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كسب حالل ودورى از حرام
خطبه اول

وذكرى ألولي األلباب و  والصالة والسالم على نبينا محمد املفضل  احلمد هللا منزل الكتاب و  هدى
ل

على البشر بجوامع اخلطاب و  وعلى آله املطهرين واألصحاب.
تنجي  شهادة  ورسوله  عبده   ً محمدا أن  وأشهد  و   له  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله  ال  أن وأشهد 

صاحبها يوم احلساب.
4  3  21  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  M!
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أما بعد:
اى بندگان! اهللا متعال ميفرمايد:

(البقرة: 281) L Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë Ê M
برمى گرديد بترسيد. روزى كه هر شخص بپيشه كنيد واز روزى كه در آن به سوى اهللا پ«تقواى الهى 

ندست آورده را كسب مى كند وآنها مورد ستم قرار نمى گيرند». جزاى آنچه به 
بدانيد كه شناخت آفريدگار وشناختن هدف سبب پايدارى در راه وثابت قدمى وسالم ماندن از

فوهدر رفتن تالش وتلف نمودن وقت وعمر در امور بى فايده است.  لغزش مى شود 
بندگان اين است كه در كتابهايى كه برايشان نازل نموده ودر و از نعمت خداوند و رحمتش بر
بيان نموده تا انديشه ها در فهم آن (هدف بوحيى كه بوسيله پيامبران آورده هدفش رااز خلقت آنان

خلقت )گمراه نشوند.
(56 (الذاريات: L I H G F E D C M

(من جن ها وانسان ها را نيافريدهام مگر براى آنكه مرا عبادت كنند.)
در زمين جانشين ساخت:  تعالى آدم عليه السالم وپس از وى ذريه اش را و اهللا

(30 (البقرة: L *) ( ' & % $ # " ! M
« وآنگاه كه پروردگارت به فرشتگان فرمود: من در زمين جانشينى قرار داده ام».

...........اما اين جانشينى از سوى پروردگار براى آدم وفرزندانش صورت گرفته ومسخر نمودن
زمين وروزى ها ونيروها با اين هدف از سوى اهللا عزوجل صورت گرفته است كه انسان  بر اساس
برنامه  ى اهللا متعال وشريعت وى در زمين جانشينى كند ونعمتهايش را دراختيار انسان قرار نداده تا
(33 3النور: ) LRQ P O NMLM.وهرگونه ودر هر راهى كه خواست از آن استفاده كند

كه به شما اعطا نموده به آنان نيز بدهيد». ك«و از مال اهللا
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و مقتضاى جانشينى در زمين كمال حرف شنوى از اهللا متعال واطاعت از امر ونهى وى با در نظر 
وحرام وى در كسب وخرج است. داشتن حالل

اهللا متعال به همه ى بندگانش دستور مى دهد: درباره ى كسب حالل
LÊ É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ M

(البقرة: 168)
گام هاى  واز  بخوريد  را  وپاك  حالل  است  زمين  در  آنچه  از  آورده ايد.  ايمان  كه  كسانى  اى   »

نكنيد كه او براى شما دشمنى آشكار است».  نشيطان پيروى
L ¢ ¡ ے ~ } | { zy x w v u t M M فرمود: و همچنين

8المائدة: 88) )
بخوريد واز پروردگارى كه به او ايمان داريد  «و از نعمت هاى حالل وپاكى كه اهللا به شما داده و 

و  بترسيد.»
و در حديثى كه مسلم در صحيح خود از ابوهريره رضى اهللا عنه روايت نموده آمده است كه 

صلى اهللا عليه وآله وسلم فرمودند:  رسول اهللا
 : فقال املرسلني  به  أمر مبا  املؤمنني  أمر  اهللا  وإن  و   طيباً  إال  يقبل  ال  طيبٌ  اهللا  إن  "

(المؤمنون: 51) L } | { z y xw v utsrqM
كپاك را نمى پذيرد واهللا مومنان را همانگونه امر نموده كه به پيامبرانش  پ”همانا اهللا پاك است وجز

امر نموده است كه: 
انجام مى دهيد آگاهم». پاكيزه ها بخوريد وكار نيك انجام دهيد. من به آنچه پ«اى پيامبران از

(172 (البقرة: L T S R Q P O N MQ  M وفرمود:
«اى كسانى كه ايمان آورده ايد از پاكى هايى كه روزيتان نموده ايم بخوريد».

سپس درباره ى مردى سخن گفت كه سفرش به طول انجاميد و  ژوليده موى وغبارآلود دستش را 
یا رب یارب“ومطعمه حرام ومشربه حرام و لبسه حرام وغذي باحلرام ی نموده ومى گويد: به آسمان دراز

و  فأنى يستجاب لذلك“.مسلم (1015)
ك«پروردگارا !پروردگارا ! در حالىكه غذايش ونوشيدنى اش ولباسش از حرام است وحرام خورده 

شود»؟ است. پس چگونه دعايش استجابت
متعال  اما درباره  خرج كردن در راه حالل نيز مسئوليت اخروى آن را در روز قيامت در برابر اهللا
اسلمى برزه  ابى  از  صحيح  سند  با  خود  جامع  در  را  آن  ترمذى  كه  حديثى  در  است.  نموده  بيان 

رضى اهللا عنه روايت نموده آمده است كه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فرمودند: 
نَاهُ و  وَعنْ  َفْ نرِهِ فِيمَ أ نَ م نْ عُ سٍ و  عَ مْ نْ خَ َلَ عَ

م
رِ رُ تَّى يُسْ نْدِ رَبِّهِ حَ نْ عِ ةِ مِ يَامَ مَ القِ دْدَوْ مُ ابْنِ آدَمَ ي وَوَزُولُ قَدَ زَزُالَ »

» ترمذى(2416) لِمَ ا عَ لَ فِيمَ مِ اذَا عَ هُ و  وَمَ قَ َْفَ َن بَهُ وَفِيمَ أ تَسَ فْفَ اكْ َيْن نْ أ الِهِ مِ هُ و  وَمَ
ِ

َ َبْال بَابِهِ فِيمَ أ ُشَ َُ
گذرانده  راهى  چه  در  كه  عمرش  درباره  وقتيكه  تا  نمى شود  جابجا  قيامت  روز  در  بنده  «پاهاى 
ودرباره ى علمش كه با آن چه كرده ودرباره  مالش كه از كجا به دست آورده وچگونه خرجش 
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نموده واز بدنش كه در چه كارى از آن استفاده كرده مورد سوال قرار گيرد».
حرام  مال  از  دوري  و  حالل  روزي  كسب  با  و شد  آماده  آن  براى  بايد  كه  است  سوالى  اين  و 
و همچنين با داشتن نيت خالص براى كسب آن و استفاده از راهها و اسبابى كه جايز است براى 
باشيم و در اين ميان از اسراف  برزق از آنها استفاده كنيم پاسخى مناسب براى آخرتمان داشته رطلب
كه  است  نصيحتى  واين  كنيم پيشه  خداوند  مال  كردن  خرج  در  روى  ميانه  و  اعتدال  و  بپرهيزيم 

پروردگار مهربان در اين سخنش ما را به آن امر كرده است: 
(اإلسراء: 29) L ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .M

مكن وبسيار هم گشاده دستى نكن تا مالمت شده وحسرت زده بر  «و دستت را به گردنت زنجير
مانى».  جاى

( (األعراف: 31 L 2 1 0 / . -, + * ) M وفرموده است:
ندارد». نولى اسراف ننماييد كه او اسراف كننده گان را دوست «و بخوريد وبياشاميد

خداوند عزوجل دستور به ميانه روى در خرج كردن روزى داده و از اسراف منع كرده تا بدينوسيله 
مقدارى از مال باقى بماند و در آن فريضه ى زكات واجب شود. وهمچنين صدقه ى مستحب نيز 

مورد پسند است.
سرمايه گذارى كنيد و باز هم به كسب روزى  و همينطورمقدارى از مال باقى بماند تا بوسيله آن
مانع پيشرفت سايرين شود كارى  اما فراموش نكنيد كه اموالتان را در راهى نياندازيد كه بپردازيد

نكنيد كه ثروت و گردش سرمايه در انحصار خودتان باقى بماند
اين همان چيزى است كه اهللا متعال در كالم خود ما را از آن برحذر داشته است:

(الحشر: 7) L on m l k j i h m Mhh
شما دست به دست نشود». «تا آنكه ثروت بين ثروتمندان

براى كسب درآمد استفاده كنند كه به اخالق نيكويشان ضربه آرى ثروتمندان نبايد از راههايى
وارد كند و باعث دو دستگى در جامعه و اختالف طبقاتى شود و در نتيجه رابطه بين افراد جامعه 

ضعيفشود. 
از ناپاكترين اين راه ها ومضرترين وبدترين آن مى توان به بالى فريب واحتكار ورباخوارى اشاره 
يكى از هالك كننده هاى هفت گانه  اهللا عليه وآله وسلم ما را آگاه نموده اند كه كرد. پيامبر صلى

همين رباخواريست و پيامبرمان در حديث متفق عليه ما را از آن برحذر داشته است:
«والذي لعن فيه النبي صلى اهللا عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : «هم سواء «« 

فأخرجه مسلم في صحيحه(1598) . )
است  كرده  لعنت  را  آن  شاهد  ودو  ونويسنده  ودهنده  گيرنده  وسلم  وآله  عليه  اهللا  صلى  «پيامبر 

وفرموده: آنان برابرند».
و وقتى گروهى در زمان پيامبر صلى اهللا عليه وآله وسلم به علت شبهه اى كه برايشان پيش آمده 
بود به تحريم آن اعتراض كردند و اعتراضشان بر اين اساس بود كه هم در تجارت ( خريد وفروش) 
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وهم در ربا سود وجود دارد اهللا متعال اين اعتراض آنان را اينگونه رد نمودند : 
 1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %0  $  #  "  !  M!
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <; :  9  8  7  65  4  3  2

M
;

(البقرة: 275) L S R Q P ON M L K J IH
«كسانى كه ربا مى خورند و  از قبربرنمى خيزند مگر مانند برخاستن كسى كه شيطان بر اثر تماس 

و   سرش را آشفته كرده است  اين بدان سبب است كه آنان گفتند: خريد وفروش بًه مانند رباست  
حال آنكه اهللا داد وستد را حالل  و  وربا را حرام گردانيده است . پس و  هر كس  و  اندرزى از جانب 
پروردگارش بدو رسيد و  واز رباخوارى  دست كشيد و  آنچه گذشته  و  از آِن اوست  و  وكارش 
واگذار مى شود و  وكسانى كه به رباخوارى باز گردند و  آنان اهل آتشند ودر آن ماندگار  به اهللا

خواهند بود».
زيان و هر كس به فراخور  جهت ميباشد كه در تجارت هم سود هست و هم اين تفاوت از آن
در واقع مقدار سودى  تالشش و مهارتهايى كه دارد ممكن است سود كند يا ضرر ببيند و  اما ربا
آن را به  است مشخص در هر قرارداد ربوى واهللا متعال اين سود را حرام نموده زيرا صاحب مال
خاطر تاخير در مهلت مى گيرد واين سود در برابر هيچ كاال يا خدمتى گرفته نمى شود. بر اين اساس 

بدون شك نوعى ظلم است.
اهللا! تكيه كردن بر سود ربوى در غالب و  مانع مشغول شدن به كار وكسب ميشود  اى بندگان
زيرا در اشتغال وكار و  سختى وزحمت وجود دارد اما سود به دست آمده از قراردادهاى ربوى 
هيچ سختى وزحمتى را متحمل گيرنده ربا نمى كند وهمچنين ربا خوارى باعث قطع شدن رشته ى 
وام دهنده با گرفتن  همدردى وخوبى ونيكى ميان مردم مى شود وهمينگونه باعث مى شود ثروتمند
پول بيشتر بر فقير وام گيرنده تسلط يابد واين خود امرى خالف عدل است واين كسب ربوى آنگونه 
كه دوشيدن فقرا به نفع ثروتمندان است ونتيجه ربا اين است كه بعضى از علما گفته اند به مانند
ثروتمند و  ثروتمندتر وفقير و  فقيرتر شود كه اين باعث تورم يكى از طبقات جامعه به نسبت طبقات 
مى گيرد.  باال  جامعه يك  فرزندان  ميان  درگيرى  وآتش  ونفرت   كينه   كه  آنجاست  مى شود  ديگر 

وخطرات و  امنيت وصلح جهانى را تهديد خواهند كرد.
اهللا  كه  آنجا  است.  شده  جنگ  اعالن  ربا  عليه  و   ورسولش  اهللا  سوى  از  كه  است  همين  براى 

مى فرمايد:
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } |  {  z  y  x  w  v  u  M
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©

(280 – (البقرة: 278 L É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À¿ ¾ ½
«اى كسانى كه ايمان آورده ايد و  تقواى پروردگار را پيشه كنيد؛ واگر مؤمنيد و  آنچه از ربا باقى

مانده است رها سازيد. واگر چنين  نكرديد و  بدانيد به جنگ با اهللا ورسولش  و  برخاسته ايد؛ واگر 
توبه كنيد و  سرمايه هاى شما ازآن خودتان است . نه ظلم مى كنيد ونه مورد ظلم قرار مى گيريد. 
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او) مهلتى دهيد؛ وبخشيدن آن  واگر (بدهكار ) تنگدست باشد و  پس تا (هنگام ) گشايش  و  (به
براى شما بهتر است - اگر بدانيد».

وسنت از كسب حرام دور نگه دارد. از اهللا مى خواهم من وشما را بوسيله قرآن

أقول قولي هذا و  وأستغفر اهللا لي ولكم و  فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
دوم خطبه

تِهِ  وَ عْ ا بِدَ نْ دَعَ ههمَ ابهِ وَ حَ لى آلِهِ وَأصْ دٍ و  وَعَ مّ حَ ا مُ لىَ نَبِينّ الَمُ عَ الَةُ وَالسَّ لِنيْ و  وَالصَّ لَ امل ِِ رَبِّ العَ دُ هللاِ احلَمْ
م

نيِني
يْن.  مِ الدِّ إلىَ يَوْ

بعد: ا أمّ
حمد وستايش ازآن اهللا است. او را مورد ستايش قرار مى دهيم واز وى آمرزش مى خواهيم

و از بدى هاى نفس خود واز كارهاى ناشايستمان به اهللا پناه مى بريم
شخص ) ديگر گمراه كننده اى نخواهد داشت وهركه را اهللا عزوجل هر كه را هدايت كند ( آن

گمراه سازد و  هدايتگرى نخواهد يافت
و گواهى مى دهم كه معبود به حقى نيست مگر اهللا و  هيچ شريكى ندارد وگواهى مى دهم كه
پيامبرمان محمد بنده وپيامبر اوست بارالها بر بنده وپيامبرت محمد وبر آل واصحاب وتابعين وپروان

آنها تا روز قيامت به نيكى درود وسالم بفرست.
اما بعد!

تحريم ربا در اسالم ومبارزه ى آن با نظام بندگان اهللا. در زمينه بيان بخشى از حقايق درباره ى اى
اين است كه از نظر عقيدتى محال ربوى برخى از علما مى گويند: از آشكارترين حقايق در اينباره
باشد) كه اهللا چيزى را نيست وحرام است كه يك مسلمان به آن اعتقاد داشته است (يعنى سزاوار
كه زندگى بشرى بدون آن برقرار نمى ماند و  حرام بكند همانگونه كه از نظر عقيدتى محال است
يك چيز ناپاك باشد ولى با اين وجود براى برپايى امور زندگى وپيشرفت و  ضرورى باشد زيرا
جوتعالى خالق زمين است واوست كه انسان را در آن جانشين ساخته واوست كه انسان را واهللا سبحانه

وتوفيق آن را مى دهد. آامر به آبادسازى وپيشرفت آن نموده. اوست كه همه ى اينها را اراده كرده
را حرام كرده باشد در حاليكه بدون آن زندگى وپيشرفت امكان پس ممكن نيست كه چيزى
اين باشد.  الزم  حيات  برپايى  براى  ولى  بوده ناپاك  چيزى  كه  است  محال  وهمچنين  نباشد  پذير 
عقيده بار آورده كه ربا براى در واقع بدفهمى وتاثير تبليغات مسمومى است كه نسل ها را بر اين
را در رونظام ربوى تنها نظام طبيعى است وسپس اين تصور دروغين وپيشرفت اقتصادى ضرورى است
منابع وفرهنگ انسانى وارد كردند وسپس زندگى عصرحاضر نيز عمال بر همين اساس بنيان نهاده
شد تا جايى كه سخت است تصور نظامى ديگر؛ وبر اساسى ديگر شكل بگيرد اين پندار نيز در
ضايمان يا از ضعف آن سرچشمه مى گيرد. وثانيا از ضعف انديشه وناتوانى آن در اوهله ى اول از عدم
پس اى بندگان اهللا. تقواى آزاد شدن از اين پندار است كه ساليان دراز بر عقل ها چيره شده است

كنيد. كروزى حالل پايبند بمانيد واز حرام و ناپاك وزيانبار دورى وى را پيشه ساخته وبر 
 D C B M Mعليه في قوله سبحانه: ععباد اهللا! صلوا وسلموا على من أمرتم بالصالة والسالم
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(األحزاب: 56) L P O N M L K J I HG F EG
اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعني و  والتابعني لهم 

G
و

بإحسان إلى يوم الدين.
نشهدك حب نبيك و  وأهل بيت  اللهم ارضَ عن الصحابة األخيار و  وآل البيت األبرار و  اللهم إنا

على نهج نبيك صلى اهللا عليه وآله وسلم. نبيك و  وأصحاب نبيك و  ومن سار
أعداءك أعداء الدين. َا حتب وترضى و  اللهم انصر اإلسالم واملسلمني و  ودمر ملِ ِاللهم وفقنا

أرحم  يا  برحمتك  و   وامليتني  منهم  األحياء  املسلمني وجميع  وأمهاتنا  وآلبائنا  لنا  اغفر  اللهم 
آتقوها وزكها أنت خير من زكاها و  أنت وليها وموالها و  ربنا آتنا في  الراحمني و  اللهم آتِ نفوسنا 

الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي و   عباد اهللا! إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى و 

يي

يعظكم لعلكم تذكرون.
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