
 از دیدگاه اسالم اهمیت و آثار كسب حالل

 *اهلل شریعتيروححجت االسالم والمسلمين 

 اشاره

جای منابع اسالمی و برخهی علهوم اسهالمی ماننهد فقهه،      یکی از موضوعابی که در جای

ل و ممنوعیت کس  حرام است. روشن حقوق و اخالق وارد شدو، ضرور، کس  حال

کند و به همین است که کس  حرام، مشکال، و پیامدهایی برای فرد و جامعه ایجاد می

بفاو، نیست. گفتنی است، حتی فارغ از دین و اعتقاد افهراد  دلیل، دین، نسبت به من بی

ههایی بهرای کسه  وجهود دارد. در ایهن      توهدودی هها، م ها و فرهنگنیز در همه کیش

 گیرد.نوشتار، کس  حالل از دیدگاو اسالم مورد بررسی قرار می

 تعریف و گستره کسب حالل 

کس  حالل، کسبی است که از نظر شرع و عقل مجاز باشد. افزون بر ایهن، ههر کسهبی    

که در اصل، مجاز و مشروع است، ولی از نگاو شرع یا عقل، شرایط الزم در من رعایهت  

نشود نیز غیر مشروع است؛ مثالً خرید و فهروش مجهاز اسهت؛ ولهی خریهد و فهروش       

یر حرامی، مجهاز اسهت؛ یعنهی چهه     مشرو ، مشروع نیست. در دید فقهی، هر کس  غ
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اسهت.  واج  یا مستو  باشد و چه مبا  و حتی مکروو، همه در شمار کسه  حهالل   

البته بدیهی است که از نگاو اخالقی، چه بسا کس  مکروو نیز، زیبندو یهک فهرد مهؤمن    

ههای  که هر اندازو درجه ایمان شخص باالبر رود، بوقهع رعایهت بوصهیه   نباشد؛ چه این

 فرد بیشتر است.دینی از 

اسالم، در موضوع طل  کسه  و یها بهه دنبهال کهار و روزی بهودن، ماننهد بسهیاری از         

پهذیرد. افهراط در   روی را قبول کهردو و افهراط و بفهریط را نمهی    موضوعا، دیگر، میانه

ای کهه امهور دیگهر    گونهکس ، به معنای حرص بیش از حد برای کار و بالش است؛ به

ا خدا، خانوادو، خویشان و دیگران را بوت بأثیر قرار دهد. بفهریط  انسان، مانند اربباط ب

نتیجه اسهت. از دیهد   کاری و گذران عمر با اعمال بیهودو و بیکاری، کمنیز به معنای بی

اإلقترهادُ )یها اإلجمهالُ(    »های روایی، بابی با عنوان اسالم، هر دو مذموم است. در کتا 

 ای این مطل  است.وجود دارد که گوی« فی طل ِ الرزقِ

 . پرهیز از تفریط در طلب کسب1

جها بهه نکهابی    بفریط، به معنای کوباهی در طل  روزی و از پی من نرفتن است. در این

 کنیم:چند اشارو می

 وكار ـ لزوم داشتن كسب

قبل از هر چیز، گفتنی است که اسالم بر این موضوع، بسیار پافشاری و اصهرار دارد کهه   

کار نباشند. پیامبران الهی، ههر کهدام   المقدور بیوکاری باشند و حتیکس  افراد به دنبال

 {امیهر مؤمنهان  کردند. از کاری برای خویش داشتند و دیگران را نیز به کار بشویق می

کهه از  روایت شدو است که خدا به داود خطا  کرد: بو بندو خوبی هستی؛ به جهز ایهن  

روز گریهه و باهرع   کنهی. داود چههل شهبانه   خوری و با دستت کاری نمیالمال میبیت

بافهت و از بیهت  که خدا مهن را بر دستانش نرم کرد و روزی یهک زرو مهی  داشت با من

خداونهد بهه    2؛إ َُّاهللَُيُبغَُُِالعَبدَُالنَوّامَُالفهنرِغَُ»فرمهود:   ,پیامبر اکرم 1نیاز شد.المال بی

 «ند.کملود نگاو میکارِ پُرخوا  با نگاو غا بندو بی
                                                           

 .74،ُص5ُق،ُج1405ُكليني،ُمحمدُبنُيعقوب،ُالكنفي،ُبي وت:ُدارُاالضواء،ُچنپُسوم،ُُ.1
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 كار  ـ تشويق به

جای قرمن مجیهد مؤمنهان را بهه دنبهال کسه  و روزی رفهتن بشهویق        خداوند در جای

 1، گویای این نکته است.«رَبِّك مُمِنُْفَضْالًُتَبرتَغ واُأَ ْ»که عبارابی مانند فرماید؛ چنانمی

را که به کهار   کردند و افرادیکاری مبارزو میافزون بر این، رهبران دینی مسلمانان با بی

موردنهد،  رنج خود معیشت خهانوادو خهویش را بهه دسهت مهی     مشغول بودند و با دست

الشّنخِصُُفِيُطَلَبُِال ِّزقُِكَنلمُجنهِدُِفِيُسَبيلُِ»که در روایت است: کردند؛ چنانبشویق می

در بهاریو  « ی روزی باشد، چونان مجاهد در راو خدا است.وجوجستکسی که در  2؛اهللِ

گشتند. سعد انراری به استقبال ایشان ممهدو  میاز جنگ ببو  بر ,شدو که پیامبر وارد

های او پینه بسته است. وقتی علت را جویا شهدند، گفهت: در   بود. حار، دیدند دست

اثر کار برای نفقه عیالم چنین شدو است. پیامبر خدا دسهت او را بوسهید و فرمهود: ایهن     

 3گیرد.نمی دستی است که هرگز مبش با من بماس

کاری را اگر محاد مسلمانان در جامعه اسالمی با این فرهنگ متعالی مشنا شوند، یعنی بی

رنج خویش بدانند و هیچ کهاری  ننگ دانسته و فایلت را در کار و امرار معاش با دست

ای حیا نداشهتن  در جمله {ماند. امام صادقکار نمیرا عار و ننگ ندانند، هیچ کس بی

مَنُلَمُيَسهتَحيُُِ»نماید: دنبال کار رفتن را فایلت دانسته، مثاری را برای من ذکر میاز به 

هر کس از به دنبال معهاش رفهتن    4؛فيُطَلَبُِالمَعنشُِخَفّتُمَعونَت هُُوَُرُخيُبَنل هُوَُن عِّمَُعِينل ه

اش سبک شدو، مسودو خاطر گشهته و عیهالش از نعمهت    حیا نداشته باشد، هزینه زندگی

الهنَفسَُإذاُأحه َزَتُُُُإ َّ»نیز در این بارو فرمودو است:  ,پیامبر اکرم« گردند.مند میبهرو

نفس انسانی، زمانی که قو، و نیاز خود را به دست مورد، مرامهش پیهدا    5؛قوتَْنُإستَقَ َّت

هر که نان از عمل خویش خورد، منت حابم »در ادبیا، فارسی نیز ممدو است: « کند.می

 «د.طائی نبر
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که زیر بار منت دیگران رفتن که معموالً با خواری همراو اسهت، مزادی و  نکته دیگر این

 گیرد.مسایش را نیز از انسان می

هایی اسهت کهه در سهایه من،    ها، ابخاذ سیاستناگفته پیدا است، امروزو وظیفه حکومت

ه ایهن موضهوع   همه افراد بتوانند به شغلی مبرومند و متناس  با خود دسهت یابنهد؛ البته   

کهاری خهود قهرار    گذاری حکومت را بهانه بهی شود که شخص، عدم سیاستباعث نمی

شود، منهه مهم است، داشهتن کسه    از روایا، استفادو می کهدهد. به همین دلیل، چنان

و روزی حالل است و نه صرفاً بوجه به این مطل  که میا این کس  با شأن خهانوادگی  

گهری و  که اصل کس  درممد حالل و پرهیز از بکهدی ه اینفرد سازش دارد یا خیر؟ چ

که منظور از حیا بر است؛ چناناظهار کوچکی در برابر دیگران، از شأنیت و نوع کار مهم

 نکردن دز طل  معاش که در روایا، ممدو، همین است.

 گري از نگاه دين ـ تكدي

، نفهس خهویش را حقیهر    کهاری یادموری این نکته الزم است که برخی افراد در اثهر بهی  

رنهج دیگهران بههرو   مورند با از دستگری و به اصطال  گدایی، رو میشمردو، به بکدی

 شد، برخورد کردو است.  مند شوند. اسالم با این عمل نیز به

ك مُحَبلَهُُفَيُحتَطَبُعَليُظَْ ِ ُِخَي ٌُمِنُأ ُيَأتيََُرجُهالًُُلَأ ُيَأخ يَُأحَدُ»فرمود:  ,پیامبر اکرم

چنانهه یکی از شما ریسمانش را بردارد و هیزم بهر پشهتش    1؛طن ُُاهلل ُمِنُفَضلِهُِفَيَسألَهُأع

که نزد فردی که خدا از فالش ]امهوالی[ بهه او دادو،   بار کند و بیاورد، بهتر است از این

 «رود و از او ]چیزی[ بخواهد؛ چه به او بدهد، چه ندهد.

 ک  که بگرش  ک  آبرک   ویشب تهال  کنی رشک ر   ط ر که ایش ک من ضی

؛ لعنت شهدو اسهت، کسهی کهه بهار      مَلعُو ٌُمَنُألقيَُكَلَّهُُعَلَيُالنَّنسِ»اند: فرمودو ,پیامبر

در مهورد   {امیر مؤمناندر روایت است: وقتی  2«اش[ را بر دوش مردم اندازد.]زندگی

رسیدند: پس او چهه مهی  فردی سؤال کردند، به ایشان گفتند: نیازمندی او را فرا گرفته. پ

اش از کجها مهی  دهد. فرمودند: روزیکند؟ گفتند: در خانه، بنها عباد، خدا را انجام می

                                                           
 .141ُ،ُص3ُفيَُكنشنني،ُمحسن،ُمحجةُالبيضنء،ُقم:ُنش ُجنمعهُمدرسين،ُچنپُدوم،ُجُُ.1
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اش. فرمودند: به خدا قسم! کسی که روزی او رسد؟ گفتند: از طرف برخی برادران دینی

 1دهد، بیش از او در عباد، خدا است.را می

را دیهدم.   {مومهد بهن علهی البهاقر    گویهد:  در روایت است که مومد بن منکهدر مهی  

اش کنم؛ او مرا موعظه کرد. گفتند: چه شهد؟ گفهت: در سهاعتی گهرم از     خواستم موعظه

روز، به اطراف مدینه رفتم. دیدم که ایشان که فهردی بنومنهد بهود، از خسهتگی کهار در      

مزرعه عرق ریخته و بر دو غالم سیاو بکیه کهردو بهود. پهیش خهود گفهتم: سهبوان اهلل،       

رگی از بزرگان قریش در این ساعت به این حالهت در طله  دنیها اسهت؛ بایهد او را      بز

ریخهت، جهوابم را داد.   موعظه کنم. نزدیک رفتم و سالم کردم. در حالی کهه عهرق مهی   

ید و در این حالت، در ایهن سهاعتِ گهرم بهه دنبهال      اگفتم: شما بزرگی از بزرگان قریش

کنید؟ فرمود: اگر در این حال مرد من ، چه میدنیایید. اگر مرد شما در این حال برسد

ام کهه خهود و   دادوام که طاعتی از طاعا، خدا را انجهام مهی  برسد، در حالی از دنیا رفته

برسم کهه مهرد   ام. هر مینه میکه از بو و مردم چیزی بخواهیم، باز داشتهعیالم را از این

بان کنم؛ ]امها[ شهما   ستم موعظهگویید. خوامرا در حال معریت دریابد. گفتم: راست می

 2مرا موعظه کردید.

 ـ مشاوره شغلی

ههایی همههون   نکته حائز اهمیت این که چون اغل  جوانهان، جهر ، ورود بهه کسه     

وکارها مشنایی کامل ندارند، الزم اسهت  بجار، و کشاورزی را نداشته یا با برخی کس 

ارنهد، راهنمهایی شهوند بها     های حالل بجربه دهای سال در کس بوسط افرادی که سال

بها من   ,برای گذران زندگی، به کس  حرام یا بکدی رو نیاورند؛ همهنان کهه پیهامبر  

کردنهد افهراد را بهه کسه  و     شان سعی مهی مقام و عظمتی که داشتند، با رفتار و مشاورو

 ای هرچند اند  در اختیار فرد گذارند.داشتن درممدی حالل راهنمایی کنند و یا سرمایه

اعالم نیاز کرد. ایشهان فرمودنهد: بهرو از منزلهت      ,گویند که فردی از انرار نزد پیامبر
ارزش باشد. من فرد، گلهیم کهنهه و ظرفهی مورد.    چیزی ]برای فروش[ بیاور؛ هرچند کم
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ها را به دو درهم خرید. پیامبر به اصوا  فرمود: کسی هست که این را بخرد. فردی من

ای بخهر.  مش غذایی برای خانه بگیر و با یک درهمش بیشهفرمود: با یک دره ,پیامبر

ای بهرای  فرمودند: میها کسهی دسهته    ,این کار را کرد و بیشه را نزد ایشان مورد. پیامبر
این بیشه دارد؟ فردی گفت: من چوبی دارم. پیامبر بیشهه را دسهته زدو، بهه من شهخص     

از پهانزدو روز کهه نهزد     فرمودند: حال، با این بیشهه بهرو هیهزم بیهاور و بفهروش. پهس      

بهه او فرمودنهد: ایهن، بهتهر از من      ,ممد، وضعش خو  شدو بود. حاهر،  ,پیامبر
 1است که روز قیامت در صوربت اثر صدقه باشد.

 . پرهیز از افراط در طلب کسب2

ههای  گفتیم که افراط در کس ، به معنای حرص بیش از حد برای کهار و داشهتن شهغل   
همه وقت فرد را به خود مشغول کند و او را از اربباطش بها   ای کهمتعدد است؛ به گونه

خلق و خالق جدا سازد. این روش زندگی، در اسالم مذموم است. اسالم، بهر  مخهر،   

فرمهودو:   {برای دنیا، و بر  دنیا برای مخر، را نادرست دانسهته اسهت. امهام صهادق    

از ما نیست کسی که دنیهای خهود را   2ُ؛لِدُنين ُُليسَُمِنّنُمَنُتَ َکَُدُنين ُُآلخِ َتِهُوَُالُآخِ َتَهُ»

 «برای مخر، بر  کند و یا مخر، خویش را برای دنیایش رها سازد.

أجمِلواُفِيُالطَّلَبِ،ُفَكَمُمِنُحَ يصٍُخنئِبٍُوَُمُجمِلٍُلَمُ»نیز روایت است که:  امیر مؤمناناز 

کند و نیا که ضرر میبیش از حد به دنبال کس  روزی نباشید؛ چه بسا حریص د 3؛يَخَب

از دیدگاو دیهن، اواّلً بایهد بهرای    « کند.چه بسیا کسی که کم به دنبال من است، ضرر نمی
امور دین و دنیا برنامه ریخت با هیچ کدام فدای دیگری نگردد. ثانیهاً، بهیش از حهد بهه     

که صفت حرص را در انسهان رشهد دادو،   دنبال کار و روزی رفتن، مذموم است؛ چه این
کاهد. روایا، و میها، نیهز بهر ایهن مههم      قناعت انسان و ایمان او به رزاقیت خدا می از

ُهُهوَُُاللَّههَُُإِ َّ»بأکید دارند که نباید غم روزی را خورد. خداوند با بأکیهد فرمهودو اسهت:    

   «مند استوار است.بخش قدر،همانا خداوند، خود، روزی 4؛الْمَتين ُالْق وَّةُِذ وُال َّزَّاق 

                                                           
ُ.10،ُص103ُ.ُمجلسي،ُبحنرُاألنوار،ُپيشين،ُج1ُ
ُ.94،ُص3ُق،ُج1405ُصدوق،ُمنُاليحض  ُالفقيه،ُبي وت:ُنش ُدارُاالضواء،ُچنپُششم،ُُ.2
 .100،ُص22ُش،ُج1386ُب وج د ،ُجنمعُأحنديثُالشيعة،ُتْ ا :ُانتشنراتُف هنگُسبز،ُچنپُاول،ُُ.3

 .58ذارينت،ُآيهُُ.4
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کننهد مهال، منهان را زنهدگی جاویهد      اند و فکر میمجید افرادی را که به دنبال جمع مال قرمن

منلَهُُأَخلَهدَ ُ،ُكَلّهن...ُ.ُُ»بخشد، نکوهش کردو و فرمودو: می  1«ألَّي ُجَمَعَُمنالًُوُعَدَّدَ ُ؛ُيَحسَبُُأ َُّ

مورد کهه بوهث از   باری برای فرد و جامعه به بار مهی ناگفته پیدا است که جمع مال، مثار زیان

 گنجد.من، در این مخترر نمی

: از جملهه  {همهنین، پیوسته به دنبال مخر، بودن نیز نکوهیدو است. به فرمودو امهام صهادق  

گردد، کسی است که در خانه بنشیند و بگویهد: خهدایا! روزی  کسانی که دعایش مستجا  نمی

...ُدُعهنءُُال َّجُهلُِجهنلِس ُُُُ»طل  روزی برو؛ ام دو. خدا نیز در جوابش فرماید: میا به بو نگفتم در 

أَلَمُآمُ  کَُبِنلطَّلَبِ. ا رزُقنيُفَيَق ولُ  خهوانیم کهه امهام    در نهج البالغهه نیهز مهی    2«فيُبَيتِهُِيَق ول ُينرَبُِّ

از یکی از یاران خود سراغ برادرش را گرفت. او گفت: خانه و زنهدگی را رهها کهردو،     {علی

ار، به این رفتار واکنش نشان دادند و او را با این کهار، دشهمن خهود    پردازد. حبه عباد، می

 3خواندند.

 . ضرورت حالل بودن کسب3

پس از بوث در این موضوع که باید هر فردی راو درممدی برای خود داشهته باشهد و از   

کاری بپرهیزد، بایسته است بوجه داشته باشهیم کهه کسه ، حهالل و مشهروع باشهد.       بی

دنبهال روزی   ,پیهامبر  4«طَلَبُُالحَاللُِفَ يضَه ُعَليُك لُِّمُسلِمٍُوُمُسلِمَهٍ.: »فرمود ,پیامبر

حالل رفتن را بر هر زن و مرد مسلمانی واج  شمردو و به طور کلهی، کسه  حهالل،    

بهترین عباد، دانسته شدو است. در روایتی دیگر نقل شدو که شمشیر زدن برای مؤمن، 

در  5« بَة ُالسَّيفُِعَلَيُالمُؤمِنُِأهوَ  ُمِنَُالدِّرهَمُِفهيُحِلِّههِ.ُُضَ»بر از کس  حالل است: مسان

                                                           
ُ.3ه2همز ،ُآيهُُ.1

ُ.8،ُح4ُ،ُص17ُب وج د ،ُجنمعُأحنديثُالشيعه،ُپيشين،ُجُُ.2

 .209طبهُش،ُخ1382.ُنْجُالبالغه،ُت جمه:ُمحمدُدشتي،ُمشْد:ُآستن ُقدس،ُچنپُسوم،3ُ

ُ.273،ُبهُنقلُاز:ُمفيد،ُاإلرشند،ُص9ُ،ُص103ُ.ُمجلسي،ُبحنرُاألنوار،ُپيشين،ُج4ُ

 .483،ُص5ُ.ُحكيمي،ُمحمدرضنُوُهمكنرا ،ُالحينة،ُقم:ُنش ُجنمعهُمدرسين،ُج5ُ
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هایی کهه بهه شهما روزی    از پاکی 1؛ك ل واُمِنُطَيِّبنتُِمَنُرَزَقننك م»میه شریفه نیز ممدو است: 

شهود و  بوان گفت که عمومیت طیبا،، اموال حالل را نیز شامل مهی می« دادیم، بخورید.

 کند.کس  خارج میحرام را از دایرو 

دادنهد، ماننهد حاهر،    های حرام پرهیهز مهی  همه پیامبران الهی پیروان خود را از کس 

های حرام یا به عبهار، دقیهق  فروشی به عنوان یکی از کس که به مبارزو با کم {هود

وَيهلٌُُ»ودرممهد پرداخهت. قهرمن مجیهد نیهز بها عبهار،        های کس کنندوبر یکی از حرام

پردازد. بر این اساس، حکومت اسالمی نیز موظهف  فروشی می، به نکوهش کم«لِلمُطَفِّفين

ها و درممهدهای حهرام ببنهدد بها مثهار      های خود، راو را بر کس گذاریاست با سیاست

ههای  گیر جامعه نشود. از سوی دیگر، خود انسان سعی کند که از راوبار من، گریبانزیان

 ردازد.مشروع و درست، به کس  روزی حالل بپ

 . آثار کسب حالل از نگاه روایات4

بوان پی بهرد کهه کسه  حهالل،     به این موضوع می [با نگاهی به روایا، معرومین

 اند از:کند. برخی از این مثار عبار،مثاری در زندگی دنیوی و اخروی فرد ایجاد می

 ـ مغفرت الهی

ههر کهس بهر اثهر      2؛الحَاللُِبَنتَُمَغف وراًُلَههُُمَنُبَنتَُكنلّنًُمِنُطَلَبُِ»فرمودو:  ,پیامبر اکرم

 «بالش برای طل  حالل خسته شود، ممرزیدو شدو است.

 ـ برترين عبادت

عبهاد،،   3؛طَلَهبُُالحَهاللُُُِاًءسَبعُو َُجُزءاًُوُأَفضَل ْنُجُهزُُْة لعِبندَاَ»فرماید: می ,رسول اکرم

 «ها، طل  حالل است.هفتاد جزء است که بربرین من

                                                           
 .57.ُبق  ،ُآيه1ُ

 .2،ُص103ُ.ُمجلسي،ُبحنرُاألنوار،ُپيشين،ُج2ُ

 .78،ُص5ُ.ُكليني،ُالكنفي،ُپيشين،ُج3ُ
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 دين ر راهدـ كمك 

طله    1؛التَدَعُطَلَبَُال ِّزقُِمِنُحِلِّهُِفَإنَّهُُعَو ٌُلَهكَُعَلهيُدينِهكَُُُ»فرمودو:  {امام صادق

 «رساند.روزی حالل را وا مگذار که من بر بو نسبت به دینت یاری می

 الهی در دنیا و رهايی از عذاب در آخرت رحمتـ 

ث مَُّاليُعَيِّبُههُُُُةِأكَلَُمِنُكَدُِّيَدِ ُِنَظَ َاهلل ُإلَيهُِبِنل َّحمَمَنُ»فرماید: در این بارو می ,پیامبر اکرم

رنج خود بخورد، خدا به او با نظر رحمهت بنگهرد و هرگهز او را    هر کس از دست 2؛أبَداً

 «عذا  نکند.

 ـ نورانیت قلب

ههر کهس چههل روز     3؛مَنُأكَلَُالحَاللَُأربَعينَُيَومهنًُنَهوَّرَُاهلل ُقَلبَههُُُُ»فرمود:  ,پیامبر خدا

 «غذای حالل بخورد، خداوند قلبش را روشن نماید.

 چون ماه در قیامتهمـ 

مَنُطَلَبَُالدْنينُحَالالًُتَعَفُّفنًُعَنُمَسأَلَهٍُوُت وسهيعنًُعَلهيُعِينلِههُِوُُُُ»فرماید: می ,پیامبر اکرم

کسی که به دنبال مال حالل دنیا باشاد   4؛رِالبَدُةَتَعَطُّفنًُعَليُجنرِ ُِلَقَيُاهللَُوُوَجُْهُُكَنلقَمَ ُِلَيلَ

تا خود را از نیازخواهی از دیگران دزر دارد ز برای عیالش زسعت رززی ایجااد کناد ز   

اش ]با آن مال[ مدربانی کند، رزز قیامت خدا را مالقاات کناد؛ در حاالی کاه     به همسایه

 «صورتش همچون ماه کامر بتابد.

 ـ عبور سريع از صراط

ههر کهس از    5؛مَنُأكَلَُمِنُكَدُِّيَدِ ُِمَ َُّعَليُالصِّ اطُِكَنلبَ قُِالخنطِفِ»فرمود:  ,پیامبر اکرم

 «گذرد.رنج ]حالل[ خود بخورد، همهون برق جهندو از پل صراط میدست

                                                           
 .5ُ،ُص103ُ.ُمجلسي،ُبحنرُاألنوار،ُپيشين،ُج1ُ

ُ.9.ُهمن ،ُص2ُ

 .16.ُهمن ،ُص3ُ

 .8.ُهمن ،ُص4ُ

 .ُهمن .5
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 ـ بازگشايی درهاي بهشت

الجَنَّهُِيَدخ ل ُُمَنُأكَلَُمِنُكَدُِّيَدِ ُِحَالالًُفَتَحَُلَهُُأبوابَ»من حار، در حدیثی دیگر فرمودو: 

رنج حالل خود بخورد، درهای بهشت به روی او باز میهر کس از دست 1؛مِنُأيِّْنُشنءَ

 «شود.شود؛ از هر کدام بخواهد، وارد می

 . آثار کسب حرام از نگاه روایات5

اسالم با بیان مثار کس  حالل به مردم فهماند که باید زندگی خهویش را پها  و حهالل    

ز کس  حرام پرهیز کنند؛ اما متأسفانه، امهروزو برخهی ایهن امهر را رعایهت      بگذارنند و ا

پردازند؛ به همین جهت اسهت کهه   کنند و از هر طریقی که شدو، به کس  روزی مینمی

شد، افزایش یافته است. بنهابراین، بایسهته اسهت کهه     های اقترادی بهامروزو ناهنجاری

 های غیر مشروع پرهیز نمایند.س مردم، با مثار کس  حالل مشنا شوند و از ک

ببهع من، روزی حهرام، مثهار و پیامهدهای فراوانهی در      حرام و بهه  وکارراستی که کس به

کهه نهوعی   های حرام، ضهمن ایهن  نهد. کس زندگی دنیوی و اخروی انسان بر جای می

های دینی است، مثار بدی در زندگی فهردی، خهانوادگی و اجتمهاعی    اعتنایی به مموزوبی

گهذارد. از همهین رو، بوصهیه    دارد؛ مثالً مال حرام، در انعقاد نطفه فرزندان اثر سوء مهی 

 شدو است که دایه فرزند، نباید مال حرام بخورد. 

 شود:حرام اشارو می هایبار کس جا با بوجه به روایا،، به برخی مثار زیاندر این

 ـ فقر

کسهی کهه مهالی حهرام      2؛مِنُغَي ُِحِلِّهُِأفقَ َ ُُاهلل مَنُكَسَبَُمنالًُ»فرماید: می ,پیامبر اکرم

 «کس  کند، خداوند او را فقیر کند.

                                                           
 .10.ُهمن ،ُص1ُ

 ُ.5.ُهمن ،ُص2ُ
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 ـ نشنیدن سخن حق 

در روز  {که امام حسینکند؛ چنانمال حرام، چشم و گوش دل انسان را کر و کور می

هها نگذاشهت؛   عاشورا و قبل از من، هر چه با لشکر کوفه صوبت کردند، بهأثیری در من 

کهه  قفهل زدو شهدو بهود؛ چنهان    شان به سب  خوردن مهال حهرام   گوش و چشم دل زیرا

...ُمُلِئَهتُُ»حار، خود در بیان علت عدم بأثیر حرف حهق در وجهود کوفیهان فرمهود:     

باید بوجه داشهت کهه اگهر    « شان، از حرام پُر شدو است.های... شکم 1؛بُطون ُْمُمِنُالحَ امِ

همت انسان، بنها پُر کردن شکم فرزندان خود باشد و بوجهی به حالل یها حهرام بهودن    

غذا نکند، نباید بوقع داشته باشد زمانی که فرزند به رشد و قدر، رسید، سخن حهق را،  

 حتی از پدر و مادر خود، بپذیرد.

 شتگانـ نفرين فر

مَلَهكٍُفهيُُُُفيُجَوفُِالعَبدُِلَعَنَههُُك هلُُُُّمِنُحَ امٍُة إذاُوَقَعَتُالل قمَ»فرماید: می ,پیامبر اکرم

هنگامی که لقمه حرام در شهکم بنهدو قهرار گیهرد، همهه فرشهتگان        2؛السَمنواتُِواألرضِ

 «کنند.ها و زمین، او را نفرین میمسمان

 ـ عدم قبولی اعمال

لّهُِمَلَكنًُيُنند ُعَليُبَيتُِالمَقدسُِك لَُّلَيلَةٍ:ُمَنُأكَلَُحَ امنًُمّنُلَهمُُإ َُّلِ»د: فرمو ,پیامبر اکرم

ای دارد کاه  خدازند فرشته 3؛يَقبَلُِاهلل ُمِنهُُصَ فنًُوُالُعَدالًُوُالصَّ فُُالنّنفِلَةُوُالعَدل ُالفَ يضَة

را بخاورد،   دهد: هار کاس حرامای ]هار چناد اناد [      هر شب بر بیت المقدس ندا می

 «کند ز نه زاجب.خدازند از از نه عمر مستحب را قبول می

 ـ توشه به سوي آتش

کسهی کهه    4؛مَنُإكتَسَبَُمنالًُمِنُغَي ُِحِلِّهُِكن َُزادُ ُُإلهيُالنّهنرُُِ»فرماید: می ,پیامبر اکرم

 «اش به سوی مبش خواهد بود.مالی از غیر حالل کس  کند، بوشه

                                                           
ُ.154،ُص65ُ.ُهمن ،ُج1ُ

 .12،ُص103ُ.ُهمن ،ُج2ُ
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 ـ حسرت و پشیمانی قیامت

إ َُّأعظَمَُالحَسَ اتُِيَومَُالقِينمَةُِحَس َة ُرَجُلٍُكَسَبَُمنالًُفيُغَي ُِطنعَةُِ»فرموده:  {امام علی

از  1؛اهللُِفَوَرَّثَهُُرَجُالًُفَأَنفَقَهُُفيُطنعَةُِاهللُِسُبحننَهُُفَهدَخَلَُبِههُِالجَنَّهةُوُدَخَهلَُبِههُِاألوَّلُالنّهنرُُُُُُُ

سرت مردی است که مالی از راه حرام کسب کارده  های رزز قیامت، حباالترین حسرت

ز آن مال به فردی ارث رسیده که در راه طاعت الدی هزینه کرده است؛ باه طاوری کاه    

 «رزد.فرد دزم به زاسطه آن مال به بدشت، ز شخص ازّل به دززخ می

 ـ فضیلت ردّ مال حرام

عِنهدَاهللُِسُهبحننَهُُسَهبعينَُألهفُحَجَّهةٍُُُُُُُلَ َدُْدانِقٍُمِنُحَ امٍُيَعهدِل ُ»فرماید: می ,پیامبر اکرم

 «شدو.ای از حرام، نزد خدا برابر است با هفتاد هزار حج پذیرفتهرد کردن ذرو 2؛مَب ورَةٍ

 . توبه از درآمدهای حرام6

ای خاص است و بنها به طل  استغفار از خداونهد نیسهت.   بوبه، در هر موردی، به گونه

اش به باز گرداندن من و عهذرخواهی از صهاح  مهال    بهاگر مالی از کسی ربودو شد، بو

ممهدو از  دسهت جا به بیان حکایتی در خروص حرام بهودن درممهدهای بهه   است. در این

 پردازیم.طریق همراهی و همکاری با حکومت ظالم، می

گوید: دوستی داشتم کهه کابه  دیهوان    می {حمزو، از اصوا  امام صادقعلی بن ابی

برای من وقت بگیر. ]برای او از امام[ وقهت   {من گفت: از امام صادقامیه بود. به بنی

بان شوم! من در گرفتم. وقتی رفتیم، سالم کرد و خدمت امام نشست. سپس گفت: فدای

ام کهه من  شان نریبم شدو و نپرسهیدو دیوان این قوم، کاب  هستم و مال فراوانی از دنیای

شهان بنویسهند و   امیه کسانی را کهه بهرای  اگر بنیاموال از کجا ممدو است. امام فرمودند: 

شان حاضر باشند، نداشتند، حق مها را غره    خراج جمع کنند یا بجنگند و در جماعت

شان است، رها کنند، چیزی جز منههه را  کردند و اگر مردم منان را با منهه در دستنمی

 یابند.شان است، نمیدر دست
                                                           

 .12.ُهمن ،ُص1ُ
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او خروجی ]از این مهلکه[ برای من هسهت؟ امهام   بان شوم! میا رجوان عر  کرد: فدای

کنی؟ گفت: مری. امام فرمودنهد: از همهه منههه در دیهوان     فرمودند: اگر بگویم، عمل می

شناسی، به او بهازگردان و اگهر   منان به دست موردی، خارج شو. اگر صاح  مالی را می

م. راوی مهی کهن و من برای بو نزد خدا بهشت را ضهمانت مهی   1شناسی، صدقه بدونمی

گوید: جوان، مدبی سرش را پایین انداخت و بعد سر بلند کرد و گفت: باشد، انجام می

 دهم.

گوید: جوان با ما به کوفه برگشت و از هر چه داشت، خارج شد و حمزو میعلی بن ابی

حتی در مورد لباسی که در بدن داشت، طبق دستور امام رفتار کرد. مها دوسهتان چیهزی    

تیم و لباسی برایش خریدیم و پولی برای مخهارج زنهدگی بهه او دادیهم.     روی هم گذاش

رفتهیم. روزی وقتهی بهه    چند ماهی بیشتر طول نکشید که مریض شد. بهه عیهادبش مهی   

عیادبش رفتیم، در حال جان دادن بود. چشمش را باز کرد و به من گفت: علی! به خهدا  

از مدبی مُرد و ما او را بهه خها    شان وفا کردند. پس قسم! دوست شما )امام(، به وعدو

رسیدم با نظر حاهر،   {سپردیم. مدبی پس از من، وقتی در مدینه خدمت امام صادق

مان نسبت به دوستت عمل کهردیم.  به من افتاد، فرمودند: ای علی! به خدا قسم! به وعدو

 2گفتم: راست گفتید ای پسر رسول خدا! خود او نیز هنگام مرد به من چنین گفت.

 ناکها و درآمدهای شبههکسب. 7

کهه از روایها،   هر اندازو ایمان فرد باالبر رود، باید دقت او در کسبش بیشتر شود؛ چنان

مبهاال،  شود که اگر انسان نسبت به درممدهای مجهول یها مشهتبه، بهی   چنین استفادو می

د. بهه  شهو باشد، یعنی کاری نداشته باشد که فالن مال، حالل است یا حرام، رستگار نمی

 3خواهی، وارد دوزخ شو.شود که از هر دری میچنین کسی در روز قیامت خطا  می
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بهه قرهد سهفر بجهاربی خهدمت       {در روایتی دیگر ممدو که یکی از یاران امام صادق

ایشان رسید. من حار، نیز هزار درهم برای بجار، بهه او دادنهد بها بها سهود من، بهه       

فرد مزبور با دو کیسه ههزار درهمهی خهدمت     زندگی خود سامانی دهند. پس از چندی،

ای کردی که اصل و سهود سهرمایه برابهر شهدو     امام رسید. حار، پرسیدند: چه معامله

گاو بیرون شهر اطهراق کهردو، از   است؟ گفت: جنسی را برای فروش به شهری بردیم. من

مسافران وضعیت جنس را در شهر جویا شدیم. گفتند: ]چنین جنسهی[ در شههر وجهود    

ها را باال بردیم و مردم نیز با رضایت کامهل من ندارد و مردم ]به من[ نیاز دارند. ما قیمت

که جنس را بیش از قیمت معمول فروخته بودند، ها را از ما خریدند. امام با بوجه به این

بنها اصل سرمایه را برداشته و از دست زدن به سود من خودداری کردند؛ در حهالی کهه   

هر درست بودو و کسبی حالل است؛ اما امام به دلیل ظلمی که در اثهر بهاال   معامله در ظا

 1بردن قیمت به خریدار شدو، سود من را نپذیرفتند.
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