
 

 

 اخالق کسب و کار از منظر امام علی

 *نیااالسالموالمسلمینابدالکریمپاکحجت

 مقدمه
ترین مسهائلی اسهت کهه صهاحبین کسه  و کهار بایهد بهرای  اخالق کس  و کار، یکی از اصلی

داشته باشند. بسیاری از صاحبان کس  و کار با پایبندی بهه  برقراری عدالت و اعتماد، به آن توجه
اند بستر پیشرفت را برای خود و جامعه فراهم سازند؛ در حالی که بعضهی  اصول اخالقی، توانسته

توجهی نسبت به اصهول اخالقهی در کهار موجبهات رکهود و شکسهت خهود را ایجهاد  دیگر با بی
ه در  ههای امهام علهی هها وآموزه ویژه گ اره اسالمی ه بهرو نهادینه کردن فرهنگ  اند. از این کرده

ایمان افهراد و تثبیهت جایگهاه فهرد در جامعهه و حتهی سهب    عرصه کس  و کار، موج  تقویت
های مالی خواهد شد. همچنین رعایت  کاهش تخلفات تجاری در بازار مسلمانان و کاهش فساد

عایهت وقهت نمهاز، ادب، انصهاف و احکام و اخالق اسالمی در محهیط کسه  و کهار ماننهد ر
شود؛ به این ترتی  که اعتماد مشهتری  صداقت اف ون  بر برکات اخروی، موج  برکات دنیوی می

َْ »نماید:  را جل  و محیط کس  و کار را جذاب و پر رون  می ِرجاٌل ا ُتْ هيِهْم ِتجاَرٌة َو ا َبْيٌع َعن
َّلِة َو إيتاءِ  ِ  َو ِإقاِم للصَّ ْبصاُر  ِذْكِر لل َّ ُب فيِ  لْلُقُ وُب َو لَْلَ كاِة َيخاُفوَن َيْومًا َتَتَق َّ مهردان مهؤمنی  1؛للزَّ

دارد، ]و[  که تجارت و داد و ستد آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و پرداخهت زکهات بهاز نمهی
آیهه در  در تفسهیر ایهن«. ترسهند شهود، می ها در آن زیهر و رو می ها و دیده پیوسته از روزی که دل

ِذفَنا»حدیث آمده است:  ُه ا  ابو جه َِّْهيِهْمااا ُتُّ اااََلاتو اِإَن اَقَخأَلاَمَا ِةيأتو أله َِ اَ ا ِ اَعزه اَ اََلاَكْيٌعاَعْناِنْكِ ا َُّه ٌَ ِتَجاَب
اِفيَها ْه و ََ ا له َِ اَ ا ِ اَعزه ىا َُّه َُ ْ  اِإ قه

َ
ا  َِ ََل از یهاد خهدا ها تاجرانی هستند که تجارت و بیع آنان را  آن 2؛ ُصه

ایهن نوشهتار «. کننهد شهود، حه  آن را ادا می سازد. هنگامی که وقهت نمهاز داخهل می غافل نمی
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 تبیین نماید. های کس  و کار را از منظر امام علی کوشد اصول اخالقی و باید می

 رابطه کار با اخالق ومعنویت
قتصاد با معنویت و اخهالق های دینی، کس  و کار صرفا  مادی و اقتصادی نیست؛ بلکه ا در گ اره

رو اصول اخالقی حاکم برجامعه دینی بها اصهول اخالقهی غیهر جامعهه  تأ یر متقابل دارند. از این
هنگام گشت در بازار خطاب بهه تجهار فرمهوده اسهت:  دینی متفاوت است؛ چنانکه امام علی

ا اكِا» كو اَ اَتَب ه ََ ا ا َِلْسِتَخاَب مو اِباَةدم جه ِحَِّْماَفااَمْعَشَ ا ُتُّ ُْ ا اِكا نو ِ ا...اَ اَتَزفه اَُ هو ای جماعهت تجهار! پهیش  1؛ اُسُّ
گیری ]در معاملهه [ بجوییهد، و ]بها  از هر چی  از خدا طل  خیر )برکت( کنید و برکت را در آسان

آن حضرت در جای دیگهری «.  اخالق خوش و برخورد درست [ خود را به زیور بردباری بیارایید
 ق کس  و کار اشاره نموده و فرموده است: به اصول دیگری از اخال

ْتَجَ اَ اَ َُّها َُ ُْ اَ  مه َ اثو ْْ ِف ُْ ْتَجَ اَ  َُ ُْ اَ  مه َ اثو ْْ ِف ُْ ْتَجَ اَ  َُ ُْ اَ  مه َ اثو ْْ ِف ُْ اِباَ  جه أِ اَفااَمْعَشَ اَ ُتُّ َكااِفياَةأِذِهاَ ْأومه َّ م َُ ِ ا
ا ا اكو َفااشو ِلاَعََّىاَ ُصه ُْ ْخَفىاِمْناَقِكيِباَ ُنه

َ
ْما  اَن و َُ ْف

َ
ای تهاجران! نخسهت فقهه )آمهوختن  2؛ 

احکام تجارت( سزس تجارت، نخست فقه سزس تجارت، نخست فقه سزس تجهارت. 
به خدا سوگند! یقین داشته باشید که ربا در این امت از راه رفتن مورچه بهر روی سهنگ 

 ی ید. تر است؛ سوگندهایتان را با راستگویی بیام تر و نامرئی صیقلی و براق پنهان
ا»نی  از کس  حالل به عنوان عبادت یاد نمهوده اسهت:  خدا رسول َُ ا اَسأْبعو َو ِعَبأاَق ُْ أْزءً ااا  ِو

ا َهااَهََّبو َّو ََ ْف
َ
َحََلِلااا  ُْ عبادت هفتاد ج ء دارد و از همه بهتر، تالش برای بهه دسهت آوردن روزی  3؛   

 «.حالل است

 های کسب و کار  باید

 افزایی کسب و کار . دانش1

های کس  و کار، از ضروریات این امر است؛ چرا که بهدون آن،  از دانش تجارت و روش آگاهی
در بازار، مسیر راه، مسهجد و  روست که امام علی امکان موفقیت خیلی کم خواهد بود. از این

آن  4کرد. شدند، به اهمیت و مسائل این دانش مهم اشاره می هر کجا که مردم گرد ایشان جمع می
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خواسهت کهاالی خهود را بفروشهد. آن  ای برخورد کرد که می در بازار به فروشندهحضرت روزی 
َكأاح»حضرت با سخنی، روشی صحیح در کس  و کار را به او آموخت:  أٌ اِمأَنا ُ ه ِْ اَ  احو َُ أ  1؛  ُسه

همچنین حضهرت نقهش مهؤ ر «. ب رگواری و آسان گرفتن و سختگیری نکردن، نوعی سود است
أاِئِ اَعََّأىاَغْيأِ ا»گونه تبیین نموده ست:  مسیر افراد را اینکار توأم با آگاهی در  اَكاُسه َعاِمَلاِكَاْيِ اِعَّْم 

ُْ  
أائِا ِعَِّْماَكاُسه ُْ اِكأا َعاِملو ُْ ِتِ اَ ا  َِ ا ََ ْعدً اِمْنا اكو َا ِتِحاِإَله ُْ فِقا   ِ اَعِنا ُطه هو ْعدو اكو هو اَفََلاَفِزفدو فأِقاَهِ فق   ِ ِ اَعََّأىا ُطه

َا ِتح ُْ رود. پس هر چهه شهتاب  ای است که به بیراهه می ننده بدون آگاهی، چون روندهک عمل 2؛ 
 «.ای بر راه راست است کننده از روی آگاهی، چون رونده شود و عمل کند، از هدفش دورتر می

 . آموزش احکام کسب و کار 2

های کس  و کار، یادگیری احکام فقههی اسهت کهه بهدون آن ممکهن اسهت یهک  یکی از بایسته
ترین مشکل کس  و کار در جامعهه مها، ناآگهاهی تهاجران و  مان به فساد یا گناه بیفتد. عمدهمسل

شهود. امهام  رو در معهامالت حهالل و حهرام رعایهت نمی کاسبان از احکام تجارت است. از این
أ َا»با تأکید ویژه به یادگیری احکام کس   و کار فرموده اسهت:  علی ْْ ِف ُْ أاِبا  جه ااَفأااَمْعَشأَ ا ُتُّ أمه ثو

ْتَجَ ا َُ ُْ ا  مه َ اثو ْْ ِف ُْ ْتَجَ ا  َُ ُْ ا  مه َ اثو ْْ ِف ُْ ْتَجَ ا  َُ ُْ ای بازرگانان ! اول آگاهی بر مسائل، سهزس تجهارت؛ اول  3 ؛ 
آن حضرت در سهخن «. آگاهی بر مسائل، سزس تجارت، اول آگاهی بر مسائل و سزس تجارت

أ   ا»و فرموده است: دیگری به عواق  شوم ناآگاهی به احکام تجارت اشاره کرده  ْْ َجَ اِكَاْيأِ اِف َمِنا ته
َكا ِدا ْبَتَطَماِفيا ُ م َْ  «.هر کس بدون آگاهی از احکام تجارت معامله کند، در ورطه ربا افتد 4؛َف

 . راستگویی  3

ای که نشانه ایمان و معیار  گونه های دینی جایگاهی بسیار ارزنده و واال دارد؛ به راستگویی در گ اره
درباره جایگاه ارزشمند راستگویی فرموده اسهت:  دانسته شده است. امام صادق ی افرادارزیاب

ا ا ُفأاِ » ىا َُبأ م َُ اكِصدِقا ُحدفِثا ا ق ِءا أمانِ اإ ااإَل  ماَفْبعْثاَنبي  َُ ا ا اِل  ا َُّ  اعز  ُه خداونهد عه  و  5؛إ
 «.  یکوکار و بدکارجل هیچ پیامبری برنینگیخت، مگر با راستگویی و برگرداندن امانت به ن

تر و درآمد بیشتر  از سوی دیگر تجارت و بازار گسترده رقابت، برای به دست آوردن سود ف ون
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های نادرستی همچون دروغگویی برای رسیدن به سهود  کارگیری شیوه ساز به است و این امر زمینه
بندی بهه راسهتی  یهای اخالقی کاس  مسلمان، پا ترین ویژگی رو یکی از مهم بیشتر است. از این

أااَفأِنَن ا»فرموده است:  و راستگویی است؛ چنانکه رسول اعظم َُ هو َُ أاِبَكا أَدَةااكو ََ ا ُِ   َ ِِ أا ِإَن ا ُته
ا َُ هو َُ َباَبْكا ْمافو َُ پهس «. شهود گر راست بگویند، برای هر دو خجسهته می اگر دو معامله 1؛َكَذَكااَ اَخاَناا

یچ کدام خجسته نخواهد بود. بر همین اساس اسهت هر گاه دروغ بگویند و خیانت کنند، برای ه
فأااَمْعَشأَ ا»یکی از اصول اخالقی کس  و کار را صداقت دانسته و فرموده است:  که امام علی

ِ أْذَطا ُْ ا ا  َيُيِناَ اِأاِنبو ُْ ا ا...اَتناَةْا اَعِنا  مو اِباَةدم ج  ای کاسهبان و بازرگانان!قسهم نخوریهد و از  2؛ ُتُّ
کاسهبان و تهاجران راسهتگو بها »آمده اسهت:  ؛ چرا که در احادیث نبوی«ددروغ فاصله بگیری

  3 «.پیامبران و شهیدان محشور خواهند شد
 . اخالص در تجارت 4

شهود؛ یعنهی کسه  و کهار  در دیدگاه اسالمی، تاجر مؤمن با انجام تجارت به خداوند ن دی  می
فرمهوده اسهت:  چنانکهه امهام علهی گردد؛ ای برای ایجاد ارتباط بین مخلوق و خال  می زمینه

ا َُّه » ِْ و فَداِكِ اَ  ِب
و
ِلاَماا  َُ َع ُْ ا  لو ََ ْف

َ
برترین عمل آن است کهه بهه قصهد ن دیکهی بهه خهدا انجهام 4؛   

مردان مهؤمنی کهه تجهارت و »این سخن حضرت، برگرفته از کالم وحی است که فرمود: «. شود
ز نظر آن حضرت، اخهالص از معیارههای دیگهر در ا 5«.دارد داد و ستد آنان را از یاد خدا باز نمی

کس  و کار ارزشمند است. خالص بودن نیهت در همهه کارهها زیباسهت و در امهور اقتصهادی، 
زیباتر؛ زیرا عمل خالص اف ون بر نفع شخصی و مادی برای افراد، دارای منهافع اخهروی اسهت و 

 ای دارد. و اخروی نقش ارزندهدر اصالح و گرایش مردم و جامعه به سوی کمال و سعادت دنیوی 

  کاسب نمونه 

توانهد سهب   ویژه رعایت حقهوق کهارگران می خلوص و رعایت حدود الهی و گرداخت حقوق به
کاسبی بود « حاج علی بغدادی»قرار گیرد.  تعالی تاجر شود، تا آنجا مورد عنایت امام معصوم

تم د کارگران نهایهت تهالش و دقهت را بافی خود درباره پرداخت به موقع دس که در کارخانه پارچه
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پرداخت، از کارههای مههم و  شنبه که حقوق کارگرانش را می آورد. او در عصرهای پنج به عمل می
داشهت و ههیچ کهاری را بهر اعطهای حقهوق  نیه  دسهت برمی حتی زیارت قبور ائمه اطههار

ی  محمدحسههن اللههه شهه کههرد. روزی عههالم ب رگههوار، آیت کههارگرانش در روز موعههود مقههدم نمی
شنبه در کاظمین بماند، اما حاج علهی بغهدادی بها  از او درخواست کرد که عصر پنج کاظمینی

چنین کارفرمایی کهه بهر «. ام را بزردازم نه، من باید بروم و م د کارگران کارخانه»اصرار تمام گفت: 
نیه   انرعایت حقوق الهی و اعطای حقوق کارگرانش اصهرار دارد، شایسهته تکهریم امهام زمه

را )بهدون اینکهه بشناسهد( در راه کهاظمین مالقهات  رو وقتی حضهرت حجهت است. از این
گشهاید و او را در آغهوش  ههای مبهارکش را می  بهه او سهالم کهرد و دسهت کند، امام زمان می
آورد و سهزس بها او بهه  گیرد، کمال تقدیر و تجلیل را از این کارفرمای بها ایمهان بهه عمهل مهی می

 1پردازد. صمیمانه میگفتگویی 
 اخالق نیکو . 5

گیری از اخالق خهوب در مواجههه بها  یکی از عوامل بسیار مؤ ر در جل  روزی و ازدیاد آن، بهره
دیگران است. البته همه کسانی که به کار تولید و تجارت و خرید و فروش مشغولند، اذعان دارنهد 

شهتر و در نهایهت سهودآوری بیشهتر که برخورد خوب و مناس  با مشتری رم  جذب مشتریان بی
ای برای جذب سهود و منفعهت بیشهتر نیسهت؛ بلکهه  اخالقی صرفا  وسیله است. هدف از خوش

هدف، قرب به خداست؛ یعنی اگر مشتری بر فرض خرید هم نکرد، خهوب اسهت کهه فروشهنده 
فهوذ کهرد و توان در روح و جان مشهتری ن گونه می این برخورد خوب خود را با او داشته باشد. این

اخالق و  صهاح  مغهازه بهه قهدری خهوش»گفهت:  جل  اعتماد نمود. شهاگرد فروشهگاهی می
دهد  اش به او اعتماد و عالقه دارند و او به مشتریان خط می برخورد است که مشتریان مغازه خوش

خرنهد و هرچهه او بگویهد،  خواسهتند، می که چه بخرند. گاه مشتریان او خیلی بیشتر از آنچهه می
ا ْأَْبَز ق»در ایهن بهاره فرمهوده اسهت:  امام علهی 2«.خرند می أازو نو در  3 ؛ِفأياَسأَعِ ا ْأَْخأََلِقاكو

 «.  های رزق است اخالقی، گنج خوش
                                                           

 .  486، ص الثاق   نجر . حسین بن محمدتقی نوری،1
 .44ه  47، ص 47، ماهنامه موعود، شماره «تشرف حاج علی بغدادی». گروه نویسندگان، 2
 . 23، ص 8 ، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 3
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 فروش  داستان مرد عسل

فروشی داشت، ازدواج کرد. آن مرد برادری داشهت کهه در  نقل است: زنی با مردی که مغازه عسل
فروخهت. ایهن زن متوجهه  جات تنهد می ادرش سرکه و ترشی و ادویههمان گذر و در کنار مغازه بر

فروش اوست. تعج  کرد که چرا ایهن  فروش، خیلی بیشتر از شوهر عسل شد که درآمد مرد سرکه
همه فاصله درآمد در این دوشغل است، با اینکهه ههر دو در کنهار ههم و در یهک بهازار کاسهبی و 

را پرسید وپاسهخی نگرفهت، تها اینکهه زن روزی بهه  کنند. از شوهرش راز این تفاوت تجارت می
فروش رفت و مکرر چی ههایی خواسهت و نخریهد و ههر چهه  صورت ناشناس به مغازه مرد سرکه

کلنجار رفت، نتوانست او را عصبانی کند. بعد صورتش را پوشاند و بهه طهور ناشهناس بهه مغهازه 
فروش بها عصهبانیت  عسهلفروشش رفت. یکی دو مورد عسل خواست و نزسهندید.  شوهر عسل

هنگام ش  که شوهرش از مغهازه بهه خانهه آمهد، زن «. خانم! شما خریدار نیستی، بفرما»گفت: 
های  ها و ترشهی روزی بودن تو و ُپر روزی بودن برادرت را یافتم. او سهرکه  ای مرد! رم  کم»گفت: 

بهان تنهد و تله  و تهرش های شهیرین را بها ز فروشد، ولی تو عسل تند و ترش را با زبان شیرین می
 گوید:  سعدی می«.  شوند بار معامله با تو پشیمان می فروشی. به همین جهت مشتریان با یک می

 

صوهیا دسیتصوشیخوی1ا رحنظل
  

بییی ا شییییرینفا دسیییتارشیییروی
 

 رعایت موازین شرعی. 6

شهرعی باشهد.  های کارهای شایسته، آن است کهه مطهاب  مهوازین ترین ویژگی یکی دیگر از مهم
اسالم هر کاری را که به مصلحت فرد و جامعه و مفید باشد، حالل اعالم کرده است و هر کهاری 

فرمهوده  روسهت کهه امهام علهی را که مفسده و غیر مفید باشد، ممنوع نموده اسهت. از همین
اب»است:  جو فو ُْ ِاَنىاَمَعا  ُْ ِ اَخْيٌ اِمَنا  ِعفه ُْ اَمَعا  ِحْ َف و ُْ همراه با پاکهدامنی، بهتهر اسهت  کس  و کار 2؛ 

، باید منطب  مهوازین کس  و کار شیعه امام علی«. از  روت فراوانی که با گناهان به دست آید
رو اسهالم کهار و  شرعی باشد و از منظر شارع مقدس برای سالمتی جامعه مضهر نباشهد؛ از ایهن

سهیم کهرده اسهت؛ زیهرا شغل را به انواع پنجگانه )واج ، مستح ، حهرام، مکهروه و مبهاح( تق
شناخت کارهای حرام اهمیت خاصی دارد. کارهایی که شارع مقدس آن را برای جامعهه مضهر و 

سازی، جاسوسی، کار در مراک  فساد، دائر کردن مراک  فساد و فحشا  داند مانند شراب آور می زیان
                                                           

 . هر چی  تل  .1
 .31، نامه البالغه نهج. محمد بن حسین شریف الرضی، 2
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نجهام شهود، حهرام پهردازی ا کهاری و دروغ و قمار و شرابخواری و داد و ستدهایی که همراه فری 
 1است.

 رضایتمندی در انتخاب شغل. 7

کسی که با میل قلبی شغلی را انتخاب نکند، توفی  او با مشکل همراه خواههد شهد. او همهواره از 
نالد و رضایت قلبی ندارد؛ اگرچه در آمد باالیی هم داشته باشد؛ از همین روست که  کار خود می

ا»فرموده است:  امام علی اَعََّْيِ ا ْبِىَةَِّيٌلاَتدو اِمْن وااا  و ال 
َّو ُْ اَم کار کمی که )بها میهل و  2؛ِمْناَكِثي  

کننهده اسهت )کهه انسهان بهدون عالقهه   تر از کار زیاد و خسته نشاط( آن را ادامه دهی، امیدبخش
شود، او هرگ  خهود را  در کار اجباری، استعداهای فرد شکوفا نمی«. دهد( همچنان آن را ادامه می

کند، رشد و نوآوری نخواهد داشهت، همهواره غمگهین و ناراحهت  بخت احساس نمیآزاد و خوش
کسی هم که در عمل کوتاهی کنهد،  دهد و بنا بر فرمایش امام علی است، به کار خود دل نمی

روست که پیشوای نخست شیعیان، دوست نداشت کسهی  از همین 3شود. به غم و اندوه دچار می
  4ن را به فرماندار خود قرظا بن کع  اعالم کرد.در انتخاب کار مجبور شود و ای

  سود عادالنه. 8

توأم بودن مسائل اخالقی با سود عادالنه در معامالت و کس  و کار، از منویات رهبران الهی 
ابعاد این موضوع اجمهاال  تبیهین شهده اسهت. از  است. در روایت معروفی از امیرمؤمنان علی

به شکلی باشد که نه به تولیدکنندگان و فروشندگان زیان برسهد  نظر آن حضرت، سود معامله باید
برد صهورت  –آور باشد؛ یعنی رعایت عدالت دو طرفه و تعامل برد  کنندگان زیان و نه برای مصرف

باید معهامالت آمیختهه بها ب رگهواری باشهد، بها »پذیرد. آن حضرت به مال  اشتر فرموده است: 
ایهن  5«.ه برای فروشنده، مایه اجحاف اسهت و نهه بهرای خریهدارهایی که ن موازین عادالنه و نرخ

درست به عکس چی ی است که در دنیای امهروز معمهول اسهت کهه فروشهندگان در بهاال بهردن 
دهند. به همین دلیل اسهت کهه روز بهه روز فاصهله  ها تا آنجا که در توان دارند، مسابقه می قیمت

                                                           

 .23، ص لقمه پاک و تأثیر آن در گندگینیا،  دالکریم پاک. عب1
 .278، حکمت  البالغه  نهج. محمد بن حسین شریف الرضی، 2
 .127. همان، حکمت 3
 .203، ص 2، ج تاربخ بعقوبییعقوب،  . احمد بن ابی4
 .53، نامه البالغه نهج. محمد بن حسین شریف الرضی، 5
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 1شود.  دار و متمول بیشتر می پذیر با اقشار سرمایه اقتصادی طبقات آسی 
کردی،بتر ایمینمبیاشچونک بد

  
ینکیی اخییماسییتوبرویانییدصییداش 

 

 استمرار یاد خدا . 9

های اقتصادی مسلمانان  متأ ر از کشورهای غربهی، خهالی از  متأسفانه امروزه بازارها و محیط
ف ایی هستند . از آنجهایی کهه ا عواطف انسانی و حاالت معنوی است و اغل  افراد به دنبال  روت

کند و چون در بسیاری  زاست و سود معامله، انسان را مجذوب می طبیعت بازار و تجارت، غفلت
توجهی به مسائل حالل و حرام و مراعات نکردن عدل و انصاف در معهامالت  از مواقع موج  بی

ِ اإِا»چنین سفارش نمود:  امام علی 2شود؛ می ْكِث و  اِنْكَ ا َُّه
َ
ا ْأَْسأَا ق  مو هنگهامی کهه  3؛َن اَقَخَّْأتو

گونهه توصهیف  خداوند کاسبان خداجو و باتقوا را این«. شوید، فراوان خدا را یاد کنید وارد بازار می
َْ ِذْكِر لل َّ »کرده است:  مردانی که تجارت و داد و سهتد، آنهان  4؛ِرجاٌل ا ُتْ ِهيِهْم ِتجاَرٌة َو ا َبْيٌع َع

َفنَأْوُفوْل لْلَکْينَل َو »پیشگان توصیه کرده است:  قرآن مجید به تجارت«. کند غافل نمیرا از یاد خدا 
ْرِض َبْعَد ِإْصََّلِحَها َذلِلُکنْم َخينْر لَّ  اَس َأْشَياَءُهْم َو َا ُتْفِسُدوْل فِی لَْلَ ُکنْم ِإن لْلِميَزلَن َو َا َتْبَخُسوْل للنَّ

ْؤِمِنيَ را ادا کنید و از اموال مردم چی ی نکاهید و در روی زمین، بعهد ح  پیمانه و وزن  5؛ ُكنُتم مُّ
از آنکه )در پرتو ایمان و دعوت انبیاء( اصالح شده است، فساد نکنید. این برای شما بهتر اسهت، 

 «.اگر با ایمان هستید
 مندی در کسب و کار قانون. 10

کنهد کسه  خهود را  الش میکس  و کار انسان مؤمن، شرافتمندانه و قانونی و آشکار است. او ته
دههد  برای خدمت به جامعه و رشد آن قرار دهد و هرگ  به کارهای غیر قانونی و غیر مجاز تن نمی

آورد. او بهه دنبهال  های ناعادالنه بهه دسهت نمهی و معیشت خود را از طری  غیر متعارف و حقوق
ا»رموده است: ف رود که شرمندگی به همراه داشته باشد؛ چنانکه امام علی کاری نمی أله َذْباكو َْ  

َعََلِنَي  ُْ اِفيا  ْسَتَحىاِمْن و اَ افو اِكِ اِفيا ُسم م لو َُ ْع افو ل  َُ بزرهی  از هر کاری که در نهان انجام گیهرد و در 6؛َع
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از انجام دادن کهاری کهه از علنهی شهدن آن  شیعیان امیرمؤمنان علی«. آشکار شرمندگی آورد
فروشی، توزیع اجناس خارجی ممنوعه، استفاده غیرمشهروع از  کنند. قاچاق شرم دارند، پرهی  می

المال در کس  و کارها و سوءاستفاده از شغل و سمت دولتی، گرفتن زیهر میه ی پ شهکان و  بیت
 ...، از اخالق مؤمنان نیست. 
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