بدست آوردن رزق از راه حالل
ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است ،همان ذاتی که در قرآن کریم چنین
می فرماید « :یَا أَیُّ َها الَّذِینَ آ َمنُوا ُكلُوا ِمن َ
ت َما َرزَ قنَا ُكم» ترجمه« :ای کسانی که ایمان
طیِبَا ِ
روزی شما کردهایم بخورید» ،و گواهی می دهم که
آوردهاید ،از نعمتهای پاکیزهای که
ِ
نیست معبود برحق جز هللا واحد و الشریک ،و گواهی می دهم که سردار و پیامبرما حضرت
محمد مصطفی صلی هللا علیه وسلم بنده و فرستاده خداست ،درود و سالم و برکات الهی بر
او و بر همه آل و اصحاب و پیروان راستین او تا به روز جزا .
اما بعد!
دین مقدس ما برای کار کردن به عظمت و احترام نگاه میکند زیراکه آنرا دلیلی برای
پیشرفت و ترقي میداند و فکر و تامل کنند در قرآنکریم اینرا در میابد که قرآن کریم ما را
برای بدست آوردن رزق حالل به سعی و تالش و کوشش دعوت نموده است چنانچکه هللا
ض ذَلُ ً
وال فَام ُ
شوا فِي َمنَا ِك ِب َها َو ُكلُوا ِمن ِرزقِ ِه
سبحانه و تعالی میفرمایدُ «:ه َو الَّذِي َج َع َل لَ ُك ُم اْلَر َ
َوإِلَی ِه النُّ ُ
ور» ترجمه «:او ذاتی است که زمین را برای شما رام و هموار گردانید ،پس در
ش ُ
روزی او بخورید؛ و بازگشت همه به سوی اوست ».و بار
کنار آن راه بروید و از
ِ
گوشه و ِ
ضیَ ِ
ّللاِ َواذ ُك ُروا َّ
ض َوابتَغُوا ِمن فَض ِل َّ
ت ال َّ
ص َالة ُ فَانت َ ِش ُروا فِي اْلَر ِ
دیگر میفرماید «:فَإ ِ َذا قُ ِ
ّللاَ
َكثِیرا ً لَعَلَّ ُكم تُف ِل ُحونَ » ترجمه «:و هنگامی که نماز پایان یافت ،برای کسب رزق و روزی در
زمین پراکنده شوید و از فض ِل هللا طلب کنید؛ و هللا را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید»
عراک بن مالک رضی هللا عنه زمانیکه از نماز جمعه فارغ میشد به پیش دروازه مسجد می
ایستاد و میگفت :یا هللا من دعوت تو را پذیرفتم و فرض ات را بجا آوردم و قسمیکه خودت
امر نمو ِد همانطور نمودم پس یا هللا به رحمت و فضیلت خودت برایم اعطا بفرما بیشک تو
بهترین اعطا کننده هستي.
اما رزق و روزی در اسالم مبتنی بر کسب حالل در چارچوب صداقت ،پیشنهاد ،قبول،
رضایت و نه فریب و بهره برداری از نیازهای مردم است چنانچکه پیامبر گرامي مان
حضرت محمد صلی هللا علیه وسلم میفرماید :خون ،آبرو ،و مال مسلمان بر مسلمان دیگر
حرام است ،و همچنان میفرماید :قبل ازینکه با خداوند جل جالله روبرو شوم باید مال کسی را
بدون رضایت او نخورده باشم چون بیع با رضایت است.
و کسب حالل سبب برکت و خیر است چنانچکه نبي کریم صلی هللا علیه وسلم میفرماید:
خریدار و فروشنده هردو صاحب اختیار هستند تا زمانیکه از مجلس جدا شده نباشند اگر آنها
راست گویند و هر چه را بیان دارند در بیع آنها برکت است و اگر کتمان کنند و دروغ گویند
از بیع آنها برکت از بین میرود و همچنان بار دیگر میفرماید :بهترین رزق از بیع اهست که
جایز باشد و بهترین رزق آنست که یک نفر از آبله دست خود بدست آورد ،و هرکسیکه
برکت روزی حالل را دید هرگز به حرام رو نمی آورد اگر چه مفاد بیشتر داشته باشد ،زیرا
در مال حالل در خود مال و اوالد برکت است و ارامش ضمیر و اطمینان قلب است.

و در مورد شرف و جالل کسب حالل پیامبر گرامی مان میفرماید :تاجر راستگار و امین با
پیامبران و صدیقین و شهیدان یکجاست ،و تاجر صاق و امین به این درجه از خاطری رسیده
است که او از نفس پیروی نمیکند زیرا که مال زینتی برای زندگی دنیوی است چنانچکه هللا
تعالی میفرماید «:ال َما ُل َوالبَنُونَ ِزینَةُ ال َحیَاةِ الدُّنیَا» ترجمه «:مال و فرزندان ،زینت زندگی
دنیاست» ،و کسیکه در مقابل محبت دنیا ایستادگی نمود و به شهوت و نفس خود غالب شد و
کسب حالل را بر حرام و بقا و را بر فنا و آخرت را بر دنیا ترجیح داد الیق اینست که
با یامبران و صدیقین و شهدا صالحین رفیق باشد و او چیزی را با خود دارد نزد هللا متعال
سعیَ َها
سعَى لَ َها َ
قابل باور و اعتماد است .چنانچکه هللا متعال میفرمایدَ «:و َمن أ َ َرا َد اْل ِخ َرة َ َو َ
ورا» ترجمه «:و هر کس زندگی آخرت را بخواهد و برای
سعیُ ُهم َّمش ُك ً
َو ُه َو ُمؤ ِمن فَأُولَئِكَ َكانَ َ
رسیدن به آن با جدیت بکوشد و مؤمن باشد ،اینان کسانی هستند که از تالششان قدردانی
خواهد شد».
چنانچکه کسب حالل سبب قبولی دعا میشود چنانچکه پیامبر ما برای سد بن ابی وقاص
میفرماید :ای سعد روزی ات را از طریق حالل بدست آر تا دعا ات قبول گردد ،قسم به ذاتی
که نفسم در دست اوست بنده ای که لقمه ای حرام میخورد چهل روز عمل او قبول نمیشود و
قسم است بنده ای که از مال حرام فربه شده باشد آتش اولتر از همه او را میسوزاند.
******
ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است ،گواهی می دهم که نیست معبود
برحق جز هللا واحد و الشریک ،و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد صلی
هللا علیه وسلم بنده و فرستاده خداست ،اللهم صل وسلم وبارك علیه  ،وعلى آله وصحبه
أجمعین.
بیتردید سود نامشروع عواقب ناگوار و آثار جدی را پیشرو دارد ،زیرا موجب هدر رفتن
انرژی و هدر دادن صالحیتها و برهم زدن مصالح کشور و مردم میشود چنانچکه هللا
عن
تعالی میفرماید «:یَا أَیُّ َها الَّذِینَ آ َمنُوا َال ت َأ ُكلُوا أَم َوالَ ُكم بَینَ ُكم بِالبَ ِ
ارة ً َ
اط ِل إِ َّال أَن ت َ ُكونَ تِ َج َ
عد َوانًا َو ُ
ف نُص ِلی ِه
ّللا َكانَ ِب ُكم َر ِحی ًما َو َمن یَف َعل َذلِكَ ُ
ظل ًما فَ َ
ت ََراض ِمن ُكم َو َال ت َقتُلُوا أَنفُ َ
سو َ
س ُكم ِإ َّن َّ َ
یرا»ترجمه «:ای کسانی که ایمان آوردهاید ،اموال یکدیگر را به
علَى َّ
ّللاِ یَ ِس ً
ن ً
َارا َو َكانَ َذلِكَ َ
باطل و از راههای نامشروعی همچون غصب و دزدی و رشوه نخورید؛ مگر اینکه تجارتی
ت شما انجام گرفته باشد؛ و همچنین یکدیگر را نکشید و خودکشی نکنید؛ همانا هللا
با رضای ِ
نسبت به شما مهربان است و شما را از این کارها بازمیدارد* و هر کس آگاهانه و از روی
تجاوز و ستم چنین کند ،به زودی او را در آتشی سوزان درمیآوریم و این کار برای هللا آسان
است» و همچنان نبی کریم صلی هللا علیه وسلم میفرماید :بدنی که با حرام فربه شده باشد آتش
به او اول میرسد.
پس بر ما الزم است تا برای بدست آوردن رزق حالل و رضایت هللا تعالی و حفظ آبرو و
دین و نگهداری برکت در وطن کوشش نماییم .

خدایا ما را در انجام کارهای خیر یاری کن و مصر ما و سایر کشورهای جهان را از شر هر
بدی محافظت کن.

