باالترین

 ائمـه از شـدهوارد روایـات در و دارد مقولـه این به را ایویژه توجه نیز دین است. قرارگرفته وانیفرا
 را ایمان حقیقی طعم ،مؤمن» آمده: آن اهمیت در و شده یاد «معیشت تدبیر» به آن از ،هدی
 1.«معیشت در صیی  تدبیر و مصائب در صبر ،دین در تفقه خصلت: سه با مگر ؛چشدنمی
 جـوییصـرفه و بخـ  .6 مصر ؛ در رویزیاده و اسرا  .9 است: آفت دو داری ،معیشت تدبیر

 شد. خواهد اشاره آن رابتالیپُ  مصادیق از برخی و آفت دو این شرح به ،ادامه در .ناپسند

  اسراف تعریف

 در و 2است میانه حد از گذشتن در و کردنکاریگزا  معنای به «سر » ریشه از ،«اسرا » واژه
 یفیتک و مّیتک در رویزیاده هرگونه به یعنی ؛شودمی استعمال عام معنای همین به نیز الحاصط

 3شود.می اطالق ،آن مانند و اتال  و گراییبیهوده و
                                                           

 استاد دانشگاه تهران. *
 .690، ص 9، ج األنوار بحار. مجلسی، 1
 .301، ص القرآن غریب فی المفردات. حسین راغب اصفهانی، 2
 .149، ص 6، ج نمونه تفسیر. ناصرمکارم شیرازی، 3



011    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 مصرف در رویزیاده و اسراف از مصادیقی .1

 طبیعی منابع در اسراف .الف

 بـا و بـرده پنـاه طبیعـت دامـن بـه ،شخوی حیاتی و لیهاّو  نیازهای تأمین برای هاانسان ،گذشته در
 طـّی  بـه مجبـور آب تـأمین برای ،مثال برای کردند؛می تأمین را آن ،فراوان تالش و کوشیسخت

 فراوانـی مشـقات متیمـ  ،آن گرمای از استفاده و سوخت فراهم برای و بودند آن منب  تا مسافتی
 را خـویش مصـر  و بـوده  قائـ اهمیـت ،آن منـاب  و طبیعـت بـرای ،دلی  همین به .شدندمی

 بدون و آسانیبه طبیعی مناب  ،نوین هایفناوری و علم پیشرفت با ولی ؛کردندمی تنظیم معتدالنه
 از مسـتقیم آن تهیـه بـرای افـراد کـه آنجا از و رسدمی کنندهمصر  دست به ،دردسری گونههیچ

 میـزان بـه نیـز تـوجهی شوند،نمی متیم  راه این در نیز سختی و رنج و نشده عم  وارد طبیعت
 و نامتعادل مصر  و اسرا  دلی  ترینمهم ،این و رندندا اسرا  و اعتدال حد از تعدی و مصر 

 آید.می حساب به طبیعی مناب  غیراصولی

 پالسـتیکی مـواد و 1بنـزین ویـژهبـه اسـت، تجدیدناپـذیر کـه نفتی هایفرآورده رویهبی مصر 
ــر  ــارات ،یکبارمص ــی خس ــا  از را هنگفت ــدررفت لی ــرمایه ه ــی س ــکالت و مل ــراوان مش  ف

 ماننـد تجدیدپـذیر طبیعـی مناب  مورد در ،همچنین و کندمی ایجاد را بهداشتی و مییطیزیست
 میلیـون 94 سـاالنه )قط  هاجنگ  2 ،(است جهانی مصر  میزان برابر 6 ایران در آب )سرانه آب

 نـابودی سبب نیز آن نامعقول و غیرمنطقی ر مص که مرات  و 3ایران( در کاغذ تولید برای درخت
 دارد. تأم  بسی جای همه، این که شد خواهد نعمت بازگشت عدم حتی و

ِسُنوا» فرماید:می رضا امام ح 
 
ِّ أ ار  ِمِّ ِجو  ع  ا الن  ه  ِإنَّ ةٌِّ ف  ِشيَّ ح  ا و  ِّ م  ت 

 
أ ِّ ن  ن  ِّ ع  م  او 

ِّ ق  ت  ااد  ع  ِّ ف  ِهم  اي   وقتـی 4؛ِإل 
 دیگـر ،رفـت دسـت از وقتـی .گریزپاسـت نعمـت کـه بدانیـد ار آن قـدر ،رسـید شما به نعمتی
 «گردد.بازنمی

 غذایی مواد در اسراف .ب

ـَرُبواْ  َوْ ُكُلواْ » فرماید:می قرآن ـِرُفواْ  اَلْ َوْ اش   ایـن در .«نیـدکن اسـرا  و بیاشـامید و بخوریـد 5؛ُتس 
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   011  روايات و قرآن ديدگاه از مصرف مديريت پنجم: و بيست مجلس

 .گیردمی قرار بررسی مورد غذایی مواد اسرا  مصادیق ترینمهم ،قسمت

  آورزیان غذایی مواد مصرف و رخوریپُ ـ 

 روان و روح و جسـم بـر را گونـاگونی مشـکالت ،گونـاگون غذاهای از شکم انباشتن و رخوریپُ 
 فرماید:می اکرم پیامبر کهچنان کند؛می تیمی  آدمی

ةُِّ» ِعد  م  ُ ِّ ال  ي  ِّ ب  ِّ ُكل  اء  ِّ د  ةُِّ و  ي  ِحم  ُسِّ ال 
 
أ ِّ ر  ِّ ُكل  اء  و   سـرآغار نیز پرهیز و هاستماریبی تمام خانه ،معده 1؛د 

 «درمان. هر

 وارد آدمـی معنویـت و روان بـر را ناپـذیریجبران لطمات ،رخوریپُ  جسمی، مشکالت بر عالوه
ــی ــان آورد.م ــیم لقم ــه حک ــرش ب ــی پس ــد:م ــرم!» فرمای ــاه پس ــده هرگ ــ مع ــد رُپ ــه ،ش  اندیش

 2«مانند.بازمی عبادت از هااندام و شودمی گنگ خوابد،حکمتمی

 بـرای زمینـه ،آن نتیجه در و 3هستند وزن اضافه دارای ایران کشور مردم درصد 84 ،آمار اسا، بر
 بیمـاری درمان برای تبلیغات بازار بین، این در .است فراهم ایشان برای هابیماری از بسیاری بروز

 نظـر اسـا، بـر ولـی ؛اسـت شـده گذشـته از تـرداغ بسـیار ،جراحـی و داروهـا وسیلهبه چاقی
 و غـذاخوردن آداب رعایـت ،رخـوریپُ  و چـاقی مهلکـه از نجات راه بهترین ،تغذیه صانمتخص

 است. پرهیز یا «حمیه» ،رحمت پیامبر فرمایش بر بنا یا غذایی رژیم
  غذایی مواد ریختن دورـ 

ِّ» فرمایـد:مـی صادق امام است. الهی هاینعمت از بهینه استفاده بر ،دین هایآموزه تأکید  ِإن 
ِّ ر  ِّالسَّ ٌرِّ ف  م 

 
ِغُضهُِّ أ هُِّ ُیب  ی اللَّ ت  ِّ ح  اك  ح  ر  ؛ ط  اة  او  اا النَّ ه  ِإنَّ اُلُحِّ ف  ص  ِّ ت  ای  ،ِلش  ِّ ء  ای و  ت  ِّ ح  ك  ابَّ ِّ ص  ال  ض  ِّ ف  اِبك  ار   4؛ش 
 مفیـد چیـزی بـرای کـه باشد خرمایی هسته ریختن دور هرچند ؛است دشمن اسرا  با ،خداوند

   [.«استفاده قاب ] آب   مانده ریختن دور و است
 کودک هزار 66 حدود روزانه و بوده روهروب غذایی شدید فقر با کشورها از بسیاری که یطیشرا در
 میـزان دهنـدهتکـان آمـار دهنـد،می دست از را خود جان تغذیه سوء و گرسنگی اثر بر جهان در

                                                           
 .91، ص النبی طّبّجعفر مستغفری،  1.
ه  یا بُ » 2. ْبن  اُن ال  ال  ُلْقم  ت  و  ق  د  ع  ُة و  ق  ْکم  ت  اْلی  س  ر  ُة و  خ  ْکر  ت  اْلف  ام  ُة ن  د  ع  أل  ت  اْلم  ا اْمت  ذ  ی إ 

ن   ن 
اُء ع  ْعض 

 
. اأْل ة  اد  ب  )ورام « اْلع 

 (13، ص 9، ج ورام مجموعهابوفار،، 
3.

 .448، ص 1، ج کافی اصول. کلینی، 4
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 غـذایی مواد تن میلیون 44 رفتن هدر یعنی ؛دارد تأم  بسی جای ما کشور در موادغذایی دورریز
 1.فائو آمار اسا، بر انایر در
 بـه مردم دادنتوجه و غذایی مواد مصر  مدیریت امر بهبود راستای در سازیفرهنگ ،بین این در

 و الزم ،پـیش از بـیش 2،اسـت فقـر و نعمـت از میرومیـت آن جملـه از که اسرا  سوء عواقب
  بود. خواهد ضروری

 پوشاک در اسراف .ج

 قبایـ  آداب و رسوم نماد و آراستگی و سرما و گرما از بدن حفظ و پوشاندن برای ایوسیله ،لبا،
 دارد. اشـاره ،اسـت زینت و پوشیعیب که لبا، کارکرد دو به اعرا  سوره 61 آیه و بوده مختلف
 است: شرح بدین ،پوشاک در اسرا  مصادیق بارزترین

 لباس از نابجا استفادهـ 

 نابجـا گیریبهره ]در فرسودن و کردنهنهک است: چیز سه در ،اسرا » فرماید:می صادق امام 
 3.« مهمانی... لبا، از[

 مدگراییـ 

 تـا لبـا، پوشـش کـارکرد تنهـا نـه امروز، جامعه در مدگرایی و غرب فرهنگ رسوخ با ،متأسفانه
 سـبب بلکـه ،اسـت فزونی روبه روزروزبه عفتیبی و برهنگی و شده تیریف دچار زیادی حدود

 مـد لبـا، تهیه به اقدام ،واقعی نیاز داشتن بدون ،غفلت غافله این از تادننیف عقب برای افراد شده
 نمایند. روز

 برقوزرق رپُ  و فاخر لباس تهیهـ 

 تکبر به بپوشد، (خود نیاز و شأن از بیش لبا،) فاخر لبا، که فردی» فرماید:می اکرم رسول
 بـر ،لبـا، کـه است آن بیانگر ،روایت این 4«بود. خواهد دوزخ آتش در ،متکبر و بدیامی گرایش

 خـارج کـه مخارجی سایر است، همچنین ؛است تأثیرگذار فرد عاقبت حتی و آدمی منش و رفتار

                                                           
1

ه   2.
ُسوُل الل  ال  ر  ْن : »ق  ُه. م  ُه الل  م  ر  ر  ح  ذ   (494، ص 4، جکافی)کلینی، « ب 

3« .  ُ ر  ی الس  ث   ف  ال  ک   ث  ْون  ْوب  ص  اُلک  ث  ذ   ( 14، ص 9، ج الخصال)شیخ صدوق، .« ... اْبت 
  .344، ص 9ج  ،القلوب ارشاد، دیلمی. 4



   01۷  روايات و قرآن ديدگاه از مصرف مديريت پنجم: و بيست مجلس

 از یکـی .شـودمی خـدا یـاد از غفلـت و دنیـاگرایی باعـث و است زندگی عر  و طبیعی نیاز از
   کند:می نق  خمینی امام دفتر اعضای

 را ماهیانـه مخـارج صـورت ماه پایان در داشتیم، عهده به هما هر که ایوظیفه اسا، بر روز یک»
 وآمـدهایرفت هـا،مهمانی از امام خانه مخارج ،آن ضمن و فرستادیم امام خدمت [جماران در]

 از پـس فرسـتادیم، امـام نـزد را مخـارج صورت که هنگامی بودیم. نوشته را خانه برق پول و امام
 در مرتـب امـام ایـد،داده حساب صورت که وقتی از ت:گف و زد تلفن آقا احمد حاج ،ساعتنیم
 هـزار ده از ،مـاه ایـن در امـام خانـه مخـارج زیرا است؛ ناراحت سخت و زندمی قدم باغچه لب

 مـن کنـد، تجـاوز تومـان هزار ده از من خانه خرج اگر» فرماید:می امام است. کرده تجاوز تومان
 چـه مـاه ایـن در اضـافی خرج که ببینید شما گفت: نم به آقا احمد حاج «روم.می اینجا از اصالا 
 خـرج قلم سه دفاتر، در وجوجست از پس ما شود. راحت خیالشان و بگوییم آقا به تا ؛است بوده

 خانـه از کـه گازوئیلی .9 :مثال برای ؛است نبوده امام خانه به مربوط ابداا  که یافتیم را ماه آن اضافه
 خـانواده کـه ماشـینی بـه .6 ؛بریزنـد جمـاران حسینیه انبار در را آن گفتیم ما و بود آمده زیاد امام

 برزنتـی مالمین .4 ؛بود شده وارد آن به خسارتی راننده، توجهیبی اثر بر و بردمی را امام حضرت
 زیـرا نشـود؛ دیـده بـام پشـت باالی از ایشان منزل داخ  تا بود شده تهیه امام حضرت خانه برای

 ؛فرسـتادیم امـام خدمت را خرج اضافه قلم چند این صورت دادند.می بانینگه آنجا در پاسداران
 1«شدند. خاطرآسوده ایشان ،نتیجه در

 مسکن در اسراف .د

 را ایویـژه توجه ،دین آنکه وجود با است؛ مسکن گیرگریبان آفت دو ،گراییکثرت و گراییتجم 
 و 2برشـمرده انسـان سـعادت عالمات از را وسی  خانه و داشته مبذول آن هایویژگی و مسکن به

 نکـوهش مـورد نیـز را گراییتجم  و گریاشرافی داشته، بیان دقت با را مناسب خانه هایویژگی
 .دهدمی قرار
ِّكُِّ» فرماید:می صادق امام ِّ ل  نااء  ِّ ب  ايس  ِّ ل  فااف  ِّ ِبك  ُهاو  بااٌ ِّ ف  ِّ صااِحِبه علای و  اوم  اه ی   هـر 3؛القيام 

                                                           
1

ه  2
ُسوُل الل  ال  ر  ْن » :. ق  ُ . م  اس  ُن اْلو  ْسک  م  اْلم  ْرء  اْلُمْسل  ة  اْلم  اد  ع   (468، ص 8، ج کافی)کلینی، « س 
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 را آن و بـوده آویـزان آن صـاحب برگـردن قیامـت در ،باشد نیاز مورد اندازه از بیش که ساختمانی
 «کند.می حم 
ُنوَنْ أَْ» فرمایـد:می عتاب با و گذاشته صیه مطلب این بر نیز کریم قرآن ْ َتب  َبُثـوَن؛ َ اَیةْا ِریعْ  ِبُكلِّ  َتع 

ِخُذوَنْ َوْ ُكم ْ َمَصاِنَعْ َتت  ُلُدوَنْ َلَعل   ،نیـاز بـدون و اریکبیهوده به بلندی انکم هر روی بر شما آیا 1؛َتخ 
 شـاید هکـ گیریـدبرمـی مجل  و استوار هایاخک و هاقلعه و نید؟کمی بنا برافراشته و عظیم رجیبُ 

   «بمانید؟ جاودانه
 ،کشـور سرسبز و خیزحاص  نقاط از بسیاری در که است تأم  بسی جای ،دیدگاه این به توجه با

 بـرای مجلـ  بناهـای سـاختن و مراتـ  و کشـاورزی اراضـی بـردن بـین از و درختان قط  شاهد
 ایـن در بـازنگری ،مـذکور روایـات بـه توجـه با و بوده سال روزهای از معدودی در گذرانیوقت

   است. ضروری ،غل  فرهنگ
 درمانی و آرایشی هایهزینه در اسراف .ه

 امبراکرمپیـ روایتـی در و بـوده دیـن تأکیـد مـورد فـردی بهداشت رعایت معنای به ،آراستگی
ِّ» فرماید:می عالی الله ِّ ِان  ِّ یبِغُضِّ ت  ِساخ  ِّ الو  اِعث   را ژولیـده و آلـوده شـخص متعـال خداونـد 2؛والش 

   .«داردمی دشمن
 هـایهزینه تیمی  بر عالوه که شده تبدی  جامعه معضالت از یکی به نیز آراستگی در افراط البته

 و تریلیـون 90 ساالنه ،آمار طبق است. تهانداخ مخاطره به را افراد روانی و جسمی سالمت گزا ،
 غیرشـرعی مبیـث از جـدای کـه 3است ایران در آرایشی لوازم مصر  هزینه تومان میلیارد 600
 گـروه ایـن قاچـاق ویـژهبه و رویهبی واردات دلی  به عمومی، مجام  در خودآرایی گونهاین بودن
 آید.می وارد کشور اقتصاد بر ناپذیریجبران لطمات ،هاکاال

 بخـش و 4اسـت جهـانی آمـار استاندارد برابر سه ،ایران در دارو مصر  سرانه نیز درمان زمینه در
 داده قرار تهدید مورد را جامعه سالمت داروها این جانبی عوار  و بوده خودسرانه ،آن از اعظمی
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   011  روايات و قرآن ديدگاه از مصرف مديريت پنجم: و بيست مجلس

 .داریم قرار جهان لاّو  رتبه در نیز زیبایی جراحی نظر از .است
 و ضرورت بدون آرایشی و درمانی مسائ  زمینه در ما جامعه اسرا  و افراط انگربی ،شد بیان آنچه
 است. نیاز

 ناپسند جوییصرفه و بخل از مصادیقی .2

 و ورزیدنبخ  کشیدن،ریاضت کردن،مصر کم معنای به ،مصر  مدیریت و معیشت در تدبیر
 ،نمونـه بـرای اند؛مذموم هم یمالاع چنین و نیست نفقه تیت افراد و زیردستان قراردادن تنگنا در
ِخيُلِّ» آمده: خدارسول از روایتی در ب  ِعيٌدِّ ال  ِّ ب  ِهِّ ِمن  ِعيٌدِّ اللَّ ِّ ب  اِسِّ ِمن  ِعيٌدِّ النَّ ِّ ب  ة ِمن  نَّ ج  ِّ ال  یٌبِّ و  ِر ِّ ق   ِمان 

ار  اسـت دور مـردم و بهشت خدا، از 2،کند(می مصر  اعتدال حد از کمتر که )کسی بخی  1؛النَّ
   .«است دیکنز دوزخ آتش به و

 قناعـت اشـتباهبـه ،بخـ  و گرفتـه صورت خل  ،قناعت و ورزیدنبخ  واژه بین نیز اوقات گاهی
 و اسـت نیـاز مـورد آنچـه از کـم مقدار به نمودنبسنده معنای به لغت در ،قناعت شود.می تلقی

 پایـانبـی گـنج بـه آن از روایـات در و رددا فردی جنبه هچآن از بهینه استفاده و شودمی فرد نصیب
 اعتبـاری و مـالی امکانـات از دیگران و خود نمودنمیروم معنای به ،بخ  ولی ؛است شده تعبیر

 ایـن ،شـد بیـان کهگونههمان و است مالی تمکن صورت در دیگران به سودرسانی عدم و خویش
 است. گرفته قرار نکوهش مورد بسیار عم ،

 غذایی مواد مصرف ناپسند جوییصرفه .الف

 اسـت؛ شـده اسـتفاده طیبـات واژه از ،خـوردن به دستور از پس ،مورد چندین در ،کریم آنقر در
ا یا» مانند: َُ ذیَنْ َأی  ْ ُكُلوا آَمُنوا ال  باِتْ ِمن  نـاُكم ْ مـا َطیِّ ـُكُروا َوْ َرَزق  ـهِْ اش   ایمـان هکـ سـانیک ای 3؛ِلل 
   .«آورید جا هب را خدا رکش و دبخوری ایم،داده روزی شما به هک اییزهکپا هاینعمت از !ایدآورده
 از بسیاری مضرات است. بدن به آن ضرررسانی عدم و سالمت ،غذا بودنطیب مصادیق از یکی

 تـنقالت و پـالم هـایروغـن و کنسروشـده مـواد ماننـد ،دارد قرار مردم غذایی سبد در که موادی
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061    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 ،است بیشتری هزینه صر  مستلزم سالم غذای تهیه اینکه دلی  به ولی است؛ شده ثابت ،ناسالم
 وجـود بـا ،مثـال برای ؛آورندمی روی مضر و ترارزان غذایی مواد به و کرده نظر صر  آن از افراد
 اثبـات آن مضرات و گرفته صورت جامد و مای  هایروغن برخی زمینه در فراوانی تیقیقات آنکه
 تبعـات و مشکالت و بیماری اثر رب که هاییهزینه و ضررها از غاف  و تربودنارزان علت به ،شده

 گیرد.می قرار استفاده مورد ،شودمی ایجاد آن

 ،اسـرا  فرمـود: ایشـان چیست؟ اسرا  :پرسید صادق امام از فردی» :است آمده روایتی در
 مـواد بـه آوردنروی ،بنـابراین .«بزنـد صـدمه بـدنش به و ببرد بین از را مالش انسان که است آن

 ایشـان ،همچنـین آیـد.مـی حسـاب بـه اسرا  ،دارد کمتری هزینه اینکه جودباو ناسالم، غذایی
 صورتی در ؛نمک و نان خوردنیعنی[ اقتار،»] فرماید:)اقتار(می نظریتنگ و بخ  مفهوم درمورد

 1«داری. تریمناسب غذای برای قدرت که
 نیسـت. مغـذی مـواد از خـود نمـودنمیـروم و کـردنهزینهکم معنای به ،جوییصرفه ،بنابراین

 برابـر چنـدین ،ایـران در مضر غذایی موادی مصر  که است آن بیانگر ،آمار به نگاهی ،متأسفانه
 مصـر  و برابر( 6 نمک و برابر 3 هانوشابه برابر، 8 شکر :مصر  مثالا ) جهانی مصر  میانگین

 2است. آن از کمتر سوم( )یک سبزیجات و چهارم( )یک لبنی مواد
 اسـرا  از جلوگیری بهانه به ناسالم غذایی مواد از استفاده ،مذموم هایجوییصرفه از دیگر یکی

 از جلـوگیری بهانـه بـه ولی 3است؛ شدهاثبات امری ،نان کپک زابودنسرطان ،نمونه برای ؛است
 شـیر وارد مسـتقیم کپک و کندمی تغذیه آن از دام و داده قرار دام اختیار در را زدهکپک نان اسرا ،

 اسـتفاده مـورد دام گوشـت و شیر دوباره و نمایدمی وارد دام بدن به را عمیقی صدمات و شده دام
 بود. خواهد انسان در سرطان ویژهبه ،فراوان هایبیماری ساززمینه و گیردمی قرار انسان

 مسکن در اعتدال رعایت عدم .ب

 ویالیـی منزل ساخت امکان هک زمانی در حتی بنا، تجمالت و نشینیآپارتمان به افراد می  ،امروزه
 دارای ایخانـه داشتن بر دین اکید سفارش که صورتی در ؛است فزونی به رو ،دارد وجود وسی  و
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   069  روايات و قرآن ديدگاه از مصرف مديريت پنجم: و بيست مجلس

 1است. وسی  حیاط
 و آهـن تقاضـای مـردم از سـد ساخت در ذوالقرنین آمده: کریم قرآن در نیز بنا استیکام مورد در

 بـه کـه ایانـدازه آن مـا جامعـه در ،متأسـفانه 2.کنـد بنا مستیکم ایسازه تا ؛نمود را مذاب مس
 ،امـر ایـن و نیسـت توجـه مورد بنا استیکام ،شودمی داده اهمیت اضافی هایهزینه و تجمالت

 خسـارات و بـوده نـاایمن سـی  و زلزلـه چـون طبیعـی بالیای برابر در بناها ربیشت که شده سبب
 ،بنـا اسـتیکام در جوییصرفه بهانه به و بجا ههزین صر  عدم ،بنابراین آید. بار به ناپذیریجبران
   د.نباش داشته قرار ناایمن وضعیت در هاساختمان معمول که شده سبب

 درمانی و بهداشتی هایهزینه در ناپسند جوییصرفه .ج

 غـموهم تمام و دنگرمی سرمایه چشم به ،طال و ملک و پول به انسان که است تعجب بسی جای
 نـه و اسـت برگشـت قابـ  نه که عمر سرمایه به ولی ،بنددمی کاربه آن از تصیان برای را خویش

ِّ» فرمایـد:مـی علـی ،امیرمؤمنـان باشد.می اهمیتبی ،دارد جایگزین ام   َ ع 
 
اةِِّ أ م  ع  اةُِّ الن  اِفي  ع   ال 

ا ِنُموه  ت  اغ  ا ف  ي  ن  ِّ ِللد  ة و   و دنیـا یبـرا را آن شـما اسـت. تندرسـتی و عافیت نعمت، ترینبزرگ 3؛اآلَِّر 
   «بشمارید. غنیمت ،خود آخرت

 بهانـه بـه ،سـالم تفرییـات و ورزش ویژهبه ،بیماری از پیشگیری هایراه و سالمتی به توجه عدم
 درمـان عـدم و بیمـاری بـروز لیـهاّو  عالئم به توجهیبی نیز و معیشتی، مشکالت و نداشتنوقت

 انـواع و عروقـی قلبی هایبیماری بروز عل  ترینمهم از ،هاهزینه در جوییصرفه بهانه به موق به
 عنـوان بـه را طال توجهی قاب  مقدار خانمی که ایمشده مواجه بارها صینه این با هاست.سرطان

 ایچـاره خـویش خراب دندان چندین برای ولی ؛است آن افزایش درصدد و نموده استفاده زینت
 .کندنمی برگشت غیرقاب  سالمتی صر  ،است برگشت قاب  ایسرمایه که را طال و نیندیشیده
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