
 

 

 یاترزق و روزی در آیات و روا

 های رزق و روزی اقسام و ویژگی

 اشاره

َوَمـاِمـْن: »ای مقدر شده اساتبر اساآ آیات قرآن، برای هر موجودی، روزی ویژه
َها ِهِرْزقو َعَلیاللَّ ِفياأَلْرِضِإالَّ ة  ه[ کانیسات مگار ]این نیا  در زما  چ جنبنادهیو ها» 1:«َدابَّ

َعِلیم ِبكو». خداوند نیگ که «اش بر عهده خداست یروز َشيء  داناد باه هار  است، می 2«لِّ
موجود چه انادازه روزی دهاد کاه مایاه فسااد و تبااهی نگاردد. در حقیقات هماه 
موجودات با تمام کثرت و گستردگی خود، برای ادامه حیات خاود لحظاه باه لحظاه 

های گوناگونی دارند، چه به صاورت ماادی باشاد یاا معناوی. بار اسااآ  نیازمندی
تردید به علت العلال و مسابب االساباب کاه  ای بی دی نیگ هر پدیدهبینی توحی جهان

 هاست.   شود و روزی نیگ یکی از این پدیده خداوند است، منتهی می
در جلسه پیش فلسفه وسعت و تنگی رزق را بیان کردیم. اکنون در ادامه، اقساام رزق 

 کنیم. و روزی و مقدر شدن آن از سوی خدا را بررسی می

 رزق  فیتعر 

گیرد و نیاگ  برداری قرار می رزق از نظر لغوی، به معنای آن چیگی است که مورد بهره
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در اصبالح نیاگ رزق، چیاگی اسات کاه بهاره  1به معنای عبای خداوند آمده است.
بندگان خدا باشد و اقسام آنچه که بدان نیازمند است، از خوراک، پوشاک، آشاامیدنی 

به معنای عبا و بخشاش پای در پای از ساوی در واقت رزق  2شود. و ... را شامل می
هاای  خداوند است، خواه مادی باشد یا معنوی، اعم از خاوراک یاا پوشااک یاا بهره

های انسان گاه مادی و گاه معنوی  مندی شود. از آنجا که بهره دیگری که از آن برده می
نیاگ  است؛ بنابراین رزق و روزی تنها شامل مصادیق مادی نشده و مصادیق معنوی را

گیرد، هر چند آنچه بیشتر در اذهان جاا افتااده اسات، صاورت ماادی رزق  در بر می
 است. 

  یاقسام رزق و روز 

خداوند سبحان همه موجودات جهان هستی را به اندازه و با حساب و کتاب آفریاده 
و بر همه آنها احاطه دارد. رزق و روزی نیگ از جمله اموری است که خلقت آنها توأم 

ْنَیاأَ»گیری است:  زهبا اندا الدُّ َِ ْمِفياْلَحَیا ْمَمِعیَشَتهو هو
َُ اَبْی َُ َقَسْم َكَنْحنو وَنَرْحَمَتَربِّ ْمَیْقِسمو هو

ـا ِممَّ ـَكَفْیـر  َربِّ اَوَرْحَمـتو ـْخِریًّ ْمَبْعًضـاسو ـهو ِخـَذَبْعضو ِلَیتَّ َدَرَجات  ْمَفْوَقَبْع   اَبْعَضهو َُ َوَرَفْع
وَن ل[ معااش ینند، ماا ]وسااک م مییه رحمت پروردگارت را تقسکا آنانند یآ» 3:«َیْجَمعو

م و برخای از آناان را از ]نظار[ درجاات یا ردهکم یانشان تقسیا میآنان را در زندگی دن
گار[ را در خادمت یم تا بعضای از آنهاا بعضای ]دیا  گر[ قرار دادهیباالتر از بعضی ]د

نیاگ  اماام علای .«اندوزند، بهتر است  یرند و رحمت پروردگار تو از آنچه آنان میگ
ْم   َفَقَسَم »درباره تقسیم روزی توسط خدا فرموده است:  ْم   َبْيَنه  ْنَيا   َمَعاِيَُّه  ْم ِملَن اللدُّ لَعه  َِ َو َو

م َعه  ِِ شان را بین آنها تقسیم نموده و هار کاس را  پس روز  و وسائل آسایش» 4 «:َمَوا
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ا  )که سگاوار او دانست از قبیل فقار و غناا  هدر دنیا )با حکمت و مصلحت  در مرتب
 «.و خوشی و بد  و مانند آنها  قرار داد

اگرچااه رزق و روزی بنااا باار آیااات و روایااات، اقسااام مختلفاای دارد؛ امااا در یاا  
 توان آن را به دو بخش مادی و معنوی تقسیم کرد. بندی کلی می تقسیم

 یرزق ماد. 1

باشاد و انساان و تماام  زنادگی دنیاوی می رزق مادی، همان رزقی است کاه الزماه
موجودات زنده در این جهان برای زنده ماندن و بقای نسل، باه آن نیازمندناد؛ مانناد 

واِمـْن»فرماید:  این آیه شریفه که می لو اِکِبَهاَوکو َُ واِفيَم واًلَفاْمشو اأَلْرَضَذلو مو ِذيَجَعَلَلكو َوالَّ هو
 شو ُُّ ِرْزِقِهَوِإَلْیِهال د؛ پاس در یان را بارا  شاما رام گردانیه زماکاسای کاوسات » 1:«ورو

. «گ باه ساو  اوساتید و رستاخید و از روز  ]خدا[ بخوریفراخنا  آن رهسپار شو
همه موجودات عالم سهمی از روزی مادی دارند، به شرطی که بقیاه موجاودات، آن 

ند. خداوندی که خالق سهم را از بین نبرند و نابود نسازند یا غاصبانه آن را مال  نشو
خلق است، روزی آنها را بر عهده دارد و روزی هیچ موجاودی ناگد خادا فراماوش 

َها»نشده است:  ِهِرْزقو َعَلیاللَّ ِفياأَلْرِضِإالَّ ة   2«.َوَماِمْنَدابَّ
 بددم  زددگ  مگدد  ین یددر     ددو    

 

 3د ددر بآق بد بوآا بشدد ن ر ددم  ددم   
 

ای هستند که در آیات به آنها  های مادی از جمله رزق ها، باران، طعام، حیوانات و میوه
 هایی است که عبارتند از: دارای ویژگی ،رزق مادی بنا بر آیات 4 اشاره شده است.

 بیطالف( 

گاه باه « طیب»واژه  5طیب به معنای هر چیگی است که حالل و سازگار با طبت باشد.
مفسران مراد از طیباات «. حالل»ه آمده است و گاه به همراه واژ« رزق»تنهایی در کنار 
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واِفـ»را در آیه  ُو ِذیَنآَم ْلِهيَِللَّ ْزِققو َباِتِمَنالرِّ یِّ ِتيَأْفَرَجِلِعَباِدِهَوالطَّ ِهالَّ َةاللَّ َُ َمِزی ْلَمْنَحرَّ يقو
اآلَیاِتِلَقْو لو َتصِّ ْنَیاَفاِلَصًةَیْوَماْلِقَیاَمِةَکَذِلَكنو الدُّ َِ ـوَناْلَحَیا َیْعَلمو هاای لذیاذ از  خوردنی 1«م 

کند و نیگ چیگهای حاالل کاه آدمای  اند که انسان با آن ارتگاق می انواع مختلف دانسته
کناد کاه باه دور از هار گوناه پلیادی و  در زندگی و بقای خود از آنها اساتمداد می

 2مخصوص مؤمنان است.
ر کنار رزق آمده است، حاالل د« طیب»همراه با واژه « حالل»در تمامی آیاتی که واژه 

بـاً»تر از طیب بیان شده است. برای مثال در آیه  مقدم َحـَماًلَطیِّ ـهو اللَّ مو اَرَزَقكو واِممَّ لو ؛ 3«َفكو
بخش بودن بارای نفاس و جسام توجاه شاده  ابتدا به حالل بودن غذا و سپس لذت

ذاهایی مانناد است. بدین معنا که غذای انسان باید از طیباات تهیاه شاود و نبایاد غا
گوشت مردار که طبت مردم از آنها نفرت دارد و اسالم نیگ آنهاا را منات کارده اسات، 

 مصرف شود.

 حالل ب(

و چیگی اسات کاه ممناوعیتی در  4به معنای باز کردن گره آمده« حّل العقدة»حالل از 
نشاین شادن ایان واژه در  آن وجود نداشته و استفاده از آن مجاز و مشروع است. هم

بدین معناست که هر رزق مقدر شده خدا برای بنادگانش « رزق»خی آیات با واژه بر
بـاً»مانند آیه:  ،حالل است َحَماًلَطیِّ هو اللَّ مو اَرَزَقكو واِممَّ لو و از آنچاه خداوناد روز  » 5:«َوکو
حال اگر انسان راه نادرستی را بارای کساب  .«دیگه را بخورکیحالل و پا ،دهیشما گردان
شود و حارام شادن رزق از  محروم می ،نتخاب کند، از رزق حالل مقدر شدهروزی ا

                                                           
چه کسی زینتها  الهی را که برا  بندگان خاود آفریاده، و روزیهاا  پااکیگه را »بگو:  : »23. اعراف: 1

اند؛ )اگر چاه دیگاران  ت که ایمان آوردهاینها در زندگی دنیا، برا  کسانی اس»بگو: « حرام کرده است؟!

این گونه آیات )خود  را « نیگ با آنها مشارکت دارند؛ ولی  در قیامت، خالس )برا  مؤمنان  خواهد بود.

 «دهیم! برا  کسانی که آگاهند، شرح می
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باه کاه شود. اگر چه باید توجه داشت  مخالفت با اوامر الهی در کسب رزق ناشی می
 شود. درآمد و دستاورد حاصل از راه نامشروع و حرام، رزق گفته نمی

تاأثیرات عمیقای بار  دتوانا ، میناک دقت و توجه به لقمه حالل و پرهیگ از لقمه شبهه
از رزمندگان دوران دفااع مقادآ  یکی، ین متقیحاج محمدحسوجود آدمی بگذارد. 

 نقل کرده است:  یهلاّله نورال بید حبیشه یخور درباره حالل
ه مغازه ما بود و کاار یکه شاگرد همسا یهلاّله نورال بید حبیقبل از انقالب با شه

کرد.  یبار جا به جا م یدست یبا گار دیداشت، دوست بودم. او هر روز با یسخت
هام  یگ باودیانجاا، هام پشات میا ییایانکاه بی  روز به او گفتم: تو قبل از ای

و  ی. چارا رهاا کاردیشاد یت هام نمین همه اذینجا بود؛ ایشتر از ایحقوقت ب
، اماا در مغاازه ییگو ی؟ او گفت: درست میده ین کار سخت را انجام میا یآمد
 یشاترین کار سود بیگفت و از ا یدروغ م یس را به مشتراستادم قیمت جن یقبل
 یخدمت حاج آقاا مهاد یشدم. روز یبرد، اما از راه حرام؛ لذا من ناراحت م یم

ح دادم یه را توضای)که از دانشمندان و عارفان بنام شهرضا بود  رفتم و قض یامام
ر؟ یاا خیارم حالل اسات یگ یکه من م یا حقوقیکند، آ یم ین کاریکه استادم چن

ن حاال یانادارد. باا ا یشما اشکال یبرا یاو حرام است، ول یحاج آقا گفت: برا
ن کار ید، ناراحت بودم؛ لذا آن کار راحت را رها کردم و ایچسب یچون به دلم نم

د باود یبه حالل و حرام مق یلید بگرگوار خین شهیدانم. ا یسخت را بهتر از آن م
ها و بنده خالس خدا بودن  جه این رعایتشد. نتی یو نماز اول وقتش هم ترک نم
 1هم شهادت در راه خدا بود.

لی حلوا هدیه فرستاد. خواست  معاویه این  د  ُدؤ  نقل است روزی معاویه برای ا بُواال سو 
بود که با این کار نوعی دلجویی و تألیف قلب کارده و محبات ابواالساود را از اماام 

ای از حلاوا  دختران ابواالسود وارد شد. لقماهبرگرداند. در این هنگام یکی از  علی
اّم  برگرفت و داخل دهان گذاشت. پدر گفت: دخترم! حلاوا را بیارون بیااور. ایان س 
است. معاویه این حلوا را فرستاده تا محبت علی را از ما بگیرد. دخترش گفت: زشت 

آن لقماه را  خواهد ما را از این بگرگوار جدا کند؟ هرگاگ! آنگااه باد این مردک. او می
                                                           

 .3154، شماره 53/02/5293 ؛«خوری با کار دشوار حالل» ؛. ر.ک: روزنامه ایران1
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 1قی کرد و پس آورد.

 یرزق معنو . ۲

شاود،  رزق معنوی مانند توفیقاتی است که از سوی پروردگار نصیب برخی افاراد می
به شرط اینکه از خود لیاقت نشان دهند. برای مثال علم، روزی افراد است و خادا باه 

عنوی، کند. شرکت در مجالس م اندازه شایستگی و ظرفیت هر کس به وی عنایت می
هاایی معناوی  توّسالت، مجالس درآ، مبالعات وسایت بارای فهام و تعقال، روزی

ذیال آیاه  برناد. اماام صاادق هستند که شایستگان به اندازه معینی از آن بهاره می
ِإَلیَطَعاِمهِ» ِراإِلْنَسانو ظو ُْ منظور از این طعام، علم است؛ یعنی انسان »فرموده است:  2«َفْلَی

 3«.آموزد ه علم خود را از چه کسی میباید نگاه کند ک
توان به بهشت و غذای بهشتی و بهره بردن از قرآن  رزق معنوی مصادیقی دارد که می

 اشاره کرد.

 یبهشت یبهشت و غذا الف(

ـ»در آیه را مفسران مراد از رزق  ُو ـِذیَنآَم ْخـِرَجالَّ ِلیو ـات 
َُ َبیِّ ِهمو ْمآَیاِتاللَّ وَعَلْیكو واًلَیْتلو واَوَرسو

تَ ـات 
َُّ َج ْدِفْلـهو ِهَوَیْعَمْلَصاِلًحایو ْؤِمْنِباللَّ وِرَوَمْنیو ُُّ َماِتِإَلیال لو اِلَحاِتِمَنالظُّ واالصَّ ْجـِريَعِملو

ِرْزًقا َلهو هو َفاِلِدیَنِفیَهاَأَبًداَقْدَأْحَسَناللَّ  اند. بهشت و رزق معنوی دانسته 4«ِمْنَتْحِتَهااأَلْنَهارو
 دادهاند کاه باه مؤمناان  برخی دیگر افگون بر این معنا، آن را رزق ایمانی نیاگ دانساته

 5است.
                                                           

، 59ای؛ ج  اده آملی و محمدباقر کمارهز ؛ ترجمه: حسن حسنالبراعه منهاجاّله هاشمی خویی؛  . حبیب1

 .511ص 

 .34. عبس: 2

 .4؛ ص االختصاصمحمد بن محمد مفید؛ . 3

کند تا کساانی را کاه ایماان آورده و   : پیامبر  که آیات روشنگر خدا را بر شما تالوت می55. طالق: 4

ه خادا بگارود و کاار ها به سو  روشنایی بیرون برد و هر کاس با اند، از تاریکي  کارها  شایسته کرده

آورد جاوداناه در آن  هایی که از زیر ]درختان[ آن جویبارها روان است، در مای شایسته کند، او را در باغ

 مانند، قبعاً خدا روز  را برا  او خوش کرده است.  می
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 بهره بردن از قرآنب(  

ـوَن»فرمایاد:  که خداوناد می گاه رزق، به معنای بهره بردن از قرآن است؛ چنان َوَتْجَعلو
وَن بو َكذِّ ْمتو كو ْمَأنَّ که خدا روزی شما کارده اسات، یعنی حظ خودتان را از قرآنی   ؛1«ِرْزَقكو

تکذیب آن قرار ندهید. برخی مفسران آن را به معنای بهره بردن از قارآن و حفاظ آن 
دائمای اسات و  ،با توجه به معنای اصبالحی رزق، قرآن که بنا بار آیاات 2اند.  دانسته

تواند در آن تغییر و تحول ایجااد کناد، رزقای اسات کاه بنادگان شایساته  کسی نمی
 د از آن بهره ببرند.توانن می

 خداوند  یده رزق تیحتم

شان خراب شاده و  گویند وضت اقتصادی شاید از بسیاری از افراد شنیده باشید که می
شان بسته شده است. اما واقعیت این اسات کاه خداوناد  رزق و روزیدر  انگار اصالً 

کارده  ای از زمین و آسمان کاه باشاند، تضامین روزی همه موجودات را در هر نقبه
ِفيِکَتـ»است:  لٌّ ْسَتْوَدَعَهاکو َهاَومو ْسَتَقرَّ مو َهاَوَیْعَلمو ِهِرْزقو َعَلیاللَّ ِفياأَلْرِضِإالَّ ة  َوَماِمْنَدابَّ اب 
 ِبین 

اش بر عهده خداسات و  یه[ روزکنیست مگر ]این نیا  در زم  چ جنبندهیو ه» 3:«مو
. در «تابی روشن ]ثبت[ اساتکنها[ در یهمه ]ا داند،  ]او[ قرارگاه و محل مردنش را می

َن »نیگ آمده است:  خدا سخنی از رسول
َ
لِق   َجِميلَ    َو َللْو أ ِِ لوا َعَللى  اْلَخََل ْن   اْجَتَمع 

َ
وا   أ َيْصلِرف 

وا  َعْنَك  يع  َِ َ  َلَك َلْم َيْسَت دِّ اگر تمام مخلوقاات عاالم جمات شاوند و بخواهناد » «:َشْيئًا َقْد ق 
 4«.توانند برایت رقم خورده از او بگیرند، نمیچیگی را که 

یکی از پیامبران بگر  الهی است کاه در زماان پادشااهی جبّاار و  حضرت دانیال
کارد. باه دساتور بخات نصار او را دساتگیر  زندگی می« رص  بُخُت ن  »ستمگری به نام 

ال باه کردند و در چاهی انداختند و حیوانات درنده را بر سرش ریختند. خداوند متعا
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یکی دیگر از پیامران خود وحی نمود که بارای دانیاال خاوراکی ببارد. عارض کارد: 
پروردگارا دانیال کجاست؟! خباب رسید: از قریه بیرون شو، آنگاه کفتاری باه ساراغ 

آید. دنبال آن کفتار برو تا تو را به مکان دانیال راهنماایی کناد. آن پیاامبر باه راه  تو می
چاه رسید و طبق دستور خدا خوراک را بارای او در چااه سارازیر  افتاد تا اینکه به آن

 1کرد.
 د ددر  نادده بد بآدق بوآا  ددم

 

 2یزدر  قسن   م  د  بده ري دن  دم     
 

های خداوند و نظاام حااکم  ها و آفریده رازقیت خداوند بدین معناست که همه پدیده
ای آفریاده  ا باه گوناهاند و خداوند بندگانش ر بر آنها با تدبیر و اراده او به وجود آمده

ها را باا  تا نیازمند او باشند. خداوند نیگ منابت و مراحل الزم برای رفت ایان نیازمنادی
بخشش خویش در نظام آفرینش تدبیر کرده است. البته آنچه انسان از راه حرام ماورد 

دهد، رزق خدا نیست و نباید وسیله معصیت را باه خادا نسابت  برداری قرار می بهره
ـَهاَل»را که خداوند نیگ تشریت عمل زشت را از خود نفی کرده اسات: داد؛ چ اللَّ ـْلِإنَّ قو

وَن ِهَمااَلَتْعَلمو وَنَعَلیاللَّ ولو ِباْلَتْحَشاِءَأَتقو رو ار زشات فرماان کابگو قبعاً خادا باه » 3:«َیْأمو
 .  «دیده  دانید به خدا نسبت می ه نمیکگ  را یا چیدهد آ  نمی

ترین موضوعاتی اسات کاه باا  های موجودات زنده از جالب یازمندیموضوع تأمین ن
شااود. در گذشااته  گذشاات زمااان و پیشاارفت علاام، پاارده از اساارار آن برداشااته می

ای  اندیشیدند که اگر در اعماق دریاهاا موجاودات زناده دانشمندان بسیاری به این می
ا ریشه اصالی غاذاها شود؟ زیر ها از چه راهی تأمین می وجود داشته باشند، غذای آن
گردد که آنها هم نیازمند به نور آفتااب هساتند و در اعمااق  به نباتات و گیاهان بر می

متر، نوری وجود ندارد. امروزه معلوم شده است که نور آفتااب، گیاهاان  700بیش از 
دهاد و هنگاامی کاه مرحلاه  بینی را در سبح آب و در بستر اماواج پارورش می ذره

روناد و سافره  دریا فارو می قای به اعما چون میوه رسیده مودند، همتکامل خود را پی
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ساازند. از ساوی دیگار از میاان  ژرفای آب فراهم می ۀنعمت را برای موجودات زند
هایی وجود دارناد کاه در ظلمات  پره کنند، شب پرندگانی که از ماهیان دریا تغذیه می

ا اماواج مخصوصای کاه از روند و ب چون غواصی ماهر به اعماق آب فرو می شب هم
کنند. روزی رساندن خداوند  نمایند، صید خود را شناسایی و شکار می خود صادر می

انگیگ است. از جنینی که در شکم مادر قرار گرفته  به موجودات مختلف، بسیار حیرت
کس در آن جایگاه تاری  اسرارآمیگ به او دسترسی ندارد تا حشرات گوناگونی  و هیچ

الی درختاان، بار فاراز  های پر پایچ و خام، در الباه تاری  زمین و النه که در اعماق
 1کنند، هیچ ی  از علم او پنهان نیستند. ها زندگی می ها و در قعر دره کوه

وَن»از نظر مفسران آیه  ِطقو ُْ ْمَت كو ِمْ َلَماَأنَّ َلَحقٌّ هو َماِءَواأَلْرِضِإنَّ السَّ بیاانگر حتمای 2؛«َفَوَربِّ
دهد که روزی او تضمین  وزی است. خداوند در آیه اخیر به انسان اطمینان میبودن ر

کاار باه  . های جهاان هساتی بنگارد ... شده است تا بتواند با خیال راحت به شگفتی
جایی رسیده است که خداوند با آن عظمت و قدرتش برای اطمینان دادن باه بنادگان 

کند که آنچاه باه شاما در  اد میالنفس و حریس سوگند ی شکاک و دیرباور و ضعیف
های داده شده، گفته شده، همه حق است و هیچ شا  و  زمینه رزق و روزی و وعده

بدانید آنچه خداوند بارای »فرموده است:  که امام علی چنان 3تردیدی در آن نیست.
اندیشای و پیادا  رسد؛ هر چند در چاره کم و کاست به او می بنده مقدر کرده است، بی

های کسب روزی ناتوان باشد و نیگ بایش از آنچاه خداوناد بارایش مقادر  هکردن را
 4«.اندیش باشد کرده، به او نرسد؛ هر چند بسیار زرنگ و چاره

 یرابطه تالش و روز 

چه خداوند تعالی روز  را تضمین کرده است، اما این تضمین بدان معناا نیسات  اگر
نناد؛ ک آسمان برا  او مائده نازل میآورند و یا از  اش می س را در خانهکه روز  هر ک
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بینی شاده  ه در عالم طبیعت منابت تأمین روز  جانداران پیشکه مقصود آن است کبل
َرِفیَهـا»فرماید:  ه قرآن میکاست؛ چنان  ِفیَهـاَوَقـدَّ ََ َوَجَعَلِفیَهاَرَواِسيَِمْنَفْوِقَهاَوَبـاَر

َسَو ام  اِئِلیَنَأْقَواَتَهاِفيَأْرَبَعِةَأیَّ هاا نهااد و  وهکن[ از فراز آن ]لنگرآسا[ یو در ]زم» 1:«اًءِللسَّ
رد کار  یاگ  ی آن را در چهاار روز انادازهکد آورد و مواد خورایر فراوان پدیدر آن خ

باا ایان حاال  .«شان[ استیازهایدرست ]و متناسب با ن دگان کنن ستخوادره[ برا  ک]
رد و از منابت گسترده الهی آن را به دسات کوشش کباید  ،برا  به دست آوردن روز 
َمـا»ای جگ سعی و تالش خود نادارد:  آورد؛ چرا که انسان بهره ْنَسـاِنِإالَّ ِِ َوَأْنَلـْیَسِل

 2«.َسَعی
در واقت میان مقدر شدن روزی و تالش انسان برای کسب آن، هایچ تضاادی وجاود 

را   دهاد، انساان زق و روزی خبر میکه از تقدیر ر که قرآن نیگ در عین این ندارد؛ چنان
ِذي»کند:  برای به دست آوردن همان روزی مقدر، به تالش و کوشش دعوت می َوالَّ هو

 ورو شو ُُّ واِمْنِرْزِقِهَوِإَلْیِهال لو اِکِبَهاَوکو َُ واِفيَم واًلَفاْمشو اأَلْرَضَذلو مو ه کاسی کاوست » 3:«َجَعَلَلكو
د و از روز  ]خادا[ ید، پس در فراخنا  آن رهسپار شوین را برا  شما رام گردانیزم

ٌِ   َطَللب  »نیگ فرماوده اسات:  خدا . رسول«گ به سو  اوستید و رستاخیبخور   اْلَجلََل
يَضٌة َعَلى ِل   َفِر ْسِلمو   ك  ْسِلَمة  م  به دنبال روزی حالل رفتن، بر هر مارد و زن مسالمان » 4«:َو م 

   «.واجب و الزم است
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