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 آيا آنچه قارون صفتان مسلمان نما ميخورند، ح�ل اسـت؟
 

  که معترضاين مسئله از زاويۀ ديد و منطق يک مسلمانی واقعی
   به سيه کاری سيه کاران بنام اس�م است، نوشته شده

  
 

       
                          

پيامبر . عرضه داشت تا با آن افطار کنند را به پيامبر ده و آنـامبر  آمـپي حضور   شيرخصی با کاسۀروايت است که ش
  آن و ازيدبرگرد : "ندودمفر ".اده استــرا زنی برای شما فرستآن : " گفتند "  اده است؟اين شير را کی فرست: " پرسيد

واب ـج زن .ندرا به زن رساندـر  پيامب  و پيامندنه آن زن رفتخاه ب "ا تھيه نموده است؟کج را از يد که اين شيرزن بپرس
 بعد از  ". از گوسفند خودم  ":گويد زن می  کهدــرض کردنند و عتگش بر فرستادگان رسول "  .از گوسفند خودم" : داد

ن برای دومين فرستادگا" . که آن گوسفند از کجا آمده استيدرسيد و بپ نزد زن برو:"ندفرمودحضرت شنيدن اين جواب 
د بع" .ح�ل و زحمت و کوشش خودم از کار" : زن پاسخ داد.  بازگفتندوا سوال پيامبر را برای  وندخانه زن رفته ب بار

: ، فرمودار و کوشش ح�ل زن استــ وقتی که پيامبر اطمينان حاصل نمود که آن شير حاصل ک وخاز شنيدن اين پـاســ
.  کردند  افطار ر و با آن شي ، "ميکنم اکنون با اين شير افطار "   

".داوند به ما پيامبران امر فرموده است که غير ح�ل نخوريدـ خ:"وال شد، گفتندپيامبر درمورد آن عمل ستی ازفردا وق  
ـــن وبی را در ذھــآش انــ چنطریــد سـا چنـ يک يی روايتحديث و و يـا يک جمله ا يک حرف يا ک�م وھ بعضی وقت
از ـد يا نخواھـد، مج بوجود ميآورند  که انسان بخواھغريبی راوار و عجيب وپرسش ھای دشکند و چنان ا ميانسان بر پ

  . در آن مورد ميشود تأمل و تفکرباشـد يا نباشد، مجبور به
ژه وقتی ـبوي ،را له ھمان مسايـل و نکـاتی است که انسانـجم ز ازـر نيـه شيـدۀ کاسـگوی باF ميان پيامبر و آورن و گفت

 بــه خصوص عملکرد رھبران به اصط�ح جھادی و دار و دسته آن ھا را خويش را مسلمانان کشوربرخی از عملکرد 
 اند و نامبر چناــ و پي�مـ اسهـت کـچگونه اس که موضوع چه است؟  ميداردبه تفکر و تأمل وا، مشاھده ميکنيم  امروز 

ان احتياط حاضر ـا چنـترس حـ�ل و حرام يک کاسه شير را ب جـا يکی از نآ مسلمانان و پيروان آن پيامبر اين چنين؟ 
باغ ميوه ھای تر و خشک،  سيب وتوت و درختان  ھای انگور وتاک  ـان اس�م به غصب جا مدعي ميشود بنوشد و اين

 در و حرام ميشناسنـد؛ و نه ح�ل می بينند و نه ازند؛ پر میمردم  خانه و ثروت اه ھا و مواشی وـچراگ،  ھاا و زمينھ
رکت ـو ش   خانه مالک صد ھا و ھزار ھا جريب زمين و ده ھاد وـرسن اک بر اف�ک می از خظرف کمتر از چند سال

: ؛ از جملها سوال ديگر ده ھو   ميشوند؟...بانک ھا و  و ه ھا  و شرکت ھای ھواپيمائی و فابريــی ساختمانیھا  
چيست؟ن از نظر ديح�ل و حرام واقعيت ـ     
ساير مسلمين نيز ميگردد و ساير  ه انجام آن است، شامل حالبو پيامبر مکلف  آيا امری که شامل حال پيامبر ميشود ـ  

  يا نه؟  ؛مسلمانان نيز به انجام آن مکلف ھستند
ه انسان ـکت ـ اس و معيينمعلوم ه وـنصيب انسان از روز ازل نوشت در است و گر روزی دھند يا روزی رسان خداـ   ا

دۀ آن ــگويند در ھر دانۀ از گندم نام خورن ، چنانچه می...کنـد و ــه نميد و چـکن نوشد و چه می خورد و چه می چه می
 و انسـان در تعيين روزی و رزق خـود  ـ ت ـ اس، يعنی روزی دھندهد رازقخدوانکی از نام ھای ــ ينوشته شده است، 

؟... و ؟؟  از کجا پيدا شدو ثواب و گناه مفھوم رزق حـرام ، پس نقشی ندارد  
ت خود انسان نباشد، ھر آنچه از  ھر آنچه محصول کوشش، کار و زحم مختصرعرض شود که،در مورد ح�ل و حرام

 له،ـــ حيزور،راه غير مشروع مثل دزدی، مال مردم خوری، غصب مال ديگران، ربا، تقلب، راھزنی، غارت، رشوه، 
 و روزی حاصل از آن روزی يا رزق حساب ميآيد؛ـه  در زمره مال حرام ب،دست آيد اين قبيل، بھای از استثمار و کار

. حرام پنداشته مشود  
 تلف شود و زور ـار حق ديگریکـه در آن کبدون اينباشد اصل کار و کوشش خود شخص عکس ھر آن چيزی که حبر
 و يا جامعه و باشد...  واخت�س ودزدی ه وغصب وبدون اينکه حاصل رشو ار رود وـکـه خدعه و نيرنگ و فريب بيا 

. ميشود ح�ل شمرده آن چيز ،دـ متضرر شون کار آنمردم از  
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برنامه عمل تمام   م�ک و پيامبرا راه و روش يا دستورــ ي نظر دين اين است که ھر سخن و عمل، مورد سوال دوم در
 یأ مــشـاز قران من عمل پيامبرئی که راه و روش و سخن و ه و روش پيامبر از آنجابدون پيروی از را. مسلمانان است

طلب الح�ل واجب " : دـجا که ميگويآن ، صريحمل نه، که با قولنھا با عـت پيامبر .گيرد، اس�ميت مسلمانان کامل نيست
 د؛ميدھار قر در رديف واجبات پيروانش را به طلب مال يا روزی ح�ل دعوت ميکند و حتی آن راتمام " علی کل مسلم

. ناه ندارد دارد و نکردن آن گبه درجه باFتر از سنت، که کردن آن ثواب  
  توسل بدان ياچيزی است که ھر  کار يا ھر عبارت از و آن، يکی ميباشــدیبنا به قولی واجب و فرض در مذھب شافع

از  تر  نظر او مؤکـد فرض در وفرق قايل شدهه ميان اين دوام ابوحنيفـام ،فیمذھب حن رد. ترک آن موجب عقاب گردد
رای  ترک شود، بًوا  اگر يکی از واجبات سھھم دو قايل نيستند؛ چنانچه در نماز، ولی تفاوت زيادی ميان آنواجب است
. سجده سھو بايد انجام گيرد، نمازمانند سھو در ترک يکی از فرايض ،اعاده آن  
 معنا حاوی اين پيام ولمان ــمسن طلب مال ح�ل بر ھر  جب بود، وا پيامبرگذشته از پيروی از روش و سيرۀ ،نايبنابر
.و احتياط Fزم را بعمل آورند  دارندخصوص ح�ل و حرام توجۀ خاصی مبذولد در  بايمسلمان  رـ ھهـ ک،تـس  

رموده، ـنصيب ف عال ھمه را رزق ح�لاگر مطابق آياتی قران خداونـد متـبحث روی اين موضوع است که  ،مورد سوم
؟ رزق حرام از کجا بميان آمده است؟معنا و بحثپس   

بوده  معتزليان   اشعريان و  قرن ميان ی برای چندينموضوع مورد جدل جـد بحث ح�ل و حرام يکی از ده ھا بحث و
اـ ه از راه استدFل و منطق، بـ و ن،است که بدون رسيدن به نتيجۀ، البته با قھـر و تعصب و اعـمال زور طرف زورمند

.عقب نشينی معتزله فروکش نمود  
ا در رابطه با رزق و روزی ح�ل آن گونه ـھ ای آنــھ مواضع و مکتب معتزله البته در برخی از مسايل از جمله بحث

مبتنی  استدFل و زيادی منطبق برحدی تا  اوی ميشوندـواکجسته و گريخته و اينجا و آنجـا امروز   ايشان یاـکه بحث ھ
برخی  ھا در  دFيل روشن و قوی آنً بعضا  از معتزله باوجود  اشعريان  تنافر يا تناکر ناسازگاری و. واقعيت است رب

ته ــ داشانـعريـ اشفطرت انسانی درريشه حرص و آز انسانی، شايد   و،موارد، بخصوص با توجه به روانشناسی قدرت
 مـھ ما را ـم ھمان پرسش ھا را در نظر بگيري کسب روزی بسياری از مسلمانان ھمگونه که امروز  درغير آن آن.است
.ذھن ما را نيز آزار خواھند دادو  واھـد داشتختآمل وا  به  آنھامانند  

 انـداوند انسکه خا قبول اين امر رزق ح�ل وعده نموده، تنھا ب که خداوند ھمه را وجود رزق حرام، با توجه به اين امر
 ت عينيت و موضوعي، که رد و ايجاب صورت گيردد دارای اختيار و اراده باشدـ بايده و انسانطا کراعرا حق انتخاب 

 گفتن آن  کنجايشهکه نه اين مقال د رس  اين بحث به باريکی ھای می، انسان داشتن حق انتخاببه باور بدون. کندپيدا مي
.بل ھضم خواھد بوداقبرای بعضی ھا   نه اين بحث در حال حاضررا دارد و  

. �م نيستمشروب از ديد اسر مآکول و جا، شايد خوانندگان محترم اين نوشته ھم متوجه شده باشند، بر سنبحث ما در اي
 حيوان مرده دن شراب يا خوردن گوشتـ که نوشيدانيم ت و ھمه میـ ھمه روشن اسایربزيرا اين بحث تا حدود زيادی 

.در اس�م حرام است... وک و ـ خيا گوشت  
حمت و کار ح�ل زن فرستنده ه آن شير از زمطمئن نساخت و يقين حاصل نکرد کخود را  تا،يرپيامبر که از نوشيدن ش

خواست بداند که  او می. ود که شير از جمله نوشيدنی ھای حرام است، خود داری کرد برای اين نبدست آمدهه آن شير ب
 دزدی يا حاصل  ؛نوا و از پا افتادهـو بيوان ـوه يا ناتـم يا بيـآن شير حاصل کسب حـ�ل است و نه حاصل غصب مال يت

  .... فروشی و دينتھديد و تخويف و اختطاف و چور و چپاول و و 
  باFتر از ھمهرااز رھبران و فعالين جھادی که خود  بطور اخص  ،که اين مبحث بيش از اين به درازا نکشد برای اين
حبس محکوم می ديگران قضاوت کنند و ھر روز يکی را به  مسلمانی  موردد در  حق می دھنوددانند و بخ ميانمسلمان

ان آن ھا را از راه ھای که پيامبر و قر...  و ھر يک به ميليون ھا دالـر و پوند و دينار و ،...کنند و ديگری با ارتداد و 
ی، ترانسپورتی يمايخوانند اندوخته اند وھرکدام صاحب يا سھام دار ده ھا شرکت ساختمانی، ھواپحرام و غيرمشروع مي

Fميپرسيم کهرا دين خود مينامند،  اس�م که آن و احکام در روشنی تعاليم،ھستند... نی و و بارچا :  
 پيروی ،در مورد ح�ل و حرام چنان محتاط بودپيامبر و پيشوای شماست و  دًا واقعا از آن پيامبر که ميگوئيآيا شمـ   1

نه، چگونه ميتوانيد خود را مسلمان بدانيد؟ اگر  کدام مدرکی، واگر آری، باد؟ ي يا پيروی ميکندکرده ائي  
  پيامبرسنتن با راه و روش يا سيره وـم و قريکام اس�ـ احهـ مقرون باين ھمه اعمال شما در رابطه با خلق W آيا ـ   2
!اگر نه، باز ھم ھمان سوال باF را تکرار ميکنيم  است؟حکم خداوند و  
حق  ديگران بدان برای بر بيشتر از ه شما ھميشه را ک انسانيت و حقانيتی وکارآن پاکی، تقوا و درست ـ   آيا ميتوانيد3

  ؟ در وجود خود سراغ بگيريد،شويد  متوسل میران، و برای مجاب نمودن ديگھای تان حق بودن باور بودن خود و بر
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 خود را در سی  و اندازۀ دارائیواند واقعيت زندگیت  نمی ھای که شما بدست آورده ائيد ـ شمادر مورد اين دارايیـ   4
گوئيد؟ اين کان تراکم آن وجود ندارد ـ چه می وجه ام ھيچ مشروع برا که از راه ھای ن ھم ثروت امروز تاوسال پيش 

د؟آيا اين دارائی ھا از نظر اس�م و از نظر خدا و پيامبر ح�ل ھستندارائی ھـا از کجا و چکونه بدست آمده است؟    
ًاگر شما واقعا مسلمان ھستيد، چطور جرأت کرديد که باوجود ھشدار ھــای آشکار خدا و پيـامبر بـه اندوختـن مـال ـ   5

اش آتش  ھر کس از راه غير ح�ل مالی بدست آورد، توشه: " ر ميگفتـآيا شما نشنيده ائيد که پيامبحرام دست يازيديد؟ 
  ؟ "است
د؟ با کدام دليل؟ زيرا ـرزق و روزی ح�ل ميخواني ،دــخوري مي و آل و اوFد تانخود ا کهآيا اين روزی يا رزقی رـ   6

روايت باF و ده .  روزی حــ�ل و حرام مشخص شده است، ميناميددر دين اس�م که شما  خود را حامی و تيکه دار آن
�م تصريح و تعيين ـــدر اس ل و حرام راح�و روشن مفھوم و معنای به طور قاطع ه قران و چندين آيـھا روايت ديگر 

  .ميکند
تنھا و تنھا کار انسان ھـای اسـت کـه ... شايد شما بدانيد که کشتن انسان ھا، جنگ، آتش زدن و تخريب شھر ھا و ـ   7

تخريب شھر  ( مار شماـح بيکنيد که رو آيا فکر نمی. روح بيمار دارند؛ کار نرون ھا و ھيتلر ھا و فرانکو ھا و  امثالھم
 ـدوزی از راه ھـای نامشروع انمال د و امثال شما اثر ب) ھزاران شھروند بيگناه کابل به اشکال وحشيانه کابل و کشتار 

د ـروزی حرام بر دل و دماغ انسان اثر ب :"   پيامبر ميگفتاست؟و روزی حرام است که  قلب و روح شما از آن متأثر 
".مار ميسازدميگذارد و روح و قلب انسان را بي  

ه ـد بــما بايـ ش ."ه بھتـرين جـزء آن طلب روزی حـ�ل استـت کـعبادت ھفتاد جـزء اس: "   است کهپيامبرحديث ـ   8
 اصلی عبادت توجه  ن جزءـه ايـــرا بـاگر باور داريد، چ. دمثابه يک مسلمان باور داشته باشيھای پيامبر ب پيامپيامبر و 

، چگونه دعوی مسلمانی  و ح�ل و حرام برای تان يکيستو اگر باور نداريد  د؟ـورزي ناب نمی اجت نميکنيد و از حرام
...و ؟  دميکني  

ا دــو خآوريد د و سخنان شيطان را به زبان ميـري در کنار شيطان قرار ميگيصورت زيرا در آن!  داد خداستنگوئيد که
! يدمی بنددا خه بو غير قابل بخشش اروا ن تھمتی ، از نظر اس�مسازيد و  خود شريک میجرمرا در   

لمان و انحراف در مـورد مورد مس حـرام درمنبع حرام و انحراف ـ .  و فکری است انحراف اخ�قی و دينی،منبع حرام
کسی که به خوردن ح�ل و   و ،" از ح�ل و طيب بخوريد"  :دا ميگويـدـخ.  تعھد است و ـ سبک گرفتن ايمانسياسيون

ردم ـآن چه را شما از راه تقلب و ريأ و دزدی و غصب مال م . خوردن حرام کسی را ياری نميکندـد دريکنطيب امر م
دا را به بزه کاری متھم ـخ  در حقيقت،ی و روزیائ داد خدا گفتن اين نوع مال و دار!!دــ داد خدا ننامي،دـبدست آورده ائي
!!منـزه می باشدـری و دائی که از اين نوع  اتھام ھا بـنمودن است؛ خ  

را پاسخ کنيد، زيه ر شماھا قرار ميدھند پاسخ ارائکه چنين پرسشھايی را در براب  به من يا به کسانیمن انتظار ندارم که
چه ذات طر ذات نيک و بد افعال و ذات حق و باطل يا ذات درست و نادرست،  اخه ھای شما ھيچ وقت ب ھا و قضاوت

 ھا و قضاوتـ پاسخ، بلکهخود تان، نبوده... و درست و نادرست وذات نيک و بد افعال ک و بد افعال ديگران و چه ـني 
  . متوجه ميشوندبستگان شمابه  و شماخود  با توجه به نفع و ضرری ھستند که به ھای شـما ھمواره

ه انسان عنايت د ب حق و آزاديی که خداون با توجه بههـست ک اين اپاسخ نيست، بلکه غرض  انتظاراين نوشته ازغرض 
ا ـــن يـرا که بنام ديدا ـ بخشش اند، بگذاريد آن بنـدگان ختوجه به گناھان بی شمار خود که ھر يک غير قابل نموده، و با

...  و  وم به زندانــمحکره ـھای مسخو تھمت واقعيت  ای دور از ھـی به دين، و از اين قبيل حرف به اتھام بی احترام
 کار اين ھا در برابر کارنامه ھای شما، حتی اگر جرمی ھم محسوب شـود، برابر به قطرۀ اسـت ! د آزاد کنن، ده اندـــش

: از نان ح�ل شما، ھمانطـور که حافظ می گفتاينھاآب حرام  که شما باور داشته باشيد.   در برابر دريا  
 ترسم که صرفۀ نبرد روز بازخواست

اــرام مـــخ ز آب حــ�ل شيـــان حــن  
. صرفه خواھد بردر ـر و بھتـت بيشتـ روز بازخواسدر  

 
!! کنيد خويش در گريبان خود را  سر يک بار ً لطفا، يا انگشت را به طرف مردم بلند کردن،به ما ای پاسخـجه ب   
 


