
 لقمه حال ل و حرام و آثار آن

این است که این نیاز چگونه و از   اي برخوردار است، ه آنچه از اهیمت ویژ) 1. (نیاز به غذا از جمله امور فطري و غریزي انسان است

بسیاري از سازد، سرنوشت  دهد این نیاز و عواملی که رسیدن به آن را میسر می شود؟ چرا که تاریخ نشان می چه راهی برآورده می

دارد، که  است که افراد را به خضوع در برابر اربابان زر و زور وامی» خوردن یک لقمه نان«گاه به اصطالح . افراد را تغییر داده است

 .کنند گاهی تا سرحد پرستش در مقابل آنها کرنش می

اي که  ندگی انسان آگاه ساخته است، مسئلهدین مبین اسالم، همانند ادیان گذشته، پیروان خویش را به تأثیرات شگرف غذا در ز

 .اند امروزه نیز برخی انسانها از آن غفلت نموده

 
 لقمه

 –، در مسائل روحی »پروتئین«و » ویتامین«کردند که غذا عالوه بر  بخش اسالم و حتی پس از آن، باور نمی تا قبل از دستورات روح

اي دانش بشري، تأثیرات غذاها بر روحیات انسانی مورد توجه دانشمندان قرار با گسترش مرزه. روانی انسان نیز تأثیر داشته باشد

ها  کند و تراوش غده هاي بدن تراوش می هاي اخالقی به خاطر هورمونهایی است که غده آنان باور کردند که بسیاري از پدیده. گرفت

تواند آثار خاصی را بر انسان بگذارد و ثانیاً  اوالً یک لقمه نیز می اند که رابطه نزدیکی با تغذیۀ انسان دارد؛ اما هنوز به این باور نرسیده

نهد؛ در حالی که در کلمات بزرگان دین  راه بدست آوردن غذا و چگونگی تهیۀ آن نیز تأثیرات بسیاري را در وجود انسان بر جا می

شود و اثر خود را بر جان و  ا یک لقمه نیز منتقل میتعبیر شده است که بیانگر این نکته است که اثر غذا ب» لقمه«ما به جاي غذا به 

از اهمیت فوق   شود، از منظر اسالم طریقۀ بدست آوردن مال که سرانجام به لقمه و غذا تبدیل می. نماید روح انسان منتقل می

 .اي برخوردار است و عدم توجه به این امر عواقب بسیاري را به همراه دارد العاده

کَجِبالِ تهامۀَ فَیؤْمرُ بِهِم الَی النَّارِ،  لَیجِیئَنَّ اَقْوام یوم الْقیامۀِ لَهم منَ الْحسنَات«: وآله فرمود علیه اهللا صلی  سول خدادر روایت است که ر

یلِ لَکنَّهم کَانُوا اذَا لَاح لَهم شَیء منَ الدنْیا وثَبوا علَیه؛ کَانُوا یصلُّونَ ویصومونَ ویأخُذُونَ وهناً منَ اللَّ: مصلُّونَ؟ قَالَ! یا نَبِی اهللاِ: فَقیلَ

برخی به . شود که به آتش افکنده شوند آیند و امر می هاي مکّه، می در روز قیامت اقوامی با داشتن حسنات بسیار، به اندازة کوه) 2(

خواندند، روزه  نماز می  آري،: فرماید آیا این افراد نمازگزار بودند؟ حضرت می! اهللا یا رسول: کنند وآله عرض می علیه اهللا صلی  رسول خدا

 «.افکندند شد، خود را بر آن می اي از شب را به عبادت مشغول بودند؛ لکن هرگاه بر اینان چیزي از دنیا پیدا می گرفتند و پاره می

آید و وارد زندگی انسان  قت نماید؛ چرا که هر چه بدست میآورد د بنابراین، انسان مسلمان موظف است در آنچه بدست می

گیرد؛ درحالی که از این سه حالت  شود و در درون شکم انسان جاي می گردد، با واسطه و یا بی واسطه، در غذاي انسان وارد می می

 :بیرون نیست

 
 لقمه حالل. الف

نیاز نیست، و هر قدر  گونه که گیاه از آب بی ه تعبیر دیگر، همانب. در تعالیم الهی لقمه حالل مقدمه عمل صالح شمرده شده است

اش شیرین خواهد بود و هر قدر آبی پلید باشد، آن گیاه هم پلید و میوه آن تلخ خواهد  آن گیاه هم پاك و میوه  تر باشد، آبی پاك

و اثر غذاي حرام   ح، نور باطن، توجه به عبادات،اثر غذاي حالل در سبکی رو. باشد میوه عمل انسان نیز گویاي نوع تغذیۀ او می  شد،

بعد از اشاره به ارتباط عمل صالح با » روح البیان«در تفسیر . در سنگینی، کدورت و کسالت در عبادات به خوبی مشهود است

 :گیري از غذاي حالل، به اشعار زیر استناد شده است بهره

 لقمه حاللعشق و رقت آید از  علم و حکمت زاید از لقمه حالل

 را دان حرام جهل و غفلت زاید آن  چون ز لقمه تو حسد بینی و دام

 (3(ها  لقمه بحر و گوهرش اندیشه ها لقمه تخم است و برَش اندیشه

پذیرفت و تا یقین به حالل  بینیم که با دقت بسیار، چیزي را از کسی می وآله می علیه اهللا صلی  به همین جهت در سیره رسول خدا

 .خورد آن را نمی  کرد، آن پیدا نمیبودن 



پس از روزي دراز و بس «: در تاریخ نقل است. نماید به خوبی روایت فوق را تبیین می» شداد بن اوس«خواهر » ام عبد اهللا«داستان 

د و به وي پیغام حضرت ظرف را به وي بازگردان. وآله فرستاد علیه اهللا صلی  ام عبد اهللا ظرف شیري براي افطار رسول خدا سوزان،

ام عبد  اي؟ این گوسفند را از کجا آورده: سپس فرمود. از گوسفند خویش: ام عبد اهللا گفت اي؟ این شیر را از کجا آورده: فرستاد که

مد و عرض وآله آ علیه اهللا صلی  ام عبد اهللا نزد پیامبر خدا فرداي آن روز،. سپس ایشان، شیر را آشامید. ام از مال خود خریده: اهللا گفت

به خاطر گرمی هوا و درازي روز، ظرف شیري برایتان فرستادم؛ اما شما آن را همراه پیکی باز گرداندي؟ پیامبر ! اي پیامبر خدا :کرد

اند که  به همین، پیامبران، فرمان یافته) 4(ولَا تَعملَ الَّا صالحاً؛   بِذَلک اُمرَت الرُّسلُ اَنْ لَا تَأکُلَ الَّا طَیباً«: وآله فرمود علیه اهللا صلی  خدا

 «.انجام ندهند  جز حالل نخورند و جز کار نیک،

اثْنَتَا عشْرَةَ خَصلَۀً ینْبغی للرَّجلِ الْمسلمِ اَنْ یتَعلَّمها فی ! یا علی«: فرماید السالم می علیه بر همین اساس در وصیتش به امام علی

عبةِ اَردائنَّۀٌ الْما سنْهم عباَرا فَرِیضَۀٌ ونْها یأکُلُ  مرِفَۀُ بِمعا الْفَرِیضَۀُ فَالْمفَاَم با اَدنْهم عباَردوازده خصلت است که ! یا علی) 5(؛ ...و

ادب ] جزء[مابقی  سزاوار است انسان مسلمان در رابطه با غذا خوردن فرا گیرد؛ که چهارتا از آن واجب و چهارتاي دیگر سنت و

 «. ...خورد شناخت به آن چیزي است که می] یکی از واجبات[  :است] سفره[

 
 اثر لقمه حالل

اي که در  دنبال دارد، به گونه اي برخوردار بوده و آثار بسیاري را به دست آوردن روزي حالل از اهمیت فوق العاده از دیدگاه اسالم به

کسی که شب را از ) 6(مغْفُوراً لَه؛   منْ طَلَبِ الْحلَالِ بات  منْ بات کَالّاً«: وآله آمده است که علیه اهللا صلی  کلمات گهربار رسول خدا

 «.خستگی طلب حالل بخوابد، آمورزیده خوابیده است

وآله  علیه اهللا صلی  کشد، دوست دارد؛ چنانکه رسول خدا دست آوردن لقمه حالل زحمت می خداوند متعال چنین انسانی را که براي به

 «.اش را در زحمت طلب حالل ببیند خداوند دوست دارد بنده) 7(انَّ اهللاَ یحب اَنْ یرَي عبده تَعباً فی طَلَبِ الْحلَالِ؛ «: فرماید می

ثبات قدم در دین از  ، و)8(السالم آثار و فواید گوناگونی از روزي حالل ذکر شده است که استجابت دعا  علیهم در سخنان معصومین

لَا تَدع طَلَب الرِّزقِ منْ حلِّه فَانَّه عونٌ «: کند که فرمود السالم نقل می علیه از قول امام صادق» عمرو بن سیف ازدي«. جملۀ آن است

 «.کند طلب روزي حالل را فرو مگذار، که روزي حالل تو را در دینداري کمک می) 9(لَک علَی دینک؛ 

ورزند، رغبت  به تجربه ثابت شده است که کسانی که به دنبال روزي حالل هستند و بر مخلوط نشدن مالشان با مال حرام اصرار می

اي پر  کسانی که شکمشان را با هر مال و لقمه  در مقابل،. مخصوصاً امور عبادي دارند  تري براي انجام کارهاي خیر، و توفیق بیش

 .گیرد میلی تمام وجودشان را فرا می معنویات دورند و اگر عبادتی انجام دهند، کسالت و بیکنند، از بسیاري از  می

آهویی براي یکی از علماي بزرگ فرستاد،   یکی از پادشاهان،«: دقت علماي اسالم درباره لقمه حالل تا بدان حد است که نقل است

ام، و هنگام  صید کرده  ام، ن آن را با تیري که به دست خودم ساختهو پیام داد که این آهو حالل است، از گوشت آن بخور؛ زیرا م

 .ام بر اسبی سوار بودم که آن اسب را از پدرم ارث برده  صید آن،

از گوشت این   :به یاد دارم یکی از پادشاهان به حضور استادم آمد و دو پرنده دریایی به او تقدیم کرد و گفت: آن عالم در پاسخ گفت

سخن در غذایی   سخن درباره این دو پرنده نیست،: استادم گفت. ام ن این دو پرنده را با سگ شکاري خودم صید کردهدو بخور، م

نیرومند شده است؟ بنابراین، اگر فرض   زنی را خورده تا براي صید، مرغ کدام پیره  دهی؟ آن سگ، است که به سگ شکاري خود می

صید کرده باشی؛ باز   خودت، در حالی که بر اسب به ارث رسیده از پدرت سوار بودي، بگیریم این آهویی که خودت با تیر ساختۀ

 (10(» کشیده را خورده است که نیروي حمل تو را براي صید یافته است؟ مهم آن است که این اسب، علف کدام ستم

 
 لقمه حرام. ب

اند؛ اما تأثیرات بسیاري، از دید ظاهري آنان مخفی  برده پی دانشمندان به برخی از تأثیرات غذا بر روح و جسم انسان  چنانکه گذشت،

 .مانده است؛ چرا که هر چیزي با درك مادي انسان و آزمایشات، قابل مشاهده و بررسی نیست

 گرچه در دید ظاهري فرقی بین غذاي حالل و حرام نیست؛ اما لقمۀ حرام. یکی از این موارد، تأثیر لقمۀ حرام بر وجود انسان است



تأثیري بر جان آدمی دارد که کشف آن از محدودة علوم ظاهري بشر خارج است، و وظیفۀ ادیان الهی، بیان همین امور باطنی است 

 .که در دسترس بشر نیست

خواري چه اثرات سویی بر جان و دل آدمی دارد، بحث مفصلی است؛ ولی اجماالً باید دانست که بسیاري از گناهان،  اینکه حرام

وقتی جان . سازد کند، جان آدمی را آلوده می همانند آب آلوده که جسم را بیمار می  در آلودگی روح آدمی دارد و لقمۀ حرام،ریشه 

شود؛ بلکه ناخواسته در سراشیبی سقوط قرار  انسان آلوده گشت، نه تنها هیچ عبادت و دعایی از انسان مورد قبول واقع نمی

 .گیرد می

در تحلیل علل واقعه عاشورا خطاب به مردمی که در روز عاشورا به جنگ او آمده بودند و حاضر به سکوت و السالم  علیه امام حسین

کنید؛ در حالی که من شما را  شوید و سخن مرا گوش نمی چرا ساکت نمی! واي بر شما«: فرماید می  گوش دادن به سخنانش نبودند،

شما . شود و کسی که نافرمانی نماید، هالك و کافر خواهد شد ند، هدایت میکنم؟ کسی که از من اطاعت ک به راه هدایت دعوت می

 «.دهید کنید، گوش به سخن من نمی مرا اطاعت نمی

به تحقیق که شکمهاي شما از ) 11(فَقَد ملئَت بطُونُکُم منَ الْحرَامِ وطُبِع علَی قُلُوبِکُم؛ «: فرماید بعد حضرت در علت این مسئله می

 «.زده شده است] قساوت[ام پر شده و به قلبهاي شما مهر حر

السالم و فرزندان او را تشنه به  علیه باعث شد که امام معصوم -که به اصطالح مسلمان نیز بودند  -هاي حرامِ یاران یزید  لقمه

 .یاندازنداش را به اسارت بگیرند و براي این اقدام جشن و پایکوبی به راه ب شهادت برسانند و خانواده

کند و فضائل  غذاي حرام قلب را تاریک و روح را ظلمانی می. از نظر رابطه معنوي نیز آثار خوردن غذاي حرام غیر قابل انکار است

 .سازد اخالقی را ضعیف می

سومین خلیفۀ » مهدي«رئیس تشریفات دربار   فضل بن ربیع،«: کند که نقل می» مروج الذهب«در » مسعودي«مورخ معروف 

قاضی مشهور، که از دانشمندان نامی اهل تسنن بود و در علم فقه و حدیث (روزي شریک بن عبد اهللا نخعی : گوید عباسی، می

داشتند، و براي قضاوت از دیگران  اهل تسنن او را بزرگ می. مهارت داشت و داراي هوشی سرشار و استعدادي قابل مالحظه بود

مهدي او را گرامی داشت و از وي . به مالقات خلیفه آمد.) ستودند را در محکمۀ قضا می دانستند و عدالتش تر می بهتر و الیق

یا منصب قضاوت پایتخت را بپذیرد، یا به فرزندان خلیفه علم و حدیث بیاموزد، و یا یک : خواست که یکی از سه کار را انتخاب کند

کرد به هر نحو شده خود  جست و سعی می دولت آن روز احتراز میشریک از تماس زیاد با دربار و رجال . وعده غذا با او صرف کند

را در دستگاه آنها وارد نسازد و دامنش آلوده نگردد؛ و لذا از پذیرش هر سه پیشنهاد خلیفه عذر خواست؛ ولی مهدي عباسی عذر او 

تر از تقبل آن دو  خوردن غذا آسان: شریک فکري کرد و بعد پیش خود گفت. حتماً یکی از آنها را اختیار کن: را نپذیرفت و گفت

) و طبعاً حرام(خلیفه هم دستور داد غذاي بسیار لذیذ . از اینرو، آمادگی خود را براي صرف غذا با خلیفه اعالم داشت. کار دیگر است

از صرف غذا، بعد . تهیه کنند، سپس سفره گستردند و انواع غذاي رنگارنگ بر آن نهادند و شریک و خلیفه مشغول صرف آن شدند

 !این پیرمرد بعد از خوردن این غذا هرگز بوي رستگاري را نخواهد دید: ناظر آشپزخانۀ دربار رو به خلیفه کرد و گفت

گونه شد، و شریک بن عبد اهللا بعد از این ماجرا، هم به تعلیم فرزندان آنها پرداخت و هم منصب  مطلب همین: فضل بن ربیع گوید

زد،  حواله دادند، درباره مبلغ آن چانه می) حسابدار دربار(پس از آنکه مستمري او را به دفتر نویس . پذیرفتقضاوت را از سوي آنها 

 (12(» .ام ام، دینم را فروخته تر از پارچه فروخته به خدا مهم: گفت. اي مگر پارچه فروخته: دفتر نویس گفت

 
 اثر لقمه حرام

ترین موانع رسیدن  ترین عوامل هالکت انسان و مهم مال حرام را از بزرگ» معراج السعادة«اهللا در کتاب  رحمه مرحوم مال احمد نراقی

اند، به سبب خوردن مال حرام بوده  تر کسانی که به هالکت رسیده بیش«: فرماید کند و می معرفی می] دنیوي و اُخروي[به سعادت 

داند که خوردن حرام، اعظم  کسی که تأمل کند، می... ۀ آن استاند، به واسط و اکثر مردمی که از فیوضات و سعادات محروم مانده

 «.تر مانعی است براي اتصال به عالم انوار و قوي] باز داشته[حجابی است که بندگان را از وصول به درجۀ ابرار 

کجا؟ و نطفه را که از مال  حرام روییده شده باشد کجا و قابلیت انوار عالم قدس  آري، دلی که از لقمۀ«: فرماید ایشان در ادامه می



مردم به هم رسیده باشد با مرتبه رفیعۀ انس با پروردگار چه کار؟ چگونه پرتو لمعات عالم نور، به دلی تابد که بخار غذاي حرام، آن 

 (13( »شود که کثافات مال مشتبه آن را آلوده و چرك نموده باشد؟ را تاریک کرده؟ و کی پاکیزگی و صفا از براي نفس حاصل می

 :آید عبارت است از دست می السالم به علیهم برخی از اثرات لقمۀ حرام که از سخنان و کلمات گهربار معصومین

 
 آثار فردي لقمه حرام

شود؛ چنانکه بسیاري از افراد به سبب آلوده شدن به آن، از سعادت  کسب مال حرام و دوري نکردن از آن، باعث هالکت انسان می

قطعاً در مسیر . اند اند، در نتیجه به نکبتهاي دنیا و آخرت دچار شده یق رسیدن به درجات کمال را پیدا نکردهمحروم شده و توف

اند؛ اما به ناگاه مسیر زندگیشان عوض شده و انگشت  ایم که از همه نظر مورد تأیید همۀ مردم بوده زندگی به افراد بسیاري برخورده

به . گردد درستی زندگی این افراد بررسی شود، به خوبی رد پاي مال حرام مشاهده می گر بها. اند تعجب را بر دهان همه گذارده

نَبِی و أَخَذْت   اعلَم اَنِّی خَدمت اَربعمائَۀَ! یا بنَی«: فرماید همین خاطر است که لقمان حکیم در البالي وصایاي خویش به فرزندش می

کَلَم عباَر هِمنْ کَلَامیمه و ات :،کفَظْ قَلْبلَاةِ فَاحی الصف ذَا کُنْتالْغَیرِ   ا یتی بف ذَا کُنْتا و ،لْقَکفَظْ حةِ فَاحدائلَی الْمع ذَا کُنْتا و

یغمبر را خدمت کردم و از سخنان آنان بدان که من چهار صد پ! پسرجان) 14(فَاحفَظْ عینَک، و اذَا کُنْت بینَ الْخَلْقَ فَاحفَظْ لسانَک؛ 

در خانۀ مردم . 3. سر سفره مواظب گلویت باش. 2]. و با حضور قلب باش[در حال نماز دلت را نگه دار . 1: چهار جمله انتخاب کردم

 «.میان مردم زبانت را حفظ کن. 4. دار چشمت را نگه

یا گیر کردن استخوان نیست؛ بلکه این وصیت که از البالي  حفاظت از حلق به معناي نخوردن لقمه بزرگ  معناي این کالم،

اي از گلوي فرد مسلمان رد شود و به  دست آمده گویاي این نکته است که نباید اجازه داد هر لقمه معاشرت با چهار صد نبی الهی به

 .گوشت و خون تبدیل شود

و عدم شفاعت اهل ) 18(، لعن فرشتگان )17(، سیاهی دل )16(، عدم قبولی اعمال )15(عدم استجابت دعا : در سخنان اولیاي دین

 .السالم از جمله آثار لقمۀ حرام است علیهم بیت

السالم شرفیاب بودم که مردي به نام ابو ایمن حضور آن حضرت  علیه در محضر امام باقر«: کند که روایت می» ابی العباس مکبر»

حضرت . وآله کافی است علیه اهللا صلی  عی هستند که براي امت، شفاعت پیغمبر اکرممردم مغرور شده و مد! اي ابا جعفر :رسید و گفت

چگونه این مردم ! اي ابا ایمن واي بر تو: طوري که آثار غضب از چهره مبارکش هویدا گشت و فرمود سخت متغیر و خشمگین شد، به

درازي به اموال و  و هر لقمه حرامی را خورده و دستمرتکب هر منکري شده و شهوات خود را انجام دهند ] اگر[کنند که  فکر می

 (19(» وآله داشته باشند؟ علیه اهللا صلی  چشم به شفاعت پیغمبر] توانند باز می[نوامیس دیگران بکنند، 

 بر فرزندان و) 21(شود،  و موجب عذاب الهی می) 20(همچنین عالوه بر آنکه مال حرام به معنی شریک نمودن شیطان در آن است 

الْحرَامِ یبِینُ فی الذُّریۀِ؛   کَسب«: فرماید السالم دربارة تأثیر لقمۀ حرام بر فرزندان می علیه امام صادق. گذارد نسلهاي بعد نیز تأثیر می

 «.شود آثار کسب حرام در نسلهاي بعد آشکار می) 22(

 
 آثار اجتماعی لقمه حرام

ه وقتی فرد فرد اجتماع از گرفتن مال حرام ابایی نداشته باشند و هر کس تنها به دهد ک بررسی آثار اجتماعی مال حرام نشان می

و   بندد، دوستی از جامعه رخت برمی این فکر باشد که چگونه جیب خود را پر نموده و جیب دیگران را خالی کند، روح برادري و نوع

 .ر سرنوشت اجتماع در گرو تغییر اخالق و رفتار مردم استافتد؛ چه اینکه تغیی اخالق اجتماعی در جامعه به خطر می  در نتیجه،

گذارد؛ چرا که درآمدهاي حرام  هایی که برگرفته از درآمدهاي حرام است، بر رفتار و اخالق اجتماعی اثر نامطلوب می بنابراین، لقمه

تر، وقتی انسان راه خود را بر کسب  ضحبه تعبیر وا. برد شود و صلح و صفا را از بین می در جامعه، منشأ ایجاد کینه و دشمنی می

  حریمهاي اجتماعی را نیز نادیده خواهد گرفت و دیگر فرقی میان خیانت،  حرام باز دید و براي لقمه حالل و حرام تفاوتی قائل نشد،

 .نخواهد گذارد، و لذا امنیت جامعه از بین خواهد رفت... دزدي، کاله برداري، و

و نسل انسانی را   گردد، و نه تنها فرد را از انسانیت ساقط، جامعه موجب از بین رفتن فضایل می همچنین گسترش لقمۀ حرام در



  اندازد و باعث متالشی شدن اصول اخالق اجتماعی شده، در اثر فروپاشی این اصول، کند؛ بلکه اجتماع را به مخاطره می فاسد می

 .شود بندوباري می جامعه دچار هرج و مرج و بی

انَّ اَخْوف ما اَخَاف علَی اُمتی منْ بعدي هذه «: بریم وآله به پایان می علیه اهللا صلی  را با سخنی هشدار دهنده از رسول اکرم این بخش

 «.ترسم، این درآمدهاي حرام است ترین چیزي که بر امت خود از آن می بیمناك) 23(الْمکَاسب الْحرَام؛ 

 
 ناك غذاي شبهه. ج

توان یافت که در اندیشۀ مال و ثروت  تر انسانی را می امروزه کم. ناك مالی است که حالل و حرام بودن آن معلوم نیست لقمه شبهه

عالقۀ شدید به مال و منال، انسانها را به کار دو چندان واداشته . اندوزي نامید توان عصر حاضر را عصر ثروت و مال نباشد؛ بلکه می

عالقه  دوند و گاه در شک میان حالل و حرام، دست آوردن آن می گاه غافل از حالل و حرام بودن مال، تنها در پِی بهاست، تا آنجا که 

: فرماید وآله است که می علیه اهللا صلی  این مطلب همان پیشگویی رسول مکرم اسالم. نماید و عشق ثروت آنان را به خود جذب می

رسد که براي آنان  براي مردم زمانی فرا می) 24(ام منْ حرَامٍ؛  لَا یبالی الْمرْء بِما أخَذَ الْمالَ اَمنْ حلَالٍ لَیأتینَّ علَی النَّاسِ زمانٌ«

 «اند، آیا از حالل است یا حرام؟ کند که مال را از کجا به دست آورده تفاوتی نمی

نزدیک نشود؛ چرا که نزدیک شدن به پرتگاه معصیت و حرام،  دستور اسالم این است که انسان مسلمان به مال یا غذاي شبهه ناك

منْ وقَع فی الشُّبهات، وقَع فی «: فرماید وآله است که می علیه اهللا صلی  دهد و این تعبیر رسول خدا احتمال پرت شدن را افزایش می

هر که در چیزهاي ) 25(إِنَّ لکُلِّ ملک حمى و إِنَّ حمى اللَّه تَعالَى محارِمه؛ الْحرَامِ کَالرَّاعی حولَ الْحمى یوشک أَنْ یقَع فیه أَلَا 

رود که  بیم می] که هر آینه[در حرام خواهد افتاد، همانند چوپانی که در اطراف قُرُق، گوسفند بچراند ] ناخواسته[ناك افتد،  شبهه

 «.د و قرق خداوند در زمین محرمات اوستبدانید که هر پادشاهی قرقی دار. در قرق افتد

ناك  پرهیزکارترین مردم کسی است که در کنار امور شبهه) 26(اَورع النَّاسِ منْ وقَف عنْد الشُّبهۀِ؛ «: فرماید السالم می علیه امام صادق

 «.توقف نماید) که معلوم نیست حالل است یا حرام(

سیب را برداشته و از . دید سیبی بر روي آب روان است. یلی در کنار نهر آبی نشسته بودروزي پدر جناب مقدس اردب«: نقل است

بدین جهت در مسیر آب . آن قدري تناول کرد؛ اما ناگهان پشیمان شد که چرا بدون اجازه صاحبش در آن تصرف کرده است

مالک . آمد سیب داشت و آب از آن باغ بیرون می باالخره به باغی رسید که درخت. حرکت کرد تا ببیند این سیب از کجا آمده است

. شوم راضی نمی: گفت. دهم قیمتش را می: گفت. آن مرد رضایت نداد. آن را یافت و ماجرا را شرح داد و از او طلب رضایت کرد

اگر . و الل و مفلوجدختري دارم کر و کور و کچل . شوم من با یک شرط از شما راضی می: باالخره بعد از اصرار زیاد صاحب باغ گفت

عقد را . اي جز این ندارد، پذیرفت و تن به این ازدواج داد پدر مقدس اردبیلی که دید چاره. دهم نمایی، رضایت می با او ازدواج می

از حجله بیرون آمد و نزد پدر . شب زفاف داخل حجله شد و دختر خوش جمال و صحیح و سالمی را در حجله دید. جاري کردند

این همان است؛ اما اینکه گفتم کور است؛ چون : گفت! آن دختري که براي من وصف کردي، این نیست  :و گفت عروس رفت

گفتم الل است؛ یعنی با مرد بیگانه سخن . و اینکه گفتم کچل است؛ یعنی مویش را نامحرمی ندیده  چشمش نامحرمی را ندیده،

من مدتها انتظار داشتم که این دختر را به همسري مثل شما بدهم و . استنگفته و گفتم مفلوج است؛ یعنی از خانه بیرون نرفته 

و البته از چنین پدري باید ) 27(» .چون جدیت شما را در رضایت گرفتن براي خوردن یک سیب دیدم، این شرط را قرار دادم

 .پسري همچون مقدس اردبیلی تربیت شود

از هر نوع آلودگی ظاهري به دور باشد، به همین خاطر غذاها را در ظرفهاي گونه که انسان سعی دارد غذایش  همان: خالصه آنکه

اش را از هر نوع آلودگی به  باید تالش نماید غذاي خود و خانواده  کند، سرپوشیده و دور از دستهاي آلوده و گرد و غبار نگهداري می

 .حرام نیز حفظ نماید

 اهللا و برکاته والسالم علیکم و رحمه

 97وحید شهوندي مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی فارس بهمن ماه 
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