ﮐﺴـﺐ ﺣـﺮام و اﻗﺴـﺎم ﮐﺴـﺐ ﻫـﺎ در
ﺑﯿﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﻤﯿﻠﯽ
ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎرف ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﻤﯿﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ درﺑﺎره اﻗﺴﺎم
ﮐﺴﺐ ﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ و در اداﻣﻪ اﻧﻮاع ﮐﺴﺐ ﺣﺮام را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
در اداﻣﻪ ﻣﺸﺮوح ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﮐﺴﺐ ﺣﺮام
ﺑﺴﻢ رب اﻟﻤﻬﺪی)ﻋﺞ(
دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎرﻓﯽ اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی )ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی دات آی
آر( :ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎرف ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﮐﻤﯿﻠﯽ
ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺧﻼق و ﻋﺮﻓﺎن ،و از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﺎص آﯾﺖ اﻟﺤﻖ
ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺣﺪاد ﺷﺎﻣﮕﺎه ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۱۱ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۱۳۹۷ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
دﻫﻪ ﺳﻮم ﻣﺎه ﻣﺤﺮم در ﻣﻨﺰل ﯾﮑﯽ از ارادﺗﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( در
ﻓﺎز  ۴ﻣﻬﺮﺷﻬﺮ ﮐﺮج ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻣﺤﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻀﺮت اﺳﺘﺎد در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ در دو ﺑﺨﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ درﺑﺎره اﻗﺴﺎم ﮐﺴﺐ ﻫﺎ و اﻧﻮاع ﮐﺴﺐ ﺣﺮام ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻨﺪ و در ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی از دﻋﺎی ﻣﮑﺎرم اﻻﺧﻼق ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اداﻣﻪ ﮔﺰﯾﺪه ای از ﯾﺎداﺷﺖ ﻫﺎﯾﻢ از ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎرف ﺟﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،اﻣﯿﺪ ﮐﻪ از
اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻤﺎن اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺪه و از ﺑﯿﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎرف
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.
ﮔﺰﯾﺪه ﺑﯿﺎﻧﺎت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﻤﯿﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
اﺳﺖ:

آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﮐﻤﯿﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ
در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺖ :ﻗﺼﺪ دارم
در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ ﮐﻪ
ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ را ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﻢ.

ﮐﺴﺐ واﺟﺐ
اﯾﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎرف ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﻗﺴﺎم ﮐﺴﺐ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺴﺐ واﺟﺐ ﭘﺮداﺧﺖ و
ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﺐ اﻗﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻗﺴﺎم ﮐﺴﺐ ﻫﺎ ،ﮐﺴﺐ
واﺟﺐ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺴﺐ اﮔﺮ ﻓﺮد دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻣﺰد ﻧﺮود ﻓﻌﻞ
ﺣﺮام ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ درﺑﺎره ﮐﺴﺐ واﺟﺐ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﮐﺴﺐ واﺟﺐ ﮐﺴﺒﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﻣﺨﺎرج ﺧﻮدش ﯾﺎ زﯾﺮدﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ و
ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮ او ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﺣﺘﯽ واﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺴﺒﯽ
ﺣﻼل ﺷﺪه و از راه ﺣﻼل ﺑﺮای ﻣﻌﺎش اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻠﻔﺶ درآﻣﺪی ﮐﺴﺐ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی اﻓﺰود :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﺴﺐ واﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد
و در اﯾﻦ واﺟﺐ ﺷﺪن ﻫﻢ ﺷﺮط ﮐﺴﺐ ﺣﻼل ﺑﻮدن آن اﺳﺖ.
ﮐﺴﺐ ﻣﮑﺮوه
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﻤﯿﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻌﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ اﻗﺴﺎم ﮐﺴﺐ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﮑﺮوه
اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ واﺟﺐ دارﯾﻢ ،ﮐﺴﺐ
ﻣﮑﺮوه ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﻧﺴﺎن ﺻﺒﺢ ﺧﯿﻠﯽ زود و اﻟﻄﻠﻮع
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﻐﺎزه اش را ﺑﺎز ﻧﮑﺮده او ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﺑﺮود و
ﻣﻐﺎزه اش را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ،و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﻐﻞ ﻗﺼﺎﺑﯽ و ﮐﻔﻦ
ﻓﺮوﺷﯽ ﻧﯿﺰ از ﮐﺴﺐ ﻫﺎی ﻣﮑﺮوه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺴﺐ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ﮐﺴﺐ ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺴﺐ ﺣﺮام و اﻗﺴﺎم آن
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﻤﯿﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺴﺐ ﺣﺮام
ﮔﻔﺖ :در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺴﺐ ﺣﺮام ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﺣﺮام ﮐﺴﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﺻﻞ
ﻗﺮارداد و ﻫﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از رﯾﺸﻪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﻫﺰار ﺟﻮر ﻫﻢ ﻧﮕﺎه ﺑﺮوﯾﺪ و ﻗﺮار داد
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و اﻣﻀﺎ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻣﺎل ﺷﻤﺎ ،ﻣﺎل ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﻣﺎل او ﻧﯿﺰ ﻣﺎل او
اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﭼﺮا ﭼﻮن اﻣﻀﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭘﺎی اﯾﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ .ﭘﺲ
اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ ﮔﻨﺎه ﻫﻢ
ﻫﺴﺖ.
ﮐﺴﺒﯽ ﮐﻪ از رﯾﺸﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ آن
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺴﺒﯽ ﮐﻪ از رﯾﺸﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد :ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺴﺐ ﻫﺎ از ﻫﻤﺎن ﻗﺪم اول ﺣﺮام اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﻃﺮف آن ﻫﻢ ﺑﺮوﯾﺪ ﺣﺮام اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺴﺐ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﺮاب ﺧﻮاری و ﺷﺮاب ﺳﺎزی اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺮاب ﺳﺎزی
و ﺷﺮاب ﺧﻮاری وارد ﺷﻮد؛ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ،ﻓﺮوﺧﺘﻦ و ﺣﺘﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن
ﺑﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﺷﺮاب ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
آن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺣﺮام اﺳﺖ.
اﺣﺘﮑﺎر ﮐﺴﺒﯽ ﺣﺮام و ﮔﻨﺎه
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﻤﯿﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﮑﺎر ﻧﻤﻮدن اﺟﻨﺎس و ﺣﺮام ﺑﻮدن اﯾﻦ
ﮐﺎر اﺷﺎره و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﯾﮏ ﻣﺎل ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم را ﭼﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻏﺬاﯾﯽ آن را اﺣﺘﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺟﻨﺲ ﮔﺮان ﺷﻮد و
او ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺴﺐ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺘﮑﺎر ﺷﺪه و ﻫﻢ
ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮاﻧﯽ ﻓﺮوﺷﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﮔﻨﺎه و ﮐﺴﺒﯽ ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ
ﻧﺤﻮ ﮐﻪ ﻫﻢ اﺣﺘﮑﺎر ﮔﻨﺎه اﺳﺖ و ﻫﻢ ﮔﺮان ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﻨﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺐ و درآﻣﺪی ﻧﯿﺰ ﺣﺮام اﺳﺖ.
ﻧﮑﻮﻫﺶ اﺣﺘﮑﺎر در ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اﯾﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎرف ﺑﺎ ﺗﺬﮐﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﮔﻔﺖ :در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ
اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼﻣﯽ
ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری
ﮐﻨﯿﻢ.

ﻧﺒﺎﯾﺪدر ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺣﺘﮑﺎر ﮐﺮد،
ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ و وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در راس
ﻧﺮخ ﻫﺎ ﺑﺮای اﺟﻨﺎس ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه و در
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺗﺒﻌﯿﺖ

وی اداﻣﻪ داد :وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ و وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در راس اﯾﻦ ﻧﻈﺎم
اﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﻇﻬﻮر ﮐﻨﻨﺪ و در راس اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﻣﺎم
زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎم ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ و
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺮادی را ﻣﺜﻞ زﻣﺎن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ واﯾﻦ ﺟﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﺮای رﻫﺒﺮ ﯾﮏ وﺿﻊ
ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﯾﮏ وﺿﻊ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.
ﺣﺮام ﺑﻮدن ﮐﺴﺐ رﯾﺶ ﺗﺮاﺷﯿﯽ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﻤﯿﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﮐﺴﺐ رﯾﺶ ﺗﺮاﺷﯽ را از ﻧﻮع ﮐﺴﺐ ﺣﺮام ﺑﺮ
ﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺳﺮ را ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ رﯾﺶ ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﮐﻪ ﻓﻌﻞ
ﺣﺮام ﻫﺴﺖ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ اﺟﺮت ﺑﮕﯿﺮد و اﯾﻦ ﮐﺎرش ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از آراﯾﺸﮕﺮان ﻣﺮداﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺴﺐ ﺣﺮام اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺣﺎﻻ اﯾﻦ آراﯾﺸﮕﺮ رﯾﺶ ﺗﺮاش در ﻣﻐﺎزه آرﯾﺸﮕﺮی ﺧﻮد
وﻗﺘﯽ از راه رﯾﺶ ﺗﺮاﺷﯽ ﭘﻮﻟﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﭘﻮل رﯾﺶ
ﺗﺮاﺷﯽ را در دﺧﻞ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﭘﻮل ﻫﺎی ﺣﻼل ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد
اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ درآﻣﺪ اﯾﻦ آراﯾﺸﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﺣﺮام ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﭼﻮن
ﭘﻮل رﯾﺶ ﺗﺮاﺷﯽ ﮐﻪ ﺣﺮام ﺑﻮده ﻣﺨﻠﻮط دﯾﮕﺮ ﭘﻮل ﻫﺎﯾﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی اﻓﺰود:
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﭘﻮل
ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺎل ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ
ﺧﻤﺲ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﺧﻤﺲ ﺑﺪﻫﺪ.

ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﯾﮏ وﻗﺘﯽ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮد
ﻫﺎی ﺣﺮام را ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ
ﺣﻼل و ﺣﺮام ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻫﻔﺖ ﻣﻮرد
در آن ﻣﺎل ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ آن را

رﺷﻮه دادن و رﺷﻮه ﮔﺮﻓﺘﻦ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﻤﯿﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﮐﺴﺐ ﺣﺮام ﺑﻪ رﺷﻮه
دادن و رﺷﻮه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از راه
رﺷﻮه ﺧﻮاری ﮐﺎﺳﺒﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺣﺮام ﺑﻮده و ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ رﺷﻮه دﻫﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺷﺮﯾﮏ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ.

وی اداﻣﻪ داد :آن ﻓﺮد ﮐﺎرﻣﻨﺪ دارد ﺣﻘﻮﻗﺶ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و وﻇﯿﻔﻪ دارد
ﮐﻪ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺣﺎﻻ ﭼﺮا او را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ رﺷﻮه و زﯾﺮ ﻣﯿﺰی ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﺪ ﻋﺎدت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از راه ﻏﻨﺎ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺣﺮام
اﯾﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎرف در اداﻣﻪ ﮐﺴﺐ ﻫﺎی ﺣﺮام ﺑﻪ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از راه ﻏﻨﺎ و
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺣﺮام اﺷﺎره و ﮔﻔﺖ :از دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺐ ﻫﺎی ﺣﺮام ﻏﻨﺎ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﺣﺮام اﺳﺖ .ﻏﻨﺎ ﯾﻌﻨﯽ آواز ﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻄﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع آواز ﺧﻮاﻧﯽ
ﺑﺎﻋﺚ دور ﺷﺪن اﻧﺴﺎن از ﯾﺎد ﺧﺪا ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺮق ﻏﻨﺎ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺣﺮام ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻓﺮق ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺣﺮام
ﺑﺎ ﻏﻨﺎ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻏﻨﺎ ﺷﺨﺺ آوازﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﺣﺮام ﻣﻨﻈﻮر آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻮاﯾﯽ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮا ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻨﺎ اﻧﺴﺎن را از ﯾﺎد ﺧﺪا دور ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺐ ﻫﺎی ﺣﺮام
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﻤﯿﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺐ ﻫﺎی ﺣﺮام ﻓﻬﺮﺳﺖ وار
اﺷﺎره و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :از دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺐ ﻫﺎی ﺣﺮام ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از راه ﺳﺤﺮ و
ﺟﺎدو ،ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎزی ،ﻫﭙﻨﻮﺗﯿﺰم ،ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﭼﻬﺮه ﺧﻮاﻧﯽ ،ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ،
اﺣﻀﺎر روح ،رﺑﺎﺧﻮاری در ﻣﻌﺎﻣﻼت و اﻣﻮر رﺑﻮی ،ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی ،ﻏﺶ در
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﻧﺠﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻠﻮم ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﻼل
ﺷﺪن آن ﺷﺮوﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﮐﺴﺐ ﺣﺮام ﻏﺼﺐ و زور اﺳﺖ ،ﺳﺮﻗﺖ
و دزدی اﺳﺖ ،ﻗﻤﺎر ﺑﺎزی و دزدی اﺳﺖ.
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻫﺎی ﺣﺮام
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد اﺧﻼق و ﻋﺮﻓﺎن ﺣﻮزوی ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻫﺎی ﺣﺮام اﺷﺎره و
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﯿﺰ در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ و
ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮردن آن ﺣﺮام اﺳﺖ؛ ﯾﺎ
ﻓﺮوش آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﻼل و ﺣﺮام دارد ،اﻣﺎ ﻃﺮف ﺟﻮری ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽ داﻧﺪ ﻓﺮد ﺧﺮﯾﺪار آن را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺮام ﺧﺮﯾﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ اﺷﺎره و اداﻣﻪ داد :ﻣﺜﻼ رادﯾﻮ ﻫﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ
ﺣﻼل دارد و ﻫﻢ ﺣﺮام دارد و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮج ﻫﺎ را ﻃﻮری
ﺑﺰﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ رادﯾﻮﯾﯽ ﺣﺮام ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺣﺮام
اﺳﺖ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .ﺣﺎﻻ در ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش رادﯾﻮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد

ﺧﺮﯾﺪار اﯾﻦ رادﯾﻮ را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺎر ﺣﺮام ﻣﺜﻼ ﮔﻮش داﺷﺘﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺣﺮام
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺮد و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪار دارد  ،اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺷﮑﺎل دارد و ﺣﺮام اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ او ﺟﻨﺲ را ﻓﺮوﺧﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی اﻓﺰود :ﯾﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ وﺳﺎﺋﻞ و
اﺑﺰار را ﺑﯿﺎورﯾﺪ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﺮوﺧﺘﻦ آن ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺤﺮاف ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﺟﻨﺲ را ﻧﯿﺰ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮوﺧﺖ.
ﺣﺮام ﺑﻮدن اﺟﺮت ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﻮر واﺟﺐ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﻤﯿﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ اﺟﺮت ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﻮرات واﺟﺐ را ﻧﯿﺰ
ﺣﺮام داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :از دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺐ ﻫﺎی ﺣﺮام اﺟﺮت ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﻣﻮر واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎز ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ او ﺷﺮط ﻣﯽ
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺜﻼ
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﺎز را ﯾﺎد ﻣﯽ دﻫﻢ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ
و اﺻﻼ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺮام اﺳﺖ.
ﻗﺪر ﭘﻮل ﻣﯿﮕﯿﺮم ﮐﻪ
دﯾﮕﺮان را در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،در اداﻣﻪ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﮐﻤﯿﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ در
ﺑﺨﺶ دوم ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ از ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ از دﻋﺎی ﻣﮑﺎرم اﻻﺧﻼق
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی دﻋﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻋﺮف ﺷﺪه ﻣﺜﻼ ﺷﺐ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ دﻋﺎی ﮐﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،دﻋﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ از
ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﻦ اﯾﺎم دﻋﺎی ﻣﮑﺎرم اﻻﺧﻼق را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺨﺶ دوم ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻀﺮت اﺳﺘﺎد در ﭘﺴﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ و ﺳﻮﮔﻮاری ﺳﺎﻻر ﺷﻬﯿﺪان دﺷﺖ
ﮐﺮﺑﻼ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
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