
 عوامل ابتال به لقمۀ حرام

 (در معامالت)

 مقدمه

تصور برخی بر این . رسد ل ورود لقمۀ حرام به زندگی انسان و بیان مصادیق آن، امري مهم و ضروري به نظر میعوام

برند و به مال دیگران  است که لقمۀ حرام در زندگی آنها جایگاهی ندارد؛ چرا که آنان از دسترنج خود بهره می

 .شود کند که تصور نمی ا را گمراه میهایی انسانه کنند؛ در حالی که شیطان از راه اندازي نمی دست

ترین راه براي دوري از لقمۀ حرام است؛ بسیاري از افراد از حرام بودن  تشخیص درآمد حرام از حالل، مهم  بنابراین،

 .کند توجهی آنان را وارد حرام خوري می تفاوتند، این بی درآمد خود آگاهی ندارند و یا در قبال آن بی

 

 (1(ء به درآمد حرام برخی از عوامل ابتال

 عدم آگاهی به احکام معامالت .1

از   برخی افراد؛ به خصوص اهل بازار،. آگاهی از مسائل شرعی، کمک بسیار زیادي در شناخت لقمۀ حالل و حرام دارد

نمایند؛ در حالی که در  ناك را وارد زندگی خویش می احکام معامله مطلع نیستند و ناخواسته مال حرام یا شبهه

بِذَلک ما یحلُّ لَه مما   منْ اَراد التِّجارةَ فَلْیتَفَقَّه فی دینه لیعلَم«: السالم فرمود علیه روایت آمده است که امام صادق

ت کند، باید احکام دین خود را هر کس بخواهد تجار) 2(یحرُم علَیه، ومنْ لَم یتَفَقَّه فی دینه ثُم اتَّجرَ تَورطَ الشُّبهات؛ 

کسی که احکام دین خود را نیاموزد وتجارت کند، در کام شبهات فرو خواهد . بیاموزد تا حالل را از حرام بازشناسد

 «.رفت

ه ثُم اَلْفقْ! یا معشَرَ التُّجارِ«: فرمود السالم شنیدم که باالي منبر می علیه از امیرالمؤمنین«: گوید می» اصبغ بن نباته»

! اي صنف تاجر و کاسب ) 3(الصفَا؛ الْمتْجرَ الْفقْه ثُم الْمتْجرَ واهللاِ لَلرِّبا فی هذه الْاُمۀِ دبِیب اَخْفَی منْ دبِیبِ النَّملِ علَی 

تر  مخفی] حرکتش[که اي است  در این امت جنبنده» ربا«به خدا سوگند، ! اول فقه بعد تجارت! اول فقه بعد تجارت

 «.باشد حرکت مورچه بر سنگ صاف می] اثر[از 

کم گذاردن از کار، مخلوط   رشوه، دروغ گفتن در مورد جنس یا قیمت،  باید توجه داشت که درآمدهاي ناشی از ربا،

جمله  از... تعریف و مذمت بیجا از جنس، احتکار و  ، کم فروشی،)غش در معامله(نمودن جنس بد با جنس خوب 

 .نماید مواردي است که مال حرام را به زندگی انسان وارد می

انَّ اَخْوف ما اَخَاف علَی اُمتی منْ بعدي هذه الْمکَاسب الْحرَام والشَّهوةُ الْخَفیۀِ «: فرماید وآله می علیه اهللا صلی پیامبر خدا

چیز دیگر براي بعد از خودم نسبت به این امت خوف دارم، مکاسب حرام و  تراز هر همانا چیزي که بیش) 4(والرِّبا؛ 

 «.شهوت پنهان و رباخواري است

اَطب کَسبک تُستَجب «: نمود دست آوردن کسب حالل سفارش می به همین علت آن بزرگوار بر دقت در کسب و به

لَی فۀَ االلُّقْم لَ یرْفَعنَّ الرَّجفَا ،تُکوعد رَاماً(یهح ( ماً؛ینَ یوعبةٌ اَروعد لَه ابتَجا تُسفَم)در آمدت را پاك کن تا ) 5

به دهان خود ببرد، تا چهل روز دعایی از او پذیرفته ] حرام[دعایت مستجاب شود؛ زیرا هر گاه آدمی لقمه 

 «.شود نمی

ست و وظیفۀ روحانیان است تا به بهترین نحو به تر سنتهاي حسنه رو به فراموشی ا متأسفانه در زمان کنونی، بیش



اي درون بازار قرار  در گذشته در شهرهاي مذهبی یک حوزه علمیه. ترویج سنتهاي حسنۀ گذشته اقدام نمایند

ها عالوه بر آنکه طالب به درس مشغول بودند، روحانیون در مکانی در دسترس مردم و بازاریان  در این حوزه. داشت

بازاریان در حوزة ) مثل صبح قبل از باز شدن بازار(تا به مسائل شرعی آنان پاسخ گویند، ساعتی از روز قرار داشتند، 

 .گرفتند آموختند و پاسخ سؤاالت خود را می شدند و احکام تجارت و خرید و فروش را می علمیه جمع می

داق از مصادیق کسب مال حرام اشاره گرچه احکام معامالت و تجارت بسیار است؛ اما در این مختصر تنها به چند مص

 .نماییم می

 

 غش در معامله. الف

و در معامله، عبارت است از مخفی کردن عیب ) 6. (غشّدر لغت به معناي خیانت، نیرنگ، ناراستی و تقلّب است

س معیوب با اطالع از این که جن  با کمال تأسف امروزه برخی از افراد،. چیزي و فروختن آن به اسم صحیح و سالم

در این . شود کنند که جنس فروخته شده پس گرفته نمی کنند و به او تأکید می آن را به مشتري عرضه می  است،

بیند، جنس را خریده و زمانی از عیب جنس  میان مشتري که از عیب جنس آگاهی ندارد، و ظاهر سالم آن را می

 .شود که راهی براي برهم زدن معامله ندارد آگاه می

تر  ط کردن برنج خارجی با ایرانی، فروختن جنس ایرانی به اسم خارجی، تبلیغ و تخفیفویژه براي فروش بیشمخلو

هاي زیر نیز  براي اینکه تصور کنند میوه(دست چین کردن میوة مرغوب روي جعبه   ،)در حالی که تخفیفی ندارد(

ي اینکه تازه جلوه کند، برخی از مصادیق غش ، استفاده از برچسب تقلبی، آب زدن به سبزي مانده برا)مرغوب است

 .در معامله است

 :گوید شاعري دربارة چنین معامالتی می

 غش مسلم هست بر مسلم حرام گفت پیغمبر سرافراز انام

 نامسلمانی است سلمانی کند هر که غشی با مسلمانی کند

 نیست او را بهره از اسالم من هر که بفریبد مسلمانی بفن

 باشد از اسالم یکسر بی نصیب یک مسلمان را فریب هر که بدهد

 چون که از ما نیست نابود است الش نیست در ما غش و از ما نیست غاش

 نامسلمان را ببین بودش نبود چون مسلمانی است مقصود از وجود

 نامسلمان را بگو بر خود مبال در مسلمانی است چون حس مآل

 

 فروشی کم. ب

در یک جا رعایت این نظم را . فروشی در وزن و پیمانه تکیه و تأکید شده است مبارزة با کمدر اسالم مکرر بر مسئله 

؛ »والسماء رفَعها ووضَع الْمیزَانَ اَلَّا تَطْغَوا فی الْمیزَانِ«: گوید در ردیف نظام آفرینش در پهنۀ جهان هستی گذارده می

گذاشت، تاشما در وزن و حساب تعدي و طغیان ] در همه چیز[حساب  خداوند آسمان را برافراشت و میزان و«) 7(

 «.نکنید

اشاره به اینکه مسئله رعایت عدالت در کیل و وزن، مسئله کوچک و کم اهمیتی نیست؛ بلکه جزئی از اصل عدالت و 



ند میان شما خداو«: فرماید عالمه طباطبایی رحمه اهللا ذیل این آیه می. نظم است که حاکم بر سراسر هستی است

و در آن   معنایش این است که شما باید در کشیدن و سنجیدن سنگینیها رعایت عدالت را بکنید،  میزان وضع کرده،

تر  فروشید، با سنگی سبک تر بکشید، و چون می با سنگی سنگین  خرید، که وقتی جنس را می(طغیان روا مدارید، 

 «.(8) (بفروشید

واذَا * الَّذینَ اذَا اکْتَالُوا علَی النَّاسِ یستَوفُونَ * ویلٌ للْمطَفِّفینَ «: گوید نی شدیدتر میو با لح  قرآن در جایی دیگر،

آنها که به هنگام   !فروشان واي بر کم«) 9(؛ »اَلَا یظُنُّ اُولَئک اَنَّهم مبعوثُونَ لیومٍ عظیمٍ* کَالُوهم اَو وزنُوهم یخْسرُونَ 

در زمان ] و به هنگام کیل و وزن کردن  گیرند، طور کامل می ، حق خود را به]در زمان خرید[کیل و وزن کردن 

برانگیخته ) روز رستاخیز در دادگاه عدل خدا(کنند که در روز عظیمی  آیا آنها گمان نمی. گذارند کم می] فروش

 «خواهند شد؟

خوانیم که لبه تیز مبارزه آنها بعد از مسئله شرك متوجه  یحتی در حاالت بعضی از پیامبران در قرآن مجید م

 (10. (و سرانجام آن قوم ستمگر اعتنایی نکردند و به عذاب شدید الهی گرفتار و نابود شدند  فروشی بود، کم

اي فروش ضامن بوده و به خریدار بدهکار است؛ و لذا توبۀ کم فروش جز به اد الزم به ذکر است که از نظر حقوقی، کم

ممکن نیست؛ حتی اگر صاحبانش را نشناسد، باید معادل آن را به عنوان رد مظالم از طرف   حقوقی که غصب کرده،

 (11. (صاحبان اصلی به مستمندان بدهد

فروختن بیش از اندازه استخوان همراه با گوشت، کم کردن از متراژ پارچه، آب در شیر کردن و در آب گذاردن مرغ 

 .فروشی است هاي کم برخی از نمونه  براي افزایش وزن،... سبزیجات و  و ماهی و میوه،

 

 احتکار. ج

و پنهان کردن اجناس » احتکار«است و بدتر از آن » حرص«یک بالي اجتماعی است و بدتر از آن » مال اندوزي»

براي جامعه فراهم  مشکالت بسیاري را  تري از مال دنیا، مورد نیاز مردم؛ چرا که محتکر براي گردآوري مبلغ بیش

. کند آورد؛ ولی خداوند از منافع دیگري او را محروم می گرچه احتکار کننده به ظاهر درآمدي به دست می. کند می

احتکارکننده از نعمتهاي الهی که قسمت ) 12(نعمته؛ ] منْ[اَلْمحتَکرُ محرُوم «: فرماید السالم می علیه امیر المؤمنین

 «.محروم است  خودش بوده،

از نظر اسالم احتکار و انبار کردن مواد غذایی مورد نیاز و ضرورت مسلمانان، براي گران شدن و باال رفتن قیمت آن 

السالم احتکار به خوي اشرار و خصلت فاجران معروف، و محتکر فردي ملعون  علیهم در سخنان معصومین. حرام است

 «.احتکار خصلت فاجران است) 14(االحتکَار شیمۀُ الْفُجارِ؛ «: فرماید م میالسال علیه امام علی. معرفی شده است) 13(

 

 دروغ. د

کُلُّ «: فرماید وآله می علیه اهللا صلی رسول خدا. در دین اسالم دروغ به عنوان یکی از بدترین گناهان معرفی شده است

مؤمن به هر خصلتی ممکن است خو بگیرد، و در باطن ) 15(خیانَۀَ والْکَذب؛ خَصلَۀٍ یطْبع اَو یطْوي علَیها الْمؤْمنُ الَّا الْ

 «.وي باشد، جز خیانت و دروغ

. بله: فرمود  ممکن است شخص مؤمن بخیل باشد؟: السالم عرض کردم علیه به امام صادق: گوید حسن بن محبوب می



لَا ولَا «: ان دارد شخص مؤمن دروغ بگوید؟ فرمودامک: گفتم. بله: ممکن است شخص مؤمن ترسو باشد؟ فرمود: گفتم

ممکن [مؤمن : ثُم قَالَ جبِلَ الْمؤْمنُ علَی کُلِّ طَبِیعۀٍ الَّا الْخیانَۀَ والْکَذب؛ نه و جفا کننده نیست سپس فرمود  جافیاً

 «.بر هر طبیعتی خو بگیرد مگر خیانت و دروغ] است

شوند و نه تنها براي جلب نظر مشتري  اي متوسل می ترین درآمدي به هر وسیله خاطر کممتأسفانه برخی از افراد به 

برخی «: به قول شهید مطهري. گویند؛ بلکه براي فروختن یک کاال حتی از گفتن قسم دروغ نیز ابایی ندارند دروغ می

 (16(» .کنند تا پول بگیرند افراد اخالق را مصرف می

این جنس مربوط به فالن : گویند یا می  این جنس بهترین جنس است،: گویند وغ میبرخی به در: به عنوان مثال

این وسیله سالم است؛ در حالی : گویند یا می. دانند از آن منطقه نیست منطقه یا فالن کشور است؛ در حالی که می

برخی نیز قسم . کنید پیدا نمیتر از اینجا  ارزان  تمام شهر را بگردید،: کنند یا بازگو می. دانند معیوب است که می

 .شود تر سود ندارد یا اصالً به قیمت خرید فروخته می خورند که در این جنس، این مبلغ بیش می

واي بر بازرگانان و کاسبان امت من ) 17(لَا واهللاِ وبلَی واهللاِ؛   ویلٌ لتُجارِ اُمتی منْ«: وآله فرمود علیه اهللا صلی رسول خدا

 «.گفتن» آري به خدا قسم«و » نه به خدا قسم«] سم خوردن در خرید و فروشق[از 

 

 خرید و فروش چیزي که منافع معمولی آن حرام باشد. هـ

بر . هر چیزي که منفعت و استفاده از آن حرام باشد، خرید و فروش آن نیز حرام است  از نظر شارع مقدس اسالم،

، مال دزدي، عکس و فیلمهاي مستهجن، کتابهاي گمراه )18(، آالت قمار مشروبات الکلی: خرید و فروش  این اساس،

 .باشد از آن نمونه می... ، و)19(کننده، اجرت جهت تکثیر فیلم و نوارهاي مبتذل 

کنند  خرید و فروش انگور به افرادي که یقین داریم آن را براي تهیۀ شراب خریداري می: همچنین طبق فتاواي علما

 (21. (فروش سگ غیر شکاري نیز حرام است ، و خرید و)20(

حق   نکته مهمی که نباید از آن غفلت نمود این است که عالوه بر حرمت کسبهاي حرام و آثار فردي و اجتماعی آن،

گردد؛ چرا که انسان حق ندارد در قبال کار حرام پول بگیرد، و اگر پولی بگیرد، مالک آن پول  الناس متوجه انسان می

توان امید  تر از حق اهللا است؛ زیرا می و باید توجه داشت که حق الناس سخت. حق استفاده از آن را ندارد شود و نمی

گذرد و انسان را مورد عنایت  داشت که در حق اهللا با توبه و راز و نیاز، خداوند به لطف و کرمش از حق خود در

 (22. (ندک خویش قرار دهد؛ لکن از حق مردم در هیچ حالتی صرف نظر نمی

 

 ربا. و

و در شریعت اسالم ) 23(ربا، در لغت به معناي زیادي و افزایش است . ربا نیز یکی دیگر از مصادیق لقمۀ حرام است

. دین مبین اسالم به شدت با پدیدة رباخواري به مبارزه پرداخته است. به معناي زیاده گرفتن در وام یا بیع است

ا یأکُلُونَ الرِّبا لَا یقُومونَ إِلَّا کَما یقُوم الَّذي یتَخَبطُه الشَّیطَانُ منَ الْمس ذَلک بِاَنَّهم قَالُوالَّذینَ «: فرماید قرآن کریم می

ند؛ مگر مانند خیز برنمی) در قیامت(خورند،  کسانی که ربا می«) 24(؛ »إِنَّما الْبیع مثْلُ الرِّبا واَحلَّ اهللاُ الْبیع وحرَّم الرِّبا

خورد، گاهی بپا  تواند تعادل خود را حفظ کند؛ گاهی زمین می و نمی[کسی که بر اثر تماس شیطان، دیوانه شده 

؛ در حالی .)و تفاوتی میان آن دو نیست(داد و ستد هم مانند ربا است : این، به خاطر آن است که گفتند]. خیزد می



 «.[.زیرا فرق میان این دو، بسیار است! [مکه خدا بیع را حالل کرده، و ربا را حرا

شود، که این  شود و بیش از آنچه داده شده، پس گرفته می گاهی پول قرض داده می. مورد ربا، یا پول است یا جنس

گیرد، که این نیز در  تري از همان جنس را تحویل می دهد و مقدار بیش رباي قرضی است و گاهی جنسی را می

رباخواري از حالت آن گناه بسیار زشت و پلید   با کمال تأسف باید اعتراف کنیم که در روزگار ما، .شود مواردي ربا می

دهند؛  گیرند و یا ربا می بیرون آمده است و حتی برخی انسانهاي به ظاهر مؤمن و با تقوا، با اسمهاي مختلف، ربا می

از دیدگاه ) 25. (کتابهاي آسمانی حرام بوده استدر حالی که رباخواري در میان همۀ پیروان ادیان و از نظر همۀ 

دهنده  در روایات اسالمی تعبیراتی بسیار تکان) 26. (اسالم رباخواري موجب اعالم جنگ خدا و پیامبر با رباخوار است

یصیبه الرَّجلُ  إِنَّ الدرهم«: وآله فرمود علیه اهللا صلی در روایت است که پیغمبر گرامی اسالم. شود در این زمینه دیده می

درهمی که انسان از ربا به دست ) 27(؛ ...منَ الرِّبا أعظَم عنْد اهللاِ فی الْخَطیئَۀِ منْ ست وثَلَاثینَ زنْیۀً یزْنیها الرَّجلُ

 «!!...تر است آورد، گناهش نزد خدا از سی و شش زنا بزرگ می

 

 :چند نمونه از موارد ربا

 تدر معاوضا .1

مثالً . فروشند، به زیادتر از همان جنس بفروشند، ربا و حرام است اگر مقداري از جنسی را که با وزن یا پیمانه می

ربا و حرام است؛ بلکه اگر یکی از دو جنس سالم و دیگري معیوب،   یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد،

تر از مقداري که  گر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشیا جنس یکی خوب و جنس دیگري بد باشد، یا با یکدی

تر از آن، مس شکسته بگیرد، یا برنج  پس اگر مس درست را بدهد و بیش. دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است می

 (28. (باشد ، ربا و حرام می...تر از آن برنج گرده بگیرد صدري را بدهد و بیش

گرم طالي شکسته  500طالي ساخته شده به همراه اجرت ساخت، ربا است؛ مثالً همچنین معاوضه طالي شکسته با

شود و مبلغی به عنوان اجرت ساخت به زرگر پرداخت  گرم طالي ساخته شده گرفته می 500شود و  به زرگر داده می

س سالم این گونه موارد الزم استجنس معیوب به قیمت خودش فروخته شود و در معامله جداگانه جن. شود می

 (29. (خریداري شود

شود، پس اگر یک من گندم بدهد ویک من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام  جو و گندم در ربا یک جنس حساب می

 (30. (است

 پول نزول .2

گیرند؛ مثالً  می دهند و در تاریخ معینی اصل پول و مقدار معینی پول اضافه بازپس برخی، پولی را به شخصیقرض می

این پول اضافه، از مصادیق بارز ربا . گیرد دهد و پس از مدتی یک میلیون و صد هزار تومان می ون تومان مییک میلی

 .باشد می

 سود ماهیانه بدون عقد قرار داد شرعی .3

شود که ماهیانه مبلغ معینی را به صاحب پول به عنوان  دهند و گیرنده متعهد می برخی، مقداري پول به کاسب می

کنند که این پول را در کسب هزینه نماید و مقداري از سود حاصل از کسب را به  ردازد؛ اما شرط نمیسود پول بپ

در این صورت اگر کاسب پول را در جاي دیگري هزینه کند و درصدي سود به پول دهنده بدهد، سود . آنان بدهد



یکی از عقود شرعی مثل مضاربه، مزارعه بنابراین وقتی گرفتن سود جایز است که در قالب . این پول ربا و حرام است

 (31. (باشد و مقدار معین و مشخصی را به عنوان سود ماهیانه و یا ساالنه تعیین نکرده باشد... و

 

 عدم آگاهی به احکام الهی .2

 

 خمس. الف

تأکید بسیار ن  السالم بر آ علیهم بیت یکی از مواردي که به عنوان حق اهللا مطرح شده و در قرآن و در سخنان اهل

واعلَموا أنَّما غَنمتُم منْ شَیء فَاَنَّ للَّه خُمسه وللرَّسولِ ولذي الْقُرْبی «: فرماید قرآن کریم می. شده، خمس است

ی به دست آورید، خمس آن بدانید هر گونه غنیمت«) 32(؛ »والْیتَامی والْمساکینِ وابنِ السبِیلِ إِنْ کُنْتُم آمنْتُم بِاهللاِ

... است، اگر به خدا و) از آنها(وآله ، ذي القربی، یتیمان، مسکینان و واماندگان در راه  علیه اهللا صلی پیامبر  براي خدا،

 «.ایمان دارید

خوبی بیان شده است، یک پنجم از اضافۀ سود درآمد یکسال هر شخص، مربوط به دیگران  آنچه در این آیه شریفه به

باشد که الزم است در اختیار رهبر حکومت اسالمی و مراجع تقلید قرار گیرد تا در راستاي ترویج دین اسالم و  می

دهد، به این معنی  حال کسی که خمس مال خویش را نمی. کسانی که در آیه به آن اشاره شده است، صرف نمایند

به . انی که در اموال او شریکند به آنان بدهداست که در حق دیگران تصرف کرده و حاضر نیست حق فقیران و دیگر

ن تعلق گرفته است؛  همین خاطر است که همۀ علما بر این حکم اتفاق نظر دارند که تصرف در مالی که خمس به آ

گاهی شخص مال حرام کسب ) 33. (حتی به عنوان قرض جایز نیست؛ مگر آنکه حاکم شرع اجازة تصرف داده باشد

نماید؛ اما پس از کسب مال و وجوب خمس، حقوقی را که  آوردن لقمه حالل تالش می کند و در به دست نمی

  .گردد کل تصرفات در اموالش، حرام گردد کند و سبب می خداوند واجب نموده است، فراموش می

قَد لَ«:... حضرت فرمود. السالم آیه خمس را تالوت نمودم علیه نزد امام موسی بن جعفر: گوید عمران بن موسی می

ۀً اَحعباَکَلُوا اَرداً واحو هِمرَبلُوا لعج ماهرۀِ دسبِخَم ماقَهزینَ اَرنؤْملَی الْمرَ اهللاُ عقَالَیس ثُم لَّاء : بعنَا صیثدنْ حذَا مه

نٌ قَلْبتَحملَّا ما لَیهبِرُ علَا یصو لُ بِهملَا یع بعتَصسانِ؛ میملْال همانا خداوند روزي مؤمنان را در پنج درهم میسر ) 34(ه

این : کنند سپس فرمود دهند و چهار درهم را حالل مصرف می کرده است، آنان یک درهم را براي خدا قرار می

نماید که  کند و صبر را پیشه می سخت و دشوار است که تنها کسی به آن عمل می] عمل به آن[مطلب از گفتار ما و 

 «.داده باشد] خوب[قلبش امتحان ایمان را 

 حجاب. ب

برخی از افراد . باشد، به روشی معمول درآمده است متأسفانه استفادة ابزاري از زن که برگرفته از فرهنگ غرب می

رایش و یا خواهند با آ کنند و از آن بدتر آنکه برخی از بانوان می براي جلب مشتري، از دختران و زنان استفاده می

در کیش »  :کردند حجۀ االسالم نقویان نقل می. ظاهري غیر اسالمی مشتریان را به سوي محل کسبشان بکشانند

کنم که صاحب آن شرط نموده که براي جذب مشتري مقداري از موهایت  من در جایی کار می: خانمی از من پرسید

 «.گذارم بیرون میرا بیرون بگذاري، من نیز ناچاراً مقداري از موهایم را 

هایی است که گاه با  درآمد کسب نماید، باعث حرام نمودن لقمه  این رویه که انسان با گناه و به شرط انجام کار حرام،



 .آید زحمت بسیار به دست می

 عدم تخصص. ج

: ن نمونهبه عنوا. هاي کسب لقمۀ حرام، ضرر زدن به دیگران به خاطر عدم تخصص در کارها است یکی دیگر از راه

آورد و به این خاطر چند جنس را تعویض نموده و هزینۀ مضاعفی عالوه  تعمیرکاري که از عیب دستگاه سر در نمی

 .گذارد، به نوعی مرتکب کسب حرام شده است بر اجرت تعمیر بر دوش صاحب وسیله می

گذارد و از  دین خود مایه نمیکند و براي کسب درآمد از  خالصه آنکه کاسب مؤمن، بر دوري از مال حرام دقت می

منْ باع واشْتَرَي فَلْیجتَنب خَمس خصالٍ «: وآله فرمود علیه اهللا صلی رسول خدا. نماید جا پرهیز می تعریف و مذمت بی

هر کس بفروشد یا بخرد، ) 35(ع والذَّم اذَا اشْتَرَي؛ والَّا فَلَا یبِیعنَّ ولَا یشْتَرِینَّ الرِّبا والْحلْف وکتْمانَ الْعیبِ والْمدح اذَا با

باید از پنج چیز خودداري کند، وگرنه، نه بفروشد و نه بخرد؛ ربا خوردن، سوگند یاد کردن، عیب کاال را پوشیده 

 «.داشتن، ستودن کاال به هنگام فروش، و بدگویی از کاال به هنگام خرید

 97ی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی فارس مهرماهوحید شهوندي مسئول دفتر نمایندگ
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