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موضوع:
احکام؛ مشاغل و مکاسب حرام

بسم اهلل الرمحن الرحمی

پرسش

نویسنده :عاطفه وفا

تاريخ۱۳۹۵/۱/۱۹ :

پولی که دولت ایران تحت عنوان یارانه به مردم میدهد چه حکمی دارد؟
پاسخ

تاريخ۱۳۹۵/۱/۲۴ :

هر گونه داد و ستد مالی با حکومتهای غیر مشروع حرام است؛ چراکه داد و ستد مالی با آنها
گونهای گرایش به ظالمان است و خداوند از هر گونه گرایش به ظالمان نهی کرده و فرموده است:
َّ
الن ُار َو َما َل ُك ْم م ْن ُ
ين َظ َل ُموا َف َت َم َّس ُك ُم َّ
الله م ْن َأ ْول َي َاء ُث َّم َل ُت ْن َص ُر َ
و َل َت ْر َك ُنوا إ َلى َّالذ َ
َ
ون
د
ون1؛ «و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
به سوی کسانی که ستم کردند گرایش پیدا نکنید که شما را آتش میگیرد و برایتان جز خداوند
سرپرستانی نیست ،آن گاه یاری نمیشوید» ،جز در صورت اکراه ،اضطرار و مصلحت خلیفهی
خداوند ،به ترتیبی که در پرسش و پاسخ  ۳۹۱تبیین شده است ،ولی گرفتن مال اندکی که
حکومتهای غیر مشروع به صورت بال عوض میپردازند ،اشکالی ندارد؛ چراکه کمک گرفتن از
آنها مانند کمک کردن به آنها نیست و خداوند از کمک کردن به آنها نهی فرموده است ،نه
کمک گرفتن از آنها؛ مگر در مواردی که کمک گرفتن از آنها مستلزم کمک کردن به آنهاست
که در این موارد کمک گرفتن از آنها نیز جایز نیست .بنابراین ،گرفتن مال اندکی که دولت به
ً
عموم مردم میپردازد و ظاهرا در عوض آن کمکی دریافت نمیکند ،برای مؤمنان جایز است ان
شاء الله.
 . 1هود۱۱۳ /
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تعلیقات

پرسشها و پاسخهای فرعی

پرسش فرعی 1

نویسنده :ناشناس

تاريخ۱۳۹۹/۴/۴ :

من پیرو حضرت عالمه خراسانی حفظه الله تعالی هستم و میخواستم سؤالی از شما داشته
باشمّ .
مدتی است که حکومت ایران سهامی موسوم به عدالت(!) را آزاد کرده است .میخواستم
ً
ً
بدانم که آیا اصال خرید و فروش سهام در بورس از نظر شرعی جایز است؟ حتی اگر مثال سهام
موسوم به عدالت باشد که خود فرد آن را نخریده ،بلکه از طرف دولت طاغوت واگذار شده ،آیا
فروش آن جایز است و پول حاصل از آن حالل محسوب میشود؟ بسیار ممنون از پاسخگویی
شما؛ چراکه در این برههی زمانی ،مردم زیادی هستند که نیاز دارند حکم معامله در بورس و خرید
و فروش سهام عدالت از نظر ّ
سیدنا المنصور حفظه الله تعالی را بدانند .خداوند جان ما را فدای
ایشان و فدای امام مهدی علیه السالم گرداند.
پاسخ به پرسش فرعی 1

تاريخ۱۳۹۹/۴/۱۰ :

خرید سهام شرکتهای غیر دولتی که به کار اقتصادی مشروع میپردازند ،به معنای شرکت در
سرمایهگذاری آنها و سود و زیانشان به گونهی واقعی و عادالنه ،اشکالی ندارد؛ چراکه معاملهای
ً
عقالیی و سودمند است و تبعا فروش سهام آنها نیز جایز است ،ولی خرید سهام شرکتهای
ً
دولتی اشکال دارد؛ چراکه شرکتهای دولتی ،بازوی ظالمان هستند و تبعا همکاری با آنان ،کمک
ََ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ
کردن به گناه و ّ
الث ِم
تعدی محسوب می
شود ،در حالی که خداوند فرموده ّاست :ول تعاونوا على ِ
َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ َّ َ َّ َّ َ َ ُ ْ َ
اب1؛ «و به یکدیگر در گناه و تعدی کمک نکنید و از خداوند
ق
ان ۚ واتقوا الله ۖ ِإن الله ش ِديد ال ِع ِ
والعدو ِ
بترسید؛ چراکه عقاب خداوند شدید است».
آری ،گرفتن کمک بال عوض از دولت اشکالی ندارد؛ چنانکه روایت شده است که علی علیه
ُ ْ َ َ َ
السالم هدایایی که سعید بن عاص اموی برایش فرستاد را قبول کرد و فرمود« :خذ َما أ ْعط ْوك»2؛
َ َ َ
َ َ َ ُ ْ
ُّ ْ َ َ َ
ان ش ْي ًئا َو ِإ ْن أ ْعطى فخذ»3؛ «از
«چیزی که به تو میدهند را بگیر» و فرمود« :ل ت ْسأل السلط
ِ
حکومت چیزی درخواست نکن ،ولی اگر داد بگیر» و روایت شده است که حسن و حسین
 . 1المائدة۲ /
 . 2عمدة القاري للعيني ،ج ،۹ص۵۵
 . 3المغني البن قدامة ،ج ،۴ص۳۰۹
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علیهما السالم جوایز معاویة را قبول میکردند 1و از أبو جعفر باقر علیه السالم روایت شده است
َ
ََ َْ ْ
َ
َ َ َّ
که دربارهی کمک بال عوض حکومت فرمود«ِ :إ ْن َع ِل ْمت أن ُه ِم ْن غ ْص ٍب َو ُس ْح ٍت فل تق َبل ُه َو ِإ ْن ل ْم
َ ْ َ َ َ ْ ْ
ت ْع ِرف ذ ِلك فاق َبل ُه»؛ «اگر میدانی که آن از غصب و حرام است قبول نکن ،ولی اگر نمیدانی
َ َ َ
ان م ْن َم ْأ َثم َف ُه َو َع َل ْيه ْم َو َما َك َ
َ َ َ
ان ِم ْن َم ْه َن ٍأ ف ُه َو لك»؛ «گناهش
قبول کن» و سپس فرمود« :ما ك ِ
ِ
ٍ
بر عهدهی آنان و خوشیاش برای توست» 2و از جعفر بن ّ
محمد صادق علیهما السالم روایت
َ ْ
َ
َ
ْ
َ َ َّ
شده است که به یکی از یارانش فرمود« :ائ ِت َع ِامل ال َم ِد َين ِة ف َت َن َّج ْز ِم ْن ُه َما َو َع َدك ،ف ِإن َما ُه َو ش ْي ٌء
َ َّ َ َ َ ْ ُ
َد َعاك الل ُه ِإل ْي ِه ل ْم تطل ْب ُه ِم ْن ُه»3؛ «برو نزد حاکم مدینه و چیزی که به تو وعده کرده است را بگیر؛
زیرا آن چیزی است که خداوند تو را به سویش کشانده است و تو از او طلب نکردهای» و از ّ
علي
بن موسی الرضا علیهما السالم روایت شده است که دربارهی کمک بال عوض حکومت فرمود:
ْ
َ َ
َ«ل َبأ َس َع َل ْي ُك ْم»4؛ «برای شما (مؤمنان) اشکالی ندارد» ،بلکه ابن عبد ّ
البر گفته است« :ق ِبل
ُْ
ْ َ
َج َو ِائ ُز ال َم َر ِاء ُج ْم ُه ُور ال ُعل َم ِاء»5؛ «اکثریت قاطع عالمان ،جوائز حاکمان را قبول کردهاند» .بر
این اساس ،گرفتن سهام موسوم به عدالت و نگاه داشتن آن برای دریافت سودی که دولت به
دارندگان آن میدهد ،اشکالی ندارد؛ زیرا ظاهر این است که کمک بال عوض محسوب میشود،
ولی فروختن آن به دیگران در صورتی جایز است که سودی ّ
مادی یا معنوی برای دولت نداشته
ً
باشد؛ چراکه اگر سودی ّ
مادی یا معنوی برای دولت داشته باشد ،به این صورت که مثال باعث
ّ
محبوبیت دولت شود ،کمک کردن در گناه و
باال رفتن ارزش سهام شرکتهای دولتی یا سطح
ّ
ّ
تعدی محسوب میشود که جایز نیست .آری ،اگر معلوم نباشد که سودی مادی یا معنوی برای
دولت دارد یا ندارد ،جایز است ،ولی بهتر است که از آن اجتناب شود؛ زیرا دولتهای ظالم
ً
غالبا کاری که برایشان سودی نداشته باشد را انجام نمیدهند و در روایت مشهوری از رسول
ٌ َ
ْ َ ُ
ْ
ّ
ّ
ْ
خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است« :ال َحلل َب ِّي ٌن َوال َح َر ُام َب ِّي ٌن َو َب ْي َن ُه َما ُمش َت ِب َهات ،ل
َ
َ
َ
َ
ُّ
ُّ
َّ َ
َي ْع َل ُم َها َكث ٌير م َن َّ
ات َوق َع
ات ْاس َت َبرأ ِل ِد ِين ِه َو ِع ْر ِض ِهَ ،و َم ْن َوق َع ِفي الش َب َه
اس ،ف َم ِن اتقى الش َب َه
الن
ْ ِ ِ
ِ
ِ
َ ِْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ َ ْ ُ َ َ ُ َ َّ ُ ِّ
َّ
َ
َ
ً
َ
َّ
َ
َّ
َ َ
وشك أن يو ِاقعه ،و ِإن ِلكل م ِل ٍك ِحمى ،و ِإن ِحمى الل ِه
ِفي الحر ِام ،كالر ِاعي يرعى حول ال ِحمى في ِ
َم َح ِار ُم ُه»6؛ «حالل روشن است و حرام روشن است و میان آن دو چیزهای مشتبهی هستند که
بسیاری از مردم (کنه) آنها را نمیدانند ،پس هر کس از چیزهای مشتبه بپرهیزد ،آبروی خود
 . 1مصنف ابن أبي شيبة ،ج۴۱ ،۵؛ تهذيب األحكام للطوسي ،ج ،۶ص۳۳۷
 . 2بنگرید به :عمدة القاري للعيني ،ج ،۹ص.۵۵
 . 3الكافي للكليني ،ج ،۸ص۲۲۲
 . 4الكافي للكليني ،ج ،۴ص۲۷۹؛ من ال يحضره الفقيه البن بابويه ،ج ،۲ص۴۳۷
 . 5اإلستذكار البن عبد البر ،ج ،۸ص۶۰۸
 . 6مسند أحمد ،ج ،۴ص۲۷۰؛ سنن الدارمي ،ج ،۲ص۲۴۹؛ صحيح البخاري ،ج ،۱ص۱۹؛ صحيح مسلم ،ج ،۵ص۵۰؛ سنن ابن
ماجة ،ج ،۲ص۱۳۱۸؛ سنن الترمذي ،ج ،۲ص۳۴۰؛ الكافي للكليني ،ج ،۱ص۶۸؛ من ال يحضره الفقيه البن بابويه ،ج ،۳ص۱۰؛
تهذيب األحكام للطوسي ،ج ،۶ص ۳۰۲با الفاظ متفاوت
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و دین خود را پاس میدارد و هر کس در چیزهای مشتبه بیفتد ،در حرام واقع میشود ،مانند
چوپانی که (گوسفندان خود را) در حریم مکان ممنوع میچراند ،پس زود باشد که در آن واقع
شود و هرآینه برای هر پادشاهی مکان ممنوعی وجود دارد و مکان ممنوع خداوند ّ
محرمات او
هستند».
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لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.

لینک مطلب فوق

صفحه فیسبوک پایگاه

صفحه کانال تلگرام پایگاه صفحه اینستاگرام پایگاه

صفحه توئیتر پایگاه

