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سبك معيشت

خداي رحمان به طور حتم او را مي بخشد 
اما خداي مهرباني كه به س�ادگي از حق 
خودش مي گذرد و تمام خطاهاي چندين 
و چند س�اله يك بنده را در كمتر از چند 
ثانيه ناديده مي گي�رد و توبه اش را قبول 
مي كند، درباره حق الناس بسيار سختگير 
اس�ت و فردي كه حقي از كسي بر عهده 
او اس�ت بايد اين حق را بپ�ردازد وگرنه 
خ�دا نيز اي�ن حق را ب�ر او نمي بخش�د. 
عرفاي بزرگ، س�الكان الي اهلل و بزرگان 
ديني همه و همه با تقيد در رعايت حالل 
و حرام به راه هاي آس�ماني رس�يده اند 
و رم�ز رس�يدن آنه�ا ب�ه اي�ن كرامات 
چيزي نب�وده ج�ز توجه به لقم�ه اي كه 
مي خورند و پولي كه به دس�ت مي آورند

   9 جزء از 10 جزء عبادت
اهميت روزي حالل به حدي اس��ت كه ش��رط قبولي 
طاعات و عبادات نيز به اين مسئله بازمي گردد به گونه اي 
كه بر اس��اس يكي از روايات وقتي فردي به رسول اكرم 
مراجعه و از او سؤال كرد چه كار كنم كه دعايم مستجاب 
ش��ود حضرت فرمودند لقم��ه ات را پاك ك��ن دعايت 
مستجاب مي ش��ود. نمونه اين حديث و روايات از سوي 
پيامبر اكرم و ائمه اطهار )ع( فراوان ذكر ش��ده اس��ت و 
اين نشان دهنده اهميت توجه به كسب روزي حالل در 

مكتب اسالم است. 
در حديثي از پيامبر اكرم )ص( نقل شده است كه عبادت 
10 جزء دارد كه 9 جزء آن كسب روزي حالل است. اين 
حديث نشان مي دهد كه اهميت تالش براي كسب روزي 

حالل تا چه حد زياد است؟ 
پول هاي بادآورده و رؤياي يك شبه پولدار شدن مي تواند 
تاوان گراني براي انسان ها داشته باشد و در عوض تالش 
براي كسب روزي حالل و به دس��ت آوردن مال حالل 
و پاكيزه مي تواند باعث ش��ود تا انس��ان از نظر روحي و 

جسمي از سالمت برخوردار باشد. 
   مصاديق مال حرام

اما شايد سؤالي كه براي همه ما پيش مي آيد اين است كه 
اصاًل مال حرام چيست و مصاديق مال حرام كدام است؟ 
بر اس��اس آنچه در آموزه هاي اسالمي آمده است صرف 
نامش��روع مال خدا و پيامبر و ائمه عليهم السالم مانند 
خمس و صدقاتي كه به امر آن بزرگواران جمع مي شود، 
تصرف نابحق كارمندان حكومت در اموال دولت اسالمي، 
خوردن مال يتيم، تصرف در مال ديگران با سوء استفاده از 
گريزگاه هاي قانوني و ظواهر حقوقي، غصب زمين و ملك 
ديگران به زور، رباخواري، رشوه، دزدي، حبس دستمزد 
كارگران و كارمندان، اجرت نوش��تن دعاها و تعويذات 
غيرتوحيدي، تكدي گري، ميراث خواري ناحق، هرگونه 
معامله از روي عدم رضايت، درآمد حاصل از هر معامله 

حرام، درآمدهاي حاصل از رفتارهاي حرامي كه معامله 
را باطل مي كند، كم فروشي، گران فروشي و. . . از مصاديق 

مال حرام است. 
در آموزه هاي اسالمي از مال حرام به عنوان آتش ياد شده 
است كه مي تواند زندگي فرد در دنيا و آخرت را به آتش 
بكش��د و در عوض توجه به حالل و حرام و تالش براي 
كسب روزي حالل مي تواند انس��ان را تا باالترين مرتبه 

بندگي و قرابت نزد پروردگار ببرد. 
   آثار لقمه حرام در زندگي

بد نيس��ت بدانيد هر چه آثار معنوى و مثبت و پرفايده 
در خوردن مال حالل است، ضّدش در مال حرام است. 
ترك نماز واجب، ترك نماز شب، قساوت قلب، بى ميلى 
به حقايق اصيل، تاريكى دل، سرسختى نشان دادن در 
مقابل حق، كسالت روح، ظلمت جان، سستى در دين، 
دست زدن به كارهاى زشت و ناشايست و بسيارى از امور 
شيطانى به طورى كه قرآن مجيد و روايات مى گويند، از 

آثار شوم حرام خوارى است. 
حجت االسالم والمسلمين محمد ميركريمي استاد حوزه 
و دانش��گاه و كارشناس علوم ديني با اش��اره به تاثيرات 
ويرانگر حرام خ��واري و خوردن لقمه ح��رام در زندگي 
مي گويد: كسي كه به حالل و حرام در زندگي خود توجه 
نكند در دنيا و آخرت از زيانكاران خواهد بود چون در دنيا 
زندگي راحتي نخواهد داشت و اثراث وضعي مال حرام، 
زندگي اش را با مشكل روبه رو مي كند و در آخرت نيز در 

پيشگاه عدل الهي مجازات مي شود. 
او مي افزايد: بر هر شخص مسلمان الزم است كه به اين 
مسائل توجه كند و به كسب روزي خود و اينكه آيا حالل 
اس��ت يا حرام مقيد باش��د با اين حال برخي از افراد را 
مي بينيم كه متأسفانه به اين مسائل توجهي نمي كنند. 
حجت االسالم والمسلمين ميركريمي مي گويد: رعايت 
حالل و حرام سخت اما در عين حال شيرين است و اگر 
كسي بتواند اين مسائل را رعايت كند در زندگي دنيوي و 

اخروي به نتايج خيلي خوبي خواهد رسيد. 
اين استاد حوزه و دانشگاه به ذكر حديثي از پيامبر اكرم 
)ص( اش��اره مي كند و مي گويد: بر اساس حديث نبوي 
عبادت 10 جزء دارد كه 9 جزء آن كس��ب روزي حالل 
اس��ت و اين حديث پيامبر گرامي اسالم نشان مي دهد 
همه ما بايد بيش از پيش به كسب روزي، درآمد و لقمه اي 

كه مي خوريم توجه داشته باشيم. 
ميركريم��ي در ادام��ه صحبت ه��اي خ��ود مي افزايد: 
انسان هاي بزرگ، عرفا و كس��اني كه به كرامتي در دنيا 
رسيده اند همه و همه به خاطر رعايت حالل و حرام در 

زندگي است. 
او مي گويد: شما افرادي را مثل شيخ رجبعلي خياط در 
نظر بگيريد كه مي شود فرشته و حتي از فرشته هم باالتر. 
همه اينها به خاطر رعايت حالل و حرام است. هركس در 
زندگي اش حداقل 40 روز ح��رام و حالل را رعايت كند 
و فقط روزي حالل بخورد، درهاي حكمت به رويش باز 
مي شود، حاال ش��ما تصور كنيد فردي تمام عمر به اين 

موضوع اهميت بدهد. 
   مال حرام حق الناس است

انساني زماني كه گناه مي كند حتي اگر تمام عمر مرتكب 
گناه شده باشد و باز حتي اگر تمام اين گناه ها كبيره باشد 
وقتي توبه كند خداي رحمان به طور حتم او را مي بخشد 
اما خداي مهرباني كه به سادگي از حق خودش مي گذرد 
و تمام خطاهاي چندين و چند ساله يك بنده را در كمتر 
از چند ثانيه ناديده مي گيرد و توبه اش را قبول مي كند، 
درباره حق الناس بسيار سختگير است و فردي كه حقي 
از كسي بر عهده او اس��ت بايد اين حق را بپردازد وگرنه 

خدا نيز اين حق را بر او نمي بخشد. 
عرفاي بزرگ، سالكان الي اهلل و بزرگان ديني همه و همه با 
تقيد در رعايت حالل و حرام به راه هاي آسماني رسيده اند 
و رمز رسيدن آنها به اين كرامات چيزي نبوده جز توجه به 

لقمه اي كه مي خورند و پولي كه به دست مي آورند. 

بس��ياري از علما و س��الكان الي اهلل اعتق��اد دارند براي 
رسيدن به قرب الهي بايد از يكسري كارها دست كشيد، 
براي همين است كه وقتي از مرحوم آيت اهلل بهجت سؤال 
كردند چه بايد بكنيم تا به قرب الهي برسيم آن مرحوم 
فرمودند نگوييد چه بكنيم بگوييد چه نكنيم. گناه نكنيم. 
اين پاسخ روشن آيت اهلل بهجت نشان مي دهد كه دوري 
از گناه، ترك محرمات و رعاي��ت حالل و حرام مي تواند 

انسان را به قرب الي اهلل برساند. 
بسياري از مصاديق حرامي كه وارد زندگي افراد مي شود 
و افراد را آلوده مي كند، حق الناس است و رهايي از اين 
حق الناس و جبران آن اراده اي ف��والدي مي خواهد كه 
البته اگر كسي واقعاً بعد از عمري بي توجهي به حالل و 
حرام بخواهد خود را اصالح كند و از شر لقمه حرام نجات 

يابد خداي متعال نيز كمكش مي كند. 
حجت االس��الم و المس��لمين ميركريم��ي در اين باره 
مي گويد: خدا عاشق اين است كه بنده اش توبه و بخواهد 
خود را اصالح كند بنابراين وقتي فردي از مال حرام توبه 

كند خدا نيز كمكش مي كند تا او بتواند جبران نمايد. 
او مي افزايد: رهايي از ش��ر لقمه حرام و توبه از خوردن 
لقمه حرام و جبران مال حرامي كه وارد زندگي ش��ده 
اس��ت راهكارها و ش��رايطي دارد ك��ه در كتب مختلف 
توضيحات كام��ل آن آمده اس��ت و اف��راد مي توانند با 
مراجعه به دفتر مرجع تقليد يا نماينده شرعي او در اين 

باره تحقيق كنند. 
اين اس��تاد حوزه و دانش��گاه با بيان اينكه گاهي اوقات 
ش��يطان از راه هاي مختلف ب��راي فريب انس��ان وارد 
مي ش��ود، اضافه مي كند: گاهي اوقات برخي از افراد كه 
آلوده به مال حرام ش��ده اند با خود مي گويند ديگر توبه 
كردن فايده اي ندارد. من آلوده به مال حرام ش��ده ام و 
امكان اينكه توبه كنم نيست. فرض بگيريم كه توبه هم 
كردم حق الناس مردم را چه كار كنم و چطور با اين همه 
حرامي كه خورده ام خدا مرا مي بخشد. اما نبايد فراموش 
كرد كه خدا هم مهربان است و هم ياري كننده بندگانش 
و اگر كسي واقعا تصميم به ترك كسب مال حرام و رهايي 
از شر لقمه حرام داشته باشد خدا كمكش مي كند. حتي 
براي كسي كه يك عمر خمس نداده است و حاال بعد از 
سال ها مي خواهد مالش را پاك كند، راهكارهايي مثل 
مصالحه با مرجع تقليد يا نماينده شرعي او وجود دارد، 

بنابراين كسي نبايد نا اميد شود. 
حجت االس��الم والمس��لمين ميركريم��ي در ادام��ه 
صحبت هاي خود مي گويد: ش��ما افرادي مثل ش��هيد 
برونسي را ببينيد. اين فرد به خاطر رعايت حالل وحرام 
و به اين خاطر كه هرگز حاضر نبود به هر قيمتي معيشت 
خود و خانواده اش را تأمين كند به مقامي در دنيا مي رسد 
كه مورد عنايت حضرت فاطمه )س( نيز قرار مي گيرد. 

اين استاد حوزه و دانش��گاه در پايان صحبت هاي خود 
خاطر نش��ان مي كند: انجام كارهاي مستحبي، كمك 
كردن به ديگران، انف��اق، دوري از گناه، ترك معصيت 
و انجام اعم��ال واجب همه خوب و كارهايي ارزش��مند 
هستند اما بايد بدانيم كه مهم تر از همه اينها كسب روزي 

حالل و توجه به رعايت حالل و حرام در زندگي است. 

   مهدي ارجمند
دست خودم نيس�ت، وقتي صحبت از لقمه حالل مي شود ناخودآگاه 
ياد سردار دالور فاطمي جبهه ها شهيد عبدالحسين برونسي مي افتم. 
مردي كه رعايت حالل و حرام و اصرار و پافشاري اش براي دوري از گناه 
از او يك انسان آسماني ساخت.  كسي كه يك كارگر ساده بود، كارهاي 
عمراني و س�اختماني انجام مي داد و او را با نام اوس�تا عبدالحس�ين 
مي شناختند اما همين بناي ساده به تعبير رهبر انقالب مي شود اعجوبه 
انقالب و آوازه اش از پيچ تلگرد مشهد تا شرق دجله مي پيچد و عالوه بر 

زمين، اهل آسمان هم او را مي شناسند. 
شهيد عبدالحسين برونسي تنها يك نمونه از افرادي است كه تقيد او 
به رعايت حالل و حرام از او انساني ساخت كه بي شك فرشته ها هم به 
حالش غبطه مي خورند و آن طور كه سعيد عاكف در كتاب »خاك هاي 
نرم كوشك« مي نويسد سردار آس�ماني جبهه ها حتي مورد عنايت 

حضرت فاطمه )س( نيز قرار مي گيرد و مكاش�فه اي بين او و حضرت 
مي شود. مكاشفه اي كه بعدها اين سردار فاطمي خودش براي اندك 
دوس�تانش تعريف مي كند و علماي بزرگ نيز بر اين مكاش�فه صحه 
مي گذارند. اين گونه است كه اوس�تا عبد الحسين برونسي مي شود 
سردار دل ها و سردار رشيد جبهه ها. اينكه كارگر ساده مشهدي بشود 
فرمانده تيپ جواداالئمه و اينكه نام عبدالحسين براي آسماني ها بيشتر 
آشنا باشد، هيچ چيزي نبود جز تقيد اين سردار فاطمي به رعايت حالل 
و حرام.  لقمه حرام در زندگي انسان ها نقش بسيار مهمي دارد و تاثيرات 
اين لقمه بر جسم و روح انكار ناپذير است و البته خوردن لقمه حرام نيز 

تاثيرات بسيار بدي به جاي مي گذارد. 
شايد برخي از ما افراد به خاطر مشغله فراوان و درگير شدن با مسائل 
مختلف زندگي به پولي كه به دست مي آوريم و به لقمه اي كه مي خوريم 
خيلي توجه نداشته باشيم. اينكه مثالً اين لقمه پاك است؟ حالل است 

يا خداي ناكرده آتش است؟ 
لقمه حرام تاثيرات بسيار بدي در زندگي دارد و اگر كسي اين مسئله 
را رعايت نكند به طور حتم در زندگي دنيوي و اخروي دچار مش�كل 
مي شود. خوردن لقمه حرام و مال شبهه دار يا از روي آگاهي است يا از 
روي نا آگاهي. اگر كسي از روي آگاهي مالي را تصرف كند كه حرام باشد 
يا لقمه اي بخورد كه از مال حرام تهيه شده باشد به طور حتم در زندگي با 
مشكالت عديده اي روبه رو مي شود و در آخرت مجازات سختي خواهد 
شد. اما حتي اگر كسي از روي نا آگاهي مال شبهه داري مصرف كند اين 
مال و اين لقمه در زندگي انسان اثرات منفي خواهد گذاشت براي همين 

است كه بايد به اين موضوع به طور جدي توجه داشته باشيم. 
دقت در كسب و كار و به دست آوردن پول از راه درست، قانوني و شرعي 
و پرهيز از طمع و حرص مي تواند باعث شود تا انسان در كسب روزي 

حالل وضعيت بهتري داشته باشد. 

    حسين گل محمدی
اوستا عبدالحس��ين برونس��ي يا همان شهيد 
برونس��ي يكي از رزمندگان دالور و فرماندهان 
شجاع جبهه هاي حق عليه باطل بود كه قبل از 
انقالب به كار بنايي مشغول بود، اما رعايت حالل 
و حرام از او فردي ساخت كه اكنون نامش براي 

اهالي آسمان نيز بسيار آشناست. 
عبدالحسين برونسي سوم ش��هريور 1۳۲1 در 
روستاي گلبوي كدكن از توابع تربت حيدريه در 
خراسان رضوي متولد مي شود و در زندگي اش 
هميشه به عنوان انس��اني با خدا طوري رفتار 
مي كرد ك��ه حتي يك ري��ال مال ح��رام وارد 

زندگي اش نشود. 
همين مجاهدت و تالش او در راه كسب روزي 
حالل باعث شد تا بعد از سال ها مبارزه با رژيم شاه 

در كنار مبارزه با نفس خودش آسماني شود. 
توجه شهيد برونس��ي به رعايت حالل و حرام 
از همان دوران جواني و زماني كه او در روس��تا 
زندگي مي كرد آغاز شده بود. زماني كه موضوع 
تقس��يمات ارضي پيش آم��د و زمين ها را بين 
كشاورزان تقسيم كردند.  با اينكه بسياري از مردم 
خوشحال بودند اما عبدالحسين نگران بود مبادا 
در اين كار حالل و حرام اختالط شود و پدرش 

ناني شبهه دار بر سر سفره بياورد. 
اين تقيد اوستا عبدالحسين به رعايت حالل و 
حرام ادامه داشت تا اينكه از روستا راهي مشهد 
مي شود. ابتدا براي زيارت مي رود اما بعد از مدتي 
همسر و فرزندان خردسال خود را نيز به مشهد 

مي آورد. 
عبدالحس��ين برونس��ي ابتدا براي كار به يك 
سبزي فروشي در مشهد مي رود اما بعد از مدتي 
متوجه مي ش��ود كه صاحب سبزي فروشي در 
كاس��بي اش حالل و حرام را رعايت نمي كند و 

عمداً به سبزي ها آب مي زند تا سنگين شوند. 
عبدالحس��ين متوجه اين موضوع مي شود و به 
صاحب سبزي فروشي تذكر مي دهد اما او قبول 

نمي كند. 
عبدالحس��ين آدم��ي نب��ود ك��ه بتوان��د اين 
حرام خواري ه��ا را تحمل كند ب��ا خودش فكر 
مي كند اگر ادامه بدهد او ه��م در گناه صاحب 
سبزي فروشي شريك است براي همين اين كار 

را رها مي كند. 

او سپس در يك لبنياتي مشغول به كار مي شود 
مزد روزانه اش در لبنياتي دو برابر سبزي فروشي 
است اما عبدالحس��ين مراقب است كه خداي 
ناكرده اين پول حرام نباشد براي همين خيلي 

حواسش جمع است. 
يك روز متوجه مي ش��ود صاح��ب لبنياتي در 
شيرها آب مخلوط مي كند و ترازو را نيز سبك تر 
مي گيرد براي همين حسابي عصباني مي شود و 
به صاحب لبنياتي اعتراض مي كند كه اين كار 

شما كم فروشي و حرام است. 
صاح��ب لبنياتي ب��ه او مي گويد: اينجا ش��هر 
است و اگر مي خواهي پيش��رفت كني بايد اين 
كارها را بكني وگرنه نمي تواني به جايي برسي. 

عبدالحس��ين اما از اين حرف بس��يار ناراحت 
مي شود و از لبنياتي نيز مي آيد بيرون. 

وقتي به منزل مي رسد موضوع را با همسرش در 
ميان مي گذارد و مي گويد صاحب لبنياتي حالل 
و حرام را رعايت نمي كرد. وقتي به او تذكر دادم 
هم قبول نكرد و اگر به اين كار ادامه بدهم، من 

هم در گناه او شريك هستم. 
يكي، دو روزي مي گذرد و عبد الحسين بايد براي 
تأمين معيشت زندگي اش كاري بكند، اما مانده 
است كه چه كاري بايد انجام دهد تا حرام نباشد 
و صددرصد پولش حالل باشد، تا اينكه تصميم 
مي گيرد برود س��ر گذر شايد كس��ي او را براي 
كارگري ببرد. همي��ن كار را مي كند و مي رود 
س��ر گذر و بعد به عنوان يك كارگر ساده با يك 

بنا همراه مي شود. 
مدتي كه مي گ��ذرد عبد الحس��ين ديگر براي 
خودش مي شود يك اوستا بنا و از آن روز به بعد 
همه او را با نام اوستا عبدالحسين مي شناسند؛ 
اوستاي درس��تكاري كه انجام دادن كار به نحو 
احسن و دريافت دس��تمزد حالل از هر چيزي 

برايش مهم تر است. 
عبد الحسين اما در كنار روحيه تقيد به رعايت 
حالل و حرام، روحيه مبارزه با ظلم و س��تم را 
نيز دارد، براي همي��ن وارد فعاليت هاي انقالب 
مي شود و مبارزه با رژيم ستمشاهي را نيز آغاز 

مي كند. 
آشنايي عبدالحسين با آيت اهلل خامنه اي نقطه 
عطف زندگي اوست و قبل از انقالب در مشهد 
در كارهاي مبارزاتي مشاركت داشتند. كم كم 
رفاقت اوستا عبدالحسين با حضرت آقا بيشتر 
و بيشتر مي ش��ود تا جايي كه مي شوند محرم 

اسرار يكديگر. 
بعد از مدتي انقالب مي ش��ود و با شروع جنگ 
تحميلي عبد الحس��ين وارد س��پاه مي شود و 
چون انس��ان با اخالص و مومني بوده اس��ت تا 
رده فرماندهي هم پيش مي رود و با اينكه سواد 
زيادي نداشت اما نقش مهمي در هدايت نيروها 

و انسجام آنها ايفا كرد. 
تقيد به رعايت حالل و حرام باعث مي شود تا 
اوستا عبدالحسين بروسني كه حاال همه او را 
به نام حاجي برونس��ي مي شناسند در جبهه 
مكاش��فه اي بين او و حضرت فاطمه )س( رخ 

دهد. مكاشفه اي عجيب كه شرح كامل آن در 
كتاب خاك هاي نرم كوشك آمده است و باعث 
مي شود تا حاجي برونسي نيروهايش را به طور 

معجزه آسايي از محور عبور دهد. 
شهيد برونسي يك الگوي تمام عيار از مجاهدت 
و تالش هاي خس��تگي ناپذير در راه خدا بود. 
ش��خصيت او جنبه هاي ممتازي داش��ت كه 
هريك از اين جنبه ها به تنهايي بايستي مورد 
تجليل ق��رار گيرد. او يك كارگر س��ختكوش 
بود كه با كار س��نگين بنايي و ب��ه عنوان يك 
كارگر س��اختماني با عرق جبين خويش رزق 
حالل براي امرار معاش خانواده خويش كسب 

مي نمود. 
مهدى  برونسي فرزند سردار شهيد عبدالحسين 
برونسي درباره او مي گويد: شهيد برونسي روي 
بيت المال و كسب رزق حالل حساسيت زيادي 
داشت. زماني كه ش��هيد برونسي از سفر حج 
برگشت از مكه يك دس��تگاه تلويزيون رنگي 
به هم��راه آورده بود. با اين ح��ال تصور ما اين 
بود كه اين تلويزيون را براي استفاده در منزل 
آورده است اما ايشان گفتند كه تلويزيون را با 
سودش مي فروش��م و پول حج را به بيت المال 

بازمي گردانم.
 زماني كه برادر دو ساله ام به علت بيماري نياز 
به انتقال به بيمارستان داشت با وجود اينكه 
شب بود اما شهيد برونسي به رغم تأكيد مادرم 
حاضر نمي ش��ود براي انتق��ال او از خودروي 
س��پاه اس��تفاده كند و مي گويد اين خودرو 
تنها براي خدمت به سپاه، جنگ و رزمندگان 
استفاده مي شود. ش��هيد برونسي يك كارگر 
ساده بود كه به مقام فرماندهي سپاه رسيده 
بود با اي��ن حال ادوات كارگ��ري را در حياط 
خانه آويزان ك��رده بودند تا فراموش نكند كه 

چه كسي بوده است. 
عبدالحسين برونسي كارگر ساده مشهدي كه 
كسب روزي حالل از همه چيز برايش مهم تر بود 
در ۲۳ اسفند 6۳ در شرق دجله آسماني شد و 

روح بلندش به سمت معبودش پرواز كرد.

نگاهي به زندگي پاك و مخلصانه شهيد برونسي

يك ريال مال حرام 
به زندگي اوستا عبدالحسين وارد نشد

سبك تعالي

اوستا عبدالحسين برونسي يا همان 
شهيد برونسي يكي از رزمندگان 
دالور و فرماندهان شجاع جبهه هاي 
حق عليه باطل در زندگي اش هميشه 
به عن�وان انس�اني با خ�دا طوري 
رفت�ار مي كرد كه حت�ي يك ريال 
مال حرام وارد زندگي اش نش�ود. 
توجه ش�هيد برونس�ي به رعايت 
حالل و حرام از همان دوران جواني 
و زمان�ي ك�ه او در روس�تا زندگي 
مي كرد آغاز ش�ده ب�ود. زماني كه 
موضوع تقسيمات ارضي پيش آمد 
و زمين ها را بين كشاورزان تقسيم 
كردن�د. با اينكه بس�ياري از مردم 
خوش�حال بودند اما عبدالحسين 
نگران بود مبادا در اي�ن كار حالل 
و ح�رام اخت�الط ش�ود و پ�درش 
ناني ش�بهه دار بر سر سفره بياورد

لقمه اي  پاكيزه   به دور  از آتش 
رزق حالل و تأثير آن در سالمت زندگي 

اهميت روزي حالل به حدي است كه شرط 
قبولي طاعات و عبادات نيز به اين مسئله 
بازمي گردد به گونه اي كه بر اساس يكي از 
روايات وقتي فردي به رسول اكرم مراجعه 
و از او س�ؤال كرد چه كار كنم كه دعايم 
مستجاب شود حضرت فرمودند لقمه ات 
را پاك كن دعايت مس�تجاب مي ش�ود. 
نمونه اين حديث و روايات از سوي پيامبر 
اكرم و ائمه اطهار )ع( فراوان ذكر ش�ده 
است و اين نشان دهنده اهميت توجه به 
كسب روزي حالل در مكتب اسالم است


