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نقش در آمد های ناشی از کسب و کار های حرام و مکروه در معنی داری سبک زندگی
از منظر آموزه های دینی
حسین جالئی

نوبری 1

 1دانشیار و هیئت علمی گروه معارف اسالمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز-ایران ،عضو شورای پژوهشی مرکز توسعه پژوهش های بین رشته ای معارف
اسالمی و علوم سالمت منطقه  2کشور

چکیده
ا شتغال و داشتن حرفه و شغل مناسب از جمله مسائلی که از ابتدای آغاز زندگی بشریت مورد توجه همه انسان ها بوده و
هست و در این میان اشتغال جوانان که آینده سازان این جامعه بشریت هستند از اهمیت دو چندان برخوردار است شغل و
حرفه مناسب عالوه بر تأمین نیازمندی های اقتصادی آثار تربیتی روان شناختی اجتماعی و معنوی نیز دارد .در این مقاله به
دنبال پاسخ به این سوال که آیا کسب کار حرام و مکره از نظر شرع مبین اسالم در زندگی انسان ها پیامدی دارد؟ هستیم و با
استفاده از آموزه های دینی و اسالمی و با روش توصیفی وکتابخانه ای این آثار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .کسب در
آمد از راه ارائه برخی خدمات و دادوستد بعضی از کاال ها  ،ممنوع و حرام یا تنزیه شده و مکروه است  .و باتوجه به ارزش باالی
کار از نظر قرآن و روایات در این مجموعه به ارزش کسب و کار از نظر اسالم و مفهوم شناسی کسب و کار حرام و مکره و
معرفی کسب و کار های حرام و مکره و آثار منفی کسب و کار های حرام و مکروه از دیدگاه اسالم پرداخته شده است ؛که گویا
ی ارزش کار از نظر اسالم است و این ویژگی های کار ،موجب کمال و تکامل وجودی انسان و عقل ،عزت  ،سعادت ،خوشبختی
و رحمت الهی است.
واژههای کلیدی :آثار ،حرام ،مکروه ،کسب وکار
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مقدمه
باتوجه به نقش کار وعمل درإعتالی حیات اقتصادی واجتماعی .فرهنگی جامعه .کوشش برای إرتقای فرهنگ کار و زودودن
عوامل مزاحم وبازدارنده یک ضرورت اعتقادی ملی است .فرهنگ کار می تواند زمینه ساز مناسب برای سخت کوشی وخالقیت
وابتکارات ،نوآوری ها واحساس تعهد ومسئولیت پذیری و وجدان کاری  ،انضباط اجتماعی واخالق رادرجامعه عظیم کارکشور
فراهم سازد درفرهنگ اسالمی کار وتالش مانند مجاهدت در راه خدا ،ارزشمند ومقدس است ،تا آنجاکه فضیلت کسی که برای
روزی خود تالش می کند برتر و باالتر از عابد بیکارشناخته شده است ودرمقابل تنبلی و بیکاری مظهر نقص  ،پوچی و ابتزال
معرفی شده است .آیات قرآنی و روایاتی از بزرگان دین دررابطه با کار وجود دارد که بعضی ازآنها کار را هدف خلقت  ،شعار
ن
مومن ،جهاد ،عزت  ،شخصیت ،عامل اعتماد به نفس و ....می شمارند.کما اینکه خداوند چنین می فرماید « :هُوَ أَنْشَ َأکُمْ مِ َ
الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمََّ تُوبُوا إِلَیْهِ إِنََّ رَبَِّی قَرِیبٌ مُجِیبٌ » اوشما را از زمین پدید آورد و 1درآن شما را استقرار داد
.....که خود یکی ازآشکارترین آیه دررابطه با کارآفرینی است.
اهمیت موضوع
اهمیت کسب وکار از نظردین مبین اسالم
دربینش اسالمی میزان کار وتالش ازآنچنانی قداست وارزشی برخورداراست که هم ردیف جهاد ومبارزه بادشمن معرفی
گردیده است .چنانکه نبی اکرم «صل اهلل علیه وآل وسلم» کار وکوشش را همانند جهاد در راه خدا مقدس دانسته وکارگر را
تشبیه به مجاهد فی سبیل اهلل می نماید و همان اجر وپاداش را برای او متذکر می گردد .باتوجه به آیات قرآن خداوند متعالی
انسانها رابه کسب روزی حالل دعوت کرده وآنهارا ازحرام خواری وانجام کارهای نامشروع نهی کرده و آنرا پیروی ازشیطان می
س کُلُوا مِمََّا فِی الْأَرْضِ حَلَالًا طَیَِّبًا وَلَا تَتََّبِعُوا خُطُوَاتِ الشََّیْطَانِ إِنََّهُ لَکُمْ عَدُوٌَّ مُبِینٌ » اى مردم! از
خواند ومی فرماید  «:یَا أَیَُّهَا النََّا ُ
آنچه در زمین ،حالل و پاکیزه است ،بخورید و از گامهاى (وسوسه انگیز) شیطان ،پیروى نکنید .براستى که او دشمن آشکار
شماست « .کُلُوا » کنایه از انواع تصرفات که شامل تغذیه نیز میگردد .برشخص مسلمان واجب که درحد ضرورت وبه قدرتوان
کارکند و مخارج خود وخانواده اش راتامین سازد .شغل انسان باید مباح ونیزمالی را که صرف هزینه های زندگی خود می کند
بایستی حالل باشد .اولیای گرامی اسالم همواره پیروان خودرا ازپستی وذلت درخواست وطلب ازدیگران بازمی داشتند ومی
کوشیدند تا آنان رابه عزت وبزرگواری عادت دهند .ازآنان می خواستند که حتی در سخت ترین شرایط ازکارشرافتمندانه برای
امور معاش خود دست برندارند و با سعی وکوشش خودرا ازدیگران بی نیازسازند.
مفهوم شناسی
الف)معانی لغوی کسب وکار حرام ومکروه
استعمال کاردرمعانی مختلف بیانگرگستردگی وغنای باالی این کلمه درفرهنگ لغت فارسی می باشد
1
 .هود.61 ،
2
. .بقره .168،
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-1کار :شغل،عمل،پیشه ،رفتار وکردار ،آنچه درعالم خارج تحقق می یابد.
خوانش :سعی وجهد ،رزم وجنگ،کشت ،زراعت ،مسئولیت ،وظیفه ،گرفتاری ،دشواری ودرترکیب به معنی کارنده وکشت کننده
3

آید.

به معنای منع است .وبرخی آنرامنع چیزی پیش 5
-2حرام:ممنوع وضدحالل است .حرمت ازریشه«ح.ر.م»درلغت 4
ازبه وجودآمدن
7

آن دانسته اند .به ممنوع شدن «حرام»6 «،
محرم»«،حرمات» می گویند.

ن سَیَِّئُهُ
-3مکروه :ناپسندیده وناخوش(منتهی االرب) ،ناپسند وناگوار و ناخوشآیند و دارای کراهت (ناظم االطباء) کُلَُّ ذَلِکَ کَا َ
عِنْدَ رَبَِّکَ مَکْرُوهًا که این قبیل کارها و اندیشه8های بد گناهش نزد خدا ناپسند است.درلغت از ریشه (ک ر ه ) وبه معنای
سختی که بر انسان وارد می شود.

0

9

1

ب)معانی کسب وکارحرام ومکروه ازدیدگاه قرآن
1

1
حرمه» اسم مصدر ازاحترام به
حرام دراصل به معنای منع وسخت گرفتن ونیز ضدحالل است .جمع آن «حرم» است «
2
مثل غرفه وغرفات ،ممنوع شدن به 1فرمان
معنای چیزی است که بی احترامی به آن جایز نیست وجمع آن حرمات است

تکوینی الهی است یابه وسیله بشر وگاه به حکم عقل وگاه به حکم شارع ودراصطالح دینی کاری است که از طرف خدا ممنوع و
نهی شده باشد و انجام آن گناه محسوب می شود وحرمت شیء به معنای روا نبودن هتک آن است و یا به حکم شرعی گفته
می شود که به شکل الزامی از عمل یا شیءکه به آن تعلق گرفته است منع می کند.

4

احکام شرعی فرعی به دو قسم تکلیفی و وضعی تقسیم می شوند:

.3
معین،فرهنگ معین،ج،3ص.2789
4
 .قرشی،قابوس قرآن،ج،2ص.122
5
 .ابن فارس،مقاییس اللغه  ،ج2ص.45
.6
مصطفوى ،التحقیق ،ج،2ص.204
فتح هللا،معجم الفاظ الفقه العجزی ، ،ص،373سعدی،القاموس الفقهی ،ص.7 .85
8
 .أسراء.38 ،
9
.ابن منظور،لسان العرب،ج،12ص.80
10
صاحب بن عباد،واژنامه المحیط ،ج،3ص. .255
.11
ابن فارس ،معجم مقاییس اللغه  ،ج،2ص.44
.12
راغب اصفهانی،حسین،مفردات الفاظ القرآن ،ج،5ص.229
.13
فتح هللا،معجم الغه الفقها ،ص.177
14
 .فتح هللا،عجم الفاظ الفقه الجعفری،ص .158الصدر،المعالم الجدیده  ،ص.101
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حکم تکلیفی:هر عملی که شخص مکلف انجام می دهد ازنظر شرعی دارای یکی از عنوان های پنج گانه است:
-1واجب«آنچه بایدانجام دهد»
-2مستحب«آنچه بهتر است انجام دهد»
-3مباح«آنچه انجام دادن وترک آن فرقی ندارد»
-4مکروه«آنچه بهتر است انجام ندهد»
-5حرام«آنچه نباید انجام دهد»
حکم تکلیفی می تواند درمورد واحد برای دونفر ،یکسان یا متفاوت باشد .وتعلق حکم به انسان منوط به تحقق شرایط تکلیف
1

است؛ از این رو ،انسان غیر بالغ ،دیوانه و ناتوان مکلف به عمل به آن نیست .حکم وضعی :غیراز احکام 5
تکلیفی بقیه احکام را

احکام وضعی می نامند :طهارت و نجاست ،صحت « صحیح ودرست بودن عمل»وبطالن«باطل بودن کار » ومالکیت و زوجیت ،
6

ضمان،حرمت ابدی که تعداد خاصی ندارد.

1

حکم وضعی :غیراز احکام تکلیفی بقیه احکام را احکام وضعی می نامند :طهارت ونجاست ،صحت« صحیح ودرست بودن
عمل»وبطالن«باطل بودن کار » و مالکیت و زوجیت  ،ضمان،حرمت ابدی که تعداد خاصی ندارد .البته برخی همه احکام وضعیه
را در سه قسم «سببیت و شرطیت ومانعیت» منحصر می کنند.حکم وضعی به علت اینکه غالبا موضوع و زمینه برای حکم
تکلیفی می باشد به این اسم نامیده شده است .
.1حرام درقرآن وروایات
ل وَ ُتدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکََّامِ لِتَ ْأکُلُوا فَرِیقًا مِنْ أَمْوَالِ النََّاسِ بِالْإِثْ ِم وَأَنْ ُتمْ َتعْلَمُونَ و اموال یکدیگررا به
وَلَاتَ ْأکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُ ْم بِالْبَاطِ ِ
باطل (ناحق) درمیان خود نخورید و برای خوردن بخشی از اموال حرام به گناه (قسمتی از) آن را (به عنوان رشوه) به قضات
8

ندهید ،درحالی که می دانید این کار ،گناه است.

1

امام صادق (علیه السالم)می فرمایند :مقصود مالی است که از طریق قمار بدست می آید.

9

.15
تبریزی ،اوثق الوسائل،ص.476
16
 .مشکینی،اصطالحات اصول ،ج،1ص.120
.17
بقره .188،
18
 .بهشتی نژاد،تفسیر اهل بیت علیهم السالم، ،ج،1ص.888
 .حرعاملی،وسائل ال ّ
19
شیعة ،ج  ،12ابواب ما یكتسب به ،باب  ،35ص  ،119ح  .4همان ،ج،17ص.167
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رسول اکرم (صل اهلل علیه وآل وسلم )می فرمایند :کسی که لقمه ای از مال حرام را بخورد مورد خشم وغضب الهی قرار می
گیرد .پس اگربه درگاه خداوند توبه کند ،خداوند توبه او را می پذیرد ،ولی اگر بدون توبه از دنیا برود مستحق آتش دوزخ
0

است.

2

کاربردهای حرام درقرآن
ب) حرام تکلیفی

الف) ممنوع شدن به فرمان تکوینی الهی
 -2مکروه درفقه اسالم

مکروه دراصطالح فقه اسالم  ،برای اشاره به عملی بکار می رود که انجام آن گرچه حرام نیست اما ترک آن مطلوب است
وپاداش دارد ولی انجامش عذاب ندارد مانند ،پوشیدن لباس سیاه 1درنماز یاخوردن گوشت اسب یا 2االغ .تعداد مکروهات

2

قابل إحصا نیست چه ترک هر مستحبی خود مکروه تلقی می گردد .در مکروحات هم تقلید ازمجتهد واجب است.
اقسام مکاسب
ازآن جا که تجارت وکسب وکارنقش مهمی درزندگی مردم ورشداقتصادی جامعه داردواقتصادسالم مرهون آن است ،ازاین
روباید یک فرد تاجر وکاسب پیش ازکارتجارت .نسبت به موضوعات وقوانین واحکام فقهی آن آشناگردد ،تا درمعامالت
2
ودادوستد ،درمسیر ربا ومعامالت نامشروع قرارنگیرد .امام علی (علیه السالم) می 3
احکام معامالت
فرمایند :ای تجار وکسبه؛ اول

وتجارت را یاد بگیرید.

2

4

-1کسب های واجب :آن کسب های حاللی که فردآن راشغل وپیشه خود قرارداده وغیرازآن درآمد دیگری برای تامین مخارج
زندگی خود وخانواده وحفظ آبرو ندارد ،ونظام معیشتی مردم برآن توقف دارد .مانند :کسب وکار وتالش 5
برای زندگی ازطریق

تجارت ،زراعت ،صنعت ،ومانند آن ،همچنین کسب وکاربرای حفظ نظام وتأمین احتیاجات جامعه اسالمی.
-2کسب های مستحب :کسب هایی برای کارهای مستحبی که برای جامعه و خانواده مفید وسودمند باشد ،مانندکسب برای
وسعت وگشایش روزی برخانواده «زیادترازهزینه واجب» و یا برای دستگیری ازفقرا.

ب مِ نَ ه ِ
.20
ار ا َ ْولَی ِب ِه
َاب ه
ض ٍ
ع َل ْی ِه َو ا ِْن َماتَ فَالنه ُ
َّللاُ َ
َاب ت َ
َّللا فَا ِْن ت َ
قال رسول هللا (صل هللا علیه وآل وسلم)َ :م ْن ا َ َک َل اللُّ ْق َمهَ مِ نَ ْال َح َر ِام فَقَ ْد با َء ِبغَ َ
،مجلسی،بحاراالنوار،ج،100ص.2
21
 .زحیلی ،اصول الفقه االسالم ،ج،1ص.45
22
 .خمینی،توضیح المسائل (محشی)،ج،1ص،80مسئله.80
23
 .مکارم شیرازی ،رساله توضیح المسائل،ص.324
24
قال امام علی (علیه السالم) :التجار الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر ،کافی ،ج ،5ص ،150ح.1
25
 .عالمه حلی .،تبصره المتعلمین فی احکام الدین،ص.93
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-3کسب های مکروه :کسب هایی که به جهت آثاری که دارد،انجام آن شایسته نیست ،همان طورکه در روایتی از فعل هایی
6

مانندکفن فروشی وبرده فروشی به عنوان یک شغل وتجارت درآن کاال نکوهش شده است.

-4کسب های مباح :معامالتی که نه موجب زیان افراد وجامعه است و نه مورد نیاز آنان ونسبت به انجام ویا ترک آن هیچ
7

رجحانی نباشد.

2

-5کسب های حرام :درآمدهایی که فرد آن را از راه حرام بدست می آورد این به شکل های مختلف امکان پذیر است ،مانند
8

خرید وفروش موادمخدر ،اجناس مضر وغیرپاکیزه  ،ابزارموسیقی حرام ،قمار.
برخی ازکسب های مستحب  ،مکروه و یا مباح به جهت نیازهای ضروری زندگی واجب میشوند.
تعریف مال ولقمه حرام

به تصرف غیرمجازدراموال دیگران وسرمایه ای که ازراه های مختلف غیرشرعی مانند کسب درآمدی دیگری از وقتی که به
دیگران یا دولت فروخته ایم ودراستخدام دیگری هستیم .کسب درآمد ازفروش اجناسی که خرید وفروش آنها خالف شرع
مقدس است مانند فروش مشروبات الکلی ،مواد مخدر ،ابزاروآالت موسیقی ،معامله باسرمایه مخلوط به حرام که حق تصرف
درآن رانداریم ،خریدوفروش اجناسی که برای سالمت جامعه مضر است وکسب مال حرام می گویند که از آن به خوردن مال
حرام یا همان لقمه حرام یاد می شود وخوردن مال حرام ازگناهان کبیره است ودرمنابع دینی ازمال حرام به «سحت» و
ازحرام خواری به « أکل سحت» تعبیرشده است.
0

اقسام اموال حرام

3

الف) مالی که حاصل درآمد از آن ذات حرام است مانند :سگ وخوک.
ب) مالی که به جهت حالتی یا صفتی که برآن عارض شده ،حرام شده است مانند :طعامی که با زهرمخلوط شده است.
ج) مالی که به جهت نقص وخللی که دردادن وگرفتن واردشده  ،حرام شده است مانند :اموالی که باظلم ،غصب یا خیانت
گرفته می شود.
1

مصادیق مال حرام براساس آیات قرآن:
.1

3

ربا :سوره بقره آیات 278—275
26
 .كلینی،الکافی ،ج، 5ص.114
27
 . .نظام الدین ساوجی ،جامع عباسی و تکمیل آن(محشی) ،ص.476
.28
عالمه حلی،تبصره المتعلمین فی احکام الدین،ص.93
29
 .راغب اصفهانی،مفردات الفاظ قرآن کریم،ص.400
30
 .نراقی،معراج السعاده،ص.443-442
.31
هاشمی رفسنجانی ودیگران ،فرهنگ قرآن ،ج،25ص.352-350
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.2

رشوه :سوره بقره آیه188وسوره مائده آیات 42و62

 .3غصب :سوره نسا آیات 10و29وسوره کهف آیه 79
 .4پول قمار :سوره بقره آیه 219وسوره مائده آیات 90و91
.5کسب مال ازراه باطل :سوره بقره آیه 188وسوره مائده آیه 29وسوره نساآیات 29و34و161
.6کسب مال ازراه دزدی وسرقت :سوره مائده آیه 31وسوره ممتحنه آیه 12
.7کسب مال ازراه قسم دروغ :سوره بقره آیه 188
.8کسب مال باکم فروشی :سوره اعراف آیه 85وسوره هودآیه 85وسوره مطففین آیات 3-1
.9مال مصرف شده درفحشا :سوره نسا آیه 24وسوره نورآیه 33
.10مال یتیم :سوره نساآیه 10وسوره اسراآیه 34
مصادیق مال حرام دراحادیث:
امیر المومنین(ع) فرمود :بهای فروش مردار و سگ و شراب و کابین زنا و رشوه در مورد قضاوت و مزد پیشگویی حرام است.
احکام فقهی مال حرام
اگرکسی بداند که خانه ولباسش ازمال حرام است ،نبایددرآنها تصرف کند ونمازخواندن درآنها ازروی عمد و باعلم به حرام بودن
آنها ،باطل است.

3

3

4

کسی که پول حمام را ازمال حرام پرداخت کند غسل او باطل است .
5

ازدیدگاه فقها حج با مال حرام جایز نیست.

3
3

فتوای آیت اهلل مکارم شیرازی ازمراجع تقلید ؛ اگرلباس احرام ،طواف وسعی ،پول قربانی واجرت چادر وفرشی که درآن وقوف به
عرفات ومنا می کند ،حرام باشد ،بنابراحتیاط واجب باطل است.

3

6

مخلوط شدن مال حرام با مال حالل درصورتی که مقداروصاحب آن مشخص نباشد باید خمس آن پرداخت شود.
لر ْش َوة ُ فِي اَ ْل ُح ْك ِم َو.32
ي ِ َو ا َ ِ ّ
قال امام علی (علیه السالم):اَلسُّحْ تُ ث َ َمنُ ا َ ْل َم ْیتَ ِة َو ث َ َمنُ ا َ ْلك َْل ِ
ب َو ث َ َمنُ ا َ ْلخ َْم ِر َو َم ْه ُر ا َ ْلبَ ِغ ّ
ُ
أجْ َرة ُا َ ْلكَاه ِِن،صدوق،الخصال،ج،1ص.330-329
.33
خمینی،استفتائات ،ج،1ص.145-144
34
 .خمینی،توضیح المسائل(محشی)،ج،1ص.224
35
 .محمودی،مناسک حج،ص.36
.36
مکارم شیرازی،مناسک جامع حج،ص.36
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باتوجه به اهمیت موضوع وآشنا شدن بیشترتوضیح مختصری درمورد رشوه وربا بیان می گردد.
رشوه38
درحکم وقضاوت

یکی از پدیده های ناهنجار اقتصادی که گریبانگیر بیشتر جوامع انسانی است« ،رشوه خواری» می باشد که بسان آفتی
ویرانگر ،تاروپود قانون ومقررات را ازهم گسیخته وسبب هرج ومرج می گردد .رشوه آن مزد ومالی است که برای از بین بردن
حقَّ دهند ،یا جهت حقَّ نمودن باطلی دریافت نمایند .رشوه چیزی که به کسی می دهند تا کارسازی به نا حق کند رشوه
3

دادن را رشا و رشوه گرفتن را ارتشا می گویند و رشوه به دوقسمِ تقسیم می 9شود.

4

0

 .1رشوه درحکم وقضاوت،و برای دهنده وگیرنده آن حرام بوده ودر روایات ازآن به عنوان کفر به خدا و رسول خدا یادشده است.
چنانکه امام صادق (علیه السالم) به عمار بن مروان فرمود :اما رشوه گرفتن درحکم قضاوت کفر به خداوند بزرگ می باشد.
 .2رشوه ای که برای راه افتادن یا سرعت درکار وایجاد اغماض در نظر مسئوالن رشوه خوار ،داده می شود .گرفتن این گونه
اموال نیز جایز نیست.اصطالح «جایز نیست » درمسائل شرعی وفقه مصطلح به این معناست که مکلف در تمام عمل نباید فعل
مورد نظر را انجام دهد واز این جهت با حرام فرقی ندارد) وبه خاطر زشتی رشوه ،رشوه 2خوار و رشوه دهنده از نام هایی4مانند
هدیه ،تعارف ،حق وحساب ،حق زحمت وانعام استفاده می کند ،این تغییرنام هابه هیچ وجه تغییری درماهیت وزشتی رشوه
نمی دهد وازگناهان کبیره است .اسالم رشوه رابه شدَّت مورد 3نکوهش قرارداده ومحکوم می 4
کند .قرآن کریم می فرماید :وَال
4
نخورید وآن رابه
تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِهاالَی الحُکََّامِ لِتَاْکُلُوا فَریقاً مِنْ امْوالِ النََّاسِ بِالْاثْ ِم اموال یکدیگررابه ناحقَّ

حاکمان رشوه ندهید تا بدان سبب اموال گروهی دیگررابه ناحقَّ بخورید .پیامبراکرم می فرماید:گیرنده ودهنده رشوه و واسطه
بین آن دو همگی ملعون هستند .پیامدها ومفاسد اجتماعی 5
حرام خواری و رواجِ رشوه دادن و 4رشوه خوردن عبارتند از :فساد
6

مالی واداری -نقض قوانین وحقوق اجتماعی -سنگدلی.

4

.37
خمینی ،توضیح المسائل«محشی»،ج،2ص47و.67
38

.در مقاله ای ازنویسنده باعنوان«راهكار مبارزه با مفاسد اقتصادي در حكومت علوي علیه السالم با تاكید بر نهج البالغه»درفصلنامه
مطالعات راهبردی در علوم انسانی اسالمی  ،سال سوم ،شماره  ،32زمستان1399به چاپ رسیده مالحظه فرمایید.
.39
معین،فرهنگ فارسی ،ج،2ص.1658
.40
مکارم شیرازی،تفسیر نمونه ،ج،2ص.15
الرشا فی ْال ُح ْک ِم فَ ُه َو ْال ُ
ک ْف ُر ِب ه ِ
.41
ظیم،حر عاملي ،محمد بن حسن،وسائل الشیعه ،ج. 96-94--،2صدوق
قال امام صادق (علیه السالم) :ا هما ُّ
اَّلل ْالعَ ِ
خصال ،به تصحیح علی اکبر غفاری ،ص  ،329حدیث.25
.42
خامنهای ،اجوبه االستفتائات،ص.10
.43
مکارم شیرازی،تفسیر نمونه،ج،2ص.7
44
 .بقره.185 :
الراشی َو ْال ُم ْرت َشی َو ْالماشی بَ ْینَ ُهما َم ْلعُونُونَ  .مجلسی،بحاراالنوار،ج،101ص274نوری45،
 .قال رسول هللا(صل هللا علیه وآل وسلم) :ه
مستدرک الوسائل،ج،17ص355.
46
 .سیاح ،فرهنگ سیاح ،ج،24ص.212
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ربا
ربا درلغت عرب دارای سه معناست .1 :زیادی  . 2علو  .3نمو  ،ودرعرف شرع ،زیادی در معامالت یا وام ،با شرایط خاص.
معامالت ربوی از سوی اسالم به رسمیَّت شناخته نشده و خریدار و فروشنده در چنین معامالتی ،مالک کاال و بهای آن نمی
شوند .با توجه به تاریخ وروایات ربا خواری ازشیوه های متداول کسب درآمد دردوران جاهلیت بوده و مفاسد فراوان دیگری را
موجب شده است.

قرآن کریم با لحنی جدَّی و7تأکیدآمیز به مؤمنانی که تا آن 4زمان از ربا پرهیز نمی کردند ،دستور می دهد

که اگر خود را مؤمن می دانند فوراً ربا خواری را ترک گویند و حتَّی از آنچه در معامالت فعلی خود به عنوان ربا از دیگران
طلبکارند صرف نظر نمایند ،و در صورت تداوم رباخواری برای جنگ با خدا و رسول مهیَّا شوند ربا هشت مرتبه در قرآن
شده است:

تکرار8

حاالت ربا خواران رادرقیامت به 4
9
کسانی تشبیه می کندکه براثرتماس شیطان دیوانه
 :در این آیات خداوند

الهی 1دچار خواهند شد مهمترین 5
دهند ،و به عذاب خوار کننده 5
ومجنون شده اند  ،خیروشر را تشخیص نمی 0
علت تحریم

ربا اینست که رباخواری موجب افزایش فاصله طبقاتی ،تراکم ثروت دردست عده ای محدود ومحرومیت اکثر اعضای جامعه می
شود درمعامالت ربوی ،همواره سود با اصل سرمایه ،ضمیمه شده وسرمایه جدیدی راتشکیل می دهد .سرمایه جدید دوباره
مورد ربا واقع شده وسود افزون تری را موجب می شود .بدین ترتیب خود ربا خوار ،درمدتی کوتاه بدون آن که کارمثبتی انجام
دهد ،ازراه تراکم سود ،ثروت هنگفتی به دست می آورد ،درحالی که بدهی بدهکار نیز به چند برابراصل افزایش می یابد
ودرنتیجه به تدریج اورا ازهستی ساقط می کند .پس خرید وفروش ربوی درهرحال برای خریدار وفروشنده زیانبار است،
ورباخواری موجب سستی بنیان عواطف وپیوندهای اجتماعی شده ،بذرکینه ودشمنی رادردلها می پاشد ،و بدهکار ،ربا خواررا
عامل همه بدبختی های خود می شمارد.
انواع ربا

5

3

درمنابع فقهی دونوع ربا داریم
 .1ربای قرضی :هرگاه درعقد قرض شرط شود که قرض گیرنده هنگام ادای قرض،آن را با افزوده بر گردانند،ربای قرضی تحقق
یافته است.ربای قرضی گاه با در یافت زیادی از عین مال قرض داده شده و گاه با شرط انجام کاری یا دادن منفعتی به قرض
ازگذشته تا عصر حاضر معرفی 5
دهنده محقق می شود .این ربا را رایج ترین نوع ربا 4
کرده اند.

5

.47
مکارم شیرازی،ربا وبانکداری،ص.55
48
 .بقره.279-278،
49
 .بقره-،275،276،278،آلعمران،130،نساء،161،روم.39،
.50
فخر رازی،تفسیرالکبیر،ج،7ص.74
51
 .طباطبایی،المیزان،ج،2ص.410
52
 .آل عمران،131،نساء.161،
53

در این موضوع مقاله ای با عنوان« نگرشی بر حرمت و آثار رباخواری از منظر آیات و روایات»در مجله آفاق علوم انسانی ،سال چهارم،
شماره سی و هفتم ،اردیبهشت1399از نویسنده به چاپ رسیده مالحظه فرمایید.
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 .2ربای معاملی :معامله دو چیز همجنس با دریافت زیادی در یکی از عوضین،که با سه شرط محقق می شود،مکیل یا موزن
بودن دو جنس؛یکی بودن دو جنس معامله شده ،تفاوت درمقدار دو جنس است که گاه به صورت عینی می پردازد.درقانون
مجازات اسمی از آن برده نشده است وعبارتست از یکی از طرفین معامله در موضوع معامله واحد بیشتر از آنچه که مستحق
است دریافت می کند .مطابق ماده  : 595مرتکبین اعم از ربادهنده  ،رباگیرنده و واسطه بین آنها عالوه بر رد اضافه به صاحب
مال به شش ماه تا سه سال حبس وتا 74ضربه شالق ونیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
تاثیر لقمه حرام درنسل انسان ها
در روایات متعدی لقمه حرام ،زنا وبه وجودآمدن نسلی فاسد ومنحرف را ازموارد شریک شدن شیطان است ،که ممکن است
دریکی ازسه مرحله ذیل لقمه حرام تاثیرمنفی بگذار.
.1زمان بستن نطفه .2دوران بارداری .3موقع تغذیه کودک باشیر یا لقمه شبهه ناک
خداوند متعال می فرمایند« :وای شیطان» هرکس ازمردم رامی توانی باصدای خود بلغزان ونیروهای سواره وپیاده ات را برضد
آنان گسیل دار ودراموال وفرزندان با آنان شریک شو و به آنان وعده بده وشیطان جزء فریب ،وعده ای به آنان نمی دهد .آثار
وضعی حرام خواری ازنظرروایات نه تنها دروجود شخص  ،بلکه درنسل اونیز استمرار می یابد ،امام صادق (علیه السالم) می
5
8
دراثرتغذیه حرام،
مشروع مال جمع می کند،
فرماید :آثارکسب حرام درنسل آدمی آشکار می شود  .زیرا کسی که ازراه نا

زمینه گمراهی را درفرزندش آماده می کند وخودش هم نمی تواند به راه مستقیم هدایت شود .یکی دیگر از آثار لقمه حرام ،
بی اعتنایی فرزندان در پذیرش حق وحقیقت است .طبق روایات و احادیث معصومین علیهم السالم وقتی شکم انباشته از مال
حرام شد ،تاریکی آن همه وجود فرد را فرا می گیرد ،چنانچه حتی حاضر است به آبروی خود وخانواده اش چوب حراج بزند ،اما
ذره ای از خواسته های نفسانی ومادی خود کوتاه نیاید .به طور مثال مادری که خودش محجبه وچادری است می گوید هر کار
می کنم دخترم نسبت به پوشش وحجاب بی رغبت است ،دختری که به بلوغ رسیده وامر ونهی کردن او برای والدین سخت
شده است اما ا ین مادر نمی داند لجاجت وبی رغبتی فرزندش به حجاب وپوشش شاید لقمه حرام باشد که باعث شده در فرزند
او بتدریج چنین اثراتی بگذارد .وطبق آیات وروایات اگر بخواهیم فرزندان سالم «متدین» خوش خلق داشته باشیم ،ابتدا باید
منبع اقتصادی نیازهای زندگی ،حالل باشد وازلقمه حرام پرهیز شود تا تعلیم وتربیت اثرگذار باشد.

آثارفردی لقمه حرام:
.54
شهید ثانی،مسالک االفهام،ج،3ص-444-431نجفی،جواهر الکالم،ج،25ص.7-5
55
 .مکارم شیرازی،بررسی طرق فرار از ربا،ص.17
.56
هوشیار،قانون مجازات اسالمی(تعزیرات)،فصل  ،11ارتشاء و ربا وکالهبرداری.
.57
اسراء -64مکارم شیرازی،تفسیرنمونه،ص.4-3
.58
قال امام صادق (علیه السالم)َ :كسْبُ ْال َح َر ِام َیبِینُ فِي الذُّ ِ ّریه ِة ُ .کلینی ،فروع الکافی ،ج،1ص. 363
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آثارخوردن مال ولقمه حرام (خواه یا ناخواه) درمنابع دینی وکالمی بزرگان
.1کم ارزش شدن نماز :نماز ،افضل واجبات ،بهترین وسیله تقرب به خدا ،معراج مومن ،نورمومن ،ستون دین ،پرچم اسالم،
5
وصیت امیرالمومنین (علیه السالم) ،روشنایی چشم پیامبر (صل 9
اعمال درقیامت ،آخرین سفارش
اهلل علیه وآل وسلم) ،بهترین

رسول خدا(صل اهلل علیه وآل وسلم ) ،جواز عبورازصراط می باشد که اگرانسان توجه نکند با لقمه ی حرام تمامی این فضایل را
ازدست می دهد وبه جای آن خودرا گرفتارآثار شوم وآینده سوز لقمه ی حرام می نماید .رسول خدا )صل اهلل علیه وآل وسلم)
فرمودند  :نماز کسی که لقمه اش حرام است تاچهل روز از ارزش چندانی برخوردار نیست ،وتاچهل روز دعای او مستجاب نمی
0

گرددوهرمقدار ازبدن که پرورش یافته لقمه حرام باشد سزاوار آتش وسوختن است.

6

.2بنای عبادت برروی ماسه های روان :در فرهنگ قرآن کریم کسی 1که هم عابد است وهم حرام 6خوار ،عبادتش سودی به
حالش نخواهد کرد و بزودی خودش به همراه ساختمان عبادتش به قعرجهنم سقوط خواهند کرد .خداوند متعال می فرمایند «
مَنْ أَسََّسَ بُنْیَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِی نَارِ جَهَنََّمَ وَال ََّلهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظََّالِمِینَ » ،کسی که بناءامورش رابرلب
2

پرتگاهی سست و فروریختنی بسازد! آن بناء با بناءکننده اش در جهنم سقوط می کند.

.3ثبت گناه به عوض عبادت :غفلت از طهارت مال وگرفتار شدن به لقمه حرام باعث می شود که کارهای خیر را ازما نپذیرند
وحتی به عوض آن ها ،گناه درنامه اعمال ما ثبت شود .رسول خدا (صل اهلل علیه وآل وسلم) فرمودند:کسی که کسبش حرام
است خداوند هیچ کارخیری را ازاو نمی پذیرد ،چه آن کار صدقه باشدچه آزادکردن بنده ،حج باشد یا عمره وخداوندمتعال به
3

عوض پاداش این کارها گناه برای او ثبت می کند وآنچه پس ازمرگش باقی می ماند توشه دوزخ او خواهد بود.
 .4سنگدلی وقساوت قلب :حرام خواری وقساوت قلب ارتباطی تنگاتنگ باهم دارند که اگر کسی حرام بخورد قلبش سخت
شده ودر برابر حق نرمش نخواهد داشت واین همان سخنی است که امام حسین (علیه السالم) درروز عاشورا به سپاه کوفه
فرمودند .آن حضرت وقتی دید که کالم حقش ،دردل سخت تراز سنگ کوفیان اثر نمی کند علت این سخت دلی وعدم کرنش
دربرابر حق را لقمه های حرامی برشمرد که شکم های کوفیان ازآن پرشده بود« شکم هایتان از حرام پرشده وبرقلبهایتان مهر
خورده است ».

6

4

 .5مشمول لعنت فرشتگان :فرشتگان الهی خورنده مال حرام را لعنت می کنند وازخداوندمنان ،محروم شدن ازحالل های بی
شمارش را برای او طلب می نمایند .رسول خدا (صل اهلل علیه وآل وسلم) فرمودند :هرگاه لقمه ای حرام در شکم بنده ای از
بندگان خدا قرار گیرد تمام فرشتگان زمین وآسمان او را لعنت می کنند.

6

5

.59
امام علی (علیه السالم)،نهج البالغه ،نامه ها،ص.47
.60
مجلسی،بحاراألنوار،ج،63ص.314
61
 .ابن فهدحلی،عدهالداعی ونجاح الساعی،ص.153
62
 .توبه .109 ،
.63
ابن بابویه ،ثواب األعمال و عقاب األعمال،ص.282
رام و ُ
ط ِب َع على قُلو ِب ُ
 .قال امام حسین (علیه السالم) :فقد ُم ِلئَت بُطونُ ُ
64
کم .کلینی،اصول الکافی،ج،2ص.474
کم مِ ن ال َح ِ
.65
الراوندي، ،الدعوات ،ج، 1ص.25
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 .6محرومیت ازدوستی امام علی (علیه السالم) :افرادی که به حرام خواری عادت کرده اند درواقع خودش را از دوستی ائمه
ن حَراماً » کسی
ل مالَ مؤم ٍ
ی لی مَن أَکَ َ
س بِوَلِ ٍَّ
اطهار (علیه السالم) ،محروم کرده به طوری که امیرالمومنین می فرمودند « :لَی َ
6

که به حرام  ،مال مومنی را بخورد هرگز دوستدار من نیست.

6

 .7ورود حرام خوار به بهشت ممنوع :رسول خدا (صل اهلل علیه وآل وسلم) فرمودند :همانا خداوند ورود بدنی راکه ازحرام تغذیه
7

کرده به بهشت ممنوع کرده است.

6

 .8حرام خوار محروم از دیدارکوثر وشفاعت  :آلودگی به لقمه حرام انسان رادرروز قیامت ازمصاحبت پیامبررحمت )صل اهلل
علیه وآل وسلم) و شفاعت خاندان باکرامتش دور می سازد ودرآن لحظات حساسی که جزء کرامت اهل بیت علیهم السالم
فریادرسان نخواهد بود  ،لقمه حرام مارا از این نعمت بی بهره می کند .امیرالمومنین «علیه السالم »دروصیت خود به امام حسن
«علیه السالم » فرمودند :به خداسوگند ،به خداسوگند ،به خداسوگندکسی که ذره ای مال حرام بخورد درقیامت ازرسول خدا
8

(صل اهلل علیه وآل وسلم ) دور می افتد وازحوض کوثر نمی نوشد ومشمول شفاعت آن حضرت نمی گردد.
آثار اجتماعی مال حرام

6

9

بررسی ها نشان می دهد که وقتی فردی از اجتماع ،ازگرفتن مال حرام ابایی نداشته باشند وهمیشه دراین فکر باشد که
چگونه جیب خودرا پر وجیب دیگران راخالی کند ،روح برادری ونوع دوستی ازجامعه رخت برمی بندد ،ودرنتیجه اخالق
اجتماعی جامعه به خطر می افتد ،چه اینکه تغییر سرنوشت اجتماع درگرو تغییر اخالق ورفتار مردم است .بنابراین لقمه های
برگرفته ازدرآمدهای حرام بررفتارواخالق اجتماعی اثر نامطلوب می گذارد ،چراکه درآمدهای حرام درجامعه ،منشا ایجادکینه
ودشمنی می شود وصلح وصفا را از بین می برد .به تعبیر واضح تر وقتی انسان راه خود را برکسب حرام باز دید و برای لقمه
حالل و حرام تفاوتی قائل نشد ،حریم های اجتماعی را نیز نادیده خواهد گرفت و دیگر فرقی میان خیانت ،دزدی ،کالهبرداری
نخواهد گذارد و لذا امنیت جامعه ازبین خواهدرفت ،همچنین گسترش لقمه حرام در جامعه موجب از بین رفتن فضائل می
گردد و نه تنها فرد را از انسانیت ساقط و نسل انسانی را فاسد می کند ،بلکه اجتماع را به مخاطره می اندازد و باعث متالشی
ش دن اصول اخالقی اجتماعی شده و دراثر فروپاشی این اصول جامعه دچار هرج و مرج و بی بند و باری می شود .رسول خدا
(صل اهلل علیه وآل وسلم) می فرمایند« :بیشترین چیزی که پس از مرگم ،از آن بر امتم بیم دارم ،این کسب ها و درآمدهای

.66
حرعاملی،وسائل الشیعه ،ج  ،12ص .53
سد ا ً ُ
 .قال رسول هللا (صل هللا علیه وآل وسلم) :ه
67
رام .عالمه حلی ،مجموعه ورام (تنبیه الخواطر)
غذِی بِ َح ٍ
َّللا َ
ع هز َوج هل َح هرم ال َجنهةَ َج َ
ان ّ َ
،ص.61
.68
قاضی نعمان مغربی ،دعائم االسالم ،ج،2ص.35
69

.در جهت ازبین رفتن امنیت اجتماعی در مقاله ای از نویسنده با عنوان« آمادهسازی تربیتی حاکم اسالمی در خدمتگزاری مردم از منظر
حضرت امیر علیهالسالم در نهج البالغه» درفصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری ،سال سوم ،شماره  ،8پاییز 1400به چاپ رسیده
مالحظه فرمایید.
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7
حرام و شهوت ناپیدا و ربا خواری است » .بطور خالصه حرام خواری 0
رکود اقتصادی و رواج بی
موجب سلب امنیت اجتماعی،
1

بند و باری و ازبین رفتن فضائل در جامعه می شود.

7

عوامل گرایش به کسب وکار حرام
حرص وطمع وعدم قناعت به آنچه که داریم ؛ زمینه های روحی وروانی ؛ محیط فاسد اقتصادی درجامعه ؛ جهل ونادانی،زمینه
ساز بسیاری از گناهان است ،معرفت نداشتن به خداوند ،جهل به آثارحرامخواری وسرانجام آن ،ناآگاهی از عقوبت های دنیوی و
اخروی ارتزاق حرام ،سبب انجام این عمل می شود.
متأسفانه این روزها وسوسه های شیطانی وحرص زیاد باعث گرایش بعضی ها به کسب درآمدحرام می شود .طمع ،صفت رذیله
ای است که انسان طماع را خوار و از دایره انسانیت و جوانمردی خارج می کند .انسان حریص آن چنان حرص جمع آوری مال
وثروت مشغولش می کند که حالل وحرام وپاک و ناپاگ رادر هم می آمیزد وروز به روز حساب های بانکی اش را چاق وچله تر
می کند ،همه را به حساب زرنگی خودش می گذارد .رسول مکرم اسالم(صل اهلل علیه وسلم) فرمودند :عبادت هفتاد جزءاست
2
جویندگان مال حالل وگریزان از در آمد 7حرام  ،عاقبت به خیر
که بهترین جزءآن طلب روزی حالل است تاریخ نشان داده که

شده اند! و از علل گرایش افراد ،زمینه روحی وروانی است .که بعضی ها با تخیالت نادرست گرفتار عقده حقارت می شوند
آنها فکر می کنند اگر خانه ای شیک واتومبیلی مدل باال داشته باشند در جامعه جایگاه واالیی پیدا می کنند و برای رسیدن به
آرزوهایشان به هر دری می زنند .تحقیرهای شخصیتی این انسانها سبب می شود حرمت مال حرام برایشان عادی جلوه کند
وکسب هر مالی را برخویش حالل بدانند .از علل دیگرگرایش افراد گاهی محیط فاسد اقتصادی که در جامعه زمینه های
حرامخواری وکسب مال نامشروع را فراهم می کند ،وخداوند درقرآن مجید حرامخواری را از صفات یهود شمرده ،و به
حرامخواری وعده دوزخ داده و فرموده است « :إِنََّ الََّذینَ یَأکُلونَ أَموالَ الیَتامى ظُلمًا إِنََّما یَأکُلونَ فی بُطونِهِم نارًا وَسَیَصلَونَ سَعیرًا
» آنان که اموال یتیمان را به ستم می خورند در حقیقت درشکم خود آتش فرو می برند وبزودی درآتش فروزان خواهند
ضایع شدن حق خداوند است7 ،
افتاد .ازنتایج خوردن لقمه حرام 3
چون انسان از اوامر الهی سرپیچی کرده و به حریم محرمات

الهی تجاوز نموده است ،و برای پاک کردن روح وجسم از تأثیرات ویرانگر لقمه حرام بایددر اموری چون احیاء حق اهلل (توبه
واستغفار) واداءحق الناس وانجام مستحبات (سختی دادن به بدن وجسم ) جهد و کوشش شود تاراه تکامل روح ونفس هموار
4

شود.

7

مشاغل مکروه از نظر اسالم

قال رسول هللا (صل هللا علیه وآل وسلم) :ه
.70
الربا ،کلینی،
ف ما
هوة ُ الخَفیةُ ،و ِ ّ
ُ
أخو َ
أخاف علی ا ُ همتی مِ ن بَعدی هذ ِه ال َمکاسِبُ ال َحرا ُم ،و ال هش َ
إن َ
 :1401ج  :5ح.124 :1
71
 .مکارم شیرازی،تفسیر نمونه،ص.124
ضلُها َ
ط َلبُ ْال َحال ِل .شیخ صدوق ،ثواب األعمال و عقاب األعمال ،ص 1..180
قال رسول هللا (صل هللا علیه وآل وسلم)َْ :لعِبا َدة ُ َس ْبعُونَ ُج ْز ًء ا َ ْف َ
.73
نساء.10،
.74
مجلسی،بحاراالنوار،ج،100ص-12محمدی ری شهری،میزان الحکمه،ج،2ص،683کلینی،اصول کافی،ج،2ص.331
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شارع مقدس از بعضی مشاغل به نوعی تنزیه کرده و به اصطالح آنها را به عنوان شغل های مکروه معرفی نموده است .مثال گفته
که فالن شغل،مکروه است.ویانسبت به بعضی از مشاغل و حرف ها ترغیب کرده و گفته که مستحب است هردو مورد اشکال
شرعی ندارد ولی یکی مکروه و دیگری مستحب است .بطور کلی نقش تخریبی یک حرفه نسبت به روح انسان دلیل کراهت
داشتن آن شغل است .انسان باید مواظب چیزهایی که برروی روحش و ملکات او تاثیر می گذارد باشند ،لذا چون این شغل ها
برروی روح و روان انسان اثر منفی گذاشته و به آدمی ملکه و روشی می دهد که زشت است و به ضرر انسان بوده و مکروه
است ،و شارع مارا نسبت به آن گونه مشاغل نهی کرده است و طبق احکام دینی بهتر است افراد شغل هایی را انتخاب کنند که
دارایی حرام و شبهه ناک یا روابط نامشروع را برای آن ها عادی جلوه ندهد.
مشاغل مکروه
کسب وکار مکروه مانند :صرافی ،کفن فروشی ،سالخی (قصابی) ،بنده فروشی ،خرید و فروش هر نوع خواربار (گندم،جو) چون
5

در معرض احتکار است ،زرگری وحجامت با شرط اجرت.

7

به دلیل اهمیت موضوع علت کراهت بعضی از مشاغل را توضیح داده می شود:
 .1صرافی و هرکاری که ممکن است انسان را به ربا خواری یا سایر اعمال حرام بکشاند.
 .2کفن فروشی:علت کراهت شغل کفن فروشی به اینست که مرگ را برای فروشنده کفن عادی جلوه می دهد .وقتی فرد
عادی کفن را بدست می گیرد نا خودآگاه به یاد مرگ و قیامت می افتد .اما کسی که هرروز کفن در دست می گیرد و در مغازه
با وسایل خود آن را خرید و فروش می کندآن حالت را از دست می دهد و یا مرگ برای او طبیعی و بلکه بی اهمیت جلوه می
کند .بنابراین باید که سعی شود در کنار این مشاغل انس با خداوند متعال برقرار شده و تقویت شود.
 .3معامله با افراد پست و افرادی که اموالشان مشکوک است هرچند ظاهرا اموالشان حالل باشد.
 .4هرگاه کسی اقدام به خرید چیزی کرده و تا معامله او تمام نشده دیگری داخل معامله او می شود.
 .5غسالی :افراد باید ش غل هایی را انتخاب کنند که آن ها را دنیازده و قصی القلب و سنگدل نکند و روابط حرام و نامشروع را
برای آن ها عادی جلوه ندهد .بهتر است از شغل های مکروه به طور مداوم پرهیز شود .اگر کسی مدت ها به عنوان غسال یا
قصاب فعالیت کرد ،باید تقوا و انس با پروردگار راباخواندن نماز اول وقت وتالوت مداوم قرآن تقویت کنندو دچار قساوت قلب
نشود.
 .6زرگری :علت کراهت این کسب برای مردان ارتباطات مداوم با نامحرم هست ودر اثر استمرار برخورد و گفت و گو با نامحرم
برای طال فروشی عادی می شود .از شغل ها و معامالتی که به سرعت ربا در آن پیدا می شود ولی اصل شغل حرام نیست چون
ممکن است تو را به گناه بیاندازد و گناه هم روح تو را تخریب کرده و استمرار آن روش صحیح تو را تخریب می کند ،لذا شغل
مکروهی است و از آن نهی شده است.
زمانهایی که کسب و کار در آن مکروه است
در روایات و آیات و فتوای فقها روزی که کسب و کار در آن حرام باشد ،نیامده است ،اما در برخی از روزها و ساعات کسب
و کار مکروه است .مانند:
 .1معامله بین اذان صبح و اول آفتاب .
.75
عالمه حلی،تبصره المتعلمین فی احکام الدین،ج،1ص.236رساله سیزده مرجع،بنی هاشمی خمینی،ص،225م.2056
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 .2معامله هنگام نماز :در روایتی در تفسیر آیه « رِجَالٌ لَا تُلْهِیهِمْ ِتجَارَةٌ وَلَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللََّهِ وَ ِإقَا ِم الصََّلَاةِ وَإِیتَاءِ الزََّکَاةِ یَخَافُونَ
یَوْمًا تَتَقَلََّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ » پاکمردانی که هیچ کسب و 6تجارت آنان را از یاد خدا و به 7پا داشتن نماز و دادن زکات غافل
نگرداند و از روزی که دل و دیدهها در آن روز حیران و مضطرب است ترسان و هراسانند .آنان تجاری هستندکه خرید و فروش
آنان را از یاد خدا غافل نمی کند و هنگامی که وقت نماز فرا می رسد ابتدا 7آن وظیفه را انجام می دهند 7 .طبق این روایت ،
معامله هنگام نماز ناپسند است .همچنین در قرآن آمده « :یَا أَیَُّهَا ا ََّلذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِیَ لِلصََّلَاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِکْرِ
اید چون براى نماز جمعه ندا 7
اللََّهِ وَذَرُوا الْبَیْعَ ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ ِإنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » اى کسانى که ایمان آورده 8
درداده شد به

سوى ذکر خدا بشتابید و داد و ستد را واگذارید ،اگر بدانید این براى شما بهتر است.
.3پرداختن به کارهای دنیوی در روز عاشورا

نتیجه گیری
در پایان الزم به ذکر است که این نوشتار با هدف ایجاد انگیزه جهت تحقیق کاملتر و بررسی دقیق تر موضوع مد نظر و
کاربردی نمودن آن در زندگی فردی و اجتماعی ،به رشته تحریر درآمده است با این امید که مورد استفاده قرار گرفته و نقطه
آغازینی برای ورود کارشناسانه تر و ظریف تر به بحث و نیل بیشتر به مسائل اخالقی اسالمی درباب کسب وکار گردد .با توجه
به آیات و روایاتی که در زمینه کسب و درآمد است واموال را مایه قوام شخص وجامعه وزینت وآرامش فرد درزندگی دنیا می
خواند ،میتوان چنین بیان نمود که در زندگی دنیوی ،مال و ثروت نهتنها خوب است ،بلکه هر مسلمان آگاه وظیفه دارد در
کسب و تحصیل حالل آن تالش کند و خود و جامعهاش را در رشد اقتصادی حالل و مشروع یاری رساند .هر چند تأمین
زندگى ،مورد تأکید فراوان است ،با این حال نه از هر راهى و با هر درآمدى! با این نگرش پی میبریم که اسالم در هر زمینهای
از زندگی نسبت به روح و سالمت و کمال آن توجه ویژهای دارد و کسب مال حالل را در ارتقاء روحیه معنوی بسیار مؤثر
میخواند .چنان که سالمت روح در گرو استفاده صحیح و مطلوب از مال حالل است و بیتوجهی به این موضوع ،عوارض و
پیامدهای منفی و مخربی را برای انسان به وجود میآورد .گاه دغدغه تأمین رفاه بیشتر ،فرد را به فکر عبور از خط قرمزها و
کسب درآمد از راه حرام ومکروه میاندازد و نتیجه آن ،خروج برکت از زندگى و ورود بدبختى به آن است که پیامدهاى منفى
به بار میآورد و گرههاى کور و مشکالت ناشناختهاى را به وجود میآورد و فشارهاى روانى را افزایش میدهد و در نتیجه باز
نارضایتی را در محیط خانواده به اوج خود میرساند.

.76
سوره نور.37 ،
.77
حر عاملی ،وسایل الشیعه ،ص .401
78
 .سوره جمعه.9 ،
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