
1 

 

 موضوع:

 اثرات لقمه حالل و حرام
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



2 

 

 
 



3 

 

 فهرست مطالب

 صفحه                 عنوان   

 1 .......................................................................................................................................................................................مقدمه

 3 ....................................................................................................... از این سه حالت بيرون نيست ییهر غذا یکلّ بطور

 4 .................................................................................................................................. کسب حالل يّتدر اهم یثحد چند

 5 .................................................................................................................................................................. ها و عبرتها تجربه

 5 .....................................................................................................................................................................غذا و لقمه حرام

 7 ......................................................................................................................................................................... لقمه حرام اثر

 8 .................................................................................................................................................................... ناكغذاي شبهه 

یاتحالل در قرآن و روا يطلب روز

 .................................................................................................................................................................................................. 

10 

حالل يطلب روز آثار

 .................................................................................................................................................................................................. 

10 

کسب حالل شرایط

 .................................................................................................................................................................................................. 

11 

حالل يروز یشافزا عوامل

 .................................................................................................................................................................................................. 

12 



4 

 

به کسب حالل یتوجه یو ب يسوء حرام خوار آثار

 .................................................................................................................................................................................................. 

13 

به رزق حالل بر نسل یتوجه یب یمنف تأثير

 .................................................................................................................................................................................................. 

14 

يشگفت از اثر حالل خوار یداستان

 .................................................................................................................................................................................................. 

14 

حالل و حرام يرنگ و طعم غذا

 .................................................................................................................................................................................................. 

15 

مجاهد یکحالل بسان  يروز کسب

 .................................................................................................................................................................................................. 

17 

منابع

 .................................................................................................................................................................................................. 

18 

 

 

 

 



5 

 

 مقدمه

ت بر می نسانياولين و مهمترین شرطی که اهل معرفت براي سالکين و مؤمنين در رسيدن به کمال و بلکه ا

 شمارند، موضوع رزق حالل، تأمين معيشت از طریق لقمه حالل و کسب حالل است.

ی شود، مت قلب می گذارد و باعث تاریکی و قساولقمه حرام عالوه بر این که بر شخصيت خود فرد اثر سوء 

 بر فرزندان و نسل آدمی نيز همين تأثير را منتقل می نماید.

م عاها، عدابت دنمایيم: عدم استجبراى لقمه حرام در روایات آثارى بيان گشته است که به برخى اشاره مى

ت الهى، صيان عيف ایمان، اخراج ازقبولى نماز، پذیرفته نشدن اعمال صالح، عدم استشمام بوى بهشت، تض

کوردلى. در  کاهش رزق حالل، خروج از والیت پيامبر و اهل بيت او، حسرت در روز قيامت، لعن مالئکه،

ى ت الهمقابل لقمه حالل هر چند رنگين نباشد، موجب نورانيت دل و استجابت دعا و آمرزش و حفاظ

 (.480، ص  2الحکمه، ج گردد ، )ميزانمى

لکه ودن، بشود که نه علم به حالل بودن آن هست و نه علم به حرام بناك، به مالى گفته مىشبههمال 

ن از تا انسا گردد شود، این مال گرچه حرام نيست، اما بهتر است از آن نيز احترازاحتمال حرمت آن داده مى

 هاى مذکور در امان ماند.مفسده

ز چيزي فاده ااز آن خصوص غذا نيست بلکه منظور هر نوع استلقمه حرام معناي گسترده اي دارد و منظور 

ه یا ا رشواست که از راه موازین شرعی و احکام الهی به دست نيامده باشد، چه از راه دزدي باشد ی

 دن.کالهبرداري یا کم کاري یا خمس و زکات ندادن یا بدون اجازه صاحبش دست بردن و تصرف کر

راى بمينه را زن که البته باید توجه داشت تأثير لقمه حرام در حد زمينه و اقتضا است نه علت تامه؛ یعنى آ

ر در و مادپه از ککند نه آن که از انسان سلب اختيار کند. چه بسا فرزندى هاى ناروا فراهم مىبرخى گرایش

رکت مال حيار و فطرت خویش به سوى کگيرد، چون با اختآید ولى راه خير در پيش مىکافر به وجود مى

ا راقبت شممسلما توانيد با اختيار و معرفت خویش آن نقيصه را جبران کنيد. مکند بنابراین شما نيز مىمى

ت این لم اسها را خواهد کرد و خداوند نيز هم آمرزنده است و هم جبران کننده. آنچه مسجبران گذشته

 نسان ا از ارمو ثر است اما این تا ثير به حدى نيست که اختيار است که عنصر وراثت در شخصيت انسان 
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نگ و گر آهکند. به عبارت دیسلب کند بلکه تنها مسير رسيدن به کمال معنوى را نزدیک یا طوالنى مى

املى چنين عو وجود سازد و در نتيجه کسى که باميزان گرایش به سمت نيکيها و بدیها را کمتر یا افزونتر مى

اه را رى این ربيشت مند خواهد شد زیرا با دشوارى و تالشست را در پيش گيرد از پاداش افزونترى بهرهراه در

 پيموده است.

وند ن الحى ؛ خداتخرج الحى من الميت و تخرج الميت م»فرماید : سوره آل عمران که مى 27با توجه به آیه 

گيرد زیرا چه مىنسان نان گفت که وراثت آزادى را از اتومى« سازدزنده را از مرده و مرده را از زنده خارج مى

 یه(بسا انسانهاى زنده دل که از انسانهاى مرده دل پدید آیند و برعکس )تفسير نمونه ذیل آ

ست و اگاهی آنکته دیگر این است که آثار وضعی لقمه حرام و مال و غذاي مشکوك مربوط به صورت علم و 

وب و نيت خ ووضعی باقی باشد، کم رنگ و کم اثر است و با اعمال نيک اگر در صورت عدم آگاهی هم اثر 

در این  جستجو پس در عين حساس بودن و مراقب بودن باید از وسواس و بدبينی و -عبادات از بين می رود 

 نيم.کرهيز پمورد پرهيز کرد و تا زمانی که علم به حرام بودن نداریم از بدبينی و ترتيب اثر دادن 

بران و نند پياماك مان لقمه حالل یا حرام هر دو جزء علت است نه تمام علت لذا گاهی از انسان هاي پبنابرای

ی ع( و گاهسکري)امامان، فرزندان ناشایست به دنيا می آیند مانند پسر نوح و جعفر کذاب پسر امام حسن ع

 از افراد ناشایست فرزندان پاکی به دنيا می آیند.

ز ه برخی اک یالدر زندگی انسان دارد در ح یحالل و حرام، تأثيرات شگرف يم، غذادر معارف ارزشمند اسال

انسان  وح و روانبدن انسان، در ر« پروتئين»و « ویتامين» ينافراد از آن غفلت دارند. غذا عالوه بر تأم

 دارد. یتأثيرات مهمّ

 مِنَ قِيَامَةِ لَهُمْوْمَ الْ امٌ یَيئَنَّ اَقْوَلَيَجِ»: يفرمایدو آله و سلّم( م يهاهلل عل یاکرم )صل يامبرپ یثیحد در

وَیَأخُذُونَ  ونَ مُ الَ: کَانُوا یُصَلُّونَ وَیَصُومُصَلُّونَ؟ قَ  اهللِ!بِیَّ کَجِبَالِ تِهَامَةَ فَيُؤْمَرُ بِهِمْ اِلَی النَّارِ، فَقِيلَ: یَا نَالْحَسَنَاتِ

 «لَيْهِعَثَبُوا وَيَا ا لَاحَ لَهُمْ شَیْءٌ مِنَ الدُّنْوَهْناً مِنَ اللَّيْلِ لَکِنَّهُمْ کَانُوا اِذَ

که به آتش  شودیو امر م آیندیهاي مکّه، مروز قيامت اقوامی با داشتن حسناتِ بسيار، به اندازة کوه در

نماز  فرماید: آري،اهلل! آیا این افراد نمازگزار بودند؟ حضرت می یّ افکنده شوند. برخی عرض کردند: یا نب
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بودند؛ لکن هرگاه بر اینان چيزي از دنيا  ولاي از شب را به عبادت مشغگرفتند و پارهخواندند، روزه مییم

 افکندند!!.شد، خود را بر آن میپيدا می

 ده نگرددآلو یناکرده به حرام يآورد دقت نماید؛ که خداهر مؤمن موظف است در آنچه بدست می بنابراین،

 .يرددر درون شکمش جاي نگو در غذایش وارد نشود و 

 از این سه حالت بيرون نيست: ییهر غذا یکلّ بطور

 ( غذا و لقمه حالل؛1

 (غذا و لقمه حرام؛2

 ناك.( غذاي و لقمه شبهه 3

 ( غذا و لقمه حالل1

ور نی روح، و اثر غذاي حالل در سبک يباشدمقدّمه عمل صالح م« غذا و لقمه حالل»ما  ینیمعارف د در

 د است.مشهو و اثر غذاي حرام در سنگينی، کدورت و کسالت در عبادات به خوبی باطن، توجه به عبادات،

ل قين به حالیپذیرفت و تا و آله و سلّم( با دقت بسيار، چيزي را از کسی می يهاهلل عل یاکرم )صل پيامبر

 خورد.یآن را نم کرد،بودن آن پيدا نمی

ري ظرف شي« سشدّاد بن او»خواهر « امّ عبد اهلل»پس از روزي دراز و بس سوزان، »تاریخ نقل است:  در

ي پيغام وند و به زگرداو آله و سلّم( فرستاد. حضرت ظرف را به وي با يهاهلل عل یاکرم )صل يامبربراي افطار پ

را از  ن گوسفندد: ایخویش. سپس فرمو سفندت: از گواي؟ امّ عبد اهلل گففرستاد که: این شير را از کجا آورده

 عبد اهلل روز، امّ اي آنام. سپس ایشان، شير را آشاميد. فرداي؟ امّ عبد اهلل گفت: از مال خود خریدهکجا آورده

درازي  می هوا وطر گرو آله و سلّم( آمد و عرض کرد: اي پيامبر خدا! به خا يهاهلل عل یاکرم )صل يامبرنزد پ

و آله  يهلاهلل ع ی)صل اکرم يامبربرایتان فرستادم؛ امّا شما آن را همراه پيکی باز گرداندي؟ پ ري، ظرف شيروز

اند پيامبران، فرمان یافته ين،ه همبلَّا صَالِحاً؛ مَلَ اِوَلَا تَعْ بِذَلِکَ اُمِرَتِ الرُّسُلُ اَنْ لَا تَأکُلَ اِلَّا طَيِّباً »و سلّم( فرمود: 

 «انجام ندهند. نخورند و جز کار نيک،که جز حالل 
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ی لِلرَّجُلِ صْلَةً یَنْبَغِخَشْرَةَ تَا عَیَا عَلِیُّ: اثْنَ»له:  يّتهوص یو آله و سلّم( أنّه قال ف يهاهلل عل ی)صل یّ النب عن

ا الْفَرِیضَةُ فَالْمَعْرِفَةُ بِمَا . فَأَمَّ أَرْبَعٌ مِنْهَا أَدَبٌا سُنَّةٌ، وَهَبَعٌ مِنْأَرْوَالْمُسْلِمِ أَنْ یَتَعَلَّمَهَا عَلَى الْمَائِدَةِ: أَرْبَعٌ مِنْهَا فَرِیضَةٌ، 

، وَأَنْ یَأْکُلَ مِمَّا ى، وَاألَکْلُ بِثاَلَثِ أَصَابِعَجْلِ الْيُسْرَلَى الرِّسُ عَیَأْکُلُ، وَالتَّسْمِيَةُ وَالشُّکْرُ وَالرِّضَا. وَأَمَّا السُّنَّةُ فَالْجُلُو

غَسْلُ الْيَدَیْنِ. نَّظَرِ فِی وُجُوهِ النَّاسِ، وَ، وَقِلَّةُ اللشَّدِیدُاضْغُ فَتَصْغِيرُ اللُّقْمَةِ، وَالْمَ دَبُ، وَمَصُّ األَصَابِعِ. وَأَمَّا األَ یَلِيهِ

 }خصال{

م( فرمود: السال يه)عل یعل يرالمؤمنينبه آقا أم يّتشو آله و سلّم( در وص يهاهلل عل یاسالم )صل یگرام پيامبر

، آن واجب خصلت دوازده خصلت است که سزاوار است هر مسلمان در رابطه با سفره غذا بداند؛ چهار ی،عل یا

 ادب سفره است، یگرچهار خصلت مستحب و چهار خصلت د

م اهلل با بس حرام(، شروع کردن یاخورد بشناسد )حالل است  یرا که م يزيسفره اش آن است که چ واجبات

 بودن. یکردن و راض يشکر گذار يم؛ن الرحالرحم

 دو انگشتان خوبا سه انگشت غذا بخورد، از مقابل خود بخورد؛ . يند؛آن است که بر ران چپ بنش مستحبات

 .يسدرا بل

ت و دسو شستن د یگرانغذا و کم نگاه کردن به چهره د یدنسفره لقمه کوچک برداشتن و خوب جو ادب

 پس از غذا است.

 کسب حالل: يّتاهمدر  یثحد چند

 اً لَهُ.بَاتَ مَغْفُور حاَلَلِلَبِ الْآله و سلّم(: مَنْ بَاتَ کَاالًّ مِنْ طَو عليه اهلل  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ )صلى -1

 خوابيده است. یدهکه شب را از خستگی طلب حالل بخوابد، آمورز کسی

  الْحَلَالِ.عِباً فِی طَلَبِدَهُ تَیَرَي عَبْ اِنَّ اهللَ یُحِبُّ اَنْ»سلّم(: آله و و عليه اهلل  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ )صلى -2

 اش را در زحمت طلب حالل ببيند.دوست دارد بنده خداوند

 لَا تَدَعْ طَلَبَ الرِّزْقِ مِنْ حِلِّهِ فَاِنَّهُ عَوْنٌ لَکَ عَلَی دِینِکَ. -3

 کند.را در دینداري کمک میروزي حالل را فرو مگذار، که روزي حالل تو  طلب
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 ها و عبرتها: تجربه

خير و  ارهايکنند، رغبت و توفيق انجام ک یم يزکه اهل استفاده از حالل هستند و از حرام پره کسانی

 عبادات را دارند.

دات ير و عباخرهاي کنند، رغبت و توفيق انجام کا ینم يزکه اهل استفاده از حرام هستند و از آن پره کسانی

 ندارند.را 

از  الل است،حآهو  آهویی براي یکی از علماي بزرگ فرستاد، و پيام داد که این : یکی از پادشاهان،ميگویند

بر اسبی  ،يد آنصام، و هنگام صيد کرده ام،گوشت آن بخور؛ زیرا من آن را با تيري که به دست خودم ساخته

 ام.سوار بودم که آن اسب را از پدرم ارث برده

تقدیم  یی به اودریا لم در پـاسـخ گفت: به یاد دارم یکی از پادشاهان به حضور استادم آمد و دو پرندهعا آن

م گفت: ام. استاداز گوشت این دو بخور، من این دو پرنده را با سگ شکاري خودم صيد کرده کرد و گفت:

مرغ  دهی؟ آن سگ،میسخن در غذایی است که به سگ شکاري خود  سخن درباره این دو پرنده نيست،

ت با ی که خودآهوی نيرومند شده است؟ بنابراین، اگر فرض بگيریم این زنی را خورده تا براي صيد،کدام پيره

هم آن مباز  صيد کرده باشی؛ تير ساختة خودت، در حالی که بر اسب به ارث رسيده از پدرت سوار بودي،

 است؟ است که نيروي حمل تو را براي صيد یافته خوردهکشيده را است که این اسب، علف کدام ستم

 غذا و لقمه حرام

آلوده  ه سبببشود؛ چنانکه بسياري از افراد مال حرام و دوري نکردن از آن، باعث هالکت انسان می کسب

اي به نکبته اند، در نتيجهشدن به آن، از سعادت محروم شده و توفيق رسيدن به درجات کمال را پيدا نکرده

د ورد تأیيمنظر  که از همه ایموردهاند. قطعاً در مسير زندگی به افراد بسياري برخو آخرت دچار شدهدنيا 

اند. اگر دهگذار اند؛ اما به ناگاه مسير زندگيشان عوض شده و انگشت تعجب را بر دهان همههمة مردم بوده

 گردد.ده میدرستی زندگی این افراد بررسی شود، به خوبی رد پاي مال حرام مشاهبه
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 شف آن ازککه  هست يندارد؛ امّا تأثير حرام بر جان انسان آنچنان قو یظاهراً حالل با حرام فرق هرچند

ن وح و رواردر  حرام را يرالسالم( تأث يهم)عل یند ياءو اول ینمحدودة علوم ظاهري بشر خارج است، لذا د

 .يدهدم یانسان، به انسان آگاه

 حاضر به وودند بکه به جنگ او آمده  یالسالم( روز عاشورا خطاب به کسان يهخاطر امام حسين )عل ينهم به

ش را گوشوید و سخن مفرماید: واي بر شما! چرا ساکت نمیمی سکوت و گوش دادن به سخنانش نبودند،

شود یایت مند، هدک اطاعتکنم؟ کسی که از من کنيد؛ در حالی که من شما را به راه هدایت دعوت مینمی

من  کنيد، گوش به سخنو کسی که نافرمانی نماید، هالك و کافر خواهد شد. شما مرا اطاعت نمی

وبِکُمْ؛ به بِعَ عَلَی قُلُ امِ وَطُلْحَرَفَقَدْ مُلِئَتْ بُطُونُکُمْ مِنَ ا»فرماید: دهيد، سپس حضرت در علت این مسئله مینمی

 شده و به قلبهاي شما مُهر ]قساوت[ زده شده است.پر  رامکه شکمهاي شما از ح يقتحق

وح را اریک و ررا ت نظر معارف اسالم آثار حرام و خوردن غذاي حرام غير قابل انکار است. غذاي حرام قلب از

 سازد.کند و فضائل اخالقی را ضعيف میظلمانی می

 هِ الْمَکَاسِبُ الْحَرَامُ.نْ بَعْدِي هَذِتِی مِلَی اُمَّوَفَ مَا اَخَافُ عَآله و سلّم(: اِنَّ اَخْو عليه اهلل  رَسُولُ اللَّهِ )صلى قَالَ

 ترسم، درآمدهاي حرام است.چيزي که بر امت خود از آن می ترینبيمناك

سومين خليفة « مهدي»رئيس تشریفات دربار  : فضل بن ربيع،ينویسدم« مروج الذهب»در کتاب  مسعودي

ک بن عبد اهلل نخعی )قاضی مشهور، که از دانشمندان نامی اهل تسنن بود و در گوید: روزي شریعباسی، می

علم فقه و حدیث مهارت داشت و داراي هوشی سرشار و استعدادي قابل مالحظه بود. اهل تسنن او را بزرگ 

ند.( به ستوددانستند و عدالتش را در محکمة قضا میتر میداشتند، و براي قضاوت از دیگران بهتر و الیقمی

مالقات خليفه آمد. مهدي او را گرامی داشت و از وي خواست که یکی از سه کار را انتخاب کند: یا منصب 

علم و حدیث بياموزد، و یا یک وعده غذا با او صرف کند.  فهقضاوت پایتخت را بپذیرد، یا به فرزندان خلي

کرد به هر نحو شده خود را ت و سعی میجسشریک از تماس زیاد با دربار و رجال دولت آن روز احتراز می

در دستگاه آنها وارد نسازد و دامنش آلوده نگردد؛ و لذا از پذیرش هر سه پيشنهاد خليفه عذر خواست؛ ولی 

مهدي عباسی عذر او را نپذیرفت و گفت: حتماً یکی از آنها را اختيار کن. شریک فکري کرد و پيش خود 
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آن دو کار دیگر است. از اینرو، آمادگی خود را براي صرف غذا با خليفه تر از تقبل گفت: خوردن غذا آسان

گستردند و انواع  سفرهاعالم داشت. خليفه هم دستور داد غذاي بسيار لذیذ )و طبعاً حرام( تهيه کنند، سپس 

غذاي رنگارنگ بر آن نهادند و شریک و خليفه مشغول صرف آن شدند. بعد از صرف غذا، ناظر آشپزخانة 

 بار رو به خليفه کرد و گفت: این پيرمرد بعد از خوردن این غذا هرگز بوي رستگاري را نخواهد دید!در

نها رزندان آفعليم گونه شد، و شریک بن عبد اهلل بعد از این ماجرا، هم به تبن ربيع گوید: مطلب همين فضل

سابدار یس )حرا به دفتر نو پرداخت و هم منصب قضاوت را از سوي آنها پذیرفت. پس از آنکه مستمري او

ر تبه خدا مهم اي. گفت:زد، دفتر نویس گفت: مگر پارچه فروختهدربار( حواله دادند، درباره مبلغ آن چانه می

 ام.ام، دینم را فروختهاز پارچه فروخته

 لقمه حرام: اثر

ترین و مهم انسان ل هالکتمال حرام را از بزرگترین عوام« معراج السعادة»مال احمد نراقی( در کتاب  مرحوم

 هالکت تر کسانی که بهبيش»فرماید: کند و میموانع رسيدن به سعادت ]دنيوي و اُخروي[ معرفی می

سطة اند، به وادهمحروم مان عاداتاند، به سبب خوردن مال حرام بوده و اکثر مردمی که از فيوضات و سرسيده

ه درجة صول بون حرام، اعظم حجابی است که بندگان را از داند که خوردآن است... کسی که تأمل کند، می

 «تر مانعی است براي اتصال به عالم انوار.ابرار ]باز داشته[ و قوي

جا؟ کالم قدس نوار عاحرام رویيده شده باشد کجا و قابليت  آري، دلی که از لقمة»فرماید: در ادامه می ایشان

معات ه پرتو لچگون و نطفه را که از مال مردم به هم رسيده باشد با مرتبه رفيعة انس با پروردگار چه کار؟

فس حاصل نبراي  کی پاکيزگی و صفا ازو  ه؟عالم نور، به دلی تابد که بخار غذاي حرام، آن را تاریک کرد

 «شود که کثافات مال مشتبه آن را آلوده و چرك نموده باشد؟می

نَبِیٍّ وَ  ةَ  اَرْبَعَ مِائَخَدَمْتُ نِّیفرماید: یَا بُنَیَّ! اِعْلَمْ اَ. لقمان حکيم در البالي وصایاي خویش به فرزندش می-1

فَظْ فَاحْ ئِدَةِوَ اِذَا کُنْتَ عَلَی الْمَا لْبَکَ،حْفَظْ قَ فَامَاتٍ وَ هِیَ: اِذَا کُنْتَ فِی الصَّلَاةِأَخَذْتُ مِنْ کَلَامِهِمْ اَرْبَعَ کَلَ

  لِسَانَکَ.خَلْقَ فَاحْفَظْيْنَ الْتَ بَ حَلْقَکَ، وَ اِذَا کُنْتَ فِی بَيْتِ الْغَيْرِ فَاحْفَظْ عَيْنَکَ، وَ اِذَا کُنْ
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. در حال 1دم: يغمبر را خدمت کردم و از سخنان آنان چهار جمله انتخاب کر! بدان که من چهار صد پپسرم

را به  يزيچ چه ينبب یعنی. سر سفره مواظب گلویت باش )2نماز دلت را نگه دار ]و با حضور قلب باش[. 

 کن. حفظ. ميان مردم زبانت را 4دار. . در خانه مردم چشمت را نگه3(. يریزيشکمت م

این  بلکه فاظت از حلق به معناي نخوردن لقمه بزرگ یا گير کردن استخوان نيست؛ح این کالم، معناي

هر  جازه داداید ادست آمده گویاي این نکته است که نبوصيت که از البالي معاشرت با چهار صد نبی الهی به

 اي از گلوي فرد مسلمان رد شود و به گوشت و خون تبدیل شود.لقمه

 مستجاب نشدن دعا؛ -2

 بول نشدن اعمال؛ق -3

 سياه شدن دل؛ -4

 لعن فرستادن فرشتگان؛ -5

 السالم(. يهممحروم شدن از شفاعت اهل بيت )عل -6

ت ر آن حضرن حضوالسالم( شرفياب بودم که مردي به نام ابو ایم يه: در محضر امام باقر )علیدگو يراو -7

اهلل  )صلى کرمارسيد و گفت: اي ابا جعفر! مردم مغرور شده و مدعی هستند که براي امّت، شفاعت پيغمبر 

ضب از غطوري که آثار شد، به شمگينالسالم( سخت متغير و خ يهآله و سلّم( کافی است. حضرت )علو عليه 

ب گر[ مرتککنند که ]امبارکش هویدا گشت و فرمود: واي بر تو اي ابا ایمن! چگونه این مردم فکر می چهره

نواميس  ودرازي به اموال هر منکري شده و شهوات خود را انجام دهند و هر لقمه حرامی را خورده و دست 

 ؟ته باشندآله و سلّم( داش وعليه اهلل  )صلىبه شفاعت پيغمبر متوانند[ چشدیگران بکنند، ]باز می

 شود.اي بعد آشکار میدر نسله حرام الْحَرَامِ یَبِينُ فِی الذُّرِّیَّةِ. آثار کسب السالم(: کَسْبُ يهقال صادق )عل -8

 ناكغذاي شبهه 

 ینی،د معارف که حالل و حرام بودن آن معلوم نيست. و مطابق يمال و لقمه ا یعنیناك و لقمه شبهه مال

 اشد!!رام بحکه از  یکنند چه برسد به مال يزاز مال شبهه ناك پره یالزم است حتّ «يانان و متقمؤمن»
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وْلَ الْحِمَى  کَالرَّاعِی حَلْحَرَامِ عَ فِی اآله و سلّم(:  مَنْ وَقَعَ فِی الشُّبُهَاتِ، وَقَ و عليه اهلل  )صلى* قال رسول اهلل 

 ارِمُهُ.الَى مَحَ تَعَإِنَّ لِکُلِّ مَلِکٍ حِمًى وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ یُوشِکُ أَنْ یَقَعَ فِيهِ أَلَا 

، اف قُرُقر اطرد]ناخواسته[ در حرام خواهد افتاد، همانند چوپانی که  يفتد،ناك بکه در چيزهاي شبهه هر

وند قرق خدا ارد ورود که در قرق افتد. بدانيد که هر پادشاهی قرقی دگوسفند بچراند ]که هر آینه[ بيم می

 در زمين محرمات اوست.

 السالم(: اَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ. يه* قال صادق )عل

قف م( توناك )که معلوم نيست حالل است یا حرامردم کسی است که در کنار امور شبهه پرهيزکارترین

 نماید.

 وان است.آب ر ی نشسته بود. دید سيبی بر روي* نقل است: روزي پدر جناب مقدس اردبيلی در کنار نهر آب

ف ر آن تصرحبش دسيب را برداشته و از آن قدري تناول کرد؛ اما ناگهان پشيمان شد که چرا بدون اجازه صا

 اغی رسيدبه ب کرده است. بدین جهت در مسير آب حرکت کرد تا ببيند این سيب از کجا آمده است. باالخره

طلب  از او وآمد. مالک آن را یافت و ماجرا را شرح داد آن باغ بيرون میکه درخت سيب داشت و آب از 

د صرار زیااز ا شوم. باالخره بعددهم. گفت: راضی نمیرضایت کرد. آن مرد رضایت نداد. گفت: قيمتش را می

با  گرافلوج. م. دختري دارم کر و کور و کچل و الل و شوممیصاحب باغ گفت: من با یک شرط از شما راضی 

ین تن به ا رفت واي جز این ندارد، پذیدهم. پدر مقدس اردبيلی که دید چارهنمایی، رضایت میاو ازدواج می

در  می راازدواج داد. عقد را جاري کردند. شب زفاف داخل حجله شد و دختر خوش جمال و صحيح و سال

ن دي، ایکه براي من وصف کرآن دختري  حجله دید. از حجله بيرون آمد و نزد پدر عروس رفت و گفت:

فتم و اینکه گ نيست! گفت: این همان است؛ اما اینکه گفتم کور است؛ چون چشمش نامحرمی را ندیده،

 لوجمف گفتم وکچل است؛ یعنی مویش را نامحرمی ندیده. گفتم الل است؛ یعنی با مرد بيگانه سخن نگفته 

 وما بدهم شمثل  ار داشتم که این دختر را به همسرياست؛ یعنی از خانه بيرون نرفته است. من مدتها انتظ

ز چنين لبته ااو « چون جدیت شما را در رضایت گرفتن براي خوردن یک سيب دیدم، این شرط را قرار دادم.

 پدري باید پسري همچون مقدس اردبيلی تربيت شود.
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 ربه همين خاط به دور باشد،گونه که انسان سعی دارد غذایش از هر نوع آلودگی ظاهري آنکه: همان خالصه

د باید تالش نمای کند،غذاها را در ظرفهاي سرپوشيده و دور از دستهاي آلوده و گرد و غبار نگهداري می

 اش را از هر نوع آلودگی به حرام نيز حفظ نماید.غذاي خود و خانواده

 یاتحالل در قرآن و روا يطلب روز

را  ده و فقرت نکردعو یاز مواهب اله یکه قرآن هرگز ما را به چشم پوش یابيم یقرآن در م یاتنگاه به آ با

 يانب انیارساپ يکه برا ییها یژگیاز و یکی)ع(  یعل يرالمؤمنيناست و ام ياوردهارزش و نعمت به حساب ن

بر  یشوالش ختاست که امام صادق)ع( درباره کار و  يلدل ينحالل است. به هم يروز يکنند، تالش برا یم

وانند ت یم مکه خدمتکاران یدر حال ریزم،یکنم و عرق م یخودم تالش م ينمن در زم»فرمود: یزراع ينزم

 «ستم.ل هحال يروز یکه من در پ يندخواهم خداوند متعال بب یکارم م ینبا ا یکار را بکنند، ول ینا

 ینگام: هدیفرما یآن به شرکت در نماز جمعه و ذکر خداست، م يهدر سوره جمعه که توص یحت یمکر قرآن

خدا  و( یدبرو يروز )به دنبال يدو فضل خدا را بطلب یدپراکنده شو يندر زم یدشما آزاد یافت، یانکه نماز پا

ا آوردن به ج و يلروز تعط یحت هک يمکن یاستفاده م یهآ ین! از ایدرستگار شو یدشا يد،کن یاد ياررا بس

 .يستسازنده ن ياقتصاد يها يتفعال يبرا یدر روز جمعه، مانع ياعمال عباد

روزه به ه امکرسد  یبه نظر م یمسائل خاص خود را داشته و دارد ول یحالل در هر زمان و مکان يروز کسب

داق امروز مص یطشرا ییحالل سخت تر شده است و گو يکسب روز ينی،ماش یزندگ يها يچيدگیپ يلدل

 یا»مود که فر« مصادف»به نام  یارانشاز  یکیخطاب به  يشسال پ 1400است که امام صادق)ع( در  یسخن

 يروز ست آوردندبه  آسان تر از يدنو جنگ يرزدنأهونُ من طَلَبِ الحاللِ؛ شمش يوفِمُصادِفُ! مجالَدَةُ الس

 «حالل است

 حالل يطلب روز آثار

متعال  ياشده است. خد یاداز اسباب آمرزش گناهان  یکیحالل به عنوان  ياز طلب روز یات،و روا یاتآ در

)ع( ، خدمت به مردم يتاهل ب یتبخشد که توبه، شفاعت، عبادات، وال یگناهان انسان را م یبا اسباب مختلف

که با  یکس»سبب ها طلب حالل است. رسول خدا)ص( فرمود:  یناز ا یکیاسباب هستند و  از این …و
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 یگرد یتیدر روا«. شود یم یدهکسب حالل، شب را به صبح برساند، آمرز يبه سبب تالش روزانه برا یخستگ

 یاشوند. سؤال شد  ینم یدهنماز و صدقه هم آمرز يلهاز گناهان به وس یبعض» از آن حضرت آمده است:

 .«يشتو تالش در طلب مع یتموجب آمرزش آن است؟ فرمود: جد يزرسول اهلل! پس چه چ

 يدأکت ياربس سئلهم ینالم نسبت به ارفاه خانواده است که در اس یجادحالل، ا ياز برکات طلب روز یگرد یکی

 ش سبک،که از طلب حالل شرم نکند، بار یکس» :یدفرما یکه امام صادق )ع( م يشده است به گونه ا

اگر »: یدرماف یم باره ینا رد يزو امام سجاد)ع( ن «يرندگ یآسان و خانواده اش در رفاه قرار م یشها یسخت

 يارسبه آن کنم که ب يهخانواده خود گوشت ته يآن برا يلهوسداخل بازار شوم و با من پول باشد و به 

ه با ک یه کساندربار و رسول خدا )ص( «یمرا آزاد نما يبنده ا ینکهدر نزد من محبوب تر است از ا يازمندند،ن

 يدارا ودارد  یکه وسعت مال یکس»: یدفرما یکنند م یم يريسختگ یشبر خانواده خو یوجود تمکن مال

 «تيسا نمراحت محروم بدارد، از  یو آنان را از زندگ يردبر خانواده خود سخت بگ یتمکّن است؛ ول

ه را ینر اردن دواجب دانسته است و تالش و کار ک یهر مسلمان ياکرم)ص( کسب در آمد حالل را برا پيامبر

ت که ر اسبرخوردا هییگااز چنان جا یحالل در فرهنگ اسالم يرا با جهاد برابر شمرده اند. طلب روز

ه کرد یقشوتن آن به دست آورد يخود را به تالش برا يروان)ع( همواره با گفتارو عمل، پينمعصوم يشوایانپ

 يکاري،ب ا ازرمسلمانان  یشانا يندرآمدها دانسته اند. همچن یالزم و دائم یژگیرا و يو حالل بودن روز

وجود  ه باکرا  یو تلف کردن وقت برحذر داشته است و کسان يکم کار يزو ن يدنداشتن مهارت و دانش مف

» رمود: )ص(فريامبخدا دور خوانده اند. چنانکه پ رحمتهستند را از  یگرانسربار د یو روح یجسم يتوانا

انده ذراند) را بگخود ر ی)و بخواهد از دسترنج مردم زندگ يفکندب یگرانخود را بر دوش د یکه بار زندگ یکس

 «.کند ملعون است یعکه حقوق خانواده خود را ضا یکس يزاست و ن یتعال يگاه بارو مطرود در

 کسب حالل شرایط

و فروش است، همانگونه  یدو مسائل خر یند يحالل، شناخت دستورالعملها يکسب روز يها ينهاز زم یکی

خواهد تجارت  یکه م ی: کسیندفرما یحالل م يکسب روز يراهکار مناسب برا يانکه امام صادق)ع( در ب
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ندارد و به  ینید اختکه شن یداشته باشد تا حالل را از حرام باز شناسد و کس ینشدر د یشناخت یدکند، با

 کند، خود را در شبهات افکنده است. یتجارت م یاحکام تجارت ناآشناست ول

ا ز آن آشنعد اب و ینیو مسائل د ینحالل را ابتدا شناخت د يکسب روز يمعصوم)ع(، راهکار مناسب برا ائمه

 مل نکند،ع هاینکه به ا یدارند که شخص یکنند و به صراحت اعالم م یم يانو فروش ب یدشدن با مسائل خر

 خود را در شبهات و حرام گرفتار خواهد کرد.

 حالل يروز یشافزا عوامل

جب ن موبه آ یبنديذکر شده است که پا يدر وسعت روز يعوامل متعدد یاسالم یاتو روا یاتطبق آ بر

 يزگاريرهو پ آن تقوا ینشود که مهمتر یو رشد اخالق و عواطف مردم در خانواده و جامعه م يروز یشافزا

 حتسبیال يثح رزقه منیله مخرجا و  یجعلاهلل  یتقو من »: یدفرما یاست همانگونه که خداوند در قرآن م

است  یلهاه درگاه بحالل، استغفار  يروز یشزااف يها ينهاز زم یگرد یکی«. اهلل فهو حسبه  یعل یتوکلو من 

 ند.ک یم يکه آن جلب روز يدباره فرمود: فراوان از خدا طلب آمرزش کن ینکه رسول خدا)ص( در ا

نگ در فره ییاالو یگاهبه درگاه خداوند از جا يایشاست. دعا و ن يایشدعا و ن يروز یشافزا ياز راهها یکی

ه اند و کرد یاد لعبادةکه ائمه اطهار)ع( از دعا به عنوان سالح مؤمن و مخ ا يبرخوردار است به گونه ا یاسالم

وسعت  اييدهلک یگرآموختند. از د یشخو بدعا به اصحا یقرا از طر یو عرفان ینیاز معارف بلند د ياريبس

 یاد ه شوکه گرسن ی: کسیندفرما یباره م یناکرم)ص( در ا يامبررزق حالل ، پنهان کردن فقر است. پ

سال  یکست که ند ابر خداو ید،آن را از مردمان پنهان کند و تنها نزد خداوند بگو یداشته باشد ول ياجیاحت

 .یدنما یشحالل روز يروز

از برکات صدقه،  یکیشده است که  ياربس يدصدقه و انفاق تأک يو معنو يبر آثار ماد یمعارف اسالم در

 یشجهت گشا یدر دادن صدقه در هنگام تنگدست يننکه بر مؤم ياست به گونه ا يرزق و روز یشافزا

 یههمسا ذا،کردن ظروف غ ييزاز جمله تم يروز یشدر کنار عوامل گشا ين،شده است. همچن يهتوص يروز

در  يرهو غ یو مهربان یخوش اخالق يق،انگشتر عق ي،خوب بودن، ازدواج، خالل کردن دندانها، مهمان نواز
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 یشاوندانهشدار داده شده است و قطع ارتباط با خو يزن ینسبت به عوامل فقر و تنگدست ی،اسالم یاتروا

 شده است. یاد یو تنگدست به عنوان عوامل فقر …و سبک شمردن نماز، قسم دروغ خوردن و  یکنزد

 به کسب حالل یتوجه یو ب يسوء حرام خوار آثار

ت و صبر و قناع مقدّر فرموده است. اگر انسان عجله نکند« حالل يروز»تمام مخلوقات  يمتعال برا خداوند

 يالد، خکنن ینم يزکه از کسب حرام پره ی. کسانيدخود سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رس يشهرا پ

 یار مگرفت سخت محتاج و و یدآ یم یددر معاششان پد يکنند اگر از مال حرام صرف نظر کنند، کمبود یم

 شوند.

و  قرارگاه ت. اواو برخداس يروز ینکهمگر ا يست،ن يندر زم يجنبنده ا يچه»: یدفرما یخداوند م يکهحال در

 «.ثبت است يدر کتاب آشکار ینهاداند. همه ا یمحلّ نقل و انتقالش را م

 يه و دارانمود پروردگار را يتمعص ینکهکه انسان از راه نامشروع و حرام کسب کند، عالوه بر ا یمال هر

موال، ا یتبرک یخواهد شد که ب یرجبران ناپذ يها يموجب گرفتار يزن يااست، در دن ياخرو يت هاعقوب

 يتر بدهر شب »فرمود:  رهبا یناسالم)ص( در ا یگرام از جمله آنهاست و پيامبر …عبادات و يتعدم مقبول

و را از ا یمستحب یاعمل واجب  يچبخورد، خداوند ه یزد: هر کس مال حرام یم یادفر يالمقدس فرشته ا

 یاه کسگ: هر یدفرما یامام صادق)ع( درباره گذاردن حج با مال حرام هشدار داده و م یو حت «یردپذ ینم

 یخطاب م ،«کَ يْلَبَّ هُمَّاللّ يْکَلَبَّ» یدشود، چون گو مشرّفراه حالل به دست آورد و با آن به حج  يراز غ یمال

 .«يو رستگار نشد يامديو نت یُکَ؛و ال سَعْدَ يْکَ ال لّبَّ»رسد: 

م)ص( اکر ريامبکه پ يبه کسب حالل است به گونه ا یتوجه یب يامدهاياز پ یگرد یکیاستجابت دعا  عدم

اب مستج یششود و تا چهل روز دعا یبخورد، تا چهل روز نمازش قبول نم یکه لقمه حرام یکس»فرمود: 

 ،یمه حرامر لقهو  ستشود، به آتش جهنّم سزاوارتر ا یيدهکه در بدن او از حرام رو یگردد و هر گوشت ینم

از  یدبا مستجاب شود، یشکه دوست دارد دعا یکس» فرمود:  يزو ن« شود یگوشت در بدن م یيدنباعث رو

 .«يزدبهره مند شود و از حرام بپره يزهدرآمد و خوراك حالل و پاک
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 به رزق حالل بر نسل یتوجه یب یمنف تأثير

م باشد، حرا و يدکند، اگر پل یکه انسان تناول م یقساوت قلب است. خوراک ي،ام خوارجمله تبعات حر از

سخت  کنند و یثر نمو پند و اندرز در او ا يستن يريخ يداز او ام یگرصورت د ینسازد. در ا یم يرهقلب را ت

شما  نکهیاز ا: »رمودعمر سعد ف شکریان)ع( به لينکند. چنانکه امام حس یمناظر رقّت بار او را متأثر نم ینتر

ل ه و بر در شدپاز حرام  یتاناست که شکم ها ینا يد،ده یو به سخن من گوش فرا نم يد،کن یام م ینافرمان

 .یریدپذ یحق را نم یگرمهر خورده و د یتانها

بودن ع امشرونبر نطفه و نسل است. در صورت  یمنف يربه رزق حالل، تأث یتوجه یآثار ب یناز مهمتر یکی

شود و  یم يشترفرزندان به گناه ب ینا یشکند و گرا یدر به وجود آمدن فرزند مشارکت م يطان، ش«درآمد»

ن ان در جام، چن. لقمه حراشدروبه رو خواهد  یادتريشان با مشکالت ز یآنها سخت تر و تکامل اخالق يتترب

و به  ر کندکسب نو یحق تعال یاز افاضات نوران یتواند به آسان یگذارد که نم یطفل اثر م یکو روان 

آؤکُمْ جَزَاءً جَهَنَّمَ جَزَ فَإِنَّ  نْهُمْ: ِاذْهَبْ فَمَن تَبِعَکَ مِیدفرما یباره م ین. خداوند در قرآن در ایابدسعادت راه 

کند، جهنّم  يّتز تو تبعانان که آ( برو! هر کس از يطانش اي») …األَمْوَالِ وَاألَواْلد یفِ  وَشارِکْهُمْ …مَوْفُورًا

قبت اره عااکرم)ص( درب يامبرپ. «…يو، و در ثروت و فرزندانشان شرکت ج…فراوان يفريشماست؛ ک يفرک

 یباک دا همخرا نکند(،  رامحالل و ح یتباك باشد )و رعا یمال ب يلهر کس در تحص»فرمود:  يحرام خوار

 «.وارد جنهم کند يندارد که او را از هر در

 یاه ربوبز درگادعا، تضرع و مسألت  يازمندن یزندگ یگرد يهمچون همه جنبه ها يزرزق حالل ن ي،هر رو به

د وار ياها، دعمبارك قرآن یاتاز سوره ها و آ یتالوت بعض ینسبحان است. بنابرا يخدا ی،است و سبب واقع

 ه باشند.توج همواره مورد ایدشده اند، ب يهتوسعه رزق توص يکه برا ییذکرها يز)ع( و نينشده از معصوم

 يشگفت از اثر حالل خوار یداستان

اصل و یزديا که به رحمت« مومن»به نام حاج  يرازداشتم از اهل ش ی: دوستگویدیم یعالمه طهران مرحوم

 .بود و با او عقد اخوت بسته بودم  ییو با تقوا یماندل , با اروشن يارشده است، مرد بس
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ل نق یشانرا ازا ياريو مطالب بس اميده)عج( رسيالعسکربن الحسنجتمکرر خدمت حضرت ح گفت؛می

ن گفت؛ به م يروز يرازجماعات ش از ائمه یکی: گفتیکه م ین.از جمله انمودیهم ابا م یو از بعض کردیم

 ريزدجار ناز ت یکرد و برخ رهدربست اجا ينماش یک یم،)ع( بروالرضایموس بنیحضرت عل یارتبا هم به ز ياب

)س( صومهحضرت مع یارتز يدو شب برا یکیو در آنجا  يدیماو بودند، حرکت نموده به شهر قم رس يتمع

عصر در  روز یک نمودم،یرا م یقاز حقا ياريو ادراك بس شدیم يداپ يبیمن حاالت عج يو برا یمتوقف کرد

 .به من داد ییهاو وعده مبرخورد کرد یشخص بزرگ یکصحن مطهر آن حضرت به 

در  یامع يدمر یدیمد يم،که گذشت يشابوراز ن یمو سپس به طرف مشهد مقدس راه افتاد يدیمتهران رس به

وار سد را مر ینگفتند، ا يناهل ماش رود،یداشت از کنار جاده به طرف مشهد م ينخورج یکفقط  کهیحال

 ثواب دارد. يمکن

د، قبول ا شوم ينسوار ماش یمو از او خواهش کرد یمشد يادهتوقف کرده من و چند تن از دوستانم پ ماشين

 یده بگوچهر  و يندکه کنار من بنشحاضر شد سوار شود، به شرط آن یادتا باالخره پس از اصرار ز کردینم

 مخالفت نکنم.

ه نچه را کو آ دادیخبر م ياريبس یعو از وقا کردیمن صحبت م يشد و کنار من نشست در تمام راه برا سوار

 نيبا چن ییو آشنا بردمیلذت م ياراو بس يگفت؛ من از اندرزها آیدیم يشپ یمتا زمان مرگم برا ندهیدر آ

ه ک یگاه به موضعبه قدم رسيدیمکم )ع( دانستم، کمحضرت رضا يافتپروردگار و ض را از موهبت یشخص

 .گرفتندیگنبدنما م ینشاگرد شوفر از مسافر

 حالل و حرام يرنگ و طعم غذا

سفره ناهار  یکخود، مثل گذشته بر سر  يرازيش يموقع ظهر بود خواستم بروم و با رفقا یم،شد يادهپ همه

 يوستهپ یرانروم، ز يرازيش يرفقا يشکه پ يدممن خجالت کش یم،با هم غذا بخور يابخورم گفت؛ آنجا مرو، ب

کنم، به ناچار با آن مرد ن يچیاو سرپ يهاچون ملزم شده بودم از حرف یول خوردیم،یدر کنارهم غذا م

آورد، نان تازه در آن بود با کشمش  يرونب ياخود، سفره يناز خرج يمو نشست يمرفت ياموافقت کردم، گوشه

 یمشد يرهر دو س کهینپس از ابخش بود،لذت يارآن نان و کشمش بس یمبرا یمسبز ، شروع به خوردن کرد
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ندارد, من برخاستم و به سراغ آنها رفتم و  يبیع یکن يتفقد و یخود سربزن يبه رفقا خواهییگفت؛ حاال م

پر از خون است و دست و دهان آنها به خون آلوده شده و  خورند،یکه مشترکاً از آن غذا م ياکاسه یدمد

نگفتم چون مامور به سکوت در همه احوال بودم نزد آن  يچه خورند،یکه چه م يستندخود اصال متوجه ن

 خورند؟یچه م یترفقا یديد ينبنش ت؛فمرد بازگشتم گ

 يننمشتبه چ ورام ح يغذا دانستی،یبوده، اما تا به حال نم يزهاچ يناز هم یتغذا ینجاتا ا يرازهم از ش تو

 د.بازار کراهت دار يراه غذا مخور، غذا ينب يهادارد در مهمانسرا و آشپزخانه یرنگ و طعم

تمال دس ینا يرم،م یو آنجا م رومیتپه باال م ینمن از ا يده،گفت:حاج مومن وقت مرگ من رس درادامه

 يدس ي)آقا هاشم صالح بداند يدصرف غسل و کفنم کن، و هر جا که آقا سآن پول است، درير،بسته را بگ

! يوا يا فتم:گدفن کن.  ااو به مشهد آمده بودند( همانج يتبود که در مع يرازيهاشم همان امام جماعت ش

 نگو. یرا به کس ینو ا ميرمی! گفت: ساکت باش من ميريبم خواهییتو م

به  اینجا کرد و گفت: تا یهگر يارو سالم عرض کرد و بس یستادرو به مرقد مطهر حضرت رضا)ع( ا سپس

 نبود که به کنار مرقد مطهرت مشرف شوم. یناز ا يشسعادت ب یپابوس آمدم، ول

نبال ود، به دبفته ر يروناز کفم ب يارفکر و اخت يرزنج ییوو مدهوش بودم، گ زدهيرتتپه باال رفت و من ح از

 ییست، گواان داده خند جرا رو به قبله دراز کرده و با لب یشو پاها يدهبه پشت خواب یدماو از تپه باال رفتم د

 هزار سال است که مرده است.

اسف ت يلیخرا گفتم، رفقا و داستان  یرهاشم و سا يدس يآقا يشآمدم و به سرعت رفتم پ یينتپه پا از

 ي؟اتفاقات مطلع ننمود ینو از ا یخوردند و مرا مواخذه کردند که چرا به ما نگفت

ه رانند گفتمیمحاال هم ن يست،ن یراض يزکه بعد از مردنش ن دانستمی: خودش دستور داده بود و اگر مگفتم

 زه او راجنا و یمتپه آمد يهمراهان تاسف خوردند و همه با هم به باال یرو شاگرد حضرت آقا و سا ينماش

 .یمو به سمت مشهد رهسپار شد یم،قرار داد ينآورده و داخل ماش یينپا

 یدو با و کردت يبخدا بود که خدا مشرب صحبتش را نص ياياز اول یکیمرد  ین: حقاً افرمودندیآقا م حضرت

 اش با احترام دفن شود.جنازه
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 اب آن مرد عالم داد، يحواقعه را توض یناز علما رفت و ا یکیبه حضور  يمحضرت آقا مستق یم،مشهد شد ردوا

هر از صحن مط ياهآمدند، جنازه را غسل داده و کفن نمودند و بر او نماز خواندند و در گوش ياربس یجماعت

 یک، نه م شدتما يزپول دستمال نم،یچون از دفن فارغ شد دادم،یدفن کردند و من مخارج را از دستمال م

 «مجموع پول آن د ستمال دوازده تومان بود. یاد،ز یشاه یککم و نه  یشاه

 مجاهد یکحالل بسان  يروز کسب

 یندفرما یمکرم اسالم)ص( م پيامبر
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مانند  کندیمسافرت م یگربه مکان د یحالل از مکان يروز يکه به خاطر خداوند در جستجو کسی

 .کندیاست که در راه خدا جهاد م يارزمنده
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