
 

 آثار و پیامدهای لقمۀ حرام
  *صمدی یزدیکبر ا علیاالسالم والمسلمین  حجت 

 اشاره 

با دردآ،اجتماتی،مادآخوا آولقمهحرام،دا اآاتا وپیامدهاآدیانحرام
ومعنوآاس رهشناخ ا هابراآهرر رهخواستا رمالوسعادتخویش

خجوا آ،رسیرهبهپیامدهاآحرام،بدون ردیدجامعهاس ،ضرو تدا د و
امجام،بجرهمجیناسجاسگهینجد اندو آمیشجدتادرنجد،بجهشناخ پیجدا

دوهها  رعج  مجاددا،یکلقمهحرامدو آجستناد»درماید:میصادق
9 «د  هدخداو ددیبا راس ،مستحب

ورا و تجایجرسجبد بجا هچندمحو ،دیدگاهاسالم الّیاینمقالهبرا یمد 
هاآمجادآومعنجوآایجنبوبجهوارجاوآاسجیبر سیرنیمحرامخو دنلقمه

 موضوعبپردادیم

 اسالم و اهمیت کار و تالش

دیجرا؛مقدسوباا دششناختهشدهاسج آمرارا بهتنوان،د مکتباسالم
                                                            

ادمبلغان خبهددتر بلیغاتاسالمیحودهتلمیهقم *
 ۹۳5،صعدة الداعیدهدحّلی، ابن9
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شجود موجب شاط، شد،بالندگیواسایشد دگیدردآواجتمجاتیمی،را 
مظجاهرواصوالًرندد سایهرا و الشاس رهجامعه وسعهو رقیپیدامی

هاآبلندمر بهودیبا،سدهاآتظیم،هواپیماهجاآساختمان: مدنبشرآ، ظیر
گجیاقتصجاد،همپیکر،محصوالتباریفی رشاو دآ،پیشرد صنع وزول

هاس  حاصررا و الشا سان
انتبجادآدادهوپیجروانخجود ابجه  جگاسالمبهرا و جالش،برایناساس
ادراد اادو،شدتمخالف رردهپرو آبههوبابیکا آ، نبلیو ن رزیب مود

ـَلَمْ »درمود: سولخداانبرحذ داشتهاس   ََ
َ
َیـَدهََمـْ أ ـدِّ ـاَنَیـْوَمََ ََ

َبَ اِ ُْ ُرُذَثَواَباْْلَ
ْ
َیأ َو َِ َبَ ا ُْ

دستر جخودبخجو د،رسیرهاد9؛اْلَقَ اَمَ َفیَزَداَناْْلَ
«بهرهاوخواهدشد ایشاندقیام د شما ا بیاخواهدبودوپاداش و

منادرسیرهرا و الش ا هاررده،سجربجهسجوآ:»هدرمود یهامامباقر
2« بیها م،رندرندود خواس  ودآمیاسمانبلندمی

پجرو آادراداد نبلجیو جن ااهمی وادرآدادهمکتباسالمبهرا و الشج
اقتصجادادسجوآدیگجر؛جامعه باشجندوسربا مردماشخاصومصونبما ند
ادجراداددسجتر جحجاللخجود، جروادهمهمهم و ،پیدارندوجامعه وسعه
خوا آ وآ یاو  د بهحرام،استفاده موده
اس رهادرادبهرجا و جالش،اینگداییگرآواسالمبا کدآدلیرمخالف 

س  وایناددا د،آالحسنهادرمکبالتوضتواببیشترقرضواینکه دردادبپ
الحسجنهسجببولجیقجرض؛رنجدرهرمکبالتوض،ا سان ادچا  نبلجیمی

اصنال ، انادتمرخجویشوبه وآاو دبیشتربهرا و الشادمیشودمی
 خو د

                                                            
 ۹۴۱،صجامع األخبار شعیرآ،9
 21،ص۹7،موسائل الریعه شیخحّرتاملی،2
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 حالل وکار کسب

ا چه؛بلکه یس نلوبرا آمورسبهرادمنظراسالمبسیا  وشناس ره
رهد  وایاتبا عبیراتگو جاگونباشدمیمو د ظراسالماس ،رسبحالل

2،بر جرینتبجادت9،دریضجه عبیرا جیادقبیجر:؛مو دسفا شقرا گردتهاسج 
0 دا آ قوی دینومایه0تامر و ا ی دل3،جهاد

 لقمه حرام

اتدراوا یاس رهد مو درسبحجاللواتجا اآاد وای مو ه،ا چهذررشد
 یجهد مقابجر،رسجبولقمجهحجرام؛بهما سجیدهاسج انادمعصومین

بجا مجادآوشدتمو د کوهشومذم قرا گردتهواتا وپیامجدهاآدیجانبه
ادایجنپیامجدهاوبرخجید ایناجابجهمعردجی شدهاسج بیانمعنوآبراآان

 پردادیممیهااسیب

 های مادی  پیامد .الف

 فقر .1

َسَبَمْ »درمود: سولخدا ُهََ ْفَقَرُهالل 
َ
َهأ َمْ َغْ َرَحلِّ  ْ رسیرهمالی ا6؛َما

                                                            
پیامبر9 »:اررم  ب  لی ِللی الی ة اْلحی ْسِلمی م  وی ْسِلٍم م  رِّ یر  لی تی ٌة ِریضی دی » ،جامع األخبار)شعیرآ،

)۹۴۱ص
پیامبر2 للبالحالل »:اررم  أدضلها سبعونجهوًا العبادة » م کافیال)شیخرلینی، ،0،

(71ص
دیللبالردقالحاللرالمااهددیسبیرالله »:ی امامتل3 ) عمانمغربی،«الشاخم 

(۹0،ص2،م دعائم السالم
،بحار األنوار)تالمهمالسی،«منأررالحاللأ بعینیوما ّو اللهقلبه »:اررم پیامبر0
(۹۱،ص۹55م
،امالی)شیخمفید،«ال دعللبالردقمنحلهدا هتونلکتلیدینک :» امامصادق0

(۹7۴ص
 ۹12،صامالی شیخلوسی،6
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«سادد خدا داو ادقیرمی،دس او دهادزیرحاللب
امادرادآرهبهسراغحردرموده  مودهوخداو دبراآهررسی ودآحاللمقّد

ا هجا ابجهحجالخجویشوا مایجدومجی و د، ودآحالل اادا هاد یجزمی
شو د بهدقرو ادا آمبتالمیچنینرسا ی،یاهتد  وا دذگمی

 برکتی بی .2

یعنیمالحجرامممکجناسج ؛بررتیاس ادجملهاتا مادآرسبحرام،بی
بجهداودامجامرجاظما باشتهشود،اماهرگهدا اآخیروبرر  خواهدبجود 

»صرمیدرمود: َ َقـُهَلـْماْلَحَراَمَیاَناُوُنَإن  ُْ
َ
ُكَلُهَف ـَهَوَمـاأ َُ ُیَبا َْ َمی َُ َیْنَمیَوَإْن َْ

اَنَزاَنهُ ََ َ ُه ـاُُیْؤَجْرَزَلْ َهَوَماَرل  مالحرام رقیو شد جدا دو!اآداود9؛َإَلیالن 
پجاداش خواهجد،برر د ان خواهدبودوا چجه اا فجاقرنجد،اگر شدرند

« وشهجهنماوخواهدبود ،داش وا چه ارهباقیگذا د

 ویرانی و نابودی .3

ایناس رهاگرجمعوا باشتههمبشود،سرا اامبهویرا ی،اداتا رسبحرام
امامصادقیعنیمالحرامما دگا  خواهدبود ؛و ابودآمنارخواهدشد

َسَبَمْ »درمود: َمْ ََ  ْ َوالطِّ َ َما َِ َواْلَما َِ ُهَزَلْ َهاْلَبَنا َطالل  َهَسل  رسجی2؛َغْ َرَحلِّ
خداو دساختمان،ابوخا  ابراند،بهدس او ر اهحاللرهمالی اادزی
« رردمسلطخواهد
 و،اداین  سا یخداو داس مقابلهباقد تو ودآ،د حقیق ،رسبحرام

اماسجرا اام،ممکناس خداو دمهل بدهد اایناموالجمعوا باشتهشود
قبجا دارجهقجراند مجو دمصجدگو ههمان؛ساددبردو ابودمیان اادبینمی

                                                            
 ۱5،ص۹۱،ممرآت العقول تالمهمالسی،9
 0۴۹،ص۱،مکافیال شیخرلینی،2
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َدق ت  َدْمَحُق »درمایجد:می،یعنی بارسبحرام َِ  الصَّ َ  َوُدْر ُه الرِّ خداو جد9؛اللَّ
«بخشد صدقات اادهایشمیرندو با ا ابودمی

 پیامدهای معنوی  .ب

د اسج رجهانهاآمعنجوآاسیبمادآرسبولقمهحرام،اتا با  راددیان
پردادیم بهذرربرخیادا هامیذیر

 نشدن عبادت قبول .1

 مادبا ماماهمیج وا دشجی تدمقبولیتبادتاس ،یکیاداتا لقمهحرام
د بیجا یپیجامبرشود پذیردته می،خو درهدا د،ادرسیرهلقمهحراممی

َلَمْ »درمود: ََ
َ
ْقَبْلُلْقَمَ َحَراٍمأ ُُ َلْم ْسـَتَجْبَلـُهَنْزـَوة  ُُ َوَلـْم َعَز َ َلْ َل   ُْ

َ
أ َلُهَصََلة 

ْوَلـی
َ
أ ُُ ـا َلْحٍمُیْنَبُتُهاْلَحَراُمَفالن  لُّ َُ َو َعَز َ َصَباحا  ُْ

َ
ْنَبـُ أ ُُ ْقَمـَ اْلَواَحـَدَة اللُّ َعـَهَوَإن 

ْحَم ودو جاشج اچهرشب ماداوپذیردتجه مجی،هرر لقمهحرامبخو د2؛الل 
دوهرگوشتیرهادحرامبروید،بجها جشگردچهر وددتایشمستااب می

[بجربجدنا سجان]یکلقمههمموججب ویجشگوشج هما ا سهاوا  راس 
«شود می

شودرههیچتبجاد یبجاخجو دنحجرامادا سجاناد وایاتاسالمیاستفادهمی
َهَلل َإَن»درمود:پیامبرشود پذیردته می ـل  َُ ُیَناَن َزَلیَعْ ـَ اْلَمْقـَدَس َمَلکا 

َزْدْ َْ َو ُهَمْنُهَصْرفا  َلْمَیْقَبَلالل  َلَحَراما  ََ
َ
اآاس رههرخدا ادرشته3؛َلْ َلٍ َمْ أ

دهرر حرامبخو د،خداو جدهجیچتبجادتد یمالمقدسبا گشببربی 
« پذیردمستحبوواجبی ااداو می

                                                            
 27۱ بقره،ایه9
 ۴۹۳،ص۱۴،ماألنواربحار  تالمهمالسی،2
 ۹0۴،ص عدة الداعیدهدحّلی، ابن3



11    9316محرم توشه راهيان نور  ره 

امجامبجاقرشجود هیچتملیبامجالحجرامپذیردتجه می،لب،برخی وایات

ُجَلَإَن»درمود: َصاَبالر 
َ
َصـَلُ َإَذاأ َْ ،َو ُزْمـَرة  َْ ،َو َمْ َحَراٍمَلْمُیْقَبْلَمْنُهَحـ ،  ْ َما

ُهَیْ ُسُدَف َهاْلَ ْرُج  ُ یَإ َحٍم،َحت  اودس او د، هحجّجچونرسیمالحرامیبه9؛َُ
«رند حتیمالحرام، کا  ا باهمی؛شود، هتمرهاو، هصله حماوقبولمی

ما ندساختما یاسج رجه،رندتبادترسیرهادحرامپرهیه می،لو رلیبه
ـَلاْلَزَبـاَنُةَمـَع:»هدرمجودپیامبربنیاناس  سس وبی،پایهواساسان َْ

َ
أ

اْلَحَراَم َِ ْمَلَوَق َلَزَلیاْلَما َزَلیالر  َِ اْلَبَنا ،تباد یرههمراهبالقمهحرامباشد2؛ََ
«مثرساختما یاس رهبر یگباشدوگفتهشدهاس رهبرابباشد 

 ث قمیداستانی عجیب از محدّ

شجود،بلکجه ودیج،بسجیا آاد نهاموجبتدمقبولیتبادتمی ه،لقمهحرام
ادمرحجومخجوداینمنلجب ا، گا  دهرند ها ا یهادا سانسلبمیتبادت

،درد دمرحومحامشیختباسقمجی،حامشیختلیاقاآمحدثدادهقمی
درمود:شنیدمرهگف :پد محامشیختباسقمی

مهمانیکمجردمجؤمنومتجدین،د اینشهر یک ابستانبههمدانسفررردم
 ختجیقجرا داده،د رنا انوجوآابیبود،د وسطباغ  بودمرهبازیداش
یک ودصاحبباغبهمنگف :یکی خوابیدمها وآانمیبود دومنشب

اداشنایان،جمعی ابراآصرفشامدتوترردهاس وادشماهم وقجعدا د
انبجههمج،منهمپذیردتم پ ادصرفشام؛رهد اینضیاد شرر  مایید

هاآگذشته وآهمجان خج ،رنجا ججوآابلب،معمولشب،باغبادگشته
دما یادخواببیدا شدمرهبیشادچنددقیقهبهللوعادتجاببجاقی خوابیدم

                                                            
 ۱15،صمالیاأل شیخلوسی،9
 201،ص1۹،مبحار األنوارمالسی،تالمه 2
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باتالهد همانجوآابوضوگجردتمو مجادصجبح اخوا جدمو  ما دهبود
د حجالی،یجنوضجعی ایا مادمقضاشده،یاقضا شدهاس !ا ردیدرردمره

صو تگرد رهمن،ادقبراددو انبلوغهمیشهیکسات و یمقبراداذان
 نهجاان رادان،اینبودره جهمهمشدم!صبحبراآ هادو ادلهشببیدا می

بلکه اچهرشبهرچجه جالشرجردم، ودیج،،شباد ادلهشبمحرومشدم
پ ادگذش چهرشب،ماجدداً اصر شدخوا دن ادلهو مادشببرایمح

حال قبر اپیدارردمومود،به هادو ادلهشبشدم 

 عدم استجابت دعا .2

 یکیادموا عاستااب دتجاذرجرشجدهاسج ،د  وایاتاسالمیلقمهحرام
خجوا آپرهیجهخواهددتایشبهاجاب برسد،بایدادحرامهرر می،بنابراین
َحـَبَمْ »درمود:خدا سول ماید 

َ
ْنأ

َ
ـْبَمْطَزَمـُهُیْسـَتَجاَبأ ُهَفْلُ َط ِّ ُُ ُنَزـا

هرر دوس دا ددتایشمستاابگردد،بایدخو ا ود امدش9؛َوَمْکَسَبُه
« اپاریهه)حالل(رند 

َوَزلَ»درماید:هاس رهخداو دمیامدد حدیثقدسی ُِ َزا َجاعََیَفَمْنَكالدُّ ُ اْْلَ
َلاْلَحَراَم ََ َنْزَوُةآ

 ْ َإ یَنْزَوة  ْحَجُبَزنِّ ُُ ،پج  دتاادشما،اجابج ادمجن2؛َفََل
«خوا باشد مگردتاآرسیرهحرامد؛گیرهیچدتاییادمند پردهقرا  می

 ترضرجرد:دوسج دا مدتجایممسجتاابگجرددشخصیبه سولخدا
ْر»حضرتد پاسخدرمود: َلَكَطهِّ ََ

ْ
ْدَرْلَعْطَنَكاْلَحَراَمَمأ ُُ  َْ خو ا خود ا3؛َو

«داخرمکن یشوحرامد شکمخو ماپاریهه
                                                            

 ۴72،ص۱5،مبحار األنوار تالمهمالسی،9
 ۴7۴ همان،ص2
 ۹۳0،ص7،موسائل الریعه شیخحّرتاملی،3
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ندپرسکوهدا  دومیِشآخودبسیا آادمردمادتدماستااب دتا یهامروده
براساس وایجا یرجهبرخجیادبایددا س ،شود؟مستااب میشانچرادتای

لقمهحراماس  ، رینتوامرتدماستااب دتاادمهما هاذررشد،

 قساوت قلب .4

بهادمی،باقساوتقلب دلیوقساوتقلباس سنگ،بد رینبالبراآا سان
»درمجود:امجامبجاقرد شجومیمبتالهرگناهی ـَهَإن  َلل  ٌٍ اْلُقُلـوَبیَفـُزُقوَعـا

فَ ْعَداَنَضْنك  فَیَواْْلَ ْزَظـَمَمـْ یاْلَمَز َشَ َوَوْه  
َ
َعُزُقوَعـٍ أ اْلَزَباَنَةَوَماُضَرَبَزْبـد 

؛هاآادجراددا دهاوجسمهاآمختلفیبراآدلخداو دتقوب 9؛َقْسَوَةاْلَقْلـَب
ولیبندهخداباهجیچتقجوبتیدده؛سستید تبادتو نگید د دگی]ما ند[
«دلیباشد سنگ رادشودرهبه گ می

برجستهیهوداس رهد ایا یادادجملهاوصافخوا آ،وحرامگناه،دشمنی
  َکِثیارًا ِماْنُهْم   َوَتاری»درمایجد:می؛ادجملهقرانرریمبهان صریحشدهاس 

ُعوَن فِ  ِِ ْحَت َلِبْئَس م  ک ُنوا َدْعَمُلون  ُدس  ْثِم َواْلُعْدواِن َوَأْکِلِهُم السُّ وبسیا آ2؛اْْلِ
چجه؛رننجدوخو دنمالحرامشجتابمیدشمنیبینیرهد گناهوادا ان امی

«داد د دش اس را آرها ااممی
اختصجاصبجهقجومیهجود،شجودخوا آحاصجرمیرهبراترحرامالبتهقساو ی

 ود دلیخواهدشدخوا آ وآاو د،گردتا سنگبلکههرر بهحرام؛ دا د
؛سپاهروده امو دخنابقرا دادوا هجا اموتظجهرجردشو اامامحسینتا

دلحاضجر شجد دبجهسجخنخیرخواها جهحضجرتگجوشولیانگروهسنگ
رشجدهبجود؛چنجاندرادهند درمجود:امجامرجه؛دیراوجودشانادلقمهحرامپ 

                                                            
 ۹7۱،ص70،ماألنواربحار  تالمهمالسی،9
 ۱2 ماوده،ایه2



   11  آثار و پيامدهای لقمۀ حرام

ُکْمُمَلَئْ » جشکم9؛ُکْمَمَ اْلَحَراَمَوُطَبَعَزَلیُقُلوعَُعُطوُُ رهاآشماادلقمهحجرامپ 
«هرددهشد هاآشمام شدوبرقلب

 دوری از رحمت خداوند .5

ا سان ادما ید لری،سعادتاس رهمشجمولتنایج و حمج خداو جد
دو گجرددوالهجیاد حم ولنجفادمیشودامالقمهحرامسببمی؛باشد

درمود:پیامبرمو دلعندرشتگانقرا گیرد 
َمَلٍكَفـَإَذاَوَقَزَ » لُّ َُ ْقَمُ َمْ َحَراٍمَفیَجْوَفاْلَزْبَدَلَزَنُه یاللُّ َِ ُْ

َواْْلَ ٌَ ـَماَوا الس 
ْقَمَ َمَ اْلَحَراَم َلاللُّ ََ

َ
ُهَإَلْ َهَوَمْ أ َیْنُظُرالل  َْ ْقَمُ َفیَجْوَفَه ْلَكاللُّ َُ َوَماَناَمْ  َِ َفَقْدعا

َه ْوَلیَعهَعَغَضٍبَمَ الل 
َ
أ ُُ ا َفالن  ٌَ ُهَزَلْ َهَفَإْنَما اَبالل  َُ اَب َُ چونلقمهحجرام2؛َفَإْن

رنندو ادما یودمیناو العن میهاآاسماندرشته،اآشودوا دشکمبنده
رندوهرر لقمه می[ حم ]خداو دبهاو ظر،رهاینلقمهد شکماوس 

اگجر،د اینصو ت حرامیبخو د،پ خود ابهخشمخداو ددروختهاس 
امااگربرهمینحالبمیرد،بها شسهاوا  ر؛پذیرداش امی وبهرند،خدا وبه

«اس  
:هدرمودد با هاناررمپیامبراس رهخوا آ شوههاآحرام،ادجملهلقمه

اَش» ُهالر  َشَواْلُمَیَلَزَ الل  َُ دهنجدهولعنج خجدابجر شجوه3؛َعْ َنُهَمـاَیَواْلَماَشـَیْر
موجب ضجییعحقجوقدیگجرانواد، شوه«گیر دهوواسنهبیناندوباد  شوه

اآرجهبجه شجوه، بجاوجامعجهوالناسولقمجهحجراماسج مصادی،با دحّ،
شود،دچا ا حناطوسقوطخواهدشد الودهاختالس

                                                            
 1،ص۳0،مبحار األنوار تالمهمالسی،9
 ۳07،ص2،مروضة الواعظین دّتال یشابو آ،2
 ۱27،صنهج الفصاحه،ابوالقاسمپاینده 3
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خجوا آاسج ،د د مو د بجاخوا آرجهمصجداقدیگجرآادحرام،همچنین
ـَل»:خوا یم وای می ََ َلَزَ آ

َوَجل   ِ َهَز الل  َلـُهَإن  ََ َعـاَوُمْؤ َبـُهَوَشـاَهَدْیهالرِّ َُ ا ََ 9؛َو
شجاهدش العنج  باخوا و بادهندهوسند وی انودو ااآبلندمر به،خد

«رردهاس  

 هنمتوشه ج .6

بجراآشجخم وشجهجهجنم،رسجبولقمجهحجرام،براساس وایاتاسالمی
َتَسَبَمَ »درمود:پیامبر اس خوا حرام َْ ـاَنزانهَإَلـیا ََ َه َمْ َغْ َرَحلِّ  ْ َما
اُ  وشهجهنم،دس او د،همانمالههرر مالی اادزیرلری،حاللب2؛الن 

«اوخواهدبود 
َمْ ُیَباَلَلْمَمْ »د:ایدرممیبلندمر بهخداو درهبیاندیگردرمودد انحضرت


َ
أ ِّ 

َ
َعاَلَیْوَماْلَقَ اَمَ َمْ أ

ُ
َهَمَلْمأ ُْ َوالدِّ َُ یَنا َتَسَبالدِّ َْ َعاٍبا ْنَرْلُتـه ِّ

َ
أ َُ ـا

ْعـَواَبالن 
َ
3؛أ

 ودقیامج او د،مجن یجهدس مجیهرسیرهاهمی  دهدادچه اهیپولب
«رنم داخرا شبهدهمرهاو اادچه اهیاهمی  می

 محرومیت از شفاعت .7

محرومبی واهرخوا آباشد،ادشفات پیامبررسیرهگردتا حرام
امیجررننجد خجوا شجفات  مجیادحرام،یعنیشفیعان ودقیام ؛خواهدشد

َیَرُنَزَلـی»درماید:میبهامامحسنماتبید سفا شنامؤمن َْ ُسـوَلَو َُ
َه َناُلُهالل  َُ  َْ َیْشَرُبَمْ َحْوَضَهَو َْ َهَو َوالل  َْ َه َوالل  َْ َه َوالل  َْ  َحَراما   ْ َلَما ََ

َ
َمْ أ

                                                            
 1،ص۳،مکتاب من ل یحضره الفقیه شیخصدوق،9
 ۹۹،ص۹55،مبحار األنوار تالمهمالسی،2
 2۳۱،صاختصاص شیخصدوق،3
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رسیرهمالحجرام!سوگندبهخدا،سوگندبهخدا،سوگندبهخدا9؛   َشـَ اَزُتُه
خداوا د خواهدشدوادحوضروتر صیبی خواهدداش وبخو د،بر سول

«شود شفات انحضرتشامرحالش می

 محرومیت از بهشت .8

خجوا آادمصجادی،بجا دادا اارهحجرام جایگاهادرادپرهیهرا اس ،بهش 
دیجرا؛شجودخوا ادو ودبجهبهشج محجروممیحرامشخِم، قواییاس بی

 ججایید،خجوا شجخمحراموپارجاناسج نوپرهیهرجا ام من، نهابهش 
  دا دبهش 

َیْدُرُل»درمود:انحضرت وای رردهاس رهجابراد سولخدا َْ َ اْلَجن 
ْوَلیَعه

َ
أ ُُ ا ْحَ الن  َبَ َلْحُمُهَمَ السُّ َُ یجدهیرسجیرجهگوشجتشادحجرام و2؛َمْ 

 «اهدرردوبها شسهاوا  راس باشد،بهبهش  اهپیدا خو
ـَهَإَن»د بیاندیگردرمجود:انحضرت َمالل  َحـر  ُغـذِّ ْنَیـْدُرَلَهاَجَسـد 

َ
ـَ أ َ اْلَجن 

حجرام،رنجدبراآرسیرهادحرام غذیجهمی ابهش بهخداو دو ود3؛َعَحَرام
«رردهاس  

 مصادیق کسب و لقمه حرام

سرق ، شوه، با،:ما ند؛اآدا دگستردهمصادی،دراوانو،رسبولقمهحرام
،اجنججاسقاچججاقزججشد معاملججه،دججروشدروشججی، قلججبواخججتالس،رججم

محیطرا ،خو دنمالیتیم،معجامالترا آد رممخد ،خریدودروشموادّ
مثجراس ؛هاآحرامجدیدآظهو رردهرسبامروده یهدروشی گرانوحرام

                                                            
 ۴0۹،ص2،مدعائم السالم  عمانمغربی،9
 ۱۹،ص۹،مامورّ  ۀمجموعدراس،ابی ابن2
 همان 3
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بجراآمصجونما جدنادایجنامجو و آبادا یابیهرمیوامثجالا هجاهاشرر 
یم ابتوا یمح،خوا آ،بایدبااحکامشرتیاشناییپیدارنگردتا  شدنبهحرام

وبالر ا شخیمدهیموادا حرافمصو ی یابیم 
َیا»درمود:میبردرادمنبرتلیامیرمؤمنان،گوید:شنیدمره با همیبناصبز

اْلَ ْقَه َُ ا ج 
َعـاَفـيَهـَذَهُثَماْلَمْتَجَراْلَ ْقَهُثَماْلَمْتَجَراْلَ ْقَهُثَمَمْزَشَرالتُّ ـَهَللرِّ اْلَمْتَجَرَوالل 

َ ا ْمَلَزَلیالص  ْرَ یَمْ َنَع َبالن 
َ
َ أ م  سپ ،لدقهاّو!راسبواآگروه اجر9؛اْْلُ
بجهخجدا ورجا سجپ رسجب،لدقجهاّو؛ورا سپ رسب،لدقهاّو؛ ورارسب
 «سنگاس  وآ ختهمو چهبرحرر  راد باد اینام ،پوشیده!سوگند

 معامله انصافی در با بی امام صادق شیوه مواجهه

 اخواسج وهجها دینجا د «مصجادف»زالمخودبه امودآامامصادق 
بااینهها دینجا ؛اختیا وآگذاش ودرمود:ههینهد دگیمندیادشدهاس 

،همراهبارا وان اا آبهمصجربجرووبجادجروشانرنوراالیی اخریدا آ
سودآبهدس او  

همراهرا وان اا آتجادمسجفرمصجر،الآمو د ظراپ ادخریدر یهزالم
ادوامد،برخو دررداآرهادمصرمیاینرا واند  هدیکیمصرباقادله شد

معلومشداینراالد  مو دوضعی راالآخودد مصرپرسید درا وا یاند 
ادرادرا وانباهمتهدررد دوسوگنددا د دراوا یمصررمیابشدهومشترآ

بر فروشند خو د درهاجناسخود ابهرمتراددوبرا
انبجود،د دوریسهرههرردامهها دینجا د ،مصادفهنگامبادگش بهمدینه

امجامگذاش وگف :یکیاداینهاسرمایهودیگرآسوداسج  اختیا امام

                                                            
 ۹50،ص0،مکافیال شیخرلینی،9
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قد دیاداس ؟اینشدرمود:چراسودصادق
 وضیحدادرهچگو جهادوضجعی بجادا مصجرمصادفجریان ابراآامام

الالعحاصررجردیموسجوگندخجو دیمرجهججن خجود ارمتجراددوبرابجر
شماسوگندخو دیجدرجهججن !سبحانالله»درمود:امامصادق فروشیم 

ا گجاهیجکریسجه ارجهاصجر«نرمتراددوبرابر فروشید؟ا اخود ابهمسلم
مجرابجهان»رمود:برگردا دود،رهسودبود ابرداش وریسهدیگر،سرمایهبود

 جراسج اداسجان،پیکا باشمشیر!اآمصادف»سپ درمود:« یادآ یس  
9«وبهدس او دنلقمهحالل پاریههرسب

لاهیل  قلحزل،،ل  زیسشلا،لل
ل

لنززوالبززرلطیعزز لالززی  لمیسززدل
ل

لحر  ل  لا،لبرالمآرلسلسسزیل  ل
ل

لبیصززتیل  لکیززیلدی ززیکلشفززب للل
ل
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