
 ها و پیامدها روزی حالل؛ ضرورت

 محمدمهدی فجری علیرضا فجری

 اشاره

 هاانسان سعادت ساختن فراهم و تربیت اسالم، بخش حیات تعلیمات اساسی هدف

تأمین  راستای در اسالم تربیتی دستوراتبه همین جهت، . است زندگی مراحل ههم در

اقتصادی، اجتماعی، تربیتی و : های گوناگونی مانند بشر در عرصه فطری عالیق و نیازها

 .دارد ها انسان فطری تکامل در اساسی نقش ها آن از پیروی که است شده صادرفرهنگی 

تالش برای به دست . است حالل روزی کسبترین دستورات اقتصادی اسالم،  از مهم

آوردن روزی حالل از آن جهت مورد تأکید و عنایت ویژه قرار گرفته است که نقش 

 ،یاخرو عواقب بر افزون ،توجهی به آن یی در جسم و روح انسان دارد و بیسزا به

البته  .آورد می وجود به انسان اتیخلق و اتیروح یبرا را یمخرب و یمنف یامدهایپ

اند که  ها بر این گمان و بیشتر انسان شودمی گفته آسانی به سخنهرچند روزی حالل در 

 بسیار ،عمل مقامکسب واقعی روزی حالل در  اماها حالل و طیب است،  روزی آن

و چه بسا در بعضی از مواقع تصور کنیم که سیر شدن شکم و گذران  است سخت

إِنَ أَخْوَفَ مَا »: فرمایند می ,رسول اکرم. پذیر نیست جز با روزی حرام امکان ،زندگی

ترین چیزی که بر امت خود از بیمناک 1؛أَخَافُ عَّلَى أُمَتِي مِنْ بَعْدِي هَذِهِ اّلْمَكَاسِبُ اّلْحَرَامُ

 «.این درآمدهای حرام است ،ترسمآن می

اند که  به رزق و روزی حالل داشتهابی ی دستتوجه به سختی  {شاید امام سجاد

اّلْمُجَارِينَ  ،اّلرَابِحِينَ فِي اّلتِجَارَةِ عَّلَيْكَ...  اّلّلَهُم»: کنند از خداوند متعال درخواست می
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چنان کن که با لطف تو از ! ...پروردگارا 1؛اّلْمُوَسَعِ عَّلَيْهِمُ اّلرِزْقُ اّلْحَاللُ مِنْ فَضّْلِكَ ،بِعِزِكَ

 « .ش سود برم و به روزی حالل توفیق یابمتجارت خوی

 مفهوم روزي حالل

 عطا نیزم افراد همه یبرا متعال خداوند که است یرزق یمعنا به، «یروز» واژه

   .است کرده

روزی عبارت است از هر چیزی که موجودی دیگر »: فرماید می طباطبائیعالمه 

را در بقای حیاتش کمک نماید و در صورتی که آن رزق ضمیمه آن موجود و یا به هر 

صورتی ملحق به آن شود، بقایش امتداد یابد، مانند غذایی که حیات بشر و بقایش به 

گردد و نیز مانند  بدن او می غذا داخل بدن آدمی و جزء. کند وسیله آن امتداد پیدا می

 ،گردد و به همین قیاس دهد، مایه بقای نسل او می همسر که به نیازهای آدمی پاسخ می

 « .شود هر چیزی که دخالتی در بقای موجودی داشته باشد، رزق آن موجود شمرده می

خصوص خوراک به کار  به ،اگر مردم رزق و روزی را در امور مادی ،بنابراین

از باب تغلیب است و از آن جهت است که کاربرد این واژه در امور مادی  ،برند می

به عالم دنیا اختصاص  ،بر اساس آیات قرآن و روایات، رزق و روزی. تر است ملموس

در سوره آل عمران . ها در دنیای پس از مرگ نیز روزی دارند ندارد و حتی انسان

: دهد که دیگران از آن بهره ندارند ر میای برای شهیدان خب خداوند متعال از روزی ویژه

  «.يُرْزَقُونَ رَبِهِمْ عِندَ أَحْيَاءٌ بَلْ أَمْوَاتًا اّلّلّهِ سَبِيلِ فِي قُتِّلُواْ اّلَذِينَ تَحْسَبَنَ وَالَ»

 مرزهاي حالل و حرام

روزی حالل، هر درآمدی است که بر خالف دستورات اسالمی به دست نیامده 

 : جمله  از ،برای آن ارائه شده است یمعیارهای باشد و در شریعت
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 اّلنَاسِ أَمْوالِ مِنْ فَريقاً ّلِتَأْكُّلُوا اّلْحُكَامِ إِّلَى بِها وَتُدّْلُوا بِاّلْباطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْواّلَكُمْ تَأْكُّلُوا واَل»

 یبرا و! نخورید خود میان در ناحق و باطل به را یکدیگر اموال و 1؛تَعّْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِاإلِثْمِ

 ؛ندهید قضات به رشوه عنوان به را آن از یقسمت ،گناه به مردم اموال از یبخش خوردن

  «! است گناه کار این، دانید یم که حالی در

 أَنْ إِالَ بِاّلْباطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْواّلَكُمْ تَأْكُّلُوا ال آمَنُوا اّلَذينَ أَيُهَا يا» :فرماید یم دیگر یجا در و

 میان در را خود اموال، اید آورده ایمان که یکسان یا 5؛...مِنْكُمْ تَراضٍ عَنْ تِجارَةً تَكُونَ

 از ستد و داد صورت به که این مگر ؛ندهید انتقال و نقل و نخورید باطل شیوة به خود

  «.باشد شما بین یمند رضایت یرو

کاری که خداوند متعال برای به دست آوردن روزی جایز شمرده،  هر، بنابراین

دستورات دین باشد، یا موجب تضییع حقوق بر خالف حالل، و هر گونه اقدامی که 

   .دیگران شود، کسب حرام شمرده شده است

کارمندی که وظایف خود را : گردد های حرام بیان می برخی از موارد رزق ،در ذیل

درستی انجام ندهد، پزشکی که سوگند خود را فراموش کرده و در مقابل جامعه به 

توجهی به حقوق بیمار و سالمتی او نداشته باشد، معلّم و استادی که دغدغه انتقال 

داری که احتکار و آموزان خود را نداشته باشد، مغازه ها و ارتقای دانشدرست آموزش

های واهی خود را به بهانه داری که حقوق کارگران کند، کارخانهفروشی می یا کم

دهد، داری که به اتکای ثروت خود، ربا را در جامعه ترویج میکند، سرمایهپرداخت نمی

ها بنا ها و از هم پاشیدن خانوادهفروشندة مواد مخدر که درآمد خود را بر نابودی انسان

ز تسهیالت نهاده، سوء استفاده از نفوذ سیاسی، اجتماعی و یا مدیریتی در استفاده ا

زمین، : بازی در معامالت اقتصادی همچون حقه ، دولتی مانند وام بانکی یا خرید زمین

خصوص فرزندان صغیر،  ملک یا خودرو، خوردن به ناحق ارث میت و اموال بستگان به

-کننده رشوه دادن به مسئوالن، جهت کسب درآمد بیشتر و تضییع حقوق دیگران، تولید
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گذارد، نپرداختن حقوق مالی که از جانب شریعت بر عهده م میای که از تولید خود ک

 .همچون خمس و زکات ،انسان قرار داده شده

عالوه بر این که مانع تعالی و  ،ناک وارد زندگی انسان شود اگر مال حرام و شبهه

دست و پنجه : برخی از آثار آن، مانند. کندگیر میپرواز روح خواهد شد، انسان را زمین

اعتیاد و کم شدن برکت از زندگی،  ، ها، مرگ زودرس، بزهکاریردن با مصیبتنرم ک

  .دامنگیر انسان خواهد شد

 حالل يروز تیاهم

تنها روزی  ،پیشوایان ذکر شده است رزق و روزی که در آیات الهی و احادیث

دلیل این . شود و در واقع چیزی به عنوان روزی حرام وجود ندارد حالل را شامل می

شود و خداوند متعال هرگز حرام را روزی  آن است که حرام روزی محسوب نمی امر

الوداع  حجۀدر آخرین حج خانه خدا که به  رسول خدا . دهد بندگانش قرار نمی

  :فرماید معروف است، در بخشی از سخنان خویش برای مردم می

 آن در که راهى از که دارد آن بر را شما ،روزىرزق و  وصول شدن دیر مبادا»

 میان را روزى متعال خداوند .کنید طلبرزق و روزی را  ،است معصیت اندکى

 خدا از کس هر پس .حرام نه ؛است کرده تقسیم حالل صورت به خود بندگان

 هر و رساند خواهد او به حالل راه از را او روزى خدا ،باشد شکیبا و بترسد

 از هم ،آورد دست به حالل غیر از را آن و ورزد شتاب و کند حیایى بى کس

 پس را آن حسابباید  قیامت روز هم و شد خواهد کاسته او حالل روزى

  «.بدهد

روایات فراوانی در خصوص اهمیّت روزی حالل به دست ما رسیده است که 

که ائمه  آن در سعادت بشر دارد؛ از جمله این ساز  حکایت از نقش مهمّ و سرنوشت

 دست به ریشمش همسنگ را حالل یروز کسب جهت در تالش و کار [اطهار

 :دیفرما یم نهیزم نیا در {امام رضا. اند کرده یمعرف وندخدا راه در جهاد و گرفتن
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 اّلّلَهِ سَبِيلِ فِي اّلْمُجَاهِدِ مِنَ أَجْراً أَعْظَمُ عِيَاّلَهُ بِهِ يَكُفُ مَا عَزَوَجَلَ اّلّلَهِ فَضْلِ مِنْ يَطّْلُبُ اّلَذِي»

بیشتر از  کند، تالش اش خانواده یبرا حالل یروز کسب راه در که یکساجر  ؛عَزَوَجَلَ

 «.است خدا راه در مجاهد

 هاي رسیدن به روزي حالل راه

خاص خود را دارد و الزم های  یسخت وها  یدشواررسیدن به رزق و روزی حالل، 

است انسان برای به دست آوردن آن تالش و کوشش نماید؛ اما ممکن است برخی از 

پرور بیاید و آنان را که حاضر نیستند  های تن روایات و اعتقادات دینی به کمک انسان

 دربارههایی  یپرداز الیخهای به دست آوردن رزق حالل را به تن بخرند، به  سختی

توکّل به خداوند متعال  ،بکشاند؛ از جمله این اعتقادات رنج یب یروز بهیابی  دست

 ستا او دست به کارها همه و عالم نظام ریتدب و است االسباب مسببیی که خدااست؛ 

اگر کسی . است نموده نیتضم را آنان یروز و رزق و تیکفا را بندگان همه امور و

 و ینگر ندهیآ و کوشش و تالشواقعاً به خداوند توکّل کند، دیگر معنا ندارد که به 

 : از جمله ،روایاتی نیز مؤید این اعتقاد و نگرش بیان شده است. ی بپردازدزیر برنامه

 وَ خِمَاصاً تَغْدُو اّلطَيْرَ يَرْزُقُ كَمَا ّلَرَزَقَكُمْ تَوَكُّلِهِ حَقَ اّلّلَهِ عَّلَى تَتَوَكَّلُونَ أَنَكُمْ ّلَوْ»

  ؛بِطَانا تَرُوحُ

  یروز را پرندگان که گونه همان خداوند ،دیکن لتوکّ خدا به دیبا که گونه آن اگر

 صبح یخالهای  شکم با پرندگان که چنان ؛داد خواهد یروز را شما ،دهد می

 «.برند می شب به را روز پر شکم با و کرده

روایت در صدد بیان اهمیّت توکّل به خدا است و با تالش و روشن است که این 

 .کوشش منافات ندارد

آن  اساس برچنان رسوخ پیدا کرده که  فهم نادرست از توکّل در بین برخی مردم آن

مولوی در مثنوی معنوی یکی از این حکایات را بیان . اند مطرح نموده زین یاتیحکا

 :کند می
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 بن به و دیجو می یدور یظاهر اسباب از ،لتوکّ تیّسبب آزمودن یبرا یزاهد مرد

 تا خوابد می و نهد می سر یسنگ سر بر یگرسنگ تیغا در و رود می مهجور یکوه

 :گفت که ابدیدر تجربه به و دیازمایب را سخن نیا مضمون
  رررل یه    خرررلته وی   خرررلته گرررق

 

  ررررل لشرررر  ته دوتب للرررر   ررررل نيپرررر
 

 

 حال در را زاهد کاروان اهل و دیآ می کوه آن یسو به و کرده گم ره یکاروان یبار

 کنشوا چیه خداوند یساز سبب آزمودن قصد به زاهد مرد. ابندی می در ضعف غلبه

 شیخو دهان گشودن اندازه به یحتّی روز کسب و جهد از یعنی دهد؛ نمی نشان

 و ندیگشا می یدشوار به را او دهان ریناگز، زاهد هالک میب از زین انیکاروان. زدیپره می

 .زندیر  می حلقومش در شوربا

 یروز طلب به راها  انسان که یثیاحاد و اتیآ مجموعه با ،اتیحکادسته از  نیا

 .باشد تعب و رنج کنار در دیبا لتوکّ که نیا ضمن ؛است نیتبا در، خواند می فرا حالل

 و یدیتول امور و آورده بار مسئول ریغ و تفاوت بی را افراد یا دهیعق و نشیب نیچن

 .گرداند می حاکم جامعه در را ینشاط بی و یخمود و کرده راکد را یخدمات

  :دیفرما می طباطبائی عالمه

 قطع اسباب به ای و خودش به را امور نسبت شخص که ستین نیا لتوکّ یمعنا»

 ندانسته ریثأت در مستقل را اسباب و خود که است نیا شیمعنا بلکه ؛کند انکار ای

 در و است سبحان یخدا آن از منحصراً ،اصالت و استقالل که باشد معتقد و

  «.باشد قائل اسباب و خود یبرا را مستقل ریغ تیّسبب ،حال نیع

 انجام بر میتصم که گاه آن»:است آمده ,یگرام امبریپ به خطاب میکر قرآن در

  « .کن لتوکّ خدا بر پس، یگرفت یکار دادن

 بر لتوکّ با را شتر ایآ :کرد الؤس و دیگرد ابیشرف ,معظا امبریپ خدمت یفرد

: داد پاسخ حضرت کنم؟ لتوکّ خدا بر سپس و بسته را او زانوان ای مینما رها خدا

 . نما لتوکّ خدا بر و ببند را شتر یزانو
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 یروز پروردگارا دیبگو و ندیبنش منزل در که یکس یدعا: فرماید می {صادق امام

 یروز طلب یبرا ایآ :شود می گفته او به خدا طرف از و رسد نمی اجابت به، برسان مرا

   .ندادم فرمان تو به

 .دیینما تالش خود یروز و رزق آوردن دسته ب یبرا: دیفرما می {یعل حضرت

  .ندینما طلب را آن که است یکسان یبرا یروز و رزق نیتضم همانا

در کنار مسئولیت  [به همین جهت است که تمامی پیامبران و امامان معصوم

 ،اند؛ به عنوان نمونه کرده برای روزی خود تالش می ،سنگین خویش و هدایت مردم

 .پرداخت ی میباف زره به یروز کسب جهت {حضرت داود
  عرررد و ت رررت ی ررر  و ر رررد سیوه یته

 

 ط رررد و دتد ست شررر يپ یت  ر ررر هرررق
 

 ت رررررررب  ه   فررررررر تالیهت  تط برررررررل
 

 ت لت هررررر  بررررر  تالوطررررر ب تدخ رررررلت
 

 رزق به فرد اعتقاد .شود کوشش و کار نیگزیجا، لتوکّ که ستین گونه نیا، نیبنابرا

 و غم و بوده یراض یاله رمقدّ یروز و رزق به فرد تا شد خواهد موجب مقسوم

 مقسوم، رزق به نسبت یاله نیتضم به اعتقاد رایز ؛ندهد راه خود به گذشته از یاندوه

   « فَاتَه مَا عَّلَى يَحْزَنْ ّلَمْ اّلّلَهِ بِرِزْقِ رَضِيَ مَنْ»؛ برد می نیب از را انسان ینگران و اضطراب

 یآسودگ و شیآسا با همراه و گوارا او یویدن اتیح و یزندگ، یا هیروح نیچن با و

  «.رِزْقُه يَأْتِي غَدٍ كُلَ فَإِنَ غَدٍ ّلِرِزْقِ تَهْتَمَ ّلَا»؛ بود خواهد خاطر
 احتکار :چون ناسالمهای  حرکت نهیزم جامعه در یفرهنگ نیچن گسترش و رواج با

 که چرا ؛رفت خواهد نیب ازها،  هیسرما گذاردن راکد و طمع و ثروت کنز ،یگرانفروش و

 شیافزا طمع و حرص با، یاله رمقدّ و حالل یروز و رزق دانند می مانیا با افراد

 .ابدی نمی

                                                
 .15ص  ،101ج  ،األنوار بحارمجلسی، محمدباقر،  .1
 .11- 5،ص 51ج  ،همان .5
 .216ص  ،هالبالغ نهج .1
 .14ص  العقول، تحف .4
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 آثار روزي حالل

 ها آن بر یکسان رحمت باران که کنید تصور سرسبز باغدو  در را زیبایی های گل

ها را از آفات  و آن کوشد می ها گل آبیاری و تغذیه رها د از باغ یکی باغبان. بارد می

موجب تحسین  ،اش شکفته های غنچه شادابی و طراوت روز هرچنین باغی . رهاند می

 زدایی آفتکند و نه  می آبیاریدرختان باغش را  نه، دیگر باغبان اما شود؛ می عابران

ای  شده و هیچ میوه انگیز غم و پژمردهرفته  رفته باغ اینو درختان  ها گل .کند می

 .داری خواهند داشت های آفت میوه ،دهند و اگر هم بار بدهند نمی

های این باغ است که سعادت و رشد و بالندگی  همچون درختان و گل نیز انسان

 .لقمه و روزی حالل است وری از مال، در گرو بهره ،وی

 ،جسم و روح انسان و نقش آن در منش و رفتار ویدر  و حرام حاللروزی اثر 

و  ،و نور باطن و توجه به عباداتروح کی بُسَروزی حالل به . خوبی مشهود است به

 . انجامد سنگینی و کدورت و کسالت می بهغذای حرام 

گیری از روزی حالل و  ل صالح با بهرهتفسیر روح البیان بعد از اشاره به ارتباط عم 

 : نماید به تبع آن غذای حالل، این اشعار را بیان می
 ل ته قيیررر  رررر  ل رررا و رسیرررت هتل ررر

 

 لشررر  و یقرررت  لرررل ته قيیررر  رررر  
 

 چرررلب ه قيیررر   رررل ر رررل  يىررر  و دتو 
 

  یت دتب رررقتو  ل  بجهرر  و غف ررت هتل رر  
 

 هرر    ت للشررقَ ررت و   رر ت قيیرر   خررا 
 

   هررر لهق  ت للشررر گرررقيیررر   حرررق و 
 

که در این  استیت بشر سرنوشتدخیل در  مسائل ترین اساسی از ،روزی حالل

 .نماییم بخش به برخی از آثار و فواید آن اشاره می

 تقویت دین و دیانت. 1

 .گذارد میانسان تأثیر مستقیم  خداشناسی و طاعت میزان و بندگی بر ،روزی حالل

 کسب   ؛فَإِنَهُ عَوْنٌ ّلَكَ عَّلَى دِينِك  حِّلِهِ  مِنْ  اّلرِزْقِ  طَّلَبَ  التَدَعْ» :فرماید می {صادق امام

 «.کند می یاری دینت در را تو که چرا ؛مکن رها را حالل روزی

                                                
 .88، ص 6 ، جالبیانتفسیر روح  اسماعیل، حقى بروسوى، .1
 .155 ص ،األمالی مفید، شیخ .5
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 تَكُن مَطعَمَكَ أطِب» :فرماید خطاب به یکی از پیروان خود می ,رسول خدا

 يُتَقَبَلُ ما ،جَوفِهِ في اّلحَرامَ اّلّلُقمَةَ ّلَيَقذِفُ اّلعَبدَ إنَ ،بِيَدِهِ مُحَمَدٍ نَفسُ وَاّلَذي ،اّلدَعوَةِ مُستَجاّبَ

 آن به سوگند. شوى الدعوه مستجاب تا گردان پاک را خوراکت 1؛ يَوما أربَعينَ عَمَلٌ مِنهُ

 چهل کند، مى شکمش وارد حرام لقمه که اى بنده ست،ا او دست در محمّد جان که

 «.شود نمى پذیرفته او از عملى هیچ روز،

 روزى: کند مىنقل  عباسى خلیفه سومین دربار تشریفات رئیس، ربیع بن فضل

. آمد خلیفه مالقات به (اهل تسنن مشهور قاضىفقیه نامی و ) نخعى عبداهلل بن شریک

 منصب: بپذیرد را کار سهاین  از یکى که خواست وى از و داشت گرامى را اوخلیفه 

 .خلیفه با غذا وعده یک، صرف خلیفه فرزندان بهآموزی  ، علمپایتخت قضاوت

دربار و دستگاه خالفت  وارد را خود شده طریقی که هر به کرد مى سعى که شریک

اما وقتی  ؛خواست عذر خلیفه پیشنهاد سه هر پذیرش از ،نگردد ودهآل دامنش و نسازد

 ،بود دیگر کار دو از تر آسانرا که به نظر  غذا خوردن با اصرار خلیفه مواجه شد،

 .انتخاب کرد

 از بعد پیرمرد این: گفت و کرد خلیفه به رو دربار آشپزخانه ناظر غذا، صرف از بعد

 ! دید نخواهد را رستگاری بوی هرگز ،غذا این خوردن

 فرزندان تعلیم به هم، ماجرا این از بعد عبداهلل بن شریک و شد گونه همین مطلب

 از پسشریک تا جایی پیش رفت که . پذیرفت را قضاوت منصب هم و پرداختخلیفه 

 چانه آن مبلغ درباره دادند، حواله (دربار حسابدار) نویسردفت به را او مستمرى که آن

 از تر مهمّ خدا به: شریک پاسخ داد. اى فروخته پارچه مگر: گفتبه او  دفترنویس. زدمی

 «.ام فروخته را دینم ام، فروخته پارچه

 بركت در امور. 2

ای برخوردار است؛ چنان که با چنین مالی، العادهروزی حاللِ اندک، از برکت فوق

توان انجام  های حرام نمیپذیرد که هرگز با پولکارهای مفید و ماندگاری صورت می

 «.برد پول بادآورده را باد می»: داد؛ چرا که به قول معروف

                                                
 .165 ص ،1  ج ،المأثور تفسیر فی المنثور الدرّالدین،  سیوطی، جالل. 1
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 ،"اّلمُنتَقِماتِ "بِقاعا تُسَمَى عَزَوَجَلَ  إنَ ّلّلّه»: آمده است ,در سخنی از رسول مکرم

درستى که  به1؛ثُمَ اليُمَتِعُهُ بِهِ ،فَإِذا كَسَبَ اّلرَجُلُ اّلمالَ مِن حَرامٍ سَّلَطَ اّلّلّهُ عَّلَيهِ اّلماءَ وَاّلطّينَ

شوند؛ هرگاه  نامیده مى« هاى انتقام خانه»هایى در زمین دارد که  خداوند بلند مرتبه بقعه

گرداند  کسى از راه حرام، مالى به دست آورد، خداوند، آب و گل را بر آن مسلّط مى

 « .برد ای از آن نمىبهره( هیچ)ولی 

  خدمت لهیوس ،حالل كسب. 3

-یم پوشش را مستحب و واجب یهابخشش از بسیاری موارد، خدا راه در انفاق

 موارد نیا از ،یقربان و هیهد نذرها، از یبعض صدقه، قرض، زکات، خمس، :مانند ،دهد

 قیتوف هرگز باشد، یخال یویدن مواهب و مال از انسان دست اگر است یهیبد. است

 غهیص که یاتیآ اغلب در گفت توانیم، نیبنابرا. افتی نخواهد را مردم به احسان

 «اکسبوا» کلمه دیبا مستحب، چه و واجب چه است شده استفاده( انفاق کنید) «أنفِقوا»

، است واجب واجب، مقدمه مییگو یم که همچنان. گرفت ریتقد درنیز  را (کسب کنید)

 . است ریناپذ اجتناب و الزم، است درآمد کسب که هم انفاق مقدمه

 یا  ؛كَسَبْتُمْ ما باتِيِطَ مِنْ أَنْفِقُوا آمَنُوا نَياّلَذِ هَايُأَ اي»: خوانیم در قرآن کریم می

 «.دیکن انفاق ،دیاکرده کسب که یحالل و زهیپاک اموال از، دیاآورده مانیا کهیکسان

گونه اثری ندارد، اما به گرچه بر اساس آیات و روایات، انفاق از مال حرام هیچ

های حرام، توفیقی برای خدمت به خلق و تجربه نیز ثابت شده است که صاحبان پول

فراهم شود، ها  آن ای نیز برایو اگر چنین زمینه یابنددستگیری از محرومان جامعه نمی

 . کاری نابود خواهد شدریا و استمرار نخواهد داشت و یا با منت

 روزي حالل و نسل صالح. 4

 گفتار و رفتار اعمال، مجموعههای اسالمی حکایت از آن دارد که مروری بر آموزه

 عنوان به پدر ،نیا بر افزون. است کارساز ،کودک ندهیآ تیشخص یریگ شکل در پدر،

 ،حالل یروز آوردن دست به و حیصح درآمد کسب با تواندیم خانواده یاقتصاد ریمد

                                                
 .50، ص 5  ج ، ,؛ حکم النبی األعظم 151، ص 5  ، جالسیرة الحلبیۀ. 1

 .565آیه  ،بقره .5



 

 

 
 

 

 919 ■ها و پیامدها   روزی حالل؛ ضرورت

 

اهمیّت  ،های دینیدر آموزه. باشد داشته یتوجه قابل ریثأت کودک، صفات و اتیروح در

گرچه هنوز راز   .و نقش درآمد حالل در تربیت فرزندان صالح قطعی شمرده شده است

گونه که گذر زمان و پیشرفت علم پرده از رازهای  اما همان ،این ارتباط مشخص نیست

بسیاری از قوانین اسالمی برداشته، ممکن است روزی بشر بتواند به نقش اساسی روزی 

اهمیّت این موضوع تا بدان جا است که دین اسالم . حالل در تربیت انسان نیز پی ببرد

نه  ،که این تأثیر جالب آن. تأکید نموده است تولد از قبل فرزند تربیت بر اغذ تأثیربر 

 که چنان .گرددمی آشکارهای بعدی نیز نسل درتنها در فرزندِ درون شکم مادر، بلکه 

 نسل در، حرام کسب آثار  ؛اّلذُرِيَةِ فِي يَبِينُ اّلْحَرَامِ كَسْبُ»: ایدفرممی {صادق امام

 «.شود می آشکار انسان

 فرزندان جز آید، وجود به حرام مال از که اینطفه نتیجه، از این گفتار روشن است

 فِي وَشَارِكْهُمْ» آیه ذیل در {باقر امام یا و صادق امام .بود نخواهد منحرف و فاسد

، «جوی شرکت انش فرزندان و ثروت در[ شود به شیطان گفته می]  ؛وَاألَوْالدِ األَمْوَالِ

 به حرام مال از که اینطفه هر  ؛اّلشَيْطَانِ شِرْكُ فَهُوَ حَرَامٍ مَالٍ مِنْ كَانَ مَا» :فرماید می

 «.شودمی سهیم آن در شیطان آید، وجود

 جانش و جسم، مادر شیر از استفاده اثر در نیز تولد از پس فرزند افزون بر این،

 لهأمس به است، تربیت و هدایت دین که اسالم مبین دین. گیردمی قرار تأثیر تحت

 فرزندان تربیت برای را نکات برخی مراعات و نموده ویژه توجه کودک شیردادن

 مَنْ انْظُرُوا»: که کندمی نقل {انمنؤمر امی از {صادق امام. است دانسته ضروری

 دهد؛می شیر را شما فرزند کسی چه کنید توجه  ؛عَّلَيْهِ يَشِبُ اّلْوَّلَدَ فَإِنَ أَوْالدَكُمْ تُرْضِعُ

شخصیّت و  که بر اثرگذاری این برعالوه ، روایت این« .کند می رشد شیر با فرزند زیرا

                                                
تا به این مهم توجه دهد که  است آمده انیم به( خوردن) اکل و لقمه از سخن ات،یروا و اتیآ در، است یگفتن .1

 .کند آثار روزی حالل و حرام، حتّی با یک لقمه نیز سرایت می
 الفقیه، یحضره ال من شرح فی المتقین روضۀمجلسی، محمدباقر،  ؛85 ص ،15  ج ،الشیعۀ سائلوعاملی،  حرّ. 5

 .451 ص ،6ج

 .64 آیه ،اسراء. 1

 .504 ص ،1  ج الصافی، تفسیر؛ فیض کاشانی، 55 ص ،5  جتفسیر قمى، قمی، علی بن ابراهیم،  .4

 .44 ص ،6  ج الکافی،. 2
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بر تأثیرگذاری شیری که از راه  ،داللت دارد فرزند شخصیت بر دایهیا  مادرروحیات 

 با همراه کودکان .دهد های مادر جمع شده بر فرزند نیز خبر می حالل یا حرام در سینه

 روانی و جسمی رشد غذا وسیلۀ بهنیز  شیردهی دوران از پس و کنندرشد می مادر شیر

 والدین. دارد ییسزا بهان تأثیر فرزند آینده تشخصیّ در شیر، مانند نیز غذا. یابندمی

غذای آنان  چگونگی در دارند، لیتئومس فرزندان نفقۀ و غذا اصل در که طوری همان

 غذای به کودکان و فرزندان روحی و جسمی سالمت زیرا دارند؛ سنگینی مسؤلیت نیز

 و روح در باشد، حالل و سالم، پاک کودک غذای اگر .بستگی دارد حالل و پاکیزه

 منفی تأثیر باشد، ناسالم و حرام کودک غذای اگر و گذاردمی مثبت تأثیر آن جسم

   .گذاشت خواهد

 اصالح اخالق اجتماعی. 5

 ییهاروش و اصول سالم، و کامل یها انسان تیترب و نمونه یا جامعه ساختن یبرا

 را سعادت ریمس ،انحراف هرگونه از دور به بتواند ها آن هیسا در انسان که است الزم

 . دیمایبپ

 سعادت به را انسان ،یتیترب بخش نانیاطم یها روش نیتر سالم و نیتر کامل ارائه

 را ها وهیش نیا. کند یم کینزد متعال پروردگار یرضا و جاودانه یزندگ و یقیحق

 به نیراست انیشوایپ و اسالم نید یقیحق یها اسوه گفتار و رفتار و یزندگ از توان یم

 .آورد دست

 تالش به را خود روانیپ همواره ق،یتشو و عمل گفتار، با [معصوم انیشوایپ

. انددانسته درآمدها یدائم و الزم یژگیو را بودن «حالل» و داده سوق حالل یروز یبرا

 و ابدی گسترش «حالل یدرآمدها» دامنه قدر هر که شودیم استفاده نکته نیا از

 هاتخصص ها،قهیسل ها،ییتوانا با جامعه مختلف سطوح استفاده مورد و شود ییشناسا

 بر یسالم یاقتصاد و یمال نظام، یعیطب طور به رد،یگ قرار مختلف یبوم امکانات و

 به ای و رفته نیب از درآمد کسب نامشروع یهاراه و گرددیم یسار و یجار جامعه

 .و جامعه به سوی سعادت و تعالی گام برمی دارد رسدیم حداقل

در مقابل، وقتی یکایک افراد اجتماع از گرفتن مال حرام ابایی نداشته باشند و هر 

کس تنها به فکر این باشد که چگونه جیب خود را پر نموده و جیب دیگران را خالی 

بندد و در نتیجه، اخالق اجتماعی دوستی از جامعه رخت بر مید، روح برادری و نوعکن
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که تغییر سرنوشت اجتماع در گرو تغییر اخالق و  افتد؛ چه این در جامعه به خطر می

درآمدهای حرام در جامعه، منشأ ایجاد کینه و دشمنی  ،رفتار مردم است؛ به عنوان نمونه

 . بردبین می شود و صلح و صفا را ازمی

وقتی انسان راه خود را بر کسب حرام باز دید و برای درآمد  ،تربه تعبیر واضح

های اجتماعی را نیز نادیده خواهد گرفت و دیگر حالل و حرام تفاوتی قائل نشد، حریم

فرقی میان خیانت و دزدی و کالهبرداری نخواهد گذارد و امنیت جامعه از بین خواهد 

حرمت دزدی از آن جهت »:فرمایددر بیان علّت تحریم سرقت می {امام رضا. رفت

آمد و شد و قتل نفوس پدید میاست که اگـر دزدی مباح و مشروع بود، اموال فاسد می

-شود، به وجود میمنجر به کشتار و نزاع و کشمکش و حسد می غصب و چپاول که

گشت و هیچ کس به کار و کوشش و تالش  تجارت و کسب و صناعت تعطیل مى. آمد

 « .پرداخت نمى

بنابراین اگر در امر کسب روزی، حدود الهی رعایت نشود، نه تنها فرد را از انسانیت 

اندازد و باعث  کند، بلکه اجتماع را به مخاطره میساقط و نسل انسانی را فاسد می

شود و در اثر فروپاشی اصول اخالقی، جامعه ق اجتماعی میمتالشی شدن اصول اخال

 .شودبند و باری میدچار هرج و مرج و بی

 راهکارهاي تبیین آثار روزي حالل 

از آن جا که روزی حالل آثار پرشماری در سعادت انسان دارد، وظیفه مبلّغان گرامی 

آنان را از عواقب کسب است تا آثار و برکات روزی حالل را برای همگان بیان کنند و 

همچنین مناسب است با حضور در جمع بازاریان، آنان را از برکات . حرام آگاه سازند

های در گذشته، حوزه. های دوری از معامالت حرام آگاه نمایندروزی حالل و راه

شد تا مؤمنان، ضمن تالش و کوشش برای به دست علمیه در کنار بازارها ساخته می

های خود های دوری از کسب حرام را بیاموزند و پاسخِ پرسشل، راهآوردن روزی حال

در یکی از شهرها، یکی از روحانیان، هر روز از ابتدای بازار . آسانی دریافت نمایند را به

. نمودپرسی میکرد و با بیشتر بازاریان سالم و احوالطوالنی شهر تا انتها را طِی می

حضور من در : دهدپاسخ می ،کنندنه از او سؤال میوقتی درباره علّت این کار روزا

آسانی با من در  ی شرعی خود را بهها شود که کسبه و بازاریان، پرسشبازار، سبب می
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افزون بر این، این روحانی . میان بگذارند و پاسخ خود را در کمترین زمان دریافت کنند

عدم دسترسی به روحانی را به با این کار، ضمن ترویج احکام الهی، بهانه عدم آگاهی و 

برخی روحانیان و مبلّغان گرامی نیز در ایّام تبلیغ در برخی . روی مردم بسته است

-تشکیل می «حالل یروز کسب» یآموزش یها کارگاهمناطق با کمک مسئوالن محلّی، 
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