دين و اخالق

از :ا.ح.د ّري

كسب مال حرام از گناهاني است كه
در روايات و آموزههاي ديني از آن
مذ ّمتهاي زيادي شده است و حتي در
برخي از روايات نقل شده ،كسب حرام
را يكي از عوامل تباه كننده زندگي
برشمرده اند.در گفتار پيش رو به برخي
از آثار تباه كننده كسب حرام كه در
فرهنگ اسالم عزيز آمده است ،اشاره
كوتاهي خواهيم كرد:

پرسمان زند گي
احكام روزه

س��ؤال :باتوجهبهنزديكش��دنماهمباركرمضان
اگر شخصي بر اثر جهل به وجوب قضاي روزه تا قبل
از ماه رمضان س��ال آينده ،فض��اي روزه هايش را به
تاخير اندازد ،چه حكمي دارد؟

پاسخ  :فديه تاخير قض��اي روزه تا ماه رمضان
سال بعد ،بر اثر جهل به حكم آن ساقط نميشود.
س��ؤال:آيا رعايت ترتيب بين قضا و كفاره ،در كفاره
روزه واجب است يا خير؟

پاسخ :

واجب نيست.

ميش��وند كه اعمال نيك آنها مانند كوه است،
ول��ي خداون��د اين اعم��ال را همچ��ون غباري
پراكنده ميكند و ام��ر ميكند كه همه آنها به
صورت دسته جمعي وارد جهنم شوند.׳׳
س��لمان گفت :اين افراد چه كساني هستند؟
حضرت فرمودند:
׳׳اينان افرادي هس��تند كه نماز ميخواندند و
روزه ميگرفتند و حتي تا پاس��ي از ش��ب را زنده
داري ميكردند ،ولي هر گاه مالي ازحرام به آنها
عرضه ميشد ،به سرعت به طرف آن ميرفتند.׳׳
در روايات متعدد ديگري نقل است كه كسي
كه ش��كمش را از مال حرام پ��ر كند ،مورد لعن و
نفرين مالئكه الهي قرار ميگيرد.
پيامبر اكرم (ص) ميفرمايند:
׳׳ ه��ر گاه لقمه حرامي وارد ش��كم بندهاي
ش��ود ،تا مادامي كه آن لقمه در شكم آن بنده
ق��رار دارد مالئكه آس��مان و زمي��ن او رالعنت
ميكنند و تا زماني كه آن لقمه در شكم او قرار
دارد خداوند توجهي به او نميكند.׳׳
در پايان بيان اين نكته ضروري است كه بر طبق
آيات قرآن ،يك��ي از وظايفي كه خداوند متعال بر
عهده خود گذاشته و به همه انسانها در مورد انجام
دادن اين وظيفه ضمانت داده اس��ت تامين روزي
انسانها و ساير موجودات روي زمين است.با توجه
به اين نكته انس��ان مومن هرگز نبايد به مال حرام
نزديك شود و از آن كسبي را براي خود فراهم كند،
چرا كه در صورت اس��تفاده از كسب حرام زندگي
دنيا و آخرت خود را به تباهي ميكشاند.
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پيامب��ر اكرم (ص) نيز در اين باره فرمودهاند:
׳׳هر كس لقمهاي حرام بخورد ،چهل شبانه روز
نماز و دعايش قبول نميشود.׳׳
از اي��ن روايت فهميده ميش��ود كه حتي يك
لقمه حرام  ،در نماز و س��اير عبادات انسان تاثير
منفي ميگذارد.
عدم رستگاري
گاهي اتف��اق ميافتد خوردن مال حرام باعث
ميشود كه خداوند بر قلب انسان ُمهر زند و انسان
ديگ��ر نتواند حقاي��ق را درك كند و راه هدايت و
رس��تگاري را از گمراهي تش��خيص دهد .از اين
رو چني��ن فردي بيش��تر تمايل ب��ه باطل و انجام
دادن كارهاي حرام دارد و گوش او به س��خن حق
و عدالت بدهكار نيس��ت هرچند اين س��خن حق
به طور مس��تقيم از دهان مبارك معصوم خارج
ش��ود .نمونه بارز اين موضوع حادثه عظيم كربال
اس��ت كه وقتي امام حس��ين (ع) در مقابل لشكر
عمر بن س��عد ق��رار گرفت و قصد س��خن گفتن
جهت ارشاد آنان را داشت ،آن منحرفان راه حق،
ش��روع به طبل زدن كردند تا س��خن به حق امام
(ع) به گوششان نرسد .امام (ع) وقتي اين صحنه
را مش��اهده كردند ،فرمودند:׳׳ همه شما كه امر
و فرمان مرا اجابت نميكنيد ،قطعًا ش��كمهاي
ش��ما از مال حرام و ش��بهه ناك پر شده است و
خداوند بر قلبهاي شما مهر زده است .׳׳
نكته قابل توجه آن اس��ت ك��ه اين افراد امام
حسين (ع) را به خوبي ميشناختند و ميدانستند
او فرزند و ذريّه پيامبر اكرم (ص) است.احاديث
فراوان��ي را كه پيامبر (ص) در مورد آن حضرت
بيان فرموده بود ش��نيده بودند ،ولي با اين وجود
نه تنها حاضر به گوش دادن س��خن آن حضرت
نشدند ،بلكه دست به جنايتي بزرگ زدند و حتي
حاضر ش��دند خون فرزند پيامبر را بريزيد و يكي
از علتهاي عمده اين جنايت هولناك ،خوردن مال
حرام و شبهه ناك بوده است.
محروميت از شفاعت
كس��ب مال حرام به اندازهاي مذموم اس��ت
ك��ه اميرالمومنين (ع) در آخرين وصيت خود به
فرزندان گرامياش همه مس��لمانان را از خوردن
مال حرام برحذر ميدارد.ايشان ميفرمايند:
׳׳ به خدا س��وگند! وارد بر رسول خدا نخواهد
شد كس��ي كه مال حرام بخورد و به خدا سوگند!
چنين كسي از حوض رسول خدا نخواهد نوشيد و
به شفاعت او نخواهد رسيد.׳׳
همچنين پيامبر اكرم (ص) در حديث ديگري
فرمود:׳׳ همانا مردمي كه در قيامت برانگيخته

پاسخ به
مسائل شرعي
از مقام معظم رهبري

حضرت عيسي (ع)

صرف در راه باطل
مالي كه از راه باطل وحرام كسب شود ،بيشتر
در راه باطل و حرام مصروف خواهد شد و به قول
معروف ،بادآورده را باد ميبرد .اين قاعدهاي كلي
و س��ّنت الهي است كه خداوند براي كساني كه از
راه حرام اموالي را به دست ميآورند ،زمينهاي را
پيش ميآورد ك��ه همان پول و يا حتي چند برابر
آن را در راه باط��ل ي��ا راههايي ك��ه هيچ منفعتي
برايشان ندارد مصرف كنند .امام صادق (ع) در
حديثي در اين باره ميفرمايند:
׳׳كسي كه حقي از حقوق الهي (مانند زكات
وخم��س و )...را نپ��ردازد دو برابر آن را در راه
باطل هزينه خواهد كرد.׳׳
و در حديث ديگري از معصوم (ع) نقل است
كه ميفرمايند:
׳׳مال حرام تباه كننده دين ودنياي آدمي است׳׳
آي��ت اهلل جوادي آملي در مذ ّمت مال حرام و
تاثير آن در خلق و خوي افراد ميفرمايد:
׳׳ مال حرام مانند تخمهايي است كه شيطان
به ازاي هر مال و لقمه ناپاك در قلب و جان افراد
نهادينه ميكند و آن را پرورش ميدهد ،آنچنان
ك��ه بعد از مدتي تمام روح و جان انس��ان را فرا
ميگي��رد و در رفتار و خل��ق و خوي هر مصرف
كننده حرام تاثير منفي و كاذب ميگذارد.׳׳
تباه كننده عبادات
از پيامبر اكرم (ص) نقل اس��ت كه فرمودند:
׳׳عب��ادت كردن ب��ا لقمه حرام مانند س��اختن
ساختمان بر روي شن و يا آب است.׳׳
با توجه به اين حديث آموزنده ميتوان نتيجه
گرفت ،همان گونه كه س��اختمان سازي بر روي
ش��ن يا آب نه تنها س��ودي نداشته ،بلكه موجب
م��رگ وناب��ودي صاحب آن خانه خواهد ش��د،
عبادت كردن با مال حرام هم همين گونه اس��ت
و جز خس��ته كردن خود فايدهاي به حال عبادت
كننده ندارد.
امام باق��ر(ع) در حديث ديگري ميفرمايند:
׳׳فردي كه در اموالش مال حرام و ش��بهه ناك
وجود دارد نه حجي از او پذيرفته ميش��ود و نه
عمرهاي و نه صله رحم.׳׳

كسب حرام
تباه كننده زندگي

