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 پیش گفتـــــار

مسئله کار و کارآفرینی است که برخی از دلسوزان ، یکی از موضوعات مهم جامعه امروز

 .                                                                           کرده است.ایران اسالمی را نگران 

های فراوان بر آن شدیم تا قدمی هر چند کوچک جهت با عنایات خاص الهی و پیگیری

ای هبرداشته و کار که زیر بنای اقتصاد مقاومتی و از دغدغهی فرهنگ کار ترویج و اشاعه

گ به جنبا آن توان میبه گفته ایشان  باشد ومیحفظه اهلل تعالی اصلی مقام معظّم رهبری 

بسیاری از مشکالت جوانان و جامعه را برطرف  رفت و همچنینگرانی  و رکود ،بیکاری

 ، را از دیدگاه بزرگان تبین نماییم.ردک

 التحصیالنفارغ را کشور بیکاران درصد 51 کار، بازار و اشتغال حوزه کارشناسان گفته به

 حوزه جدی در بحران کار، وزیر گفته به موضوع این که دهند تشکیل می دانشگاهی

 میلیون 11 حدود کشور به جوان جمعیت اکنون آمار، مرکز گزارش بنابر .است اشتغال

 0 حدود یعنی ،هستند شغل فاقد جمعیت، از این درصد 10 اما ،است رسیده نفر

 هجری 9111 سال تا کشور فعال جمعیت.باشندمی بیکار کشور جوانان از نفرمیلیون 

 داشت؛خواهد رشد درصد 1/5 دیگر عبارت به و رسید خواهد نفر میلیون 09 شمسی به

نَساِن ِإَّلَّ َما َوأََ َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف يُ َرى َسَعىن لَّْيَس ِلْْلِ  

کوشش او به زودى دیده خواهد شد (نتیجه)و  و اینکه براى انسان جز حاصل تالش او نیست  

﴾04و93َسورهَجنمَآیات﴿  



 

 بیکاری رهایی بحران از تا شود ایجاد ایران در شغلی میلیون فرصت 11 باید نتیجه در 

 مسئوالن و مردم همه تالش جمعی و است برانگیز تامل و دهنده تکان فوق آمار.یابیم

 .داد کاهش کشور در را نرخ بیکاری بتوان که طلبدمی را

 بیکاری از عاری جامعه انداز با چشم 19 سال از نیز )ع(حسین  امام اشتغال نذر خیریه

 فعالیت خود جامعه، در اشتغال سازی تسهیل و کار فرهنگ و ترویج توسعه هدف با و

 شناسایی را کارآفرینی و های اشتغالگلوگاه بتواند تا است کرده سعی و نموده آغاز را

همگان  به و داده توسعه را اشتغال حوزه در خواهانه خیر پسندانه و خدا کارهای انجام و

 مهم این سوی و سمت به ها را نگاه تا است آن بر خیریه این همچنین. نماید معرفی

شغل  ایجاد سوی به را داوطلبانه هایفعالیت انجام و وقفنذر،  باور و تفکر و دهد سوق

 .دهد تغییر نیازمندان برای سازی

محترم  عامل مدیراخوان مقدم اکبر آقای الزم است از خیران حامی این کتاب اعم از 

محترم حوزه بسیج اصناف عالمه  فرماندهبرادر امیر مرکزی  ،خیریه نذر اشتغال

رئیس محترم  شهردار محترم منظریه، مرتضوی علیسید  آقای مهندس ،امینی)ره(

کلیه دوستان که در به ثمر و خانم فروغی شهرستان اصفهان، اتحادیه خرازی و تریکو 

 .                                             نماییم.نشستن این کتاب ما را یاری رساندند، تشکر 

 و گیرد قرار( عج) عصر ولی حضرت امکان عالم بطق قبول مورد کتاب این است امید

  .                     .    باشد خوابی بی عامل بیداران برای و بیداری زنگ خفتگان برای

 ،خمینی)ره( امامحضرت کنیم به چهارده معصوم)ع(، در پایان ثواب این اثر را تقدیم می

 شهدای گرانقدر و کلیه کسانی که برای اعتالی اسالم تالش می کنند.

 

 

محمد نادریان –مهدی شایان   



   

 

 

 

 

: فرهنگ کارل اولـصـف  

 

 

 مقدمه: -1

 رسید 9کماهی خواهی  زـچی  هر به               خواهی رسید چیز به هر،زکوشش

 ه از یأس ، جز مرگ ناید به بارـک               دوارـامی و اشـب رـــارگـک روـــب

 وارهاـدش تو شــهل پیـود سـش               ارهاــت در کـایداری اسـرت پـگ

 
 (الشعرای بهار ملک)                                      

 

                            نــور کــت سـرنج تن وش و زــبک                 نــک دور اهلیــایی و کـــن آسـت

                                    ج نیستـاهل بود گنـرا که ک کسی                 تــنیس رنج یبجهان گنج  اندر که

 است جوششدار در ــبخت بیر ـگا                 تــکوشش اس  را ردــم همه کالبد

  ) یـــردوســـف (                                                                                                                                 

                                                           
 چنان که هست  1
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از نظر اسالم کار یک وظیفه و مسئولیت اجتماعی می باشد؛ به این معنا که هر انسانی 

انجام دهد زیرا انسان موجودی اجتماعی است و بی اجتماع و موظف است تا کاری را 

انسان افزون بر نیازهای عاطفی، نیازهای دیگری  همکاری و تعاون نمی تواند زندگی کند.

کار مهمترین عاملی است که حیات بشر، .دارد که از راه کار و تعاون برآورده می شود

از آنجایی که کار .میزان وجود آن داردبه  ،عزت و سربلندی هر فرد و اجتماعی بستگی

مایه خوشبختی و سعادت انسان است، ادیان الهی حکما، اندیشمندان، شعرا و صاحب 

نظران علوم اجتماعی و انسانی به اندازه دریافت های خود و سرچشمه های فیض الهی 

ه اهمیت ک اندپیرامون موضوع کار و تشویق انسانها به تالش و فعالیت مطالبی عنوان کرده

 .و جایگاه این امر حیاتی را بخوبی روشن ساخته است

هم اکنون در دنیای پیشرفته مهمترین موضوع کارشناسان مسائل اجتماعی و اقتصادی 

جهان مسئله کار و ارتقاء میزان بهره وری است که در این راستا به بهبود کیفیت کار و 

مساعی خود را برای فرهنگ سازی کار  وضع قوانین کارگر و کارفرما می اندیشند و تمام

در جامعه ما که اعتقادات و حاکمیت  متأسفانهاما  ، و تعمیم آن به جامعه بکار گرفته اند

قرآن و همچنین منابع پر فیض احادیث و روایات ائمه اطهار)ع( و احکام عملی بصورت 

هی شته مورد کم توجموکد به موضوع کار، قوانین و روابط متقابل کارگر و کارفرما نظر دا

قرار گرفته است تا جایی که در شاخص ها و آمارهای جهانی درصد بیکاری جوامع 

اسالمی و پائین بودن ساعات کار مفید این کشورها آنها را بعنوان کشورهای در حال 

شود در همین باره اطالعاتی از رسانه های جمعی دریافت می.بحران معرفی کرده است

       ساعت رسمی 11) ساعت 51رسمی هفتگی سازمان های کشور  که مثال ساعت کار

دقیقه کار مفید انجام می گیرد  8ساعت و  7ساعت اضافه کاری( ولی در عمل فقط  8و 

و حتی ادعا شده که روزانه متوسط کار کارکنان دولت یک ساعت و کارکنان صنعت 

 .ساعت است 1حداکثر 



 95                                                                                                         فرهنگ کارفصل اول: 

    

 

 8دقیقه و در پرتغال  95ساعت و  0در حالی که میانگین کار مفید در انگلستان روزانه  

دقیقه است، حال  11ساعت و 7دقیقه است و در مجموع کشورهای اروپایی  11ساعت و 

 ارد. د ساعات کار مفید در ژاپن و کره جنوبی که به مراتب از اروپا بیشتر است جای خود

یقات و ریشه یابی کارشناسی شده عوامل بیکاری در جامعه بجاست که عالوه بر تحق

روایات ائمه اطهار)ع( که  همچنین و  و احادیث قرآن اسالمی ما به رهنمودهای تشریعی

بی شک بخش مهمی از زندگی اجتماعی ما را تشکیل می دهد توجه و عنایت گردد تا 

شاید در فعال سازی و ایجاد زمینه تحرک در قشر عظیمی از مردم که یا کار چندانی 

 بیکار می باشند مفید واقع گردند.انجام نمی دهند و یا مطلقاً 

 کار: فرهنگ -1-1

نیاز نیل به توسعه همه نظران همواره به عنوان بزرگترین پیش میان صاحبفرهنگ در 

های مختلف اجتماعی را به جانبه مطرح بوده است. فرهنگ توسعه محور، همواره توده

سوی دستیابی به آرمانی بزرگ که همان توسعه همه جانبه کشور است راهنمایی و 

کاری  ور ما موجب شده است تا کمکند. عدم وجود فرهنگ قوی کار در کشهدایت می

در میان مردم به نوعی عادت تبدیل شود و افراد در بسیاری از موارد به شغلی که پیشه 

اند بها ندهند و اصول مسلم آن کار را رعایت نکنند. لذا وضعیت فرهنگ کار در کرده

ول حکشور ما برای توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب نیست و از این رو بایستی مت

چون فرهنگ سازمانی، فرهنگ عمومی و نظایر آن، گردد. در مقایسه با مفاهیمی هم

مفهوم فرهنگ کار کمتر تعریف شده است. این در حالی است که در جهان پیشرفته 

ار و تولید، های آن به کصنعتی با وقوف بیشتر به نقش استراتژیک نیروی انسانی و نگرش

 ای برخوردار شده است. یندهمفهوم فرهنگ کار از اهمیت فزا
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توجه باشیم در واقع های توسعه بر مقوله کار و فرهنگ آن بیاز این رو چنانچه در برنامه

   ..                                                 ایممانده اعتنامقوله رشد جامعه بی به یک رکن عمده در

تا از این طریق بتوان بنیادهای فرهنگ کار کار کردن و فرهنگ کار بایستی نهادینه شود 

را بنا نهاد و در جهت تقویت آن گام برداشت. کار نقش کلیدی در توازن بخشیدن به 

توان گفت تمام پیامدهای دیگر زندگی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد. می

ن در قدرت آبشر به کار بستگی دارد. و دوام یک سیستم اجتماعی و یک تمدن براساس 

 های مطلوب قرار دارد. حفظ و هدایت تمایل به کار در جهت هدف

 تعریف کار -1-2

از دیدگاه عرف، کار عبارت از چیزی است که احتیاج به صرف وقت و تحمل زحمت برای 

نیل به مقصد و هدفی داشته باشد. کار گاهی به تالش و کوششی اطالق می شود که در 

می گیرد. در فرهنگ اسالمی واژه های مترادف با کار را میتوان با مقابل مال و پول قرار 

 .                                            .لغات سعی، عمل، فعل، کسب، کدح، جهد و صنع دانست

کار اقتصادی عبارتست از حرکت آگاهانه و دارای تاثیر در موارد اولیه که آنها را برای 

 ی دگرگون می کند.مفید بودن در معیشت آدم

 تعریف رزق -1-3

بار در قرآن کریم آمده است و منظور از آن روزی حالل و طیب است اما  10کلمه رزق 

هدف از آوردن این واژه این است که در محاورات و فرهنگ عمومی رزق عبارتست از 

هند روزیی که خداوند برای عامه مخلوقات مقرر فرموده و آنان در هر شرایطی به آن خوا

رسید البته در اینکه خداوند روزی رسان و رازق بندگان است شکی نیست ولی در قرآن 

 فرمایند: کریم می
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 آورد مگر با سعی و کوشش( بنابراین)انسان چیزی بدست نمی لَّیْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

ه اگر فردی بپذیر نیست و دستیابی به روزی و رزق، جز در سایه کار و فعالیت امکان

   ی اامید دستیابی به رزق مقرر شد پروردگار بدنبال کار و تالش نباشد خیال بیهوده

 .است کرده

کند و د: خردمند بکار خویش تکیه مینفرمایحضرت امیر)ع( که میدر همین رابطه 

د: درهای رزق نفرمایمی همچنین امام علی)ع( در مورد رزق ،نادان به آرزوی خویش

ین دسترسی بنابرا است آن را با حرکت و فعالیت بگشایند زیرا کار باعث برکت است.بسته 

 ای که برای کسببه رزق و روزی حالل پروردگار در سایه کار و تالش میسر است و بنده

 .کند از آن بی بهره خواهد ماند معاش خود تالش نمی

 

 ارتقاء فرهنگ کار کارهایراه -1-4

ناخت عوامل موثر ش هر سطحی؛ در ارتقاء فرهنگ کار وتحلیل وبدون شک برای تجزیه 

بهبود فرهنگ کار به این امر بستگی دارد که  امری حیاتی است. ،بر ارتقاء فرهنگ کار

. اصوالً ریمبب کنیم و به کارتولیدی را مشخص  ما چگونه عوامل اصلی سیستم اجتماعی

فرهنگ، ساختار  ،که در یک طرف ارتقاء فرهنگ کار تحت تأثیر عوامل متعددی است

   اجتماعی، سیاسی، فنی، مدیریتی جامعه و در طرف دیگر ساختار طبیعی و اقلیمی

 .دارد وجود

 

 

 



 کسب و کار در سیره انبیاء و امامان)ع(                                                                                      98

  

 : عوامل موثر بر ارتقاء فرهنگ کار عبارتند از

 

 فرهنگ محیط کار مطلوب  -1-4-1

برای  .افزایش یابدهای فرهنگ کار این است که ساعات کار مفید کارکنان یکی از جلوه

باال بردن ساعات کار مفید کارکنان الزم است بر عملکرد کارکنان به شکل منطقی 

های عملکرد نامطلوب و خألهای کاری پذیر کردن عملکرد، زمینه مدیریت شود. با اندازه

های ضعیف بودن فرهنگ کار؛ بیکاری پنهان کارکنان از بین خواهد رفت. یکی از جنبه

ها و مشکالت سازمانی است. با ساز و کارهای خود منشاء بروز بسیاری از نارساییاست که 

 .توان به ارتقاء ساعات مفید کار و تقویت فرهنگ کار کمک کردعملیاتی زیر می

 ارزیابی عملکرد کارکنان و مشخص شدن کار مفید از غیرمفید . 9

 وجود دارد  هایی که در آن بیکاری پنهانشناسایی و کنترل گلوگاه. 1

 اند تشویق مؤثر کسانی که ساعات کار مفید داشته. 3

 خواهی در قبال کارتفویض اختیار به کارکنان و مسؤلیت. 1

 های مشخص کار برای کارکنان تدوین برنامه. 5
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  کوشی در ارتقاء فرهنگ کارنقش نخبگان و سخت -1-4-2
 

های است که فراهم پیش زمینهحرکت به سوی صنعتی شدن مستلزم برخورداری از 

پذیر نیست. با این حال نباید به این بهانه دست از تالش آوردن آن در مدت کوتاه امکان

های دهد که در صورت برخورداری از استراتژیکشید. تجربه بسیاری از کشورها نشان می

مام اهت توان به توسعه دست یافت.های مشخص و معین میجامع و تبدیل آنها به برنامه

به نقش نخبگان علمی، فکری، فرهنگی و اجتماعی بسیار بیش از گذشته باید مورد توجه 

وان از تقرار گیرد. بدون شایسته ساالری، مفهوم صنعتی شدن تهی از معنا است. آیا می

تجارت دیگر کشورها استفاده کرد؟ با وجود تمامی تفاوت موجود در بین کشورهای 

بوط کوشی مرر حال توسعه، نقطه مشترک در این بین به سختتوسعه یافته یا حتی د

به خصوص درباره کشورهای شرق دور و جنوب شرق آسیا کامال  شود. این ویژگیمی

کوش بر مشهود است. نگاهی به تجارب آنان حاکی است که همواره شهروندان سخت

 یده گرفت افراد مستعداند. این گفته به معنای نادافراد دارای استعداد ترجیح داده شده

نیست. به جای تربیت افراد شاخص که پس از مدتی سر از کشورهای پیشرفته در 

کوشی بدهیم نه به استعدادیابی صرف. بزرگترین آورند باید اهتمام خود را به سختمی

کوشی این است که امکان مشارکت بخش فایده تغییر اولویت استعداد به اولویت سخت

شود، عالوه بر این، شایسته ساالری ه در مسایل اجتماعی نیز فراهم میبیشتری از جامع

 .نیز در عمل محقق خواهد شد
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 های صنفی در ارتقاء فرهنگ کار نقش تشکل -1-4-3

تقویت  .بدیلی را در ایجاد و تقویت فرهنگ کار دارندهای غیردولتی نقش بیتشکل

نده های غیردولتی بسیار ارزتولیدی تشکلهای صنعتی کار و اولویت دادن به نقش جنبه

های صنفی نقش واسطه را بین نیروی انسانی و مدیریت یک واحد اقتصادی است. تشکل

جمعی و توافق جمعی نقش زنی دستهکنند. این واسطه از طریق کارکرد چانهایفا می

که از ایجاد  ایوکارفرمایان دارد؛ به گونه زدایی بین کارگرانای در تنشمالحظهقابل

. سازدیم نبود آنها شرایط را شکننده کند. در مقابل،تماعیجلوگیریمیاج های بزرگبحران

اندوزی اعضا، شرایط را برای نهادینه های صنفی با آموزش و فراهم کردن تجربهتشکل

توان کنند که میای فکر میآورند. عدهکردن پیش نیازهای پیشرفت جامعه به وجود می

کار را از طریق بخشنامه و دستورالعمل آموزش داد یا تربیت کرد، حال آنکه هیچ  نیروی

های صنفی را بگیرد. تواند جایگاه تشکلسازمان یا نهاد رسمی و غیررسمی نمی

توانند نقاط ضعف اجتماعی اقتصادی های صنفی کارکرد ارشادی نیز دارند و میتشکل

 .را برطرف سازند

 

 در ارتقاء فرهنگ کار هانقش رسانه -1-4-4

ه را دهندتواند به عنوان نهاد فراگیر و همگانی اثرگذار، نقش سازماناز آنجا که رسانه می

ی ارتباط جمعی، فرهنگ کار مثبت در هاایفا کند، باید به وسیله مطبوعات و کلیه رسانه

داده شود و میان اقشار مختلف جامعه یادآوری شده و با زبانی ساده و همگانی آموزش 

 .دالیل آن نیز تشریح شود
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 نقش خانواده در ارتقاء فرهنگ کار -1-4-5

فرهنگ کار یک هنجار فرهنگی است که یک ارزش اخالقی مثبتی را برای انجام یک 

ش نفسه دارای یک ارزشغل درست وضع نموده است و مبتنی بر این باور است که کار فی

مندی و باور یک فرد به اخالق کار اساساً ، عالقهذاتی است مثل سایر هنجارهای فرهنگی

تحت تأثیر تجارب و تعلیم یافتن فرد در خالل دوران طفولیت و نوجوانی است. خانواده 

یکی از عواملی است که در تقویت فرهنگ کار و دوام و استمرار آن نقش دارد. این به 

 یرد. گخاطر این است که فرد دایماً تحت تاثیر خانواده قرار می

منی توان به صورت ضها و فرد میبنابراین با برقراری ارتباط و کنش متقابل بین خانواده

 .و غیرمستقیم بسترسازی الزم برای ایجاد و پرورش فرهنگ کار را فراهم ساخت

 

 نقش مدیریت در ارتقاء فرهنگ کار  -1-4-6

ا بیزار مند یکارکردن عالقهتواند کارکنان یک سازمان را نسبت به مهمترین عاملی که می

کند سبک مدیریت حاکم بر سازمان است. چنانچه نظامات مدیریتی از این شرایط و 

عالیق حمایت کنند، فرهنگ کار تقویت و در غیر این صورت تضعیف خواهد شد. بدیهی 

ستعفا، کاری، ااست در صورت تضعیف نگرش به فرهنگ کار افراد؛ میزان گریز از کار، سیاه

 .راج و مانند آن افزایش خواهد یافتاخ
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 انگیزه کار  -1-4-7

هایی است که باعث تشویق افراد ای از مزایا، شرایط و کمکانگیزه کار شامل مجموعه

برای یافتن کار و ماندن در آن و نیز ترغیب کارفرمایان به استخدام افراد و نگهداشتن 

های رفاهی و بهبود شرایط محیط پرداختآنان در شغل خود، دستمزد باالتر، افزایش 

توان از جمله عواملی دانست که در کارکنان برای فعالیت و ماندن در کار ایجاد کار را می

کند. انگیزه پایه و معیار نهایی موفقیت در یک سیستم مدیریتی است. در واقع انگیزه می

ها اتی در پیشرفت ملتتحرک بخشیدن، هدایت و کنترل تمایل افراد برای کار اهمیت حی

دارد. کار نقش کلیدی در توازن بخشیدن به ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جامعه 

 .توان گفت تمام پیامدهای دیگر زندگی بشر به کار بستگی دارددارد. می

 

 



 

 

 

 

 

 

 :صل دومـف

 اهمیت کار از دیدگاه اسالم 

 

 

 باورهای ما با کار فعلی فرهنگ اما است کار و کوشش مشوق ما ملیو  دینی فرهنگ 

 .متضاد است و ملی دینی

 ، چنان که از و تالش است ، رستگاری در دنیا و آخرت در گرو فعّالیت در فرهنگ دینی

تالش کنید که هر کس و هر چیزی برای  »اند که فرمود: پیامبر اکرم )ص( روایت کرده

همچنین از آن حضرت نقل شده  «هدفی که آفریده شده، آسان و آماده گردیده است

اعمل عمل امریءٍ یظنَّ أن لن یموت ابداً، واحذر حَذَرَ امریءٍ أن یموت » است که فرمود:

کار و فعالیت و تالش داشته باش که گویی هرگز نخواهی مرد و چنان پروا  چنان/ غداً 

رسول اکرم)ص(  شود،چنان که مالحظه می «میری!داشته باش که گویی همین فردا می

مینه رسند و زخواهد بر این نکته تأکید کند که: کارها به نتیجه میدر این دو حدیث می

مرگ و و همچنین  هم کرده استد متعال فرابرای به نتیجه رسیدن کارها را خداون

د ی ظرفیت خومحدود بودن عمر نباید در تالش انسان تأثیر بگذارد و انسان بایداز همه

 در این جهان برای کار و فعالیّت استفاده کند.
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 :ی جاودانی تعبیر شده استاز کار به سرمایههم در فرهنگ ملّیِ ما  

ــت کــار            ارـت کـبرو کار می کن، مگو چیس»  ــرمــایــه جــاودانی اســ  «کــه سـ

ــعـــــــــدی(                 )ســـــــــ

 

ست که همواره باید تالش  فردوسی تالش را منوط به حصول نتیجه نمی   داند و معتقد ا

 ی آن نبود: کرد و چشم به راه نتیجه

 «رمان و رای جهانیان بودـکه ف                       ام کار آن بودـیم و فرجـبکوش»

 

 افزاید: می حافظو 

 «به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید                مکن ز عرصه شکایت که در طریق ادب»

 
 

 هایبچه و است عیب کار کردن که است رسیده جایی ما به امروز جامعه اما وضعیت

 نای. نکنند اعالم کار پدر خود را جایی عنوان دهند کهمی ترجیح و کشاورزان کارگران

 جهان غیرمسلمان و مردم اروپایی هایملتخصوص ها بهسایر ملت که است درشرایطی

 هایو توصیه دستورات به و عمل هستند و در کار وکوشش قائل کار ارزش برای شدت به

 .اندگرفته کار از ما پیشی زمینه ( دراطهار)ع ( و ائمهپیامبر)ص مجید و روایات قرآن

قرار  اسالم دین مورد تاکید همیشه که هاییاز موضوع یکی کار در اسالم فرهنگ جایگاه

 شکوفایی یکار برا و مبنا قرار دادن لتاز بطا و پرهیز کوششو کار ، بحثگرفته

 .استمشاهده قابل در سنت و هم در قرآن امر هم و این اوست و تربیت انسان استعدادهای
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 هایراه از بهترین ، یکیدر اسالم تربیت و تعلیم در کتاب مطهری استاد مرتضی مرحوم

          کند کهمی ( نقل)صاکرم از نبی شریفی داند و حدیثافراد را کار می تربیت

را  وت ، نفسنکنی کاری را متوجه اگر تو خودت یعنی «شغلک تشغله لم ان النفس»

ار ک درباره گرانبهایی های، ما آموزهاز نظرمبنایی بنابراین. کندمی خودش به مشغول

 ها مضبوط وما در کتابخانه دیگر دینی هایاز آموزه مانند بسیاری متاسفانه که داریم

 . است شده توجه آنبه عمل کمتر در میدان

 کریم: قرآن منظراز  کارو اهمیت  ارزش -2-1

 وجود دارد. قرآن وکوشش تالش کار و تاکید بر ارزش درباره زیادی ، آیاتکریم در قرآن

خدا  فضل کند کهتاکید می و همواره منع عملبی هایزدنرا از حرف انسان شدت به

 19تا  31 در آیات. باشند و تالش جهد وکوشش اهل خواهد شد که کسانی نصیب

 و سعی او نیست و کوشش سعی جز ایبهره انسان برای که : و ایناست آمده نجمسوره

   اسراء،  سورهدر .شد. خواهد داده کافی او جزای به شود و سپسمی دیده زودی او به

 آن برای خود را و کوشش را بطلبد و سعی آخرت سرای کهکسی : آناست آمده 91 آیه

 .خواهد شد داده او پاداش و تالش باشد، سعی داشته ایمان که دهد، در حالی انجام

 تالش و مجاهدت و زندگی در شخص بودن فعّال و نشاط به قرآن  در بارهاهمچنین 

پروری را از خواهد که سستی و رخوت و تنز انسان میا و است شده تصریح جانبه همه

                         فرماید: که می 931آیه  عمرانآلخداوند در سوره خود دور کند، چنان 

 و دوَ ال تَهِنُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ/ و اگر مؤمنید، سستى مکنی»

 «غمگین مشوید، که شما برترید.
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آن که سستی و رخوت به هیچ وجه مطلوب قرآن . 9: دارداین آیه بر چندین نکته تأکید  

ی مقابل فعّالیت و تالش است، همواره با حزن سستی ورزیدن که نقطه. 1کریم نیست. 

برد و نبود کامیابی در ی کامیابی را از بین میو اندوه همراه است، زیرا سستی زمینه

فعّال بودن اگر قرین ایمان باشد، جامعه  .3شود. ی اندوه و نگرانی افراد میجامعه مایه

 .                        ی برتری است. رد و تالش مایهتواند در سطحی باالتر قرار گیمی

در قرآن ، چنان که میسر میداندتنها از طریق تالش و فعالیت را کامیابی خداوند 

اهلل و  سبیلوکأین من نبی ّ قاتل معه ربیّون کثیرٌ فما وهنوا لما أصابهم فی» فرماید:می

و چه بسیار پیامبرانی که همراه ایشان ما ضعفوا وما استکانوا واهلل یحبّ الصابرین/ 

های انبوه نبرد کردند و از هر رنجی که در راه خدا دیدند نه سستی ورزیدند و نه توده

 .                                   .«ضعف و زبونی نشان دادند، و خداوند شکیبایان را دوست دارد

تشریک مساعی و تالش دسته جمعی اگر . 9کند: ی مهم را بیان میاین آیه چند نکته

ها کارهای بزرگ از مجموع انسان .1دهد. ی بهتری میبا همدلی همراه باشد نتیجه

پایداری و شکیبایی . 1 انجامد تالش گروهی به ضعف و سستی نمی. 3 ساخته است

 بدون فعالیّت ممکن نیست. 

 و باید داده انجام که است کاری مسئول، هر کسیقرآن دیگر از آیات یکی براساس

 این صراحت مدثر به سوره 38 بد پذیرا باشد.در آیه و چه وبخ را چه آن العملعکس

 نحل سوره 17 . آیهاست خویشدر گرو اعمال هر کسی که است شده مطرحموضوع

 او به ،زن خواه باشد، مرد خواه کند، صالح عمل هر کس که است مطلببیانگر این

 .داد خواهیم اند،داده انجام کهیاعمال بهترین آنها را به پاداش و بخشیممی پاکیزهحیات

ای از اهمیت کار و هایی که از آنها یاد شد، نشانهبافت ادبی آیات و به کار رفتن واژه

 .تالش و تولید در مکتب جاویدان اسالم است
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 روایات دینی:احادیث و  منظراز  کارو اهمیت  ارزش -2-2 

ای است و نوعی عبادت به شمار کار در اسالم دارای جایگاه ویژههمانطور که گفته شد 

اند روزی رسول خدا)ص(با جمعی از اصحاب در محلی حضور که روایت کردهآید چنانمی

افتاد که در اول صبح به داشتند در آن میان چشمان آنان به جوانی نیرومند و زیبا اندام 

کار اشتغال داشت یاران پیامبر)ص( گفتند: اگر این جوان نیرومند نیرو و انرژی خود را 

کرد چقدر شایسته ستایش بود. حضرت فرمودند: این سخن را در راه خدا مصرف می

کوشد و انگیزه او بی نیازی از دیگران است مگویید اگر این جوان برای تأمین معاش می

راه خدا قدم برداشته و اگر هدف او پذیرایی از پدر ومادر ناتوان خود باشد باز هم در در 

کند. اگر هم مقصود او سرو سامان دادن به خانواده و فرزندانش باشد، او راه خدا کار می

 .                                                                           .به راه خدا رفته و انگیزه مقدسی دارد

هم چنین رسول خدا)ص(سعی و تالش انسان برای تأمین معاش زندگی را با جهاد 

    «الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل اهلل»: مجاهد مساوی دانسته و فرموده است

 اسالم دین ستون که نماز وجوب از بعد  اهمیت کار در مکتب اسالم به حدی است که

از رسول گرامی  دق)ص(صا امام که چنان است شده اشاره کار وجوب به است

پس از نماز واجب، کار  «طلب الکسب فریضۀ بعد الفریضۀ» :کنداسالم)ص(روایت می

کردن و داشتن کسب و کار واجب است. البته کار با قید حالل بودن تحت حکم وجوب 

: کرده و فرموده اندگیرد و رسول خدا)ص(در روایتی دیگر به این مهم اشاره قرار می

و برای کار کردن زمان خاصی معین  «طلب الحالل فریضۀ علی کل مسلم و مسلمۀ»

در هر وقتی باید کار  «فی کل وقت عمل»: نفرموده اند امام علی علیه السالم فرمودند

کرد. چه بسا که مردمان به علت کمی وقت در روز یا شدت گرما نیازمند آن می شوند 

ار کنند و یا برخی کارها به طور شبانه روزی باید انجام گردد که محدود که در شب نیز ک

 .یندگاهی دارد و نه درسخنان پیشوایانکردن آن به زمان خاصی نه در جریان زندگی جای
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 کردن در بیان امام صادق)ع(: حکمت کار -2-3

ان را بیآن )ع(در وجوب تکوینی و تشریعی کار، حکمت بزرگی وجود دارد که امام صادق 

و لو کُفِیَ الناس کل ما یحتاجون الیه لما تهنّئوا بالعیش و ال وجدوا له »: فرموده است

خواستند حاضر و آماده در اختیار داشتند زندگی برای اگر مردمان هر چه را می ؛ «لذة

 .                                                                  .بردندشد و لذتی از آن نمیآنان گوارا نمی

شود و این امر لذت بردن حقیقی از زندگی برای انسان از راه کار و کوشش حاصل می

ای که پیشرفت هر ملت وابسته به آن در ساختن فرد و اجتماع بسیار مهم است به گونه

 میهای تعلیریزی شود و آموختن را در برنامهاست بنابراین الزم است که برای آن برنامه

و تربیتی نوجوانان بگنجانند تا آنان دوستدار کار تربیت شوند و وجودشان با کار و عشق 

ری ز لحاظ فکا  به کار کردن ممزوج گردد. انسان تنبل و بیکاره ارتباط فیزیکی خود را

ن یابد همچنیکند و خود را با عالم بیگانه میو بدنی با جهان و آنچه در آن است قطع می

 نماید از این رو از زندگی بهات و مواهب خویش نیز احساس بیگانگی میبه امکان نسبت

صورتی واقعی و درهم تنیده با واقعیت انسان و زندگی او و هماهنگ با طبیعت خالق 

 .برداجتماع بشری لذتی نمی
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  کار و تالش همت،چهل حدیث درباره  -2-4

 ()صلی اهلل علیه و آله پیامبر اکرم

     الحَاللِ فَرِیضَۀٌ عَلَی کُلِّ مُسلِم  و مُسلِمَۀ طَلَبُ . 9

 . کار کردن برای کسب مال حالل، بر هر مرد و زن مسلمان واجب است

    9171 ، حدیث381جامع االخبار، ص 

   الْمَلَلِالضَّرَرِ وَ الضَّجَرِ وَالْفَشَلِ وَ الْکَسَلِ وَ الْعَجْزِ وَ الْعِلَلِ وَ مِنَبِالنَّشَاطِ وَ أَعِذْنَاامْنُنْ عَلَیْنَا .1 

خدایا( نعمت سرزندگی و کوشایی را به ما ارزانی دار و از سستی، تنبلی، ناتوانی، بهانه )

 .آوری، زیان، دل مردگی و مالل، محفوظمان دار

 5981، ص99میزان الحکمه، ج 

صَدَقَهٌ، قِیلَ یا رسولَ اهللِ فَما یُکَفِّرُها قالَ إنَّ مِنَ الذُّنُوبِ ذُنُوباً ال یُکَفِّرُها صَالهٌ وَ ال  .3 

    الهُمُومُ فی طَلَبِ المَعِیشَهِ

بعضی از گناهان به وسیله نماز و صدقه هم آمرزیده نمی شوند. سؤال شد یا رسول اهلل! 

 .پس چه چیز موجب آمرزش آن است؟ فرمود: جدیت و تالش در طلب معیشت

 93، ص 93مستدرک الوسائل، ج  

    مِنْها فی طَلَبِ الْحَاللِۀٌ اَجْزاءٍ تِسْعَـةَ عَشَرَةُ اَلْعِبادَ .1 

 .دست آوردن روزی حالل استدر کار و تالش برای بهعبادت ده جزء است که نه جزء آن

 91، ص93مستدرک الوسائل، ج 
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 (امام علی )علیه السالم 

واالستِقامۀ االستِقامَۀ، ثُمَّ الصَّبر الصَّبر، والوَرَع، إِنَّ لَکُم العَمَل العَمل، ثُمَّ النَّهایۀ النَّهایۀ،  .5

    نَهایَۀ فَانتهوا اِلی نَهایَتِکُم

آن گاه شکیبایی ورزید و  کار کنید و آن را به پایانش رسانید و در آن پایداری کنید؛

 .سانیدپارسا باشید. همانا شما را پایانی است؛ پس، خود را به آن پایان )بهشت( ر

 البالغهنهج 

 قِلیل تَدُوم عَلیه، أرجَی مِن کَثِیر مَملُول  مِنه .0 

کار )خیر( اندک، که بر آن مداومت ورزی، از کار بسیار که از آن خسته شوی، امیدوار 

 .تر استکننده

 البالغهنهج 

 عَلَیکُم بالجِدّ واالجتِهاد والتَأهُّب واالستِعداد .7 

 .کوشی و مهیا شدن و آماده گشتنسختبر شما باد به تالش و 

 البالغهنهج 

 إذا هبت أمراً فقع فیه، فإنّ شدّة توقّیه أعظم ممّا تخاف منه. 8 

هرگاه از کاری ترسیدی، خود را بـه کام آن بینداز، زیرا ترس شدید از آن کار، دشوارتر 

 .بارتر از اقدام به آن کار استو زیان

 8155غررالحکم،  
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 اهلل سُبحانَه ال یَحُوزها إالّ مَن بَذل الجِدّ واستَفرَغ الجَهدطَاعَۀ . 1 

به طاعت خدای سبحان دست نیابد مگر کسی که تالش کند و نهایت کوشش خود را 

 .به کار گیرد

 0111غررالحکم، 

 الشَّرفُ بِالهِمَم العَالِیه البِالرمَمِ البَالِیه. 91

 .های پوسیدهشرافت به همت های بلند است نه به استخوان 

 البالغهنهج 

 اقصِر هِمَّتَک عَلی مَا یلزمُک و ال تخُض فِیما الیعنِیک. 99 

همّت خود را صرف چیزهایی کن که به آن نیاز داری و آنچه را به کار ت نمی آید پی 

 .گیری مکن

 البالغهنهج 

صالح غَیرِک و أنتَ إنَّ سَمتَ هِمَّتکَ إلصالحِ النّاس فَابدَء بِنَفسِک، فَإن تُعاطِیک . 91

 فاسِدٌ أکبَر العَیب

داری، از خودت آغاز کن، زیرا پرداختن تو به  اگر همت واالی اصالح مردم را در سر

 .اصالح دیگران، در حالی که خود فاسد باشی بزرگترین عیب است

 البالغهنهج 
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 قَدرُ الرَّجُلِ على قَدرِهِمَّتِهِ. 93 

 استاندازه هر کس به اندازه همت او 

 391منتخب میزان الحکمۀ،  

 الکَرَمُ نَتیجَۀُ عُلُوِّ الهِمَّه. 91 

 .کَرَم داشتن، زاییده بلندى همّت است

 9177غرر الحکم،  

 کَفى بِالمَرءِ غَفلَۀً أن یَصرِفَ هِمَّتَهُ فیما ال یَعنیهِ. 95 

 .آید، صرف کندغفلت آدمى را همین بس که همّتش را در آنچه به کارش نمى

 البالغهنهج 

 کُن بَعیدَالهِمَمِ إذا طَلَبتَ، کَریمَ الظَّفَرِ إذا غَلَبتَ. 90 

گاه که چیره شدى، در پیروزى کریم همّت باش و آن چیزى هستى، بلندهرگاه در پى

 .باش

 البالغهنهج 

 آفَۀُ النُّجْحِ الْکَسَلُ. 97 

 .آفت موفقیت تنبلی است

 5981،ص 99میزان الحکمه، ج  
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 نْ دَامَ کَسَلُهُ خَابَ أَمَلُهمَ. 98 

 .کسی که پیوسته تنبلی کند، در رسیدن به آرزویش ناکام ماند

 5981،ص 99میزان الحکمه، ج  

 مِنْ سَبَبِ الْحِرْمَانِ التَّوَانِی. 91 

 .یکی از عوامل محرومیت سستی )در کار( است

 البالغهنهج 

 ضَادُّوا التَّوَانِیَ بِالْعَزْم. 11 

 .و اراده به جنگ سستی برویدبا عزم 

 5981،ص 99میزان الحکمه، ج  
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 (امام حسن )علیه السالم 

 المُرُوَّة لِمَن الهِمَّۀ لَه. 19

 .کسی که همت ندارد مروت ندارد

 999، ص  8بحار االنوار، ج  

بادِرُوا الْعَمَلَ قَبْلَ مُقَطِّعاتِ  اِتَّقُوا اللّهَ عِبادَ اللّهِ وَ جِدُّوا فی الطَّلَبِ وَ تِجاهِ الْهَرَبِ وَ. 11

 النَّقِماتِ وَ هادِمِ الَّذّاتِ

ها تالش کنید و از کارهای ای بندگان خدا! تقوا پیشه کرده و برای رسیدن به خواسته

[ فرا ات ]مرگناروا بگریزید و قبل از آنکه ناگواری ها به شما روی آورند و نابود کننده لذ

 .ادرت ورزیدبم(کهای نی)رسد، به کار

 198، ص 9بحار االنوار، ج  

 وَ اعْمَلْ لِدُنْیاکَ کَاَنَّکَ تَعیشُ اَبَدا وَ اعْمَلْ آلخِرَتِکَ کَاَنَّکَ تَمُوتُ غَداً. 13 

 خواهی بود. و برای آخرتت (در این دنیا)برای دنیایت چنان کار کن که گویا برای همیشه 

                             .تفدنیا خواهی ر کن که گویا فردا ازسعی و تالش  (نیز چنان)

 11،ح 118تحف العقول، ص

 (امام سجاد)علیه السالم 

 اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْهَمِّ وَ الْحَزَنِ وَ الْعَجْزِ وَ الْکَسَلِ. 11

 میزان                                  .برمبار خدایا، من از غم و اندوه و ناتوانی و تنبلی به تو پناه می

 5988، ص99الحکمه، جمیزان 
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 (امام باقر )علیه السالم 

 إیَّاکَ وَ الْکَسَلَ وَ الضَّجَرَ فَإِنَّهُمَا مِفْتَاحُ کُلِّ شَرٍّ. 15

 .باشنداز تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز، زیرا که این دو کلید هر بدی می

 5980، ص99میزان الحکمه، ج  

إنِّى ألبغضُ الرَّجُل أن یَکُون کسالناً عَن أمرِ دُنیَاه، و مَن کَسَل عَن أمرِ دُنیاه فَهُو عَن . 10 

 أمر آخِرتِه أکسلَ

من مردى را که در کار دنیایش تنبل باشد مبغوض میدارم و کسى که در کار دنیا تنبل 

 .باشد، در کار آخرتش تنبل تر است

 37، صفحه 91وسائل الشیعه، ج 

 إیَّاکَ وَ الْکَسَلَ وَ الضَّجَرَ َإِنَّهُمَا مِفْتَاحُ کُلِّ سُوء . 17 

 .باشنداز تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز، زیرا که این دو کلید هر بدی می

 31، ص 91وسائل الشیعه ، ج  
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 (امام صادق )علیه السالم

 یَمْنَعَانِکَ مِنْ حَظِّکَ مِنَ الدُّنْیَا وَ االْآخِرَةِإیَّاکَ وَ الْکَسَلَ وَ الضَّجَرَ فَإِنَّهُمَا . 18

از تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز، زیرا که این دو خصلت تو را از بهره دنیا و آخرت باز می 

 .دارند

 5980، ص99میزان الحکمه، ج  

 ینْقَصُ الْعَقْلَةِ تَرْکُ التِجارَ. 11 

 .کندرها کردن کسب و کار، عقل را کم می

 91، ص97الشیعه، جوسائل 

مَن طَلَبَ الدُّنیا اِستِعْفافاً عَنِ النّاسِ وَ سَعْیاً عَلی اَهْلِهِ وَ تَعَطٌّفاً عَلی جارِهِ لَقَی اهللَ . 31 

 الْبَدْرِۀَ وَ وَجْهُهُ مِثلُ القَمَرِ لَیْلَـۀِ عَزَّوَجَلَّ یَوْمَ الْقِیامَـ

اش را ی خود را از مردم حفظ، رفاه خانوادههرکس دنیا را طلب کند به قصد این که آبرو

اش همانند ماه شب اش کمک کند، وقتی با خدا دیدار کند، چهرهتأمین و به همسایه

 .درخشدبدر می

 19، ص97وسائل الشیعه، ج 
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حاذِقاً صَناعَۀ  مُضطَرًّ اِلی ثَالثِ خِصال  یَحْتلِبُ بِها الْکَسْبَ: و هُوَ اَن یَکُونَ کُلُّ ذی. 39 

 بِعِلْم  مُؤَدّیاً لِلْاَمانَۀِ فیهِ، مُسْتَمیالً لِمَنِ اسْتَعْمَلَهُ

 :هر اهل فنی برای موفقیت در کسب و کار خود به سه مطلب نیازمند است

 .                                                           تخصص و باهوشی در فن و حرفه مورد نظرالف(

 .                               .و در کار و مال مردم، امانت و درستی را حفظ کندامین باشد  ب(

 .قلب باشدبرخورد و خوشبا کارفرما و صاحب کار، خوش ج(

 135، ح75بحاراالنوار، ج 

 اِستَغْنَی عَنِ النّاسِةَ مَنْ طَلَبَ التَّجارَ. 31 

 .شودنیاز میهرکس دنبال تجارت رود از مردم بی

 91، ص97وسائل الشیعه، ج 

 یا هِشامُ! اِنْ رَأَیت الصِّفَّینِ قَدِ الْتَقَیا فَال تَدَعْ طَلَبَ الرِّزقِ فی ذلکَ الْیوْمِ. 33 

اگر در خط مقدم جبهه، درگیری شروع شد، باز هم کار کردن و طلب روزی را در آن 

 .روز ترک نکن

 78، ص5کافی، ج 

 لْمُجاهِدِ فی سَبیلِ اهللِاَلکادُّ عَلَی عِیالِهِ کَا. 31 

کند مانند اندازد و کار میاش به زحمت میکسی که خود را برای روزی خانواده
  .جنگداست که در راه خدا میرزمنده

 88، ص5کافی، ج 
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 اوصِیکَ بتَقوی اهلل والوَرع واالِجتِهاد واعلَم أنّه ال یَنفَع اجتِهادٌ ال وَرع فیه. 35 

کنم و بدان که کوششی که در آن الهی و پارسایی و کوشش سفارش میتو را به تقوای 

 .دهدپارسایی نباشد، سودی نمی

 70ص  1کافی، ج  

 ال تَکسِلُوا فِى طَلبِ مَعایِشَکُم فَإنَّ آبائَنا کَانُوا یَرکَضُون فِیها و یُطلِبونَها. 30

کان ما به دنبال آن در طلب روزى و نیازهاى زندگى تنبلى نکنید، چرا که پدران و نیا

 .میدویدند و آنرا طلب مى کردند

 38، ص 91وسائل الشیعه، ج 

 التَکسل عَن مَعِیشَتک فَتَکون کَلّاً عَلى غَیرک. 37 

 .در معاش دنیوى خود تنبلى مکن که سربار دیگران باشى

 80، ص 5فروع کافى، ج  

 النَوّامَ، اِنَّ اهللَ یبْغِضُ الْعَبْدَ الفارِغَاِنَّ اهللَ عَزَّوَجَلَّ لَیبْغِضُ الْعَبْدَ . 38

 .خداوند دشمن بنده ای است که زیاد می خوابد و بیکار است

 38، ص 91وسائل الشیعه، ج  
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ابو عمرو الشیبانی: رأیت أبا عبداهلل وبیده مسحاة وعلیه إزار غلیظ یعمل فی حائط . 31  

أعطنی أکفک فقال لی: إنّی احبّ أن له والعرق یتصابّ عن ظهره فقلت: جعلت فداک 

 یتأذّی الرجل بحرّ الشمس فی طلب المعیشۀ

ابو عمرو شیبانی نقل می کند: امام صادق )علیه السالم( را دیدم که در دستش بیلی بود 

و ازاری ضخیم بر تن داشت و در بوستان خود کار می کرد و عرق از پشت او سرازیر بود. 

ه بدهید من به جای شما کار کنم. فرمود: من دوست دارم عرض کردم: فدایت شوم! اجاز

 .که مرد برای تأمین معیشت خود در گرمای آفتاب اذیّت شود

 5ج ،کافی 

 (امام رضا)علیه السالم

 الَّذی یطْلُبُ مِنْ فَضْل  یکُفُّ بِهِ عِیالَهُ اَعْظُمُ اَجْراً مِنَ الْمُجاهِدِ فی سَبیلِ اهللِ. 11

اش را حفظ کند، اجر و پاداشش رود تا آبروی خود و خانوادهمی کسی که دنبال روزی

کند بیشتر است )عرق کارگر معادل خون شهید ای که در راه خدا جنگ میاز رزمنده

 (.است

 07، ص97وسائل الشیعه، ج 
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 )ع( پیرامون کار و تالشامامان پیامبر)ص( و سیره عملی  -2-5

یارانش، عازم جایی بودند. در میانه راه، برای استراحت رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله با 

از مرکب ها فرود آمدند و بارها را بر زمین نهادند. تصمیم جمع بر این شد که برای غذا 

ری گفت: دیگ« سر بریدن گوسفند با من»گوسفندی را ذبح کنند. یکی از اصحاب گفت: 

)ص(     رسول اکرم  «نپختن گوشت آن با م»سومی گفت: « کندن پوست آن با من»

اصحاب گفتند: یا رسول اهلل! شما زحمت « جمع کردن هیزم از صحرا با من»نیز فرمود: 

نکشید و راحت بنشینید؛ ما خودمان با کمال افتخار، همه این کارها را انجام می دهیم. 

می دانم که شما این کارها را انجام می دهید، ولی خداوند دوست »رسول خدا فرمود: 

ارد که بنده اش را در میان یارانش با وضعی متمایز از دیگران ببیند، و اینکه او بیکار ند

سپس به صحرا رفت، و به مقدار کافی هیزم از « بنشیند و دیگران برای او کار کنند.

 صحرا جمع کرد و آورد.

 (35و  31مرتضی مطهری، داستان راستان، صص )

 تهیه سرمایه برای آغاز کار

هر »یکی از انصار را نیازی پیش آمد و پیامبر را از آن آگاه ساخت. آن حضرت فرمود: 

مرد انصاری به خانه اش رفت و « چه در خانه داری بیاور و چیزی را بی ارزش مشمار.

مردی « چه کسی اینها را می خرد؟»نمدی زرین و قدحی با خود آورد. پیامبر فرمود: 

 مردی« چه کسی بیشتر می خرد؟»فرمود: « یداری کردم.آنها را به یک درهم خر»گفت: 

آنگاه درهم ها را به مرد انصاری داد و گفت: « مال تو»گفت: به دو درهم. پیامبر فرمود: 

چون آن « با یک درهم طعامی برای خانواده ات فراهم ساز، و با درهم دیگر تبری بخر.»

 « رای این تبر دارد؟چه کسی دسته ای ب»مرد تبر را با خود آورد، فرمود: 
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پیامبر خدا آن دسته را گرفت و با دست خود، در تبر محکم « من»یکی از حاضران گفت: 

برو هیزم جمع کن، و هیچ خاری و تر و خشکی را اندک مشمار »کرد و به انصاری گفت: 

آن مرد چنین کرد و پس از پانزده روز آمد و وضع زندگی اش خوب « )و همه را بردار(!

این برای تو نیکوتر از آن است که روز »د. پیامبر صلی اهلل علیه و آله فرمود: شده بو

( ایقیامت در حالی وارد محشر شوی که بر صورتت، لکه های صدقه )که از مردم گرفته

 .                                                                                                   «. دیده شود

 (.101، ص 5الحیاة، ج )

 کمک از خدا، نه از خلق خدا

مرد به گذشته پر مشقت خویش می اندیشید؛ به یاد می آورد که چه روزهای تلخ و 

که حتی قادر نبود قوت روزانه زن و کودکان پرمرارتی را پشت سر گذاشته؛ روزهایی 

معصومش را فراهم سازد. با خود فکر کرد که چگونه یک جمله کوتاه، فقط یک جمله، 

که در سه نوبت پرده گوشش را نواخت، به روحش نیرو داد و مسیر زندگانی اش را عوض 

د. این مرد، یکی کرد و او و خانواده اش را از فقر و نکبتی که گرفتار آن بودند نجات دا

از صحابه رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله بود که فقر و تنگ دستی بر وی چیره شده 

بود. یک روز که حس کرد دیگر کارد به استخوانش رسیده، با مشورت و پیشنهاد زنش، 

شرح دهد و از آن حضرت کمک مالی  )ص(تصمیم گرفت وضع خود را برای رسول خدا 

بگیرد. با همین نیت رفت، ولی پیش از آنکه حاجت خود را بگوید، این جمله از زبان 

هر کس از ما کمکی مالی بخواهد » رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله به گوشش خورد که: 

ما به او کمک می کنیم، ولی اگر کسی بی نیازی بورزد و دست حاجت پیش مخلوقی 

آن روز چیزی نگفت و به خانه خویش برگشت. « دراز نکند، خداوند، او را بی نیاز می کند.

 باز با هیوالی فقر که همچنان بر خانه اش سایه افکنده بود، روبه رو شد. 
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ناچار روز دیگر به همان نیت در مجلس رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله حاضر شد. آن 

هر کس از ما کمکی بخواهد ما به او کمک »دا شنید: روز هم همان جمله را از رسول خ

می کنیم، ولی اگر کسی بی نیازی بورزد و دست حاجت پیش مخلوقی دراز نکند، خداوند 

این دفعه نیز بدون اینکه حاجت خود را بگوید به خانه برگشت، « او را بی نیاز می کند.

دید، برای سومین بار به و چون خود را همچنان در چنگال فقر، ناتوان و بیچاره می 

همان نیت به مجلس پیامبر خدا رفت. باز هم لب های مبارک حضرت به حرکت در آمد 

و با همان آهنگ که به دل قوّت و به روح، اطمینان می بخشید ـ همان جمله را تکرار 

کرد. آن مرد این بار که آن جمله را شنید، اطمینان بیشتری در قلب خود احساس کرد. 

کرد که کلید مشکل خویش را در همین جمله یافته است. وقتی که از مجلس  حتی حس

پیامبر خارج شد، با قدم های مطمئن تری راه می رفت. با خود فکر می کرد که دیگر 

هرگز به دنبال کمک بندگان نخواهم رفت؛ بلکه به خدا تکیه می کنم و با استفاده از 

ذاشته است، به کار و تالش می پردازم و از نیرو و استعدادی که در وجودم به ودیعه گ

خدا می خواهم مرا در کاری که در پیش می گیرم، موفق گرداند و بی نیازم سازد. سپس 

فکر کرد که چه کاری از او ساخته است؟ به نظرش رسید که در آن شرایط، کاری که 

هر بیاورد و می تواند انجام دهد، این است که به صحرا برود و هیزمی جمع کند و به ش

بفروشد. سپس تیشه ای عاریه گرفت و به صحرا رفت، هیزمی جمع کرد و فروخت. آن 

روز، لذت حاصل از دسترنج خویش را چشید و روزهای دیگر هم به این کار ادامه داد تا 

اینکه توانست از همین راه برای خود تیشه و حیوان و دیگر لوازم کار را بخرد. باز هم به 

روزی رسول اکرم صلی اهلل علیه  .مه داد تا صاحب سرمایه و غالم هایی شدکار خود ادا

نگفتم هر کس از ما کمکی بخواهد، ما به او کمک »و آله به او رسید و با تبسم فرمود: 

 «. می دهیم، ولی اگر بی نیازی بورزد، خداوند او را بی نیاز می کند

 ( 190و  195، صص 1ت اهلل محمد باقر کمره ای، ج آی :ثقۀ االسالم کلینی، اصول کافی، ترجمه و شرح)
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 اهمیت کار و تالش

در روایتی آمده است که مردی، امیر مؤمنان، علی علیه السالم را دید که کیسه ای بر 

دوش گرفته و به خانه می برد. بازار شلوغ بود و همهمه زیادی به گوش می رسید. در 

امام کیسه را بر زمین گذاشت  .و سالم کردمیان شلوغی ها، وی خود را به امام رساند 

داخل این کیسه چیست و کجا می برید؟ : و با او گرم گفت وگو شد. مرد از امام پرسید

« آیا خرما می خوری؟»امام از او پرسید: .« خرماست و آن را به خانه می برم»امام فرمود: 

ه برای شما بیاورم. سپس عرض کرد: خیر، میل ندارم، ولی اجازه دهید کیسه را من تا خان

خیر! سرپرست خانواده، »خم شد تا کیسه را بردارد، که امام دستش را گرفت و فرمود: 

شایسته تر است که آن را برای خانواده خود حمل کند و خود را به خاطر آنان به زحمت 

 « .اندازد

 .(58، ص 9ابراهیم بن محمد الثقفی، الغارات، ج )

 در جست وجوی کارامام علی علیه السالم 

برای  .در مدینه به گرسنگی شدیدی مبتال شدم»حضرت علی علیه السالم می فرماید: 

جست وجوی کار از خانه خارج شدم. در حوالی مدینه، زنی را دیدم که کلوخ هایی جمع 

 آب، به ظرفکرده است. دانستم که قصد خیساندن آنها را دارد. نزد او رفتم، و برای هر 

آب کشیدم و دست هایم تاول زد. کنار آب  ظرفیک خرما با او قرارداد بستم. شانزده 

آمدم و کمی آب نوشیدم. آنگاه نزد آن زن رفتم و با اشاره دست، خرماها را مطالبه کردم. 

 ......................................................................................  او شانزده خرما شمرد و به من داد.

 (151، ص 7، ج )ع(گروه نویسندگان: دانشنامه امام علی )
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 انجام دادن کارهای شخصی

پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله، کارهای شخصی و آنچه را خود می توانست انجام دهد، 

کانَ یخیطُ توبهُ و یخصِفُ »به دیگران واگذار نمی کرد. در وصف آن حضرت آمده است: 

لباس خود را می دوخت و کفشش  (رسول خدا)نعلَهُ و کانَ اکثَرُ عَملِهِ فی بیتِهِ الخِیاطَۀَ؛ 

                    ..................«.کرد و بیشترین کاری که در خانه انجام می داد، دوزندگی بود را پینه می

 (1جالل الدین سیوطی، الجامع الصغیر، ج )

آن فرستاده خدا، کفش خود را پینه می زد و لباس خودش را می دوخت و درِ خانه خود 

را باز می کرد. شیر گوسفندان را می دوشید و شتر را می بست و سپس آن را می دوشید. 

 .          حتی وقتی خادمش در دستاس کردن خسته می شد، به او کمک می کرد. 

 (11، ص 9به، ج عزالدین ابن اثیر جزری، اسدالغا)

 کنیه ابوتراب

حضرت علی علیه السالم، چند قطعه زمین در حوالی مدینه به دست آورد و به کشاورزی 

شهرت یافت که نشان دهنده عالقه آن « ابوتراب»پرداخت. در همین سال ها به کنیه 

حضرت به کار کردن روی زمین بود. ابن عمر می گوید: من همراه پیامبر بودم و ایشان 

در نخلستان های مدینه در جست وجوی علی علیه السالم بود. در همین حال، به 

بوستانی رسید و به درون آن نگاه کرد. علی علیه السالم را دید که در آن زمین کار می 

مردم را نمی توان سرزنش »پیامبر فرمود:  .کرد و گرد و خاک بر چهره اش نشسته بود

 .                                                                                                 .ندکرد که تو را ابوتراب صدا می کن

 (153و151، صص 7، ج )ع(دانشنامه امام علی )
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 فعالیت های اقتصادی حضرت علی علیه السالم

حضرت علی علیه السالم اهل کار و کوشش و فعالیت های اقتصادی بود. بیشتر فعالیت 

های اقتصادی آن حضرت در دوره خلفا، و در منطقه ینبُع صورت گرفته است. ینبُع، 

کیلومتری غرب مدینه، در ساحل دریای سرخ است که آن را به دلیل  905منطقه ای در 

نامیده اند. پس از تقسیم این منطقه، زمینی هم وجود چشمه های فراوان به این نام 

نصیب حضرت علی علیه السالم شد. آن حضرت در این زمین چاهی حفر کرد که آب 

فراوانی از آن جوشید. چنان که نقل شده است، آن بخشی از این منطقه که حضرت علی 

 بادهایعلیه السالم خریده بود. پیش تر به هر کس که واگذار می شد، به دلیل وزش 

شدید و وجود سختی های فراوان، آن را رها می کرد، ولی حضرت آ ن زمین را خرید و 

سختی های کار کردن در آن، هرگز ایشان را از تالش باز نداشت. امام در منطقه ینبُع، 

امیر مؤمنان، عالوه بر  حدود صد حلقه چاه حفر، و نخلستان های فراوانی را آباد کرد.

تعدد دیگری از مدینه نیز به کار و فعالیت های عمرانی، مانند حفر چاه ینبع، در نواحی م

 ...............                                                ها و ساخت مزارع و نخلستان ها پرداخت

 (150و155، صص 7، ج )ع(دانشنامه امام علی )

 همیشه مشغول کار

حضرت علی علیه السالم وقتی از جبهه جنگ برمی گشت، به تعلیم و تدریس و همچنین 

به قضاوت بین مردم می پرداخت و چون از این کار فارغ می شد، کارهایی چون بیل 

زدن نهر کندن و آ ب کشیدن را انجام می داد، ولی در همان حال نیز از یاد خدا غافل 

 (15، ص 93مستدرک الوسائل، ج )نبود. 
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 عبادت خدا و دست کشیدن از کار

شخصی به نام عالء نزد حضرت علی علیه السالم آمد و از برادرش، عاصم به آن حضرت 

شکایت کرد و گفت: یا امیر المؤمنین! برادرم، عاصم از کار و تالش، دست برداشته و در 

برادرت را پیش من بیاور. »گوشه خانه به عبادت خدا مشغول شده است. حضرت فرمود: 

        میرالمؤمنین علی علیه السالم آمد آن حضرت فرمود: هنگامی که برادر عالء نزد ا

ای دشمن خویش، شیطان تو را گیج کرده و بر تو مسلط شده است ]که تو را از کار »

بیکار کرده است[ آیا به خانواده ات رحم نمی کنی؟ آیا گمان می کنی که خداوند، پاکیزه 

کار و کوشش[ استفاده کنی، کراهت دارد؟  با]ها را حالل کرد و آنگاه از اینکه تو از آنها 

 «.تو نزد خداوند، ناچیزتر از این هستی

 (111نهج البالغه، خطبه ) 

 تشویق به کار و کسب

روزی امیرمؤمنان علی علیه السالم به مسجد کوفه وارد شد، دید عده ای زانو به بغل 

انِ حق اینها مرد: گفته شد« اینها کیستند؟»گرفته و در گوشه ای نشسته اند. پرسید: 

گفته شد: ازاین رو که »به چه دلیل اینها مردان حق هستند؟»هستند. حضرت فرمود: 

دارای نجابت و عزت نفس اند. اگر کسی به آنها غذا داد، شکر می کنند و دست گدایی 

نها آنگاه آ« سگ های کوفه هم چنین هستند.» به سوی کسی نمی گشایند. امام فرمود: 

بروید کار کنید! آن حضرت، افراد را از بیکاری : یرون کرد و به ایشان فرمودرا از مسجد ب

 برحذر می داشت و به کار و کسب حالل تشویق می کرد. 

 (933پیکار اسالم با اسراف، ص )
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 تقسیم کار با خدمت گزار

ش احضرت فاطمه علیها السالم با همه مقام و منزلتی که در پیشگاه خدا داشت، کار خانه

خود انجام می داد و تا مدت ها خدمتکار نداشت. روزی پیامبر صلی اهلل علیه و آله را 

آورد و او را به آن حضرت  )س(زنی را که در یکی از جنگ ها اسیر گرفته بود، نزد فاطمه

سپس درباره « ای فاطمه! این زن در خدمت تو است، او اهل نماز است.»سپرد و فرمود: 

      کار خانه را تقسیم » هی به صورت پیامبر کرد و گفت:زن سفارش کرد. فاطمه نگا

آن حضرت، نه تنها خدمتکار خود را « .کنیم؛ یک روز من کار می کنم و یک روز اومی

به زحمت نمی انداخت، بلکه گاهی در انتخاب نوع کار از او سؤال می کرد تا هر کاری 

رض ع خمیر می کنی یا نان می پزی؟»روزی به او فرمود: . که بیشتر دوست دارد بپذیرد

کرد: خمیر کردن و آوردن هیزم به عهده من باشد. سپس آماده انجام آن شد. نام این 

بود. فضه در خانه حضرت فاطمه علیها السالم وظایف خود را با خلوص « فضه»خدمتکار، 

سنه بودند، و صداقت کامل انجام می داد. با اهل خانه همراه و یکدل بود. چنانچه آنها گر

او نیز گرسنه بود و چنانچه تشنه بودند او نیز تشنه. اگر آنها نمی خوابیدند، او نیز خواب 

را بر چشمان خود حرام می کرد. این زن وفادار، با خاندان حضرت علی علیه السالم سه 

 .شد «اسیراً و یتیماً و مِسْکیناً حُبِّهوَ یطْعِموُنَ الطَعامَ عَلی »روز روزه گرفت و مشمول آیه 

 (177، ص 91احقاق الحق، ج )
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 هم سفران امام سجاد علیه السالم

قافله ای از مسلمانان که آهنگ مکه داشت، وقتی به مدینه رسید، چند روز توقف و 

استراحت کرد و بعد از مدینه، به قصد مکه راه افتاد. در بین راه مکه و مدینه، در یکی 

آن مرد ضمن صحبت با . برخوردند که با آنها آشنا بوداز منازل، اهل قافله به مردی 

ایشان، متوجه شخصی در میان آنها شد که سیمای صالحان را داشت و با چابکی و نشاط، 

مشغول خدمت و رسیدگی به کارها و برآوردن حوایج اهل قافله بود. آن مرد در همان 

این شخصی را که مشغول : »لحظه اول، او را شناخت و با کمال تعجب از اهل قافله پرسید

نه، او را نمی شناسیم، این مرد »گفتند: « خدمت و انجام کارهای شماست، می شناسید؟

در مدینه به قافله ما ملحق شد، و مردی صالح و پرهیزکار است. ما از او تقاضا نکرده ایم 

ه که برای ما کاری انجام دهد، خودش مایل است که در کارهای قافله شرکت کند و ب

معلوم است که نمی شناسید؛ اگر او را می شناختید، این »مرد گفت: « آنها کمک دهد.

طور گستاخ نبودید، و هرگز حاضر نمی شدید او مانند یک خادم به کارهای شما رسیدگی 

      این شخص علی بن الحسین،»گفت: « مگر این شخص کیست؟»پرسیدند: « کند.

برخاستند تا برای معذرت خواهی، دست و پای امام جمعیت، آشفته « العابدین است.زین

این چه کاری بود که شما با ما کردید؟ ممکن بود »را ببوسند. آنها به عنوان گله گفتند: 

مام ا« خدای ناخواسته، ما جسارتی به شما می کردیم و مرتکب گناهی بزرگ می شدیم.

ا نمی شناختید؛ زیرا گاهی من عمداً شما را برای هم سفری انتخاب کردم که مر»فرمود: 

با کسانی که مرا می شناسند، مسافرت می کنم و آنها به من عطوفت و مهربانی می 

کنند و نمی گذارند که من عهده دار کار و خدمتی بشوم. از این رو، مایلم همسفرانی 

انتخاب کنم که مرا نمی شناسند و از معرفی خودم هم خودداری می کنم، تا بتوانم 

........                                                                                 «.کاری انجام دهم برایشان

 (37و  30داستان راستان، ص )



 11                                                 فصل دوم: اهمیت کار از دیدگاه اسالم                                    

    

 

 پاداش کار و تالش

را دید که از خانه خارج شد. تعجب کرد.  )ع(هنوز آفتاب برنیامده بود؛ مرد، امام سجاد 

از خود پرسید: در این تاریکی، امام به کجا می رود؟ نزدیک آمد و به امام سالم و از 

 وید؟راهلل! در این هوای تاریک کجا میایشان احوال پرسی کرد، سپس پرسید: یابن رسول

مرد پرسید: چگونه « از خانه بیرون آمدم تا برای خانواده ام صدقه ای بدهم.»امام فرمود: 

هر کس برای امرار معاش »می خواهید برای خانواده تان صدقه بدهید؟ امام فرمود: 

خانواده خود تالش کند تا روزی حاللی به دست آورد، این کار و تالش برای او در پیشگاه 

 ...........                                                           «. شمار می آیدپروردگار، صدقه به 

 (.07، ص 10بحاراالنوار، ج )

 

 صد هزار درخت خرما

امام باقر علیه السالم می فرماید: مردی، امیر مؤمنان، علی علیه السالم را دید که بار 

اینها چیست که با خود : ایشان پرسیدزیادی از هسته خرما با خود حمل می کرد؛ از 

آن مرد می گوید: آن حضرت .« صد هزار درخت خرما؛ اگر خدا بخواهد»داری؟ فرمود: 

     ...                      همه آن هسته ها را کاشت و حتی دانه ای را هم دور نینداخت. 

 (19ص  ، 97وسائل الشیعه، ج )
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 چنین دعایی نمی کنم

شخصی می گوید: ما نزد امام صادق علیه السالم نشسته بودیم که عالء بن کامل وارد 

دعا کن که خداوند روزی مرا به راحتی نصیبم کند.  شد و روبه روی امام نشست و گفت: 

چنین نمی کنم، برو کار کن؛ همان گونه که خداوند بزرگ به تو امر »حضرت فرمود: 

 .......                                                                               «. کرده است

 (139، ص 5لحیاة، ج ا)

 

 اهل کار

مردی از سفر حج، برگشته بود و سرگذشت خود و همراهانش را در سفر، برای امام 

صادق علیه السالم تعریف می کرد، به ویژه یکی از هم سفران خویش را بسیار می ستود 

که چه مرد بزرگواری بود، ما به همراهی چنین مرد شریفی مفتخر بودیم، یکسره مشغول 

نزلی فرود می آمدیم، او فوراً به گوشه ای می رفت طاعت و عبادت بود؛ همین که در م

و سجاده خویش را پهن می کرد و به طاعت و عبادت خویش مشغول می شد. امام 

پس چه کسی کارهای او را انجام می داد؟ به مرکب او چه کسی رسیدگی می »فرمود: 

ل خویش مشغو مرد عرض کرد: البته افتخار این کارها با ما بود. او فقط به عبادت« کرد؟

از  (که اهل کار بودید)بنابراین، همه شما »بود و کاری به این کارها نداشت. امام فرمود: 

    « او برتر بوده اید

 (33،  ص 97وسائل الشیعه، ج )
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 کار، مایه غیرت

اِحفِظ عزَّک؛ عزتت را حفظ »امام صادق علیه السالم، به یکی از خدمتکارانش فرمود: 

 ؛«غُدُوّک الی سوقِک: »فدایت شوم! عزت من در چیست؟ حضرت فرمودعرض کرد: « کن.

و حضرت به خدمتکار دیگری  .بروی عزت تو در این است که صبح زود به بازار دنبال کار

عرض کرد: جنازه ای بود، خواستم « چه شد که صبح زود، به دنبال عزتت نرفتی؟»فرمود: 

زود دنبال کار رفتن فَال تَدَعِ الرَّواحَ الی عِزَّک؛ »: در تشییع آن حاضر شوم. حضرت فرمود

 «.را ترک نکن

 (5، ص 91وسائل الشیعه، ج )

 طلب روزی حالل

امام صادق علیه السالم می فرماید: من سوار بر مرکب می شوم و در پی رفع نیازی 

 روم؛ فقط برای اینکه خداوند بنگرد که من، خود، در طلب روزی حالل، کار و تالشمی

ةُ فَإذا قُضِیتِ الصَّلو»: می کنم. آیا این سخن خداوند بزرگ را نشنیده اید که می فرماید

فَانْتَشِروا فِی االَرْضِ وَ ابتَغُوا مِن فَضْلِ اهلل؛ هنگامی که نماز گزارده شد، در زمین پراکنده 

 .                                                                       «.شوید و فضل خدا را بخواهید

                                                                           .................................................................................................................................................(91 آیه جمعهسوره )

آیا می شود که انسان وارد خانه شود و در به روی خود ببندد و آن را گل بگیرد و بدون 

آنکه کاری انجام دهد، بگوید: روزی من از آسمان برایم خواهد آمد. بدانید که چنین 

  .                           کسی یکی از سه انسانی است که دعای آنان مستجاب نمی شود. 

 (18، ص 97وسائل الشیعه، ج )
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 لزوم بستن قرارداد با کارگر

برای کاری نزد امام رضا علیه السالم رفته بود و ساعتی را در محضر امام گذراند، سپس 

امشب را نزد ما برای » :اجازه خواست که از محضر ایشان مرخص شود. امام به او فرمود

خانه امام رفتند. تعدادی از غالمان سپس به اتفاق هم به « شام بمان و مهمان ما باش.

امام، مشغول بنایی در حیاط خانه ایشان بودند و دیواری می ساختند. امام به آنها سالم 

کرد. در بین آنها غالمی را دید که از غالمان امام نبود و کار می کرد. از یکی از آنان 

کار چیزی به او پاسخ داد: به ما کمک می کند، پس از پایان « این کیست؟»پرسید: 

عرض کرد: نه سرورم! این کار « مزد او را تعیین کرده اید؟»خواهیم داد. امام پرسید: 

          هر چه به او بدهیم، راضی می شود. امام برآشفت و با ناراحتی گفت: . الزم نبود

 نمگر من بارها نگفته ام که هر کس را خواستید برای کار بیاورید، ابتدا مزدش را تعیی»

کنید و قرارداد ببندید، سپس او را به کار بگیرید. کسی که بدون قرارداد قبلی کار می 

کند، امکان دارد که اگر سه برابر مزد هم به او بدهید، همچنان خیال کند مزدش را کم 

داده اید، ولی اگر مزدش را تعیین کنید، وقتی که آن را می پردازید، از شما خشنود 

وعده خود عمل کرده اید و اگر بیش از مقدار قرارداد، به او بدهید، خواهد شد؛ زیرا به 

 .                          «. هر چند کم و ناچیز باشد، خوش حال می شود و سپاسگزار خواهد بود

 (910، ص 11بحاراالنوار، ج ) 
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 خود را در معرض طلب روزی قرار دادن

السالم عرض کرد: مالم از دست رفته و هرچه داشته ابو عماره طیار به امام صادق علیه 

چون به کوفه در آمدی، در »ام، نابود شده است و نان خور فراوانی دارم. حضرت فرمود: 

دکانت را باز کن، بساطت را بگستر، ترازویت را بر جای بگذار و منتظر رسیدن رزق 

کرد. سپس بساط کاسبی او به کوفه وارد شد و در دکان خود را باز « پروردگارت باش.

چید و ترازو نیز به جای خود نهاد. اطرافیان او، چون دیدند وی متاعی ندارد، و چیزی 

برای عرضه کردن در اختیار او نیست، دچار شگفتی شدند. طولی نکشید که مردی نزد 

او آمد و گفت: جامه ای برای من بخر. ابو عماره آن را برای او خرید و پولش را گرفت، و 

دین سان پولی به دستش آمد. سپس مشتری دیگری آمد و گفت: برای من جامه ای ب

بخر! او در بازار به جست وجوی جامه پرداخت و آن را خرید و آورد و بهای زحمتی که 

برای خرید لباس آن شخص متقبل شده بود، از وی گرفت. وی به همین شکل به کار 

 .                                                        خرید و فروش پرداخت تا آنکه ثروتمند شد.

 (103، ص 5الحیاة، ج )

 

 راه سازی

امبر پی»امام صادق علیه السالم به نقل از پدر بزرگوارش، امام باقر علیه السالم فرمود: 

اعظم صلی اهلل علیه و آله یکی از راه های عمومی را که آب، آ ن را خراب کرده بود، با 

ن سنگ تعمیر کرد. به خدا سوگند، انسان ها و چهارپایان تا این لحظه از آن استفاده چید

 .                                                                                        «. می کنند

 (311، ص 9حیلۀ االبرار، ج )
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 مردمان را چاره ای جز طلب روزی نیست

احمد بن ابی نصر بزنطی می گوید: به امام رضا علیه السالم گفتم: کوفه به من نمی 

سازد، و زندگی در آن، همراه با تنگنا است. زندگی ما در بغداد بود، در آنجا روزی بر 

اگر می خواهی بیرون روی برو؛ چه، امسال سال »مردم خداوند، گشاده است. فرمود: 

اره ای جز طلب روزی نیست. پس طلب و کار و کوشش آشفته ای است و مردمان را چ

 .                                                                                     «. را وامگذار

 (31، ص 97وسائل الشیعه، ج)



 

 

 

 

 

 : صل سومـف

 ءو تالش در سیره انبیا کار

 

 

 

   اهمیت و ارزش بیان و «تالش و کار» به تشــویق در آیه  111 حدود کریم قرآن در

ست  آمده «تالش و کار» شاغل  درباره کریم، قرآن منور آیات از تعدادی همچنین، و ا   م

ــت الهی بزرگوار پیامبران ــئو هرچند اسـ ــلی و خطیر یتلمسـ   الهی، پیامبران همه اصـ

شری  جوامع هدایت ست  بوده ب شیوه های تربیتی ممکن و     و ا ستفاده از  در این راه با ا

سوزانه وجود خویش را وقف        سانها پرداخته و دل سا به تعلیم ان تحمل رنجهای طاقت فر

  «و فعالیت کار»خود به  اینکه ســربار دیگران نباشــند، ایاند، اما آنها برانســانیت نموده

ــغول بوده ــیر        مشـ اند تا هم معاش خویش را تامین نمایند و هم دیگران را در این مسـ

شاره    در ادامه کنند، به همین جهت  «کار و تالش»تشویق به   به مشاغل برخی از آنان ا

 می شود.
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.                                                                             السّالم علیهآدم حضرت  -3-1-1

 .                                                                                (نخستین کشاورز)

نام مبارک حضرت آدم)ع( که نخستین پیامبر است، شانزده بار به نام آدم)ع( و هشت 

عنوان بنی آدم)ع( و یک بار به عنوان ذریه آدم)ع( که بر روی هم بیست و پنج بار  بار به

امام صادق)ع(  آمده است.«قرآن مجید»می شود، در نه سوره و در بیست و پنج آیه، در 

دلیل نامیدن آدم)ع( به این اسم، بدان خاطر است که او از ادیم و پوسته و »می فرماید: 

و شیخ صدوق گوید: ادیم نام چهارمین الیه درونی زمین  «.استقشر زمین آفریده شده 

خداوند، آدم)ع( را بدون پدر و مادر بیافرید تا  است که آدم )ع(از آن خلق شده است.

وی نهصد و سی سال عمر کرد و سرانجام در پی تبی طوالنی  دلیلی باشد بر قدرت الهی.

دفن شده و « ابوقبیس»میان کوه در روز جمعه یازدهم محرّم وفات یافت و در غاری 

 .                                                                  قرار دارد.« کعبه»صورت او به طرف 

 (918 ص ،9 ج ،بحاراالنوار)

امام صادق علیه السالم فرمود: آن روز که آدم ابوالبشر از بهشت به زمین رانده شد و به 

غذا و آب نیاز داشت، با حضرت جبرئیل مشورت کرد و از او یاری خواست. جبرئیل آدم 

ای آدم! اگر می خواهی نیازمندی های خود را برطرف کنی، »را چنین راهنمایی کرد: 

و این گونه بود که پدر انسان ها، نخستین کشاورز روی « پرداز.کشاورز باش و به زراعت ب

.                                                                                        زمین شد. 

 (37، ص 91وسائل الشیعه، ج )
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 السّالم علیه حضرت ادریس -3-1-2

 پیامبر عنوان به مریم  سوره 50یکی از پیامبران که نامش در قرآن دوبار آمده و در آیه 

است در نزدیک « اُخنوخ»ادریس که نام اصلیش  .ادریس است حضرت شده، یاد صدیق

او خیاط بود و مدت سیصد سال عمر نمود  .کوفه در مکان فعلی مسجد سهله می زیست

تابهای آسمانی بر او نازل سی صحیفه از ک .السالم می رسدو با پنج واسطه به آدم علیه 

 .                                                                                                     گردید.

تا قبل از ایشان مردم برای پوشش بدن خود از پوست حیوانات استفاده می کردند، او 

خیاطی کرد و طرز دوختن لباس را به انسانها آموخت و از آن نخستین کسی بود که 

 بلند قامت و تنومند . او پس مردم به تدریج از لباسهای دوخته شده استفاده می کردند

 احاطه و نخستین انسانی بود که با قلم خط نوشت و بر علم نجوم و حساب و هیئت

و »که از حرکات کواکب ثابت علم هیئت ، علمی است ) داشت و آنها را تدریس می کرد.

بحث  «قمر، عطارد، زهره، مریخ، مشتری، زحل»و کواکب متحرک  «به چشم دیدنی

کتابهای آسمانی را به مردم می آموخت و آنها را از اندرزهای خود بهره مند . (کندمی

ادریس بسیار .نهادند( شده گرفته درس  می ساخت، از این رو نام او را ادریس )که از واژه

این آسمانها، زمین، خالیق عظیم، »درباره عظمت خلقت می اندیشید و با خود می گفت:

خورشید، ماه، ستارگان، ابر، باران و سایر پدیده ها دارای پروردگاری است که آنها را 

تدبیر نموده و سامان می بخشد، بنابراین او را آن گونه که سزاوار پرستش است، پرستش 

اتش، مقام ارجمندی در بهشت به او عنایت فرمود و او را از مواهب خداوند بعد از وف. «کن

 .بهشتی بهره مند ساخت
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 السّالم علیه حضرت نوح -3-1-3

 برای که بوده این «نوح» به او شدن ملقب علت) نوح، به ملقب ،عبدالجبار  یا عبدالغفار

در (. بود توحید  به قومش دعوت گری،نوحه از مقصود یا کرد،می نوحه خود امت گناه

 شده مبعوث نبوت  به سالگی 111 سن در ،احوال حضرت نوح آمده که وی نجار بود

 مؤمن تالش، این حاصل که نمود دعوت توحید و خداپرستی به را مردم سال 151. است

 است؛ االنبیا شیخ او،دیگر  القاب جمله از.بود خداوند برابر در زن 11 و مرد 11 شدن

 و اولواالعزم پیامبر اولین نوح، حضرت.نکرد عمر او قدر به پیامبری هیچ آدم از پس زیرا

 .است فعلی اشرف نجف و محل دفن ایشان است شریعت صاحب

                                                               ساختن کشتی نجات

هم چنان شب و روز در فکر رستگاری و نجات مردم از چنگال جهل و  )ع(حضرت نوح 

بت پرستی بود، ولی هر چه آنها را نصیحت کرد نتیجه نگرفت و هر چه آنها را به عذاب 

الهی هشدار داد و اعالم خطر کرد، دست از اعمال زشت خود برنداشتند، تا آن جا که با 

ما جرّ و بحث کردی، و بسیار بر حرف خود ای نوح! با »:پرده گفتندکمال گستاخی، بی

گویی، آن چه را از عذاب الهی به ما پافشاری نمودی )بس است!( اکنون اگر راست می

جز آنان که )تاکنون( ایمان : »وحی شد )ع(از سوی خدا به نوح  «.دهی بیاوروعده می

کارهایی که بت اند، دیگر هیچ کس از قوم تو، ایمان نخواهد آورد، بنابراین از آورده

 ........................................................(((30و33هود، )   «دهند غمگین مباشپرستان انجام می

در این هنگام بود که خداوند دستور ساختن کشتی را به حضرت نوح داد، و به او چنین 

تُخاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ؛  وَ اصْنَعِ الْفُلْکَ بِأَعْینِنا وَ وَحْینا وَ ال»: وحی کرد

و اکنون در حضور ما و طبق وحی ما کشتی بساز! و درباره آنها که ستم کردند شفاعت 

.                                              (37هود، ) «.مکن که همه آنها غرق شدنی هستند
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قوم خود را از عذاب سخت الهی و بالی عظیم طوفان حضرت نوح نیز مطابق فرمان خدا، 

 .افزودندداشت، ولی آنها به لجاجت خود میبرحذر می

                                                                            تمسخر قوم نوح

 هایی را فراهم ساختحضرت نوح طبق فرمان خدا برای ساختن کشتی آماده شد. تخته

سال به ساختن کشتی پرداخت. توضیح کرد، و چندینو آنها را بریده و به هم متصل می

اند: دارای هفت طبقه و داخل این که این کشتی، بسیار بزرگ بوده است؛ بعضی نوشته

هر طبقه در جهت عرض، دارای نه بخش بوده و به نقل بعضی دیگر؛ دارای سه طبقه 

، چهار پایان را در طبقه اول آن جای داد و انسانها بوده است. حضرت نوح هنگام طوفان

نخستین حیوانی که وارد این  .را در طبقه دوم و طبقه سوم را جایگاه پرندگان نمود

نیز روایت شده امیر مؤمنان  .کشتی شد، مورچه بود، و آخرین حیوان، االغ و ابلیس بود

 طول»پرسید، فرمود:  )ع(وح در پاسخ مردی از اهالی شام که از اندازه کشتی ن)ع(علی 

« ود.بمتر(11)هشتاد ذراعآنو ارتفاع،متر(151)ذراع، و عرض آن پانصدمتر(111)ذراع 811آن 

                                                                                                 .................. «.نود اطاق بود دارای که حیوانات قرار داشتند، در آن بخشی» نیز فرمود: و

این کشتی در بیابان کوفه ساخته شد، و مطابق بعضی از روایات، حضرت نوح آن را در 

حضرت نوح در ساختن این کشتی همواره .سرزمین کنونی مسجد اعظم کوفه ساخت

آمدند و با انواع گرفت. آنها نزد نوح میو نیشخند قوم قرار می مورد تمسخر و آزار

 :فرمودآزردند، ولی نوح به آنها میها، حضرت نوح را میها و سرزنشپوزخندها و مسخره

کنیم و به زودی خواهید دانست که روزی خواهد آمد که ما نیز شما را مسخره می»

                                    (  31و  38هود، ) «.ای بر شما نازل خواهد شدعذاب خوار کننده

هنگامی که نوح طبق فرمان خدا به ساختن کشتی مشغول شد، مشرکان شبها در تاریکی 

کردند ز کشتی درست کرده بود، خراب میاآمدند و آن چه را نوح کنار کشتی می

 :الهی استمداد کرد و گفتشکستند(. نوح از درگاه هایش را از هم جدا کرده و می)تخته
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خدایا! به من فرمان دادی تا کشتی را بسازم، و من مدتی است به ساختن آن مشغول »

کنند، بنابراین آیند و خراب میکنم شبها مخالفان میام، ولی آن چه را درست میشده

حضرت نوح از آن پس، سگی را کنار  «!رسدچه زمانی کار من به سامان و پایان می

پرداخت و شبها آورد تا نگهبانی دهد. آن حضرت روزها به ساختن کشتی میکشتی 

سرنشینان کشتی نوح از آن جا که طوفان نوح جهانی بود و سراسر کره زمین . خوابیدمی

گرفت، بر نوح الزم بود که برای حفظ نسل حیوانات و حفظ گیاهان، از هر نوع را فرا می

روایت شده؛  .یا نهال گیاهان گوناگون بردارد بذر حیوان، یک جفت سوار کشتی کند و از

فرمود: پس از پایان یافتن ساختمان کشتی، خداوند بر نوح وحی کرد که  )ع(امام صادق 

به زبان سِریانی اعالم کن تا همه حیوانات جهان نزد تو آیند. نوح اعالم جهانی کرد و 

و ماده( گرفت و در کشتی  همه حیوانات حاضر شدند. از هر نوع حیوانات یک جفت )نر

 .........................................................................................  (151، ص 5لثانی االخبار، ج ) .جای داد

هنگامی که فرمان ما )به »:فرمایدخوانیم که خداوند میدر قرآن، این مطلب را چنین می

و آب از تنور به جوشش آمد، به نوح گفتیم: از هر جفتی  فرا رسیدن عذاب( صادر شد،

از حیوانات )نر و ماده( یک زوج در آن کشتی حمل کن، هم چنین خاندانت را بر آن 

سوار کن، مگر آنها که قبالً وعده هالکت به آنها داده شده )مانند یکی از همسران و یکی 

  ............................................................(11هود،)   «از پسرانش(و هم چنین مؤمنان را سوار کن

به این ترتیب مسافران کشتی عبارت بودند از: نوح و حدود هشتاد نفر از ایمان آورندگان 

از حشرات و پرندگان و چهارپایان و...( و )به او، و یک جفت از هر نوع از انواع حیوانات 

مسافران هر کدام در جایگاه مخصوصی قرار گرفتند و همه  .مقداری بذر گیاهان و نهال

های مقدمانی آن آشکار شده بود. از جمله در میان آماده یک بالی عظیم بودند که نشانه

های ظلمانی تنوری که در خانه نوح بود آب جوشید و ابرهای تیره و تار هم چون پاره

شد از هر سو شنیده و دیده میشب سراسر آسمان را فرا گرفت. صدای غرّش رعد و برق 

 .دادو همه چیز از یک حادثه بزرگ و فراگیر خبر می
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ها و گفتار نام داشت. حضرت نوح با روش و شیوه« کنعان»یکی از پسران حضرت نوح 

گوناگون او را به سوی توحید دعوت کرد، ولی او با کمال گستاخی و لجاجت به دعوت 

هنگامی که بالی جهان گیر  .م به بت پرستی ادامه دادپدر اعتنا ننمود و مثل سایر مرد

طوفان فرا رسید، نوح دید پسرش کنعان در خطر غرق و هالکت افتاده، دلش به حال او 

یا بُنَی اِرْکَبْ مَعَنا وَ ال تَکُنْ مَعَ الْکافِرِینَ؛ »:سوخت، از میان کشتی او را صدا زد و گفت

         .                             «!وه کافران مباشپسرم! با ما به کشتی سوار شو و از گر

ولی کنعان به جای این که به دعوت دلسوزانه پدر پاسخ دهد و خود را که در پرتگاه 

هالکت بود نجات بخشد، با کمال غرور و گستاخی تقاضای پدر را رد کرد و در پاسخ او 

 .حفظ کندبرم تا مرا از آب به زودی به کوهی پناه می :گفت

 

 

 

 

 

 

 

 تمسخر حضرت نوح
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 السّالم علیهحضرت داوود  -3-1-4

به کفش دوزی برخورد و گفت: ای مرد! کار کن و از مزد کارت بخور؛  )ع(د وحضرت داو

زیرا خداوند کسی را که کار کند و از مزد کارش بخورد، دوست می دارد؛ و آن کسی را 

 ................                             که می خورد و کاری انجام نمی دهد، دوست ندارد. 

:              علیه السالم با حق تعالی مناجات کرد و گفت دودر حکایت است که حضرت داو

فردا از »حق تعالی فرمود: « خداوندا! می خواهم هم نشین خویش را در بهشت ببینم. »

 بیرون رفت شخصی )ع(د وچون داو« شهر بیرون شو، اول کسی که تو را پیش آید، او بود.

الم کرد. و از احوال او پرسید، که را دید که پشتواری هیزم در پشت می آمد. بر وی س

معامله تو با حضرت خداوند، چه چیز است که بدان وسیله، مرتبه موافقت و مجالست 

نم کانبیا یافته ای در بهشت؟ گفت: من هر روز پشتواری هیزم به دست خویش جمع می

او و بر پشت به شهر می آورم و به یک درهم می فروشم. مادری دارم؛ دو دانگ در وجه 

نفقه نهم، و دو دانگ در وجه عیال و دو دانگ بر درویشان و محتاجان صرف کنم؛ و من 

بیا پیش من می »گفت:  )ع(د وروزی خویش بی کسب و کار به دست نیاورم. پس داو

باش تا هر روز یک درهم به تو دهم، و تو چنان که در بهشت رفیق من خواهی بود، اینجا 

گفت: من این مرتبه و مقام را به کار و کسب دست و  آن درویش« هم رفیق من باشی.

               . «. ام، چون دست از آن بدارم، این مرتبه نماندرنجبری و بارکشی یافته

تو بنده خوبی »د علیه السالم وحی کرد: ودر حدیثی قدسی آمده است: خداوند به داو

داود با  «  !و کار نمی کنی هستی، اما از بیت المال ارتزاق می کنی، و با دستت کسب

شنیدن این سخن، چهل صبح گریه کرد، تا آ نکه خداوند به آهن وحی کرد که برای 

از آن )آهن را برایش نرم ساخت، و او  (بدین گونه)بنده من، داود، نرم شو! پس خداوند 

 هر روز، زره ای درست می کرد و آن را به هزار درهم می فروخت، (پس شروع به کار کرد

.        پس سیصد و شصت زره درست کرد و آن را به سیصد و شصت هزار درهم فروخت
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  (37و  30، صص 97وسائل الشیعه، ج ).و بدین گونه با کار کردن، از بیت المال بی نیاز شد

بافت و به هم د از برگ خرما زنبیل ها به دست خود میونیز نقل شده که حضرت داوو 

و از قیمت آن جو  ،کدام یک از شما می برد آن را بفروشدنشینان خود می گفت: 

 (111، ص 9عالمه مجلسی، تاریخ پیامبران، ج )خورد. خرید و میمی

 السّالم علیه حضرت سلیمان -3-1-5

نظیر و بسیار یکی از پیامبران بزرگی که هم دارای مقام نبوّت بود و هم دارای حکومت بی

است که نام مبارکش هفده بار در قرآن آمده است.  )ع(وسیع، حضرت سلیمان بن داوود 

رسد و از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل می )ع(او با یازده واسطه به حضرت یعقوب 

حکومت وسیعی به دست آورد که در آن جنّ و انس و پرندگان و  )ع(سلیمان .باشدمی

خداوند .نمودنروایی میچرندگان و باد، همه تحت فرمان او بودند، و بر سراسر زمین فرما

وَ وَهَبْنا لِداوود سُلَیمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ؛ ما سلیمان را به »:فرمایددر تمجید او می

بخشیدیم، چه بنده خوبی! زیرا همواره با خدا ارتباط داشت و به سوی خدا  )ع(داوود 

  . (                                                 31آیهص، سوره) «کرد و به یاد او بود.بازگشت می

چهار نفر بر سراسر زمین فرمانروایی کردند که دو نفر از مؤمنان »فرمود:  )ع(امام صادق 

، و کافران )ع(بودند و دو نفر از کافران. مؤمنان عبارت بودند از سلیمان و ذو القرنین 

...                                                          «عبارت بودند از بخت النصر و نمرود.

ای از عظمت و امکانات وسیع سلیمان را بازگو سوره سبأ، گوشه 93و 91قرآن در آیه 

باد را مسخّر کردیم که صبحگاهان مسیر  )ع(و برای سلیمان » :فرمایدکرده و چنین می

را، و چشمه مس )مذاب( را برای او پیمود، و عصرگاهان مسیر یک ماه یک ماه را می

کردند، و هر روان ساختیم، و گروهی از جنّ پیش روی او به اذن پروردگارش کار می

   چشاندیم. کرد، او را عذاب آتش سوزان میکدام از آنها که از فرمان ما سرپیچی می
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روف کردند، معبدها، تمثالها، ظخواست برایش درست میمی )ع(آنها هر چه سلیمان 

 و به (بزرگ غذا همانند حوضها، و دیگهای ثابت )که از بزرگی قابل حمل و نقل نبود،

آنان گفتیم: ای آل داوود! شکر )این همه نعمت را( بجا آورید، ولی عده کمی از بندگان 

                                                                         «من شکر گزارند.

یمان در سیزده سالگی حکومت را به دست گرفت و چهل سال حکومت کرد حضرت سل

به خاطر حساب  ع()حضرت سلیمان در روایت هست .سالگی از دنیا رفت 53و در سن 

 .شوندو کتاب زیادی که دارند آخرین پیامبری هستند که وارد بهشت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حضرت سلیمان حکومت
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طعام های بهشتی می آوردند، و او از آن غذاها می خورد  )ع(سلیمان نبی برای آورده اند 

و لذت می برد. روزی جبرئیل حاضر بود که دید از بهشت، طعام سلیمان رسید و او به 

اشتهای تمام از آن غذا می خورد. در این هنگام، فرشته ای به فرشته دیگر گفت: 

تحصیل آن رنجی برده  سلیمان نبی چنان با رغبت و اشتها غذا می خورد که گویی در»

سلیمان از جبرئیل، معنای این سخن  «  .است. پیامبر خدا بایستی غذای بی رنج نخورد

یعنی غذایی که از کدّ یمین و کسب حالل حاصل »فرشته را پرسید. جبرئیل گفت: 

. «بلی، راست می گویند»سلیمان گفت:  «  .شود، بهتر و لذیذتر از طعام های جنت است

توبه کرد و به زنبیل بافی روی آورد و از دسترنج حاصل از آن، غذا می پس از آن 

ای رسول خدا! بدان و آگاه باش که سبب لذت طعام »روزی جبرئیل به او گفت: .خورد

های بهشتی هم آن است که حق تعالی، جنت را و آ نچه در اوست، از رنج عبادت عابدان 

 . «فریده است. تا رنجی نبری، گنجی نبریو ذکر ذاکران و شکر شاکران و صبر صابران آ

 (117و  110، صص 9شمس الدین احمد افالکی، مناقب العارفین، به کوشش: تحسین یازیجی، ج )

 (  ع سلیمان) مرگ چگونگی

در مسجد بیت المقدس گاه به مدت یک سال و گاه دو سال و گاه  )ع(حضرت سلیمان 

داری گرفت و به عبادت و شب زندهنمود، روزه مییک ماه و دو ماه، اعتکاف می

ای که در صحن مسجد روییده آخر عمر، هر روز صبح کنار گیاه تازه پرداخت. در سالمی

کرد، پرسید، و نفع و زیانش را از آن سؤال میآمد و نام آن را از همان گیاه میشد میمی

« نامت چیست؟»رسید: ای را دید، کنارش رفت و پها گیاه تازهتا این که در یکی از صبح

برای »خرنوب گفت: « ای؟برای چه آفریده شده»پرسید:  )ع(سلیمان «خُرنُوب»پاسخ داد 

 (. کنمروم و آن را خراب میهایم زیر ساختمانها می)با ریشه« ویران کردن.
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خدایا! مرگ مرا »دریافت که مرگش نزدیک شده است، به خدا عرض کرد:  )ع(سلیمان 

از جنّیان بپوشان، تا هم بنای ساختمان مسجد را به پایان برسانند، و هم انسانها بدانند 

به محراب و محل عبادت خود بازگشت و  )ع(سلیمان «  .دانندها علم غیب نمیکه جنّ

 .                                         داده بود، از دنیا رفت.  در حالی که ایستاده و بر عصایش تکیه

کند، ها به تصوّر این که او زنده است و نگاه میمدّتی به همان وضع ایستاده بود و جنّ

ای وارد عصای او شد و درون آن را خورد. عصا شکست و کردند. سرانجام موریانهکار می

 .به زمین افتاد. آن گاه همه فهمیدند که او از دنیا رفته است )ع(سلیمان 

 السّالم علیهحضرت موسی  -3-1-6

ناله . در حکایت است که موسی علیه السالم را چشم درد پیش آمد و دچار زحمت شد

کنان به سوی کوه طور روانه گردید؛ در آن راهی که می رفت، نباتات زمین وی را آواز 

موسی اصالً بدیشان  .موسی! ما را برگیر و به چشمت بمال تا خوش شودمی دادند که ای 

خداوندا! از درد چشم »التفات نکرد. چون به کوه طور رفت و از مناجات فارغ شد، گفت: 

سخن نباتات را بشنو »خداوند فرمود:  «  !در رنجم، چشمانم را شفا ده که تو شفا بخشی

« دی درمانی و برای هر زخمی مرهمی آفریدم.تا چشمت شفا یابد، چرا که برای هر در

موسی چون از کوه طور برگشت، از نبات ها بر گرفت و بر چشم مالید؛ اما چشمانش 

همچنان دردمند بود و تسکینی حاصل نشد. به درگاه خدا روی آورد و استغاثه کرد. 

 د بمالای موسی! نگفتمت که نباتات را از صحرا برگیر و به چشم خو»خداوند فرمود: 

بی آنکه در تحصیل آن زحمتی کشی؛ بلکه باید به دکان طبیبان روی و از ایشان آن 

اجزای دارو را بخری و بر دیده بمالی تا شفا یابی؛ و از این مراجعه تو به طبیب، او نیز 

     موسی علیه السالم همچنان کرد، و شفا یافت. « منفعتی کند و به فایده ای برسد.

 (118 ص، 9د افالکی، مناقب العارفین، به کوشش: تحسین یازیجی، ج شمس الدین احم)
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   ............. برای حضرت شعیب)چوپانی( کردنکار  و ماجرایازدواج حضرت موسی 

روانه شد و فاصله  مدینبه سوی از مصر  توشه راهبدون  وبا پای پیاده )ع(  موسیحضرت 

های بیابان  روز پیمود، در این مدت غذای او سبزی و مدین را در هشت شبانه مصربین 

که به نزدیک مدین رسید، گروهی از  روی پایش آبله کرد، هنگامی بود و بر اثر پیاده

کشیدند و چهارپایان خود را ، آب میسطلمردم را در کنار چاهی دید که از آن چاه با 

کردند، در کنار آنها دو دختر را دید که مراقب گوسفندهای خود هستند و به سیراب می

اید؟ چرا گوسفندهای  چرا کنار ایستاده»شوند، نزد آنها رفت و گفت:  چاه نزدیک نمی

ای است  پدر ما پیرمرد سالخورده و شکسته: »دختران گفتند« دهید؟ خود را آب نمی

رانیم، اکنون بر سر این چاه مردها هستند، در انتظار چو به جای او ما گوسفندان را می 

در کنار آن چاه، چاه دیگری بود که « رفتن آنها هستیم تا بعد از آنها از چاه آب بکشیم.

سنگی بزرگ بر سر آن نهاده بودند که سی یا چهل نفر الزم بود تا با هم آن سنگ را 

سنگ را تنها از سر چاه برداشت و با بردارند، موسی )ع( به تنهایی کنار آن چاه آمد، آن 

کشیدند، به تنهایی از آن چاه آب کشید و سنگینی که چند نفر آن را می سطل

ای  گوسفندهای ان دختران را آب داد، آنگاه موسی، از آنجا فاصله گرفت و به زیر سایه

! هر رب إنی لما أنزلت إلی من خیر فقیر؛ پروردگارا» :رفت و به خدا متوجه شد و گفت

 (11 آیه قصصسوره )  «خیر و نیکی به من برسانی، به آن نیازمندم

پیامبر بود، بازگشتند و  )ع( شعیبحضرت دختران به طور سریع نزد پدر پیر خود که 

ماجرا را تعریف کردند، شعیب یکی از دخترانش به نام صفورا را نزد موسی )ع( فرستاد 

که با  صفورا در حالی« برو او را به خانه ما دعوت کن، تا مزد کارش را بدهم.»و گفت: 

الغ نمود، موسی داشت نزد موسی )ع( آمد و دعوت پدر را به او اب نهایت حیا گام بر می

)ع( به سوی خانه شعیب حرکت کرد، در مسیر راه، دختر که برای راهنمایی، جلوتر 

داد، کرد، در برابر باد قرار گرفت، باد لباسش را به باال و پایین حرکت میحرکت می
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تو پشت سر من بیا، هرگاه از مسیر راه منحرف شدم، با انداختن »به او گفت: )ع( موسی 

« کنیم.را به من نشان بده. زیرا ما پسران یعقوب به پشت سر زنان نگاه نمیسنگ، راه 

شعیب  .رسیدند )ع(سر موسی آمد و به راه خود ادامه دادند تا نزد شعیب  صفورا پشت

خواهم یکی از این دو دخترم را به همسری تو در آورم من می»)ع( به موسی )ع( گفت: 

سال کار خود را ر )چوپانی( کنی و اگر تا ده به این شرط که هشت سال برای من کا

خواهم کار سنگینی بر دوش تو نهم، ان افزایش دهی محبتی از طرف تو است، من نمی

  .موسی )ع( با پیشنهاد شعیب موافقت کرد« شاء اهلل مرا از شایستگان خواهی یافت.

          .                                                                                                                    (18-17قصص/ )

به این ترتیب موسی )ع( با کمال آسایش در مدین ماند و با صفورا ازدواج کرد و به 

چوپانی و دامداری پرداخت و به بندگی خدا ادامه داد تا روزی فرا رسد که به مصر 

   .ی رهایی بخشدفرعونرا از یوغ طاغوتیان  سرائیلا بنیبازگردد و در فرصت مناسبی، 

روزی حضرت موسی )ع( در صحرا و دامنه کوه به چراندن گوسفندها سرگرم بود، یکی 

حضرت موسی )ع( به دنبال از گوسفندها از گله خارج شد و تنها به سوی بیابان دوید، 

آن گوسفند به راه افتاد. گوسفند می دوید، و موسی )ع( همچنان، به دنبال او می دوید؛ 

، خیلی دور شدند. سرانجام شب شد و گوسفند به قدری انبه طوری که از گله گوسفند

با اینکه بسیار خسته شده  حضرت موسی دویده بود که خسته شد و موسی او را گرفت.

بود، به آن گوسفند مهربانی کرد و دست مرحمت بر پشت او کشید و مانند مادر نسبت 

گیرم به من رحم »ه او گفت: ای نا مهربانی با او نکرد، بذره ،به فرزندش، او را نوازش داد

 «نکردی، ولی چرا به خود ستم نمودی؟
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ــد      پ   وسفند از ماندگی شد سست و ماندگ ــان گرد از وی فشــ یم اهلل  ل ک  س 

 نــوازش کــرد هــمــچــون مــادرشمــی  کـف هـمی مـالید بـر پشت و سرش

نی             یـــشـم نــنـیم ذره تـیـرگـی و خ حم و آب چشـــم  هر و ر م یر   غ

 ود؟ــم نمـر خود چرا استـو بــع تــطب  منت رحـمی نـبودگـفت گـیرم بـر 

 

 

 

 

 

وقتی که خداوند این صـــبر، تحمل و مهر را از موســـی )ع( دید، به فرشـــتگان فرمود: 

 «.موسی )ع( شایسته مقام پیامبری است»

 کــه نــبــوت را هــمــی زیــبــد فــالن    با مالئک گفت یزدان آن زمان  

 ـهانـــشوایی جـــدادش پیـــق نــح   شبانی کـردن و آن امتحان  بـی

ــالم  خداوند همه پیامبران را مدتی چوپان کرد و تا آنها را در           »فرمود: )ع(  پیامبر اسـ

ــبر و وقار را در عمل      مورد چوپانی نیازمود، رهبر مردم نکرد، هدف این     بود که آنها صـ

 .                       «.در رهبری انســان ها، با پای آزموده قدم به میدان نهند،  تا بیازمایند

 (915، ص 0، ج صحیح مسلم)
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ع( )سال سکونتش، به شعیب موسی پس از ده سال سکونت در مدین، در آخرینحضرت 

من ناگزیر باید به وطنم بازگردم و از مادر و خویشانم دیدار کنم، در این »چنین گفت: 

امسال هر گوسفندی »شعیب گفت: « مدت که در خدمت تو بودم، در نزد تو چه دارم؟

   . ....               « که زائید و نوزاد او ابلق )دو رنگ و سیاه و سفید( بود مال تو باشد.

گیری گوسفندان، چوبی را در زمین نصب کرد  )با اجازه شعیب( هنگام جفت موسی )ع(

و پارچه دو رنگی روی آن افکند، همین پارچه دو رنگ در رو به روی چشم گوسفندان 

بود، هنگام انعقاد نطفه، در نوزاد آنها اثر کرد و آن سال همه نوزادهای گوسفندها، ابلق 

 . .                                                                                                        شدند

آن سال به پایان رسید، موسی اثاث و گوسفندان و اهل و عیال خود را آماده ساخت تا 

 نیک عدد عصا به م»به سوی مصر حرکت کنند. موسی هنگام خروج به شعیب گفت: 

با توجه به اینکه چندین عصا از پیامبران گذشته مانده بود و « بده تا همراه من باشد.

به آن خانه »کرد، شعیب به موسی گفت: شعیب آنها را در خانه مخصوصی نگهداری می

موسی )ع( به آن خانه رفت، ناگاه « برو و یک عصا از میان آن عصاها برای خود بردار.

به طرف موسی )ع( جهید و در دستش قرار گرفت، شعیب )ع(  ابراهیمو  نوحعصای 

موسی )ع( آن را سر جای خود « ری بردار.آن را به جای خود بگذار و عصای دیگ»گفت: 

نهاد تا عصای دیگری بردارد، باز همان عصا به طرف موسی جهید و در دست او قرار 

گرفت و این حادثه، سه بار تکرار شد. وقتی که شعیب آن منظره عجیب را دید، به موسی 

این  «.است همان عصا را برای خود بردار، خداوند آن را به تو اختصاص داده»گفت: (ع)

عصا در عصر نوح )ع( در دست نوح )ع( بود و در عصر ابراهیم )ع( به دست ابراهیم افتاد، 

 .رو به هر دو منسوب بود از این
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موسی )ع( آن عصا را به دست گرفت و با همان عصا گوسفندان خود را به سوی مصر  

، به اذن خدا به صورت کوه طورحرکت می داد، همین عصا بود که در مسیر راه نزدیک 

سوره طه  19تا  97آیه  قرآنهای نبوت موسی )ع( گردید که در ماری در آمد و از نشانه

خداوند به موسی فرمود: آن چیست که در دست راستت است؟ موسی گفت: »خوانیم: می

کنم، برگ درختان را با آن برای گوسفندانم فرو این عصای من است، بر آن تکیه می

خداوند فرمود: ای موسی! آن  .سازمنیز با آن بر طرف میریزم و نیازهای دیگری را می

را بیفکن. موسی آن را افکند، ناگهان مار عظیمی شد و به حرکت در آمد. خدا فرمود: 

 «.گردانیم آن را بگیر و نترس، ما آن را به همان صورت اول باز می

 السّالم علیهحضرت عیسی  -3-1-7

 چهار ردیف در بزرگوار این نام. است الهی پیامبران ترینبزرگ از یکی( ع)عیسی حضرت

 خلقتی اوبوده است.  حضرت عیسی)ع( نجاری شغل. دارد قرار دیگر اولوالعزم پیامبر

 اشتهد پدری کهاین بدون را او خداوند که معنا این به دارد؛ آدم حضرت آفرینش به شبیه

چون این اتفاق برای آورد، دنیا به بود، دامنپاک دختری که( س) مریم مادرش، از باشد،

مردم عجیب بود و برایشان قابل تصور نبود که کسی بدون پدر متولد شود، به مریم 

تهمت زدند. خداوند حضرت عیسی را در همان روزهای اول تولد به سخن گفتن واداشت 

ا ت ها گذشتسال تا مادر خود را از هر خطا تبرئه کند. او خود را پیامبر خدا معرفی کرد.

که خداوند حضرت عیسی)ع( را برای پیامبری و هدایت بنی اسرائیل به سوی آنان این

های مختلفی همچون زنده کردن فرستاد. خداوند به او تورات و انجیل را یاد داد و معجزه

مردگان را به او عطا کرد تا با آنها، پیامبری خود را به مردم اثبات کند. با این حال، عده 

ایمان آوردند. در صدر این افراد، حواریون بودند که همواره در کنار او بودند کمی به او 

 کردند. و از دانش او استفاده می
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برخی از یهودیان که دشمنی حضرت مسیح را در دل داشتند، کمر به کشتن او بستند. 

محل  شد،با خیانت یکی از حواریون که قلباً به او ایمان نیاورده بود و منافق محسوب می

جا رفته و شخصی که در ظاهر شبیه ان به آنناختفای حضرت عیسی افشا شد و دشم

به حضرت عیسی بود را دستگیر کردند. مسیحیان و دیگر افراد چنین اعتقاد دارند که 

دشمنان حضرت مسیح، او را در روز جمعه به صلیب کشیده و او را کشتند. اما پس از 

روز یکشنبه، او دوباره زنده شده و به آسمان  گذشت سه روز از مرگ حضرت عیسی،

 ....................................................................................................................................... است. رفته

کند یماما کتاب آسمانی قرآن، کشته شدن و به صلیب کشیده شدن حضرت مسیح را رد 

آنها مسیح را نکشتند و به صلیب نکشاندند بلکه شخص دیگری را اشتباهاً »فرماید: و می

به جای او به صلیب کشاندند و خودشان هم یقین به این موضوع نداشتند، بلکه خداوند 

 .                                                              (958-957نساء، )«.او را به سوی خود باال برد

که در زمان ظهور آری، خداوند او را از شر دشمنانش حفظ کرده و به آسمان برد تا این

 آورده اند حضرت نماز بخواند.حضرت مهدی)عج( به زمین برگرداند و او پشت سر آن

هلل! ادر خدمت آن حضرت بودند هر گاه گرسنه می شدند، می گفتند: یا روح ی کهحواریون

پس عیسی دست می زد به زمین در هر جا که بود، و دو گرده نان از  ،ایمگرسنه شده 

برای هر یک بیرون می آورد. پس گفتند: یا روح اهلل چه کسی از ما بهتر است؟ هرگاه 

می خواهیم، ما را طعام می دهی و هرگاه می خواهیم، ما را آب می دهی. ما ایمان آورده 

 بهتر از شما کسی است که»فرمود:  )ع(ت عیسی ایم به تو و متابعت تو می کنیم. حضر

از  )ع(. پس از آن، اصحاب عیسی «به دست خود کار می کند و از کسب خود می خورد

 کسب خود معاش می کردند. 
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 السّالم علیه لقمان حکیم -3-1-8

یکی از حکمای صالح و وارسته ی بزرگ تاریخ است، که نامش دو بار  )ع( لقمان حضرت

وی از اهالی  .یکم ( به نام اوستودر قرآن مجید ذکر شده ، و یک سوره قرآن ) سوره سی

های درشت بود ، او مدتی چوپان و بوده، از این رو سیاه پوست و دارای لب« سودان»

د، سپس بر اثر بروز حکمت از او، اربابش او اسرائیل بواز ثروتمندان بنی یکیی برده

.                                                                                            .ساخت آزاد  را

لقمان علیه السّالم در دهمین سال حکومت داوود علیه السّالم به دنیا آمد ، او بنده ای 

را در میان بیابان ها گذراند.وی از کسانی است که عمر  صالح بود ، که اکثر عمر خود

طوالنی کرده ، و همواره با پیامبران محشور بوده ، به طوری که با چهارصد پیامبر ، 

 ..                                    مالقات نموده و از گفتار معنوی آنها بهره جسته است

رآن قسمت هایی از سخنان حکمت آمیز دارای مقام حکمت بود، و ق )ع(حضرت لقمان 

 به با کار و تالش ی در رابطهیش اندرزهایکی از آنها این مرد الهی را بازگو کرده که 

 ا،ر فرزندش تنها نه گویی خود، گهربار اندرزهای و پندها در حکیم لقمان .فرزندش است

مخاطب قرار داده و ا در طول تاریخ و قرون و عصار پس از خود، ر بشر ابنای همه بلکه

با انتقال حکمت های گرانبها و ارزشمند، آنان را با اسرار و رموز زندگی سالم آشنا ساخته 

 هحکیمان های توصیه و بیانات جمله آن از و و راه سعادت و کمال را به آنان نشان می دهد

      است.الش ت و کار با ارتباط در او
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 .                                                                                 :فرمود پسرش به حکیم لقمان

 اشدب پرفایده هرچند نداری را آن انجام توان که کاری انتخاب از که، باد تو بر فرزندم -

 .        .                                                                                         .بگذری

 .     ..کننده اسراف نه و )،خسیسبخیل(ممسک نه باش، رو میانه( درکارها) فرزندم، -

خود کمک مخواه مگر ازکسی که در انجام حاجت و همراهی تو  کارهای در فرزندم -

     .                                                                                      اجرت بگیرد.

 .                                                                          .مکن اضطراب کارها در فرزندم، -

 .                                                                                .مکن تدبیر بی کاری هیچ فرزندم، -

 .                                                                               .میفکن فردا به را امروز کار فرزندم، -

        .                             .کن شمرده کار مبر، کار به( نسنجیده) ناشمرده فرزندم، -

را خوردم و تلخی آن را چشیدم، اما  ها(مزه از خانواده کدوئیتلخ ای)میوهحنظل فرزندم –

     .                                                       تر نیافتم.چیزی را از فقر و ناداری تلخ

 فقر هب مبتال هرکس زیرا شو، فائق ناداری و فقر بر حالل کسب از استعانت با فرزندم،  -

 و هگشت ضعیف عقلش و شده ایجاد دینش در خدشه:  گردد مبتال خصلت سه به شود

 ین سه، این است که پیش مردم خوار و خفیف گردد.ا از باالتر و رود می برباد مروتش

 الهی پیامبراندیگر  -3-1-9

  انبیاء سوره 81، قصص سوره 17هود، سوره 37 آیات براساس

 حضرت دامداری، و کشاورزی ابراهیم حضرت ، تجارت صالح و هود حضرت شغل

 .است بوده ،کارگری و دامداری شعیب حضرتو شغل  دامداری و زراعت ایوب و یعقوب
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 (صلی اهلل علیه و آله) محمدحضرت  -3-1-11

 شاندخو بلکه کرد،می تشویق شغل داشتن به را مسلمانان تنها نه( ص)اسالم  پیامبر

 هب ایشان اشتغال از که است موجود هاییگزارش بعثت، از پیش از .می کردند کار نیز

ر، پد از است شده گفته و کردمی شبانی مکه اطراف در او. دهدمی خبر تجارت و شبانی

 .                                       .اش و عبدالمطلب شترانی برای او به جای مانده بوددایه

 ؛است نکرده مبعوث را پیامبری هیچ خداوند فرمود،مى( ص)پیامبر گوید،مى ابوهریره

ند فگوسفند بوده است، یکى از اصحاب گفت آیا شما هم چوپان گوس چوپان اینکه مگر

م. کردبراى اهل مکه چوپانى مىکمیاید؟ پیامبر)ص( فرمود، آرى من در مقابل اجرتبوده

گوید: کند، مید)ع( اشاره میواو همچنین ضمن این که به چوپانی حضرت موسی و داو

 «(نزدیکی مکه در مسکونییک منطقه ). بودم اجیادام در من نیز چوپان گوسفندان خانواده»

گاه عموی خود را در سفرهای  کودکی از او. بود تجارت( ص)پیامبر مشاغل دیگر از

که شانزده ساله بود با عمویش زبیر در سفرهای  کرد. هنگامیاش همراهی میتجاری

 خدیجه شد.ی دیگران به تجارت مشغول میرفت و با سرمایهتجاری به یمن و شام می

 شنید ار( ص)پیامبر پاکی و صداقت وقتی بود، بازرگان و محترم بانویی که خویلد بنت

افرتى ی وی مسسرمایه با بازرگانى منظور به که نمود پیشنهاد و فرستاد او پیش کسى

الزحمه بیشترى به آن حضرت خواهد پرداخت و به شام نماید و تعهد نمود که حق

هم همراه او خواهد نمود. پیامبر)ص( این پیشنهاد را پذیرفت و  خدمتکار خود میسره را

     م رفت و سود زیادی به دست آورد. همراه کاالهاى بازرگانى خدیجه و میسره به شا

 با که کندمی معرفی کسانی را خود پدران دیگر و( ص)رسول حضرت( ع)هادی امام

 د. شکشت و کار مشغول میبهکشاورزی.پیامبر)ص(در زمین کردندمی کار خود هایدست
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 (ص)پیامبر عملی یسیره در کارکسب  و -3-2

 :می دهیم قرار بررسی مورد بخش سه در موضوع این

 .                                                                    ترغیب مسلمانان به کسب و کار -3-2-1

 کرده استفاده معاش، کسب اهمیت دادن نشان برای مناسب هایفرصت از( ص)پیامبر

( )از دسترنج خود بخورید «أَیْدِیکُم کَدِّ مِنْ کُلُوا » که شدمی متذکر را مسئله این همواره و

ان ایشان با این بی .ترین کسب را کار با دست، و خرید و فروش مشروع دانستو پاکیزه

 کرد، مردم را از استفاده از دستمعاش میرنج خود امرار  د پیامبر)ص( از دستوکه داو

 .                                                                                .رنج دیگران منع نمود

 ار چرندگان و پرندگان غذای رویش، از پس اگر حتی را؛ بذر و نهال کاشتن( ص)پیامبر

ر کند اگداند، همچنین تأکید میگناهانش میی رای اجر و پاداش و صدقهدا کند، تأمین

ار فردی زمینی دارد که توان کشت و زرع بر آن را ندارد، باید آن را به برادر خود واگذ

 .                                                                         کند، تا وی به زراعت بپردازد.

کمک نزد پیامبر)ص( آمد، پیامبر)ص( به او مقداری پول  طلب برای فردی که زمانی

رنج خود  داده و دستور داد تا ریسمانی بخرد و به هیزم کشی همت گمارد تا از دست

اگر یک نفر از شما بر دوش خویش هیزم کشی کند، بهتر از آن »استفاده کند و افزود: 

 .                                                                      . «است که از کسی چیزی بخواهد

خبر شد، دستان سعد بن معاذ از شدت کار پینه بسته است، دستانش  هنگامی که باو 

آتش جهنم هیچ گاه این دست را نخواهد سوزاند، این دستی است » را بوسید و فرمود:

اده کند، خداوند رنج خود استف که خدا و پیامبرش آن را دوست دارند. هر کس از دست

 . «با نظر رحمت به آن نگاه می کند
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.     .                                                 منع مسلمانان از مفاسد اقتصادی -3-2-2

 گرفتار از را مردم همواره و دانسته پسندیده را مشروع هایراه از درآمد کسب( ص)پیامبر

در معامله را ناصحیح دانسته، از فروش  غشّ وی داد.شدار میه اقتصادی، مفاسد در شدن

 «مَنْ غَشَّ مُسْلِماً فِی شِرَاءٍ أَوْ بَیْع  فَلَیْسَ مِنَّا»شیر مخلوط با آب برحذر داشت و فرمود: 

)هر کس در خرید و فروش غشّ کند، از ما نیست(. ایشان احتکار را نیز منع کرده و 

کس کاالیی را چهل روز احتکار کند، تا به قیمت هر »محتکر را ملعون دانست و فرمود: 

ناهش ی گباالتری بفروشد، اگر تمام پولی را که از این راه کسب کرده صدقه دهد، کفاره

                                                                                                                    ......................................................................................................................................«نخواهد شد

ردم را از ربا خواری اکیدا منع کرده و ضمن این که گناه آن را م همچنین( ص)پیامبر

و هشدار ها، رباست(. ا)بدترین کسب« رِّبَاشَرُّ الْکَسْبِ کَسْبُ ال»بسیار بزرگ دانست، فرمود: 

داد که خداوند درون رباخوار را از آتش جهنم مملو خواهد کرد و تا هنگامی که یک 

گیرد. وی پول نزد او باشد، پیوسته مورد لعنت خدا و مالئکه قرار میقیراط از این

ا صورت گرفته آن ای بر اساس ربدید معاملهرباخواری را ساقط اعالم کرده و هر جا می

 د. کردر روز قیامت اعالمهمراه پیامبران و شهیدانزد. او تاجر امین و راستگو رارا به هم می

 .                                      یامبر)ص( در جهت اشتغال مسلماناناقدامات پ -3-2-3

 که یجای تا را الزم امکانات کسب، و کار به اشتغال به مردم تشویق بر عالوه( ص)پیامبر

ال ینه و ایجاد اشتغمد در فقر بردن بین از برای او .کردمی فراهم کار این برای بود، ممکن

بست. تا مهاجران برای مهاجر و انصار، میان ایشان به منظور مساقات و مزارعه قرارداد می

 .          های انصار نیز باالتر رود. بدون زمین به کار گماشته شده و بازدهی زمین

وران در همچنین لغو انحصار تجارت توسط پیامبر)ص( منجر شد، کشاورزان و پیشه

ی سرمایه به تجارت های اقتصادی شرکت کرده و با عقد قرارداد مضاربه و تهیهفعالیت

 بپردازند. 
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قدامات ا دیگر از کردن، آباد یا داشتننگه آباد منظور به مردم به بایر و آباد امالک واگذاری

شد، اقطاع نام داشت. به پیامبر)ص( بود. این امالک که تحت شرایط خاص واگذار می

های اقتصادی از جمله ساخت واحد مسکونی، بازار و احیای موجب این عمل فعالیت

 دیگر . ازاراضی موات رونق یافت و تعداد زیادی از مردم مدینه به کار مشغول شدند

نه های مدیبازار کنترل که آنجا از. بود بازار ایجاد زاییاشتغال راه در( ص)پیامبر اقدامات

در دست یهود بود، ایشان بازار دیگری برای مسلمانان در نظر گرفته و در مسجدالنبی 

 .                                  .مکانی تعیین کرد و اعالم نمود مالیاتی از آن گرفته نخواهد شد

با  خصوص به اقتصادی اوضاع ساماندهی راستای در( ص)پیامبر اقدامات ینتیجه در

ی تازه تأسیس مسلمان، شرایط افزوده شدن بر تعداد مهاجران مکی به مدینه، جامعه

 .اقتصادی تا حد زیادی بهبود یافت و احکام اسالمی در معامالت مردم راه یافت

 

 ائمه اطهار علیهم السالمغل اشم -3-3

تاریخی و روایی در مورد منبع درآمد و هزینه زندگی ائمه)ع( به دست آنچه که از منابع 

ترین منبع در آید؛ این است که امامان شیعه نیز مانند دیگر مردم آن زمان، مهممی

سال  15آمدشان از راه کشاورزی و تجارت بوده است؛ مانند امام علی)ع( که در طول 

حفر چاه اشتغال و کاشت نخل خرما  ، دوری از مسائل سیاسی و حکومتی، به کشاورزی

داشت. همچنین امام باقر)ع( نیز عالوه بر جلسات درس و تعلیم علوم و معارف دینی، 

کردند، به فقرا که از محصول زراعت خود، امرار معاش میدارای مزرعه بودند و ضمن این

دانید میگونه که البته همان .کردندو مستمندان نیز از همین محصوالت کمک می

امامانی؛ مانند امام موسی کاظم)ع( مدت بسیار طوالنی از عمرشان را در زندان بسر 

جا به شهادت رسیدند، و یا امام حسن عسکری)ع( که سر انجام در همانبردند تا اینمی

ردند، ککه در محاصره نظامی بود، اینان نیز از ارثی که به آنها رسیده بود، امرار معاش می
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ادی از ائمه نیز به سبب عداوت و دشمنی حاکمان جور به شهادت رسیدند و عمر و تعد

 .طوالنی نداشتند

امامان شیعه عالوه بر این، از آن جهت که ولی امر مسلمان بودند، شیعیان و پیروانشان 

ورت ضرورت از آن طریق صکردند، بدیهی است که در خمس و... را به آنان پرداخت می

شایان توجه است؛ ائمه)ع( .ند قسمتی از هزینه زندگی خود را تأمین کنندتوانستنیز می

گاه دچار اسراف و تبذیر که از توان مالی برخوردار بودند، اما در مخارج زندگی هیچبا آن

تر از شئونات خود از متاع دنیا بهره شدند، حتی گاهی به حسب شرایط، کمنمی

نموند؛ مانند حضرت علی)ع(، اقل اکتفا میگرفتند، و از خوراک و پوشاک به حدمی

أَلَا وَ إِنَّ إِمَامَکُمْ قَدِ اکْتَفَى مِنْ دُنْیَاهُ بِطِمْرَیْهِ وَ مِنْ طُعْمِهِ » :فرمایدکه خود میچنان

اه باش امام شما از تمام دنیایش به دو جامه کهنه، و از خوراکش به دو ؛ آگ«بِقُرْصَیْه

 .قرص نان قناعت نموده است

 (کار از دیدگاه امام علی )ع -3-4

امام علی)ع( که نمونه عالی انسانی و الگوی جامعه بشری و اسوه تقوی و فضیلت بود، در 

خصوص کار و کشاورزی، باغداری، حفر قنوات و بهره برداری از آب و خاک، تمام همت 

ته پینه بسخود را بکار می برد، حضرت علی)ع( آنقدر کار بدنی انجام میداد که دستش 

 .وترک بر می داشت و بیشتر مواقع تاول می زد

 شرایط انجام کار -3-4-1

حضرت علی)ع( انجام موفقیت آمیز کار و دریافت نتیجه مفید را منوط به چند شرط 

             :می داند و توصیه دارد که در هنگام انجام کار و قبل از آغاز این چند شرط تحقق یابند
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ای تجار و »: در این زمینه موال)ع( می فرمایند: فراگیری احکام کارآموزش و  (الف

     .  .                             «کسبه اول احکام تجارت را بیاموزید و بعد تجارت کنید

هر کس بدون علم »موال امیرالمومنین)ع( در مورد آشنایی بافنون تجارت می فرماید: 

 .             .«ی رود به صورتی که از آن بیرون نمی آیدتجارت کند در منجالب ربا فرو م

: حضرت علی)ع( ضمن تجلیل از کارگران اهل علم و صاحب فن تعهد و درستکاری ب(

ان اهلل یحب العبد المحترف االمین: خداوند انسان صنعتگر متعهد و درستکار »می فرماید: 

. .                                                                                   «را دوست می دارد

حضرت علی)ع( در مورد انجام کار توصیه می نماید که کار با دقت  :دقت و کیفیت  ج(

:         و کیفیت انجام پذیرد و کیفیت فدای سرعت نگردد در این مورد می فرماید

و اطلب تجوید فان الناس ال یسئلون فیم فرغ من العمل انما التطلب سرعه العمل »

هیچگاه سعی نکن که کار را با عجله به پایان رسانی بلکه ) «یسئلون عن جوده صنعه

تالش کن تا آنرا خوب انجام دهی چون مردم نمی پرسند که در چه مدت این کار را 

 (.ال می کنندؤانجام دادی؟ بلکه از کیفیت آن س

                                                                                        .............................................................امام علی)ع( سیره عملی -3-4-2

 :مدیریت کار. -3-4-2-1

خود از میان ایشان امام علی)ع( در نامه مالک اشتر می نویسد بر سر هر کاری از کارهای 

گی درئیسی بگمار، کسی که بزرگی کار مقهورش نسازد و بسیاری آنها سبب پراکن

کارگزاران شایسته را »همچنین امام علی)ع( در نهج البالغه می فرماید: خاطرش نشود.

در میان گروهی بجوی که اهل تجربه هستند و از خاندانهای صالح، آنها که در اسالم 

از  تر است و دارند اینان به اخالق شایسته ترند و آبرویشان محفوظ سابقه ای دیرینه

                                        .......................................« کاری بیشتر رویگردانند و در عواقب کارها بیشتر می نگرند.مع ط
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 در میان هستای مالک بدان با این همه نفعی که برای تجار » امام علی)ع( می فرماید: .

 آنانآنهم بصورت قبیح و زشت، ای مالک از احتکار ،آنان گروهی تنگ نظرند و بخیل

بشدت جلوگیری کن چرا که پیامبر اکرم)ص( از آن منع کرده است باید فروش اجناس 

با شرایط آسان و بدون سختگیری انجام گیرد و با ترازوی عدالت باشد، نرخهایی هم باید 

 .«بگذاری که نه به فروشنده اجحاف شود و نه به خریدار

مردم روزیخوار خراج و »ماید: ایشان در فراز دیگری از نامه خود به مالک اشتر می فر 

خراج گزارنند ولی باید پیش از تحصیل خراج در اندیشه زمین باشی زیرا خراج حاصل 

نشود مگر به آبادانی زمین و هر که خراج طلبد و زمین را آباد نسازد شهرها و مردم را 

 .«هالک کرده است و کارش استقامت نیابد مگر اندکی

 :وجدان کاری -3-4-2-2

وجدان کاری و توجه به کیفیت کار از جمله مواردی است که در پیشرفت و  داشتن

کارایی جامعه نقش بسزایی دارد و امام علی)ع( به این مهم توجه ویژه فرموده و آنرا در 

قالب لزوم فراگیری علم و دانش مربوط به حرفه ها، وجدان کاری و انصاف مورد تاکید 

ای تجار و کسبه اول احکام تجارت را بیاموزید » وده اند:قرار داده اند. از جمله اینکه فرم

بعد تجارت کنید به خدا قسم ربا خواری در این امت از راه رفتن مورچه بر سنگ پنهان 

 .«تر است
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 : دفاع از حقوق کارگران -3-4-2-3

 امام علی)ع( به کارگر توجه ویژه ای فرموده اند و ضمن تکریم کار و کارگران و صنعتگران

آنها را محبوب خداوند معرفی میکنند و اساسا در زبان دین، هر کار مقدسی، یا هر فرد 

صاحب صنعت نیکوئی، بعنوان محبوب خداوند معرفی می شود و امام علی)ع( در رابطه 

 .«داردیمصنعتگر متعهد و درستکار را دوستخداوند انسان»: فرمایدبا صنعتگر متعهد می

روایت هم از افراد کارگر و خالق، تکریم به عمل می آورد و آنها را امام علی)ع( دراین 

ستایش می کند و هم به تعهد اشاره دارد یعنی افراد اهل کار و با تعهد محبوب خالق 

هستند و کسانی که این دو صفت را با هم داشته باشند خدمتگزاران واقعی جامعه هستند 

ملعون و نفرین شده هستند  » می فرماید:و در جای دیگر برای دفاع از حقوق کارگر 

و در روایتی پیامبر اکرم خطاب به امیرالمومنین  «که در ستمزد کارگر خیانت کند انیکس

هر کس مزد کارگر را ندهد  /من منع اجیرا اجره فعلیه لعنه اهلل یا علی» :فرماید می

 .«خداوند او را لعنت می کند

جامعه دارد لباس کارگر را لباسی ارزشمند می  امام علی)ع( بخاطر ارزشی که کار در 

 :دفرمای داند که انسان را جاودانه می کند و از پوسیدگی و نابودی حفظ می نماید. می

لباس کار و تالش تو را جاودانه و پایدار می کند و کهنه و پوسیده نمی شوی و تو را »

علی)ع( برای حمایت از امام  .«ماندگار می نماید و از نابودی تو جلوگیری می کند

دهد: از لباس زمستانی و تابستانی مردم و همچنین از قوت روزانه و کارگران دستور می

 .وسیله ای که با آن کار می کنند خراج نگیرید
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 : حمایت از تولید کنندگان -3-4-2-4

 تولید کنندگان در هر جامعه ای باید محترم شمرده شوند و مورد حمایت قرار گیرند تا

هم به لحاظ اینکه اهل کار و فعالیت می باشند و هم چرخهای اقتصادی جامعه را بحرکت 

در می آورند بعنوان الگوهای عملی جامعه معرفی گردند تا مایه رونق کار شکوفایی 

 امنیت شغلی و اقتصاد مملکت شوند در جامعه ای که تولید کنندگان و کارگران آن از

نیستند رغبت چندانی برای کار و فعالیت در بین عامه پشتیبانی و حمایت برخوردار 

ای مالک »مردم وجود ندارد امام علی)ع( در همین خصوص به مالک اشتر می فرماید: 

اینک سفارش مرا در حق بازرگانان و پیشه وران بپذیر و در باره آنها به کارگزارانت نیک 

که با سرمایه خود به این سو  سفارش کن خواه آنان که در یک جا مقیم اند و خواه آنان

همچنین امام   .«و آن سو سفر می کنند و با دسترنج خود زندگی را سپری میکنند

 کار هک ای اندازه  به کشاورزان تخفیف بده به»علی)ع( خطاب به مالک اشتر می فرماید: 

شود و باید سبک ساختن کار آنها بر تو گران نیاید، زیرا تخفیفی که به آنها  اصالح آنها

داده ای اندوخته ای است که با آباد کردن شهرها و زینت دادن حکومتت به تو باز می 

 ...................«گردد. ویرانی مملکت همیشه بر اثر بیچارگی و دست تنگی ملت پدید می آید

           :فرماید تجلیل از دامداران و تشویق این قشر زحمتکش میامیرالمومنین)ع( در 

هر کس یک گوسفند نگهداری کند، مالئکه روزی یکبار او را دعا می کنند و هر کس »

دو گوسفند نگهداری کند مالئکه او را روزی دو بار تقدیس و دعا می کنند و هر کس 

می کنند و می گویند این گوسفندان  سه گوسفند و باالتر، او را به عدد گوسفندان دعا

 بر تو مبارک باشد.
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 : کار در مورد( ره)خمینی امام سخنان -3-5

 که همانطور یعنی احترام و ارزش و است قایل ارج کار برای و ارزش کارگر برای اسالم

 را کارگری هر یا زارع، کارگر، فرد کند،می توصیف را مجاهد مرد یک عالم، فرد یک

 هستند، قدهم همه دارد، که هاییرگ این که ایشانه مثل ؛همند مثل شانهمه گویدمی

 ....  هستند هم مثل

 : امور در استقالل داشتن -3-5-1

 کار کشاورزی امر در کنیممی کار کجا هر در ما که کنیم را موضوع این ادراک باید ما

 باشیم مستقل باید ما و ایممستقل ما که کنیم تلقین خودمان به خودمان باید کنیم،می

 . است محتاج کشورمان که اموری برای کنیم دراز دیگری به را دستمان نباید و

 : کارها در نظم -3-5-2

 که جا هر در کارگران همه و معادن کارگران ها،کارخانه کارگران باید که مطلب یک

 هر در را نظم که اینست کنند آن به توجه هستند کشور جای هر در کارمندان و هستند

 لعم انجام بخواهند نظمیبی با کاری محیط در باشد بنا اگر. کنند مراعات هست کجا

 ظایفو به خودشان، اسالمی وظایف به نتوانند آنها که شودمی موجب نظمیبی این کنند،

 خاصی نظم یک به کارمندان و کارگرها همه که الزمست پس. کنند عمل خودشان ملی

 .برسند اهللانشا مطلوب نتیجه به که کنند عمل اندرأس در که آنهایی به کردن گوش یا و
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 حفظه اهلل تعالیمقام معظّم رهبری در کالم  کار و اشتغال -3-6

 .                                                                                         وجدان کاری -3-6-1

 .                     دارای وجدان کار باشد، محصول کار او خوب خواهد شد. اگر ملتی -

روع کنیم و شتذکری که می خواستم عرض کنم این است که دو چیز را از آغاز سال  -

به عنوان شعاری برای خودمان قرار بدهیم. آن دو چیز عبارت است از وجدان کار و 

 .                                             است.تماعی که دو شاخص بسیار مهم انضباط اج

هر کس و در هر کجا که هستیم، وجدان کار را در کاری که به گردن گرفتیم و تعهد  -

 کردیم، رعایت کنیم. 

 .                                                                                                                  کیفیت  -3-6-2  

 .                               محکم کاری و استحکام و باال بردن کیفیت کار را مراقب باشید. -

 یک کار اساسی بایستی به بهترین کیفیتها عرضه شود، تا ماندگار باشد. -

  .                                                                                                       اشتغال  -3-6-3 

 .                   االن مسئله ی اشتغال حقیقتاً جزو چند مسئله ی درجه ی اول ماست. -

 و اگرامروز مسئله ی اشتغال در کشور ما یک مسئله ی بسیار مهم و اساسی است  -

برنامه ریزیِ خوب و کارآمد و عمل جدی دنبال این عنوان وجود داشته باشد، به وضوح 

  .                                                     مشکالت بتدریج کاهش پیدا خواهد کرد.

 و پرداختن به مسئله ی اشتغال و فعالیت تولیدی و مفید، وظیفه یی است که از معنا -

  .                                                           جمهوری اسالمی می جوشد. مفهوم

پرداختن به مسئله ی اشتغال یکی از مهمترین گره گشاییها در کار مردم است و گره  -

 گشایی، سیره ی علوی است.
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 معنایمحور همه ی سیاستهای کالن اجرایی باید ایجاد اشتغال در کل کشور باشد.  -

ی به کار، فرصت تالش و فعالیت به دست بیاورد اشتغال این است که جوانِ مستعدِ آماده

تا هم نیاز شخصی خود را از این راه برطرف کند و هم به پیشرفت و آبادانی کشور و 

 .                                                                                          رونق اقتصادی آن کمک کند.

 . گرانی را مهار کرد و رفتبا اقتصاد مقاومتی می توان به جنگ بیکاری و رکود  -

 .                                                                                                            کارمند  -3-6-4

   توان و استعداد و ابتکار خودتان استفاده کنید.در محیط کار، سعی کنید از همه ی  -

    .                                                           ماهیت کارِ کارمند، خدمت است. -

 یط کار برای اسالم و مسلمین است.محیط کارمندی، محیط شرافت و پاکدامنی و مح -

 ت یا به کم کاری بگذرد.نگذارید ساعتی از ساعات کار شما، به بطال -

 .                                                                                                                           کارگر  -3-6-5

 .                               استقالل ملت و کشور، به تالش و زحمت کارگران بستگی دارد. -

  ت می کنید، این یک عبادبرای توسعه و پیشرفت کشور  (کارگران)این کاری که شما  -

.                                                                                             قطعی است.

 .           . بار اصلی تولید روی دوش شماست.شما کارگرها نقش مهمی در کشور دارید -

 .                            ار ما و نظام جمهوری اسالمی است.قشر عزیز کارگر مایه ی افتخ -

 ارزش کارگر آنقدر واالست که پیغمبر دست او را بوسید. -

 



 

 

 

 

 

 

 :  چهارمصل ـف

 در زندگی ارزش کار 

 

 

 ارزش اخالقی کار -4-1-1

ازد سدر آدمی زنده می کار، فرد را از بیکاری و تنبلی جدا کرده و انگیزه سعی و کوشش را

و باعث تربیت اخالقی و پرورش شخصیت فرد می گردد. کارکیمیاست و مس وجود 

فاسد کننده، خود را  از بیکاریانسان را به طال تبدیل می نماید. انسان مجاهد با دوری 

 .…………………………سازدبه تعالی اخالقی و جهاد معنوی نزدیک می
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 .                                                                                             ارزش عبادی کار -4-1-2

که است چنان اسالم کار و طلب روزی حالل را باالترین عبادت، معرفی نموده

 .                  «العبادة سبعون جزاً افضلها طلب الحالل»: فرمایدپیامبراکرم)ص( می

(                  .حالل است عبادت هفتاد جزء دارد برترین آنها کار و کوشش برای بدست آوردن روزی)

 عرق از پیشانیکار،  گوید: دیدم امام باقر)ع(مشغول کار است و در اثر شدتشخصی می .

 سجاد)ع(باشد، او چقدر مبارکش می ریزد، با خود گفتم: این مرد بعید است جانشین امام

انداخته است! به منظور  حریص به دنیا است که این اندازه خود را در راه آن به زحمت

موعظه و نصیحت او، به حضورش رفتم، به او گفتم: خدا تو رااصالح کند، تو از بزرگان 

تی، در این ساعات گرم و آتشین روز، خود را برایدنیا به زحمت انداخته ای؟! قریش هس

 .                                                 !اگر اجل فرا رسد، جواب خدا را چه خواهی داد؟

به خدا قسم  اگر مرگ در این حال فرا رسد،»حضرت بعد از شنیدن سخنان من فرمود: 

مردم حفظ  خواهم خود را از منت تو ودا هستم و به این وسیله میمن در حال اطاعت خ

 .نمودی و هدایتخواستم تو را موعظه کنم ولی تو من را موعظهراوی گفت: من می «.کنم

 .                               شود:در این روایت نکات درس آموز و فرهنگ سازی مشاهده می

                                                      .کندکار را مایه افتخار و بندگی معرفی می .2 .داندحضرت کار را اطاعت خداوند می. 1

دند کربا توجه به این که معصومین علیهم السالم به شدت از قسم خوردن پرهیزمی. 3

.                                   .کندبرای تصحیح اندیشه افراد در مورد ارزش کار قسم یاد می

کنم در من به کارگران سفارش می»خصوص فرموده است: این مقام معظم رهبری در 

هر بخشی و در هر جایی که مشغول هستند کار را عبادت بدانند. این کاری که شما 

یک عبادت قطعی است. به مسئوالن هم سفارش  کنیدبرای توسعه و پیشرفت کشور می

کارگر و محروم و مستضعف و این مردم مؤمن را بدانند. کارگران کنم که ارزش طبقات می

 «.قدر خود را بشناسند و بفهمند که وجود آنها چقدر در سرنوشت یک ملت مؤثر است
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 آثار کار در زندگی انسان -4-2

 ار آدمی کمال و پیشرفت موجبات و دارد انسان روح و جسم  کار تأثیرات مثبتی بر

 :از عبارتند آثار این جمله از آوردمی فراهم

 افزایش احساس عزت و شخصیت  -1-1-9

یکی از مهم ترین تأثیرات شگرف کار در مسأله شخصیت سازی آن نهفته است. انسان

ها از نگاه قرآن همانند هیوالی نخستین و ماده ابتدایی هستند که قابلیت پذیرش هر 

می رسند. قوه اختیار و استعداد های مختلف لیتاگونه تغییر و تحولی را دارند و به فع

 .                  سازد.تغییر و تحول در آدمی است که او را از سایر موجودات متمایز می

داند که قابلیت تبدیل از این رو استاد عالمه حسن زاده آملی انسان را جنس االجناس می

ح انسان وجودی الهی بر اساس تعابیر روائی، رو. یابدو تحول به هر ماهیت نوعی را می

دارد و در ابتدا همانند لوح سفیدی است که هیچ نقطه تاریکی در وجود او نیست ولی 

دهد بر درخشانی یا تاریکی آن رفته رفته با اعمال و کارهایی که با اختیارخود انجام می

ود شبا هر کار خطا، نقطه تاریکی روی آن پدیدار می شود تا جایی که سیاه می. افزایدمی

  .                                                        .دهدهای خود را از دست میو قابلیت

از جمله نتایجی که کار به دنبال دارد افزایش عزت و شخصیت آدمی است و باالترین 

بدیهی است که هر چیزی که باعث ، بی نیازی بنابه فرموده پیامبر)ص( عزت نفس است

خصیت انسان در نظر خودش و دیگران باشد، شایسته تکریم و تعظیم محترم شدن ش

 .............است و به همین دلیل است که در اسالم کار مورد احترام و شایسته تکریم است
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خداوند در آیاتی از قرآن به صراحت از شاکله و شخصیت وجودی انسان که با عمل 

که رفتارهای آینده آدمی نیز بر اساس شود سخن می گوید و تأکید می کند ساخته می

تِلْکَ أُمَّۀٌ قَدْ »: همین شخصیت و شاکله وجودی بنا نهاده می شود. آنجا که می فرماید

متى بهر حال آنها ا ؛«یَعْمَلُون کاَنُواْ عَمَّا تُسَألُونَ لَا وَ  کَسَبْتُمْ مَّا لَکُم وَ کَسَبَتْ مَا لَهَا  خَلَتْ

ید کنچه کردند براى خود کردند شما هم هر چه بکنید براى خود مىبودند و رفتند و هر 

.                                        .کردند بازخواست نخواهید شدشما از آنچه آنان مى

گوید: امام صادق)ع( مرا دید که دیر به بازار برای انجام کار خود بن خنیس میمعلی 

برخالف کسانی که کار   .و بزرگی خود بیرون برو روم فرمود: صبح زود بطرف عزتمی

کنند، رئیس مذهب کارگر به چشم حقارت نگاه می دانند یا بهرا برای خود ننگ می

 .شمرد شیعه، کار را سبب و عزت کارگر می

 کسب آرامش و آسایش -4-2-2

ه کداند های ناشی از آن میشهید مطهری تمرکز خیال را موجب انضباط فکری و توفیق

انسان همواره در پی  .در واقع ناشی از کار و کنده شدن از افکار پراکنده و بیهوده است

بدست آوردن آرامش و آسایش در زندگی خویش است. برای رسیدن به این منظور از 

ها میل به جاودانگی دارند همواره در پی کند. از آنجا که انسانهیچ کاری فرو گذار نمی

           رند، سعادتی که سرشار از آرامشی ابدی و تمام ناشدنی باشد.سعادتی ابدی و پایدا

از نظر قرآن ریشه هر سعادتی در اندیشه و کار آدمی نهفته است. انسان برای رسیدن به 

آن باید در مسیر درست گام بردارد. از آنجا که جامعه از تک تک افراد تشکیل شده، 

 .                                        .و تنگاتنگ استرابطه فرد با جامعه رابطه ای مستقیم 
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کند که آرامش و سوره نحل با ارائه مثالی این معنا را گوشزد می 991خداوند در آیه 

آسایش جوامع در گرو اندیشه و کار نیک است، زیرا در شرایطی آرامش و امنیت به 

یاندیشد و کار کنند تا در نتیجه ها در مسیر درست بگردد که همه انسانجامعه باز می

 ....................................................................برکات از آسمان و زمین به سوی ایشان روانه شود

أَنْعُمِ فَکَفَرَتْ بِ وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْیَۀً کَانَتْ ءَامِنَۀً مُّطْمَئنَّۀً یَأْتِیهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن کلُ مَکاَن »

ی زند، سرزمین؛ خدا مثلى مى«اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِمَا کَانُواْ یَصْنَعون

هاى خدا رسید آن گاه منکر نعمتکه امن و آرام بود و روزیش از هر طرف به فراوانى مى

 .کشیدده گرسنگى و ترس بر آنها کردند پرشدند و خدا به سزاى اعمالى که مى

 تمرکز خیال -4-2-3

کار و فعالیت موجب سرگرمی فکری است یعنی فکر انسان متوجه اصالح کار خویش 

است و این به نوبه خود دو نتیجه دارد یکی اینکه دیگر مجالی برای فعالیت قوه خیال و 

م کند که همواره منظماند و دیگر اینکه فکر انسان عادت میهوسهای شیطانی باقی نمی

کار کند از بی انتظامی و پریدن از شاخه به شاخه ای دیگر خالص گردد. بدیهی است 

که از اصول شخصیت آدمی همان استواری و استحکام و انتظام فکر اوست عالوه بر اینها 

کار و فعالیت و به مصرف رسیدن درست انرژیهای ذخیره بدن، به روح، صفا و به دل، 

دهد و بر عکسِ بیکاری، موجب کدورت و تاریکی روح را فراهم آورد شوع مینرمی و خ

: و موجب قساوت و سختی دل می شود چنانکه امام صادق)ع( به آن اشاره فرموده است

یظهر  و یکثر الفساد أیضاً یصیرون بالفراغ إلی غایۀاالشر و البطر حتی وکان الناس»

نمی داشت آدمی با فراغتی )بیکاری(که برایش  اگر کار نمی بود و ضرورت/ الفواحش

شد و تباهی و زشتکاری همه جا را پیش می آمد به ناسپاسی و سرمستی گرفتار می

 ......«گرفت.می
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که کار  کندمی اشاره مطلب این به حدیث همین از دیگری بخش در (ع)صادق امام  ..

 .ارددری و سقوط در امان نگاه میو اشتغال، آدمی را از ناسپاسی و سرمستی و بی بند و با

ها بر اساس اندیشه خود زند و انسانانسان است که نوع رفتار آدمی را رقم می یاندیشه

تواند درست اندیشه کند که بتواند سرنوشت خود را تعیین می کنند. انسان زمانی می

  .                                    قوه خیال خود را از اوهام و خیاالت باطل دور نگه دارد.

آویزد و این موجب خیال مرغی است بس پرواز کن که در هر آنی به شاخی خود را می

ها است. خیال یکی از دست آویزهای شیطان است که انسان را به واسطه بسی بدبختی

رین بهت کندبا کنترل قوه خیال انسان قادر استآن بیچاره کرده و به شقاوت دعوت می

مسیرها را بپیماید. بهترین راه کنترل خیال انجام کار و فعالیت است زیرا زمانی که به 

پردازد کمتر فرصت فکر کردن به امور مختلف را بدست می آورد و کار و فعالیت می

دهد. زمانی که عمل صالح و شایسته ای ش به کاری است که انجام میتمرکزبیشتر 

که حواس خود را متوجه خداوند و عملی که برای رضای او  انجام می دهد سعی دارد

دهد نماید و از خیال بد به دور باشد ولی زمانی که بیکار است ممکن است انجام می

   .نتواند بر قوه خیال خود تسلط یابد و اسیر اوهام می شود

غول مشاگر تو نفس را به کار »شهید مطهری در تفسیر کالم حضرت علی)ع(که فرمود: 

وقتی که انسان یک کار و یک » می نویسد:«نکنی او تو را به خودش مشغول می کند

شغل دارد آن کار و شغل، او را به سوی خود می کشد و جذب می کند و به او مجال 

 «.برای فکر و خیال باطل نمی دهد
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 سبب ایمان و مردانگی کار، -4-2-4

کار و )مال اصالح و تربیت و تنظیم  «االیماناصالح المال من » :امام صادق)ع(فرمود

بر تو باد که مال خود را اصالح » ایمان است. و در جای دیگر فرمود: کردن( ازتالش 

 .              «.گرددنیازی از افراد پست مینمایی، چه این از بزرگواری است و موجب بی

        دیدند، تعجبرا میخوانیم پیامبر اسالم)ص( هرگاه شخص بیکاری در حدیثی می

 شغلی ندارد، پرسیدند: آیا شغل و کاری ندارد؟ اگر در پاسخ می گفت:کردند و میمی

افتاد؟  پرسیدند چرا از چشم شمافرمودند: او از چشم من افتاد! مردم میحضرت می

 هگذارد وآن را تبافرمودند: انسان مؤمن هرگاه شغلی نداشته باشد، از دینش مایه میمی

  .کندمی

 پاداش فراوان -4-2-5

دنبال کار و فضل الهی  کسی که به اندازه آسایش خانواده اش»اند: امام هشتم)ع( فرموده

 ............................................................«می رود، پاداش او از رزمندگان در راه خدا بیشتر است

 .                                                               نکات مهمی در این روایت آمده: 

الهی خوانده شده نه درآمد زور و بازوی کارگر؛ چون خدا  کار و درآمد فضل و عنایت .1

کار و توفیق را فراهم کرده است. طبیعی است که این تفکر  به انسان توان داده و زمینه

                                                                                جوید. دارد و لحظه به لحظه از او استمداد مینگه می همیشه انسان را به یاد خدا

 .است و نیز خدمت به کشور و جامعه خانوادهبرآوردن نیاز  ترین وظیفه یک مردمهم .2

سته شده ممکن است از این دان این که پاداش کارگر باالتر از مجاهدان در راه خدا .3

دلگرمی در میدان نبرد بجنگند  توانند باجهت باشد که رزمندگان اسالم در صورتی می

  .نیازهای آنان را برطرف سازند که کارگران و کارمندان با کار و تالش در پشت جبهه
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 پاداش کار و تالش نه تنها به اندازه پاداش جهاد است بلکه در روایات جایگاه کارگر

هر کس از زحمت و »اند: که پیامبر اکرم)ص( فرمودهانبیاء شمرده شده چنان درجههم

تالش خویش روزی خود رابه دست آورد، در روز قیامت در صف پیامبران قرار گرفته و 

آری همچنان که انبیاء برای نجات بشر از گمراهی و  «.شد به ثواب آنان نائل خواهد

د کنمیکنند، یک کارگر و کاسب و تاجر نیز تالش میرهائی از سلطه طاغوت تالش 

داده به عزت و منان نجاتپذیری درمقابل دیگران و دشخانواده و جامعه را از ذلت

 .برسانند سربلندی

                                                                     رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه -4-2-6

ها اشاره کرد همانطور که در کار باید به رشد اقتصادی و شکوفایی ملتاز دیگر آثار 

ود شتعریف کار اشاره کردیم از خصوصیات آن این است که از طریق کار، کاالیی تولید می

گردد.همین امر گردد و در قبال انجام آن دستمزدی پرداخت مییا خدمتی عرضه می

به گردش در آمده و بر رونق اقتصادی آن شود که سرمایه اقتصادی یک جامعه سبب می

البته باید توجه داشت در اسالم کیفیت کار همواره بیشتر از کمیت آن  .افزوده شود

اهمیت دارد. از آنجا که اقتصاد باید هماهنگ با اعتقاد باشد کسب و کار باید هماهنگ 

اور حقایق را ببا نظام ارزشی اسالم باشد بنابراین اگر کسی اسالم را درست شناخت و 

بیند در اثر تربیت اسالمی خود را از آن نجات کرد خود را گرفتار شح نفس و بخل نمی

وَ الَّذِینَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَ الْایمَانَ مِن قَبْلِهِمْ ».:دهد زیرا از مکتب قرآن آموخته است کهمی

هِمْ حَاجَۀً مِّمَّا أُوتُواْ وَ یُؤْثِرُونَ عَلىَ أَنفُسِهِمْ یحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَیهِمْ وَ لَا یجِدُونَ فىِ صُدُورِ

 «الْمُفْلِحُونَ هُمُ فَأُوْلَئکَ نَفْسِهِ شُحَّ یُوقَ مَن وَ  وَ لَوْ کاَنَ بهِمْ خَصَاصَۀٌ
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و نیز سهمى از آن غنائم از آن کسانى از اهل مدینه است که در مدینه و در قلعه ایمان )

مهاجرین ایمان آورده بودند و هر مؤمنى را که از دیار شرک به  از جاى دارند و قبل

دهد در دل دارند و وقتى اسالم به آنان چیزى مىکند دوست مىسویشان هجرت مى

کنند و مهاجرین را بر خود مقدم خود نیازى به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمى

که بخل درونى خود را به توفیق  دارند هر چند که خود نیز محتاج باشند. و کسانىمى

 (.گیرند رستگارندخداى تعالى جلو مى

 فقر زدایی -4-2-7

ترین عامل فقر زدایی در جوامع روی آوردن به کار و تالش به شیوه صحیح آن اصلی

است حتی اگر فرد نخواهد برای دنیا و آخرت خود قدم بردارد و از فواید کار بهره مند 

ا کار و تالش خود در راستای اهداف عالی جامعه که یکی از تواند بگردد حداقل می

 .اهداف فقر زدایی و ارتقاء سطح اقتصادی افراد جامعه است گام بردارد

 توان دریافتهای مختلف هستند میبا نگاهی گذرا به جوامعی که دچار فقر و بدبختی

در این جوامع که عامل اصلی این معضالت اجتماعی عدم توجه به ارزش و اهمیت کار 

است به این معنا که تنبلی افراد باعث شده که به این وضع دچار شوند. از این رو خداوند 

عامل اصلی گرفتاری های بشر را رفتارهای آنان بر شمرده چنانکه در سوره نحل تأکید 

کند عمل و رفتار درست و صحیح انسان می تواند درهای رحمت الهی را به روی می

ید و آنان را به کمال سعادت در دنیا و آخرت برساند همچنان که کارهای انسانها بگشا

 .ناشایست می تواند منجر به کفران نعمت و در نتیجه سلب این سعادت شود

اگر کسی از شما گرفتار عسرت و تنگی شد باید : در حدیثی از پیامبر)ص(آمده است

  دوه )فقر( نسازد.دنبال کار برود و خود و خانواده اش را گرفتار غم و ان
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اگر مردی ریسمانی برگیرد و پشته هیزمی جمع کند و آن »: در جای دیگر می فرماید

را بر پشت خود نهاده بیاورد و بفروشد و بدینسان )با هیزم کشی( آبروی خود را نگاه 

 .                                     «.دارد بهتر از آن است که دست پیش کسی دراز کند

عالوه بر آن  ،ر و ناداری عامل بسیاری از انحرافات اجتماعی و فسادهای اخالقی استفق

اضطراب، ضعف روحی، بدبینی و بدگویی به همه چیز و  تواند موجب تشویش خاطر،می

به کفر و ( همه کس و حتی خداوند و مقدسات شود و سرانجام به تعبیر امام علی)ع

 .رویگردانی از دین بیانجامد

فرزندم !من از تهیدستی بر »: امیرالمؤمنین علی)ع( به فرزندش محمد حنفیه فرمودند

تو هراسناکم، از فقر به خدا پناه ببر که همانا فقر دین انسان را ناقص، عقل را سرگردان 

 «.و عامل دشمنی است

ه برای ماند بلکطبیعی است که آثار منفی فقر تنها در حیطه زندگی شخصی باقی نمی

عه دارای اثر تخریبی است. جامعه دل مرده و افسرده و وامانده از نشاط، نه تنها ارتقاء جام

ماند در حالی که معنوی نخواهد داشت بلکه در صحنه رقابت از دیگر جوامع عقب می

ای معنوی و الهی و در عین حال سالم و از نظر اقتصادی و علمی اسالم، خواهان جامعه

می باید واالترین مراتب معنوی و مادی را دارا باشد و اصوالً پیشرفته است. جامعه اسال

 .ها فرستاده شده استدین اسالم به همین منظور برای انسان

 

 

 

 

 

 

 



 17                                                 فصل چهارم: ارزش کار در زندگی                                          

 

 

  :اسالم نظر از بیکاری -4-5 

 سخت یزن اسالم در لذا و دارد دنبال به فراوانی هایزیان و مفاسد تنبلی سستی، بیکاری،

  است: شده بیان ذیل در عنوان هفت ضمن بحث این در که است شده نکوهش آن از

 : خداست غضب مورد بیکار، -4-5-1

 و است عزت موجب و خدا اطاعت جهاد، عبادت، باالترین ارزشمند، کار که طورهمان

 کاربی شخص و نادرست و نکوهیده و زشت بیکاری است، عالم پروردگار محبوب کارگر

 .                                                                    .است خلق نفرت و خدا غضب مورد

 یکاریب و زیاد خواب/ الفراغ کثره و النوم کثره یبغض اهلل ان: »کندمی نقل( ع)صادق امام

    ..                                                                         «خداست غضب مورد زیاد

 العبد یبغض اهلل ان النوام القبر لیبغض عزوج اهللان: »فرمود( ع)جعفر بنموسی حضرت و

 وردم بیکار شخص و بخوابد زیاد که ایبنده به دارد خشم خداوند که راستی بهو / الفارغ

  «.است خداوند غضب

 : شودمی کم عقلش بیکار -4-5-2

 انچهچن کندمی زیاد را تدبیر و عقل و انداخته کار به را انسان مغز و فکر فعالیت، و کار

  «.گرداندمی زیاد را عقل کار و تجارت/ العقل فی تزید التجاره: »فرمایدمی( ع)صادق امام
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 : شودنمی مستجاب دعایش بیکار، -4-5-3

 بوده جابی شود، تأمین احتیاجاتش و دعایش که دارد تالش بدون بیکار، فرد که انتظاری

 نهاآ از یکی رسد،نمی اجابت به دعایشان دسته پنج: فرمود( ص)پیامبر که طورهمان و

 خود خانه در که مردی/ یطلب لم و ارزقنی اللهم قال و بیته فی جلس رجل: »فرمود را

 من صیبن روزی خدایا: بگوید برود، روزی طلب و تالش دنیا اینکه بدون و بنشیند بیکار

  «.شودنمی مستجاب دعایش کن،

 : فقر و بیکاری -4-5-4

 مردم هاینیازمندی و. افتاد راه به اقتصادی هایچرخ تالش و کار با که نیست شکی

 مبودک موجب و تولید سطح آمدن پایین و اقتصادی رکود سبب بیکاری و شودمی فراهم

.                                                                         . شودمی فقر و درماندگی و

                  :فرمودند بیکارم، امروز من: گفت که یسار بن فضیل به پاسخ در( ع)صادق امام

 یرفق و میرود بین از شما هایمال بودن بیکار با/ علیه اشتد و اموالکم تذهب کذلک»

                                                                                                                            .«گردیدمی

( بیکار)چنین هرگز،» :دنفرمو همچنین و داد قرار توبیخ و نکوهش مورد را او سخت و

  «.بخواه روزی پروردگارت از و کن پهن را کارت وسایل کن باز را خود مغازه درب مباش،

 : است بدور خدا رحمت از بیکار -4-5-5

 بار زا ایگوشه و کند تأمین را اشعایله و خود مخارج که کندنمی تالش و کار که کسی

 باشند،می جامعه دوش بر باریسر اشعایله و خود بلکه کشدنمی دوش بر را جامعه

  .است دور به خداوند رحمت از و ملعون



 11                                                 فصل چهارم: ارزش کار در زندگی                                          

 

 

   هک کس هر است ملعون/ الناس علی کله التی من ملعون: »فرمود( ص)پیامبر چنانکه

                                                                          «.است کرده تحمیل جامعه بر را خود زحمت و بار و( کندنمی تالش و کار)

 خدا رحمت از ملعون/   یحول من یضیع من ملعون ملعون: »فرمود دیگر حدیث در و .

  «.ندک ارزشبی و ضایع را اشعایله( کردن درمانده با و بوده بیکار)که کسی است، دور به

 :بدبختی عامل بزرگترین کاریکم -4-5-6

 نیز یتنبل و سستی کاری،کم. است نکوهش مورد بیکار و بار زیان بیکاری که طورهمان

 عقب آخرت و دنیا امور در کارکم و حالبی سست، فرد و است ضرر موجب و نکوهیده

 نکوش و مزمت بیکاری از اسالمی روایات در که طورهمان لذا، بیند،می ضرر و افتاده

       : فرمایندمی( ع)باقر امام چنانکه است، شده مالمت نیز سستی و کاریکم از شده

 رام من فهو دنیاه امر عن کسل من و دنیا امر عن کسالنا یکون ان الرجل بغض ال این»

 و باشد سست و حالبی دنیایش کار در که را مردی دارممی دشمن من/ اکسل آخرته

.                                                                    .«است ترسست آخرتش کار در

( خوبی و)خیر باشد سست نمازش و عبادت کار در که کسی: »فرمود نیز( ع)صادق امام و

             خیر باشد حالبی و سست شازندگی امور اداره در که کسی و نیست آخرتش در

 و سستی/ الکسل العمل عدو:»فرمود نیز و «باشدنمی دنیایش کار در( خوشبختی و)

 «.است کار دشمن حالیبی
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 : روانی و روحی تعامل عدم و بیکاری -4-5-7

 وقتی/  بالهم تعالی اهلل ابتالة العمل فی العبد قصر اذا»: فرمودند( ص)اسالم گرامی رسول

 «          سازد می مبتال روحی ناراحتی و غم به را او خداوند کند کوتاهی عمل در ایبنده

 همه بررسی و دقت با باید را کارها همه انسان که است این گویای روایت این گرچه

 کنیم استفاده موضوع سرایت و تعمیمی اصل از بخواهیم اگر ولی دهد انجام جانبه

 شهایخب در نارسایی باعث زاییبیکاری و اشتغال امر در کاری کم که یمیبگو توانیممی

 معنوی و مادی ابعاد در هایی اختالل دچار جامعه افراد و شد جامعه اجتماعی و فردی

  ..                                                                                              شد خواهند

 راگ/  مفسده الفراغ فاتصال مجهده الشغل یکن ان»:  فرمودند )ع( امیر حضرت چنانچه

 فساد و نادرستی باعث نیز دائم بیکاری ، است تعب و زحمت مایه شغل به دادن تن

 .                                                                                                 «.است



 

 

 

 

 

 

 : صل پنجمـف

 احکام کسب و کار
 

 

 

  خرید و فروش -5-1

 

 آداب خرید و فروش  -5-1-1

 م:کنیوار اشاره میای از آنها به طور فهرستای دارد که به پارهتجارت و کسب، آداب ویژه 

 الف ـ مستحبات 

 ـ میانه روی در طلب مال به طوری که آدمی نه کوتاهی کند و نه حریص باشد. 9

 ـ پذیرش برهم زدن معامله در صورتی که طرف مقابل از معامله پشیمان شود. 1

ـ مساوات بین مشتریان در قیمت، به طوری که میان چانه زننده و غیر آن فرق نگذارد؛ 3

 البته اگر به سبب فضیلت و دین کسی و مانند اینها فرق بگذارد ظاهراً اشکال ندارد. 

تر نبیشتر و سنگی )به دیگران( بگیرد و هنگام پرداختـ هنگام دریافت جنس کمتر  1

 بدهد. 
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 ب ـ مکروهات 

 خرد. ـ تعریف کردن از کاالی خویش و بدگویی از جنسی که می 9

 ـ وارد معاملۀ دیگران شدن. 1

 ـ قسم راست خوردن در معامله )قسم دروغ حرام است(. 3

 ماند. میـ معامله کردن در جایی که عیب )جنس( در آن جامخفی  1

 ـ قبل از همه برای معامله وارد بازار شدن و دیرتر از همه خارج شدن.  5

 ـ معامله با فرومایگان و افراد الابالی و بد نام .  0

 ـ تقاضای کم کردن قیمت پس از انجام معامله. 7
 

 احکام خرید و فروش -5-1-2
 

باطل است. در صورت معامله کردن با  (چه با اجازة پدر یا جدّ او اگر)معامله با نابالغ  ـ9

او، باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد 

تواند از بچه یا ولیّ او مطالبه و چنانچه جنس یا پولی که به بچه داده، از بین برود نمی

ها متعارف است، ی بچهکند.) بچّه ممیّز؛ چنانچه اشیای کم قیمتی را که خرید آن برا

 بخرد اشکال ندارد.(

توانند مال طفل را بفروشند که برای او مفسده پدر یا جدّ پدری طفل در صورتی میـ 1

نداشته باشد، بلکه بهتر آن است که تا مصلحت نباشد نفروشند؛ امّا وصیّ پدر و وصی 

که مصلحت  توانند مال طفل را بفروشندجدّ پدری و حاکم شرع فقط در صورتی می

 طفل در آن باشد. 

اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود و  ـ3

بگوید راضی هستم، معامله صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه 

 معامله را بخوانند. 
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 اشکال ندارد:  معاملۀ چیزی که وقف شده باطل است. ولی در دو صورت زیر ـ1

ای را که مال برای آنها وقف شده از آن اگر به طوری خراب شود که نتوانند استفاده :الف

ببرند، مثالً حصیر مسجد به طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن 

اشکال ندارد و در صورتی که ممکن باشد باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی 

 د که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد. برسانن

اند به طوری اختالف پیدا شود که هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده :ب

توانند آن مال را اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، می

 بفروشند و بین مَوقُوفَ عَلَیهِم تقسیم نمایند. 

اند اشکال ندارد، ولی استفاده آن فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره دادهخرید و  ـ5

اند ملک در مدّت اجاره، مال مستأجر است و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده

تواند یا به گمان این که مدّت اجاره کم است ملک را خریده باشد ، پس از اطالع می

 معاملۀ خودش را به هم بزند. 
 

 کم فروشی  -5-2

    ............. .دباشندر دین شریف اسالم کم فروشی و گرانفروشی از مصادیق فساد اقتصادی می

 ( 0-9ین آیات ف)سورة مطف

که در قرآن مجید ای که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است نخستین نکته

مبارزه با کم فروشی و تقلب در وزن و پیمانه تکیه و تأیید شده است.  یکراراً روی مسئله

در یکجا رعایت این نظم را در ردیف، نظام آفرینش در پهنۀ جهان هستی گذارده و 

خداوند آسمان را برافراشت و میزان و حساب درهم چیز گذاشت، تا شما در »فرماید: می

 ( 8و  7الرحمن ـ آیۀ )سوره « وزن و حساب ، تقدی و طغیان نکنید.
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وع کم ای که هر نشود، به گونهنکتۀ دیگر اینکه گاهی مسئلۀ کم فروشی تعمیم داده می

شود. به این ترتیب کارگری که از کار خود کاری و کوتاهی در انجام وظایف را شامل می

دهد، کارمندی که به موقع سر گذارد، آموزگار و استادی که درست درس نمیکم می

کند و در ساعات کار اداری دنبال کارهای شود و دلسوزی الزم را نمیخود حاضر نمیکار 

 اند. اند و در عواقب آن سهیمرود، هم مشمول این حکمشخصی خود می
 

سَ اوَلَا تَبْخَسُوا النَّ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیمِ أَوْفُوا الْکَیْلَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِینَ

پیمانه را ادا کنید )و کم فروشی نکنید( و حق  / أَشْیَاءهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ

مردم را به خسارت نیفکنید. با ترازوی صحیح وزن کنید و حق مردم را کم نگذارید و در 

                                     (983الی  989)سورة شعرا  آیات زمین فساد ننمایید. 

در آیۀ فوق به معنی حق را کم نگذارید، در اصل به معنی کم گذاردن  «وَلَا تَبْخَسُوا»کلمۀ 

ظالمان از حق مردم و گاه به معنی تقلب و نیرنگی است که منتهی به تضییع حقوق 

ب ر گونه غش، تقلگردد و بنابراین جملۀ فوق دارای معنی وسیعی است که هدیگران می

 شود. و تزویر و خدعۀ در معاملۀ و هر گونه پایمال کردن حق دیگران را شامل می

 

یعنی مردم را به خسارت نیفکنید، به معنی کسی  «وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِینَ»و عبارت 

آن نیز معنی وسیعی دارد دهد،میاست که شخص یا چیزی را در معرض خسارت قرار

رد. گیدر برمیخسارت طرف در معامله شمرد،هر عاملی را که سببفروشی،عالوه بر کمکه 

ها و ظلم و خالفکاری در معامله و هر بنابراین در آیات قرآن کریم، تمام سوء استفاده

گونه تقلب و کوشش و تالش زیانبار، چه در کمیت و چه در کیفیت، مذمت شده و از 

های اقتصادی منجر به از هم گسیختگی نظام اجتماعی امانیآن نهی شده است زیرا نابس

 شود. می
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 احتکار و گرانفروشی  -5-3
 

است که در شرع « احتکار»یکی دیگر از راههای به دست آوردن ثروت و ازدیاد سرمایه 

مقدس مورد نکوهش شدید قرار گرفته تا آنجا که در برخی از روایات، محتکر، ملعون و 

 حق تعالی شمرده شده است. مطرود از رحمت 

 احکام : 

ـ احتکار مواد غذایی ضروری حرام است، و روایات ، آن را محدود به : گندم ، جو، خرما، 9

 اند. کشمش و روغن کرده

ـ احتکار حرام آنگونه که در روایات آمده است، با احتکار مواد غذایی مذکور به مدّت 1

ایّام حاد و استثنایی مانند زمان گرانی و کمبود چهل روز در دوران وفور و سه روز در 

 شود. این مواد و قحطی، محقّق می
 

 )تقلب(  احکام  غّش و تدلیس -5-4
 

غِّش در اصطالح فقهی به معنای تقلب در کاالی مورد معامله است و تدلیس نیز با اندکی 

گ یعنی نیرنتفاوت به همین مفهوم است . با این تفاوت که بیشتر در یک مورد خاص 

در آرایش زن برای ازدواج بکار میرود . اما هیچکدام معادل دقیق و مناسبی در فارسی 

 لذا از همین الفاظ عربی استفاده میشود.، ندارد

فریب و غِش در معامالت و قراردادها حرام است. یکی از مصداقهای غش در معامله 

د، آرایش زنی که قصد ازدواج شوتدلیس است. مثالی که در منابع فقهی از آن یاد می

ای که عیبهایش برای فریب مردی که قصد ازدواج با او را دارد پنهان شود. دارد ، به گونه

ی گذاشتن موی مصنوعی، یا مانند تغییر رنگ صورت یا پوشاندن طاسی سر بوسیله

 ی پودرها و کرمهای زیبایی. پنهان کردن عیبهای صورت یا چشم بوسیله
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لیس هر عملی است که برای پنهان کردن و مخفی نمودن عیبهای یک شی بنابراین تد

 ای خالف واقع، انجام شود. و نشان دادن آن به گونه

در حرمت این عمل، اگر با قصد فریب دادن انجام شود، هیچ شکّی نیست، زیرا از 

 باشد. آشکارترین مصداقهای غِش یا فریب است که حرام می

ای هتدلیس به کار آرایشگری منحصر نیست، بلکه امروزه زمینه با این تفاوت که امروز

بسیاری برای تدلیس حرام در قراردادها و معامالت روزانه وجود دارد که توجّه شما را به 

 نماییم: بعضی از مصداقها و مثالهای آن جلب می

ـ تدلیس در محلّ ساخت یک کاال، یعنی کاالیی که در کشور معیّنی ساخته شده 9

 عنوان تولیدی کشور دیگری عرضه شود. ب

ای از عالمت تجاری های تجاری، مانند اینکه شخص یا کارخانهـ تدلیس در نشانه1

معروف و مرغوبی برای فروش کاالی خود بهره ببرد که در غیر این صورت )اگر از این 

 عالمت استفاده نکند( مشتری از آن کاال استقبال نخواهد کرد. 

ای غذایی از مواد خام کر ترکیبات کاال و مقدار آن، مثالً در ساخت مادّهـ تدلیس در ذ3

ای که مضرّ است استفاده شود و غیر مرغوب مانند رنگهای مصنوعی و یا مواد نگهدارنده

بر روی آن نوشته شود که این کاال از این مواد خالی است، یا اینکه در بیان مواد بکار 

ه موجب گمراهی مشتری گردد و همچنین هر چیزی رفته فقط نام بعضی ذکر شود ک

 که موجب پنهان کردن ترکیبات حقیقی کاال شود. 

ـ تدلیس در تاریخ تولید و انقضاء مصرف، مانند نوشتن تاریخهای غیرحقیقی، و یا تغییر 1

 تاریخ انقضا و همچنین هرگونه تغییر در تاریخ که منجر به گمراه کردن مشتری شود. 

ز مصادیق غش و تدلیس ذکر شد، هیچ فرقی بین اینکه توسط خود شخص ـ در آنچه ا5

و یا دیگری انجام شده باشد نیست، پس اگر کاالیی دارای غش و تدلیس باشد، فروش 

 و هر نوع دخالت در فروش آن توسط هر کس که نسبت به آن آگاه باشد حرام است. 
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 احکام تقلب و اشتباه در فروش کاال از مراجع مختلف  -5-4-1

 فروش کاال به اسم کاالی خارجی 

ها اقدام به ترکیب و ساخت وسائل از قطعات مختلفی که در در بعضی از کارخانه 

اند و به اسم محصول یکی از دولتهای معروف های دیگر ساخته شده نمودهکارخانه

کنند. آیا عمل مذکور غشّ و تدلیس محسوب یخارجی برای فروش به بازار عرضه م

ی اشود؟ و بر فرض اینکه اینگونه باشد، آیا در صورت جهل مشتری به موضوع، معاملهمی

 که بر روی این وسائل صورت گرفته صحیح است یا باطل؟ 

در صورتی که مشتری بتواند آن قطعه یا وسیله را ببیند و  :خمینی)ره( حضرت امام

ی نیست اشکال ندارد و گرچه وانمود کردن خالف واقع از سوی بایع بفهمد که خارج

کذب و حرام است، ولی معامله صحیح است. البته، مشتری پس از اطالع از واقعیّت امر 

 تواند معامله را فسخ کند. می

 تدلیس است و سبب خیار ) حق فسخ( است.  اهلل بهجت: تآی

بلی عمل مذکور غش و حرام است ولی معامله مذکور باطل نیست هر  اهلل فاضل: تآی

 چند خریدار حق فسخ معامله را دارد. 

های مزبور و یا خود آن وسیله با اگر داخلی یا خارجی بودن قطعه ای :اهلل خامنه تآی

مشاهده برای مشتری قابل شناسایی و تمیز باشد، بر ترکیب و ساخت آنها عنوان تقلّب 

کند، ولی اعالن و اِخبار خالف واقع راجع به آنها کذب و حرام است. تدلیس صدق نمیو 

و اگر بیع بر کاالی مذکور با وصفی که مخالف واقع است صورت بگیرد، معامله صحیح 

 است، لکن مشتری بعد از آن که از واقعیت امر مطلع شود، اختیار فسخ خواهد داشت. 

شود و ار جایز نیست و نوعی تدلیس محصوب میاین ک :شیرازی اهلل مکارم تآی

 مشتری حق فسخ دارد. 
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 ا ـــــرب -5-5
 

 ربا در خرید و فروش 

 ردد: گتقسیم می« قرضی»و « معاملی»باشد به دو قسم ربا که یکی از گناهان کبیره می

یا ربا در خرید و فروش عبارت است از فروش جنسی که با وزن و پیمانه « ربای معاملی»

شود در مقابل همان جنس با مقداری زیادی که ممکن است به یکی از دو معامله می

 صورت زیر باشد: 

ـ زیادی عینی ؛ مانند فروش یک من گندم به دو من آن، یا فروش یک من به یک من 9

 و یک ریال . 

 ـ زیادی حکمی ؛ مانند فروش یک من گندم نقد به یک من نسیه. 1

اضافه بر مبلغ قرض است که قرض دهنده از قرض گیرنده آن مقدار « ربای قرضی»

 دهد.ببیش از مقدار قرض به او پس گیرد مبلغی معین،بخاطر قرضی که می خواهد کهمی

در قرض اعم از اینکه همجنس باشند که باکیل و وزن قرض داده شود یا شمارشی باشند 

هزار تومان به صد و ده  تختۀ دیگر و یا وجه نقد مانند صد 19تخته فرش با  11مثل 

 هزار تومان، در همۀ موارد، حکم ربا دارد و اضافی آن هرچه باشد، حرام است. 

بهره عبارتست از سهم یا اجرت سرمایه از حاصل تولیدی که این سرمایه  تعریف بهره :

درآن موثر بوده است. این قلم )فقره ( نه فقط شامل بهرهء سرمایه ی پولی شخص 

که شامل بهرهء سرمایه های استقراضی است . دراقتصاد بهرهء متعلق به کارفرماست بل

سرمایه گذاری های تولیدی و تجاری را اصطالحا ً بهره طبیعی مینامند. وبهره متعلق به 

 وجوه نقد افراد را بهره پولی میگویند.

 پیش تعیین شده ربا عبارتست از بهرهء از تعریف ربا :

است . دستمزد خدمات و خطرات کارفرمائی سود نامیده  سهم کارفرمائی تعریف سود :

 .ره که سهم سرمایه است اشتباه کرد.شود ولذا نباید آن را با بهمی
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 ؟ربا و سود چیست فرق

اما  ‚ت اس الحصولسود محتمل ،عالوه . بهاست از کار و معامله ناشی ارزش سود اضافه 

 است گیرندهقرض باشد متوجه که و هر ریسکی وجود ندارد در ربا خطر و عنصر ریسک

  .است الوصولحتمی گویند ربا. لذا میدهندهقرض نه

 در حالی ؛شودمی ها مطرحخالقیت ‚استعدادها شکوفایی در سود بحث ،ردیگ ازسوی

 .کرد مشاهده توانرا می در ربا رکود در تولید و معامالت که
 

 موارد ربای حالل 

 در چند مورد ربا حالل است که عبارتند از: 

 ـ اگر مسلمان از کافری که در پناه اسالم نیست ربا بگیرد، اشکال ندارد؛ 9

 ـ زن و شوهر دایمی اگر از یکدیگر ربا بگیرند، حرام نیست؛ 1

ـ پدر و فرزند اگر از یکدیگر ربا بگیرند حرام نیست، لیکن بین مادر و فرزند، مشهور از 3

 اند، ربا حرام است.فرمودهفقها 
 

  تقلید چند سوال مهم و نظر مراجع عظام -5-5-1
 

ربای قرضی چیست؟ آیا درصدی که سپرده گذاران به عنوان سود از بانکها دریافت  -1

 شود؟کنند، ربا محسوب میمی
 

ربای قرضی آن است که مقداری پول یا جنس به کسی  :خمینی)ره( حضرت امام 

قرض بدهند و مقداری پول و کاال اضافه بگیرند. سود بانکی اگر تحت یکی از عقود شرعی 

 )مثل شرکت و مضاربه( باشد اشکال ندارد. 
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ربای قرضی آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گیرنده : ایاهلل خامنه تآی

دهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولی گیرد به قرض دهنده مییبه خاطر قرضی که م

که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در یکی از عقود 

 صحیح شرعی بکار گرفته شود، ربا نیست و اشکال ندارد. 

 سودهای بانکی هم ربا و هم حرام است.  اهلل بهجت: تآی

هرگاه قرض دهنده شرط کند که زیادتر از مقداری که داده  :زیشیرا اهلل مکارم تآی

شود و حرام است. اما سود پس انداز که بانک داوطلبانه بگیرد ربای قرضی محسوب می

های ثابت یا دهد مشکلی ندارد، مگر آنکه به صورت قرارداد درآید. و امّا سود سپردهمی

آیین نامه بانکی در رابطه با عقود شرعیه گیرند در صورتی که وامهایی را که از بانک می

توان حمل بر صحت کرده ولی اگر یقین عمل شود نیز مانعی ندارد و در صورت شک می

 کنند جایز نیست. های عقود شرعی عمل نمیداشته باشید که به آیین نامه
 

ای چیست؟ و آیا این سخن درست است که ربا فقط در قرض محقق ربای معامله -2

 شود نه در موارد دیگر؟می
 

ربای معاملی آن است که اجناس کشیدنی یا کیل کردنی  :خمینی)ره( حضرت امام 

در  شود ورا با جنس خودش معاوضه کند به زیادتر از وزن یا به زیادتر از کیل که ربا می

 و قرض هست.  قرض هم که زیادتر گرفته شود ربا است در نتیجه ربا در معامله

شود همانگونه که در قرض ممکن است ربا در معامله هم محقق می  ای:اهلل خامنه تآی

تحقق پیدا کند و ربای در معامله عبارت است از فروش کاالیی که مکیل و موزون باشد، 

  .در مقابل کاالی هم جنس آن به مقدار زیادتر

رح آن را در ربای معامالتی و قرضی هر دو حرام است. ش :شیرازی اهلل مکارم تآی

 ایم. کتاب ربا و بانکداری اسالمی نوشته
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ای خرید و فروش با مبلغ معینی صورت گیرد و دوطرف توافق کنند اگر در معامله -3

معامله به صورت چک مدّت دار، خریدار مبلغی  بهای کاالی موردکه در صورت پرداخت 

 را عالوه بر قیمت تعیین شده به فروشنده بپردازد.آیا این کار برای آنان جایز است؟ 
 

 جایز نیست.  :خمینی)ره( حضرت امام

 جایز نیست.  اهلل بهجت: تآی

در صورتی که معامله با قیمت معیّن و مشخص انجام شود و مبلغ  ای:اهلل خامنهت آی

بیشتر به خاطر تأخیر در پرداخت مبلغ اصلی باشد، این همان ربایی است که شرعاً حرام 

 شود. باشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافی آن پول حالل نمیمی
 

رت ای به صول را فسخ کنند و معاملهدر صورتی که معاملۀ اوّ :شیرازی اهلل مکارم تآی

 نسیه و اقساط با قیمت باالتر انجام دهند مانعی ندارد. 

 

آیا خرید کاالیی به طور نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقدی آن جایز است؟ آیا  -4

 شود؟ این معامله، ربا محسوب می
 

خرید و فروش نسیه کاال به مبلغی بیشتر از قیمت نقدی آن اشکال ندارد و  جواب:

 شود. تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمی
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  هـاربـــضـم -5-6
 

قرارداد بازرگانی و تجاری است که میان سرمایه گذار و عامل )کسی که با آن « مضاربه»

 شود. بسته میکند( بر اساس تجارت و سود مشاع سرمایه کار می

ه ای کشود؛ به گونهبه عبارتی دیگر مضاربه قراردادی است که میان دو طرف واقع می

گیرد و سود به دست یک طرف، سرمایۀ تجارت و دیگری کار و تجارت را برعهده می

 گیرد.آمده به دو طرف تعلق می
 

 

 شرایط مضاربه: -5-6-1

نیست، و همین که صاحب سرمایه با  در قرارداد مضاربه خواندن صیغۀ عربی شرط -9

ای مقصود خود را به عامل بفهماند و عامل هم بپذیرد ، قرارداد مضاربه منعقد هر واژه

 شود. می

اصل سرمایه باید در مضاربه کامالً معلوم بوده و به صورت نقد باشد، و در سود آن  -1

ایه به صورت دَین یا باید سهم هر کدام به طور مشاع معین شود، بنابراین، اگر سرم

 منفعت باشد یا سهم هر یک نامعین باشد، مضاربه صحیح نیست. 

اگر شخصی به دیگری پولی بدهد تا با آن کاالیی بخرد و بین آنان تقسیم گردد،  -3

مضاربه صحیح نیست و کاالی خریداری شده مال صاحب پول است، و عامل فقط اجرت 

 باشد. متعارف کار را طلبکار می

در مضاربه اگر عامل کوتاهی نکند و زیانی پیش آید، بر عهدة صاحب سرمایه است.  -1

 . باشدچون ید عامل ید امانی است و ید امانی در صورت عدم افراط و تفریط، ضامن نمی

ی پردازند و گاهمبالغ معینی را که شرکتها به عنوان سود ثابت به سرمایه گذار می -5

کنند، به عنوان مضاربه صحیح نیست، ولی چنانچه به پیش از شروع عمل پرداخت می

 عنوان علی الحساب بپردازند تا در آخر با هم مصالحه کنند، مانعی ندارد.
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 کنند در مورد یکتواند با چند عامل که به طور مشترک کار مییک سرمایه گذار می -0

ل یکسان باشند یا مال، مضاربه کند، خواه سهم آنان را سود مساوی باشد یا نه، در عم

 توانند با یک عامل به مضاربه بپردازند. متفاوت، همچنین چند سرمایه گذار می

در صورتی که قرارداد مضاربه مطلق و بدون شرط باشد، عامل هر طور که مصلحت  -7

 تواند تجارت نماید. بداند می
 

 احکام مضاربه  -5-6-2
 

و هر یک از طرفین هر وقت بخواهد  : مضاربه از عقود جایز استجایز بودن عقد ـ1

تواند آن را فسخ کنند، بلکه اگر در آن، مدّت را نیز شرط کنند، حق فسخ باقی می

 بود. خواهد

است .در عقد الزم فسخ معامله بدون توافق   «عقد الزم »در برابر «عقد جایز»اصطالح 

 (اطالع دیگریحتی بدون )طرفین ممکن نیست . ولی در عقد جایز هریک از طرفین 

 می توانند عقد را فسخ کنند .

گاه جایز بودن مضاربه، به رغم فوایدی که دارد، ممکن است مشکل آفرین باشد و اختیار 

فسخ، موجب نگرانی و سلب قدرت برنامه ریزی اصولی در کار شود؛ برای رفع این مشکل 

 راههای هست که عبارتند از: 
 

د که مضاربه را فسخ نکنند، عمل به آن الزم است. اگر طرفین در عقد، ملتزم شون :الف

ولی اگر شرط کنند که عقد جایز، الزم شود، چنین شرطی باطل، ولی اصل مضاربه 

 صحیح است. 
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طرفین، در عقد دیگری که الزم است ـ مانند بیع و صلح ـ حق فسخ مضاربه را از  :ب

دیگری انجام دهند، تا زمانی که یکدیگر سلب کنند. چنانچه این کار را در عقد جایز 

عقد دوم باقی است، عقد مضاربه الزم خواهد بود و هرگاه عقد دوم فسخ شود، عقد 

 گردد. مضاربه نیز جایز می
 

ر ای زیامین است. بنابراین، اگر مال مضاربه« عامل»در مضاربه  ضامن نبودن عامل:ـ 2

روی یا کوتاهی، چنان زیاده دست او معیوب یا تلف شود، ضامن نیست. مگر در صورت

که از جهت خسارت در تجارت نیز ضامن نیست، بلکه خسارت بر صاحب مال وارد است. 

ولی چنانچه عامل در ضمن عقد الزمی تعهد کند که اگر خسارتی بر مالک وارد شود، 

 مثالً نصف آن را بر عهده گیرد، عمل به آن واجب است. 

شود، تا زمانی که مضاربه باقی است، با سود آن خسارتی که بر مال مضاربه وارد می

 گردد. شود؛ همان طور که تلف سرمایه نیز با سود جبران میجبران می

 ست. ااست و هزینۀ بیمه بر عهدة مالکهای جبران سرمایه، بیمه کردن آنیکی دیگر از راه
 

آثار ملکیت  شود ومالک می : به مجرّد پیدا شدن سود، عامل سهمش راسود تجارتـ 3

تواند تقسیم سود را مطالبه کند و یا با سهم خود به بر آن تعلق میگیرد. از این رو، می

 خرید و فروش و مانند آن بپردازد. 
 

شود. این حالت گاهی مضاربه بدون فسخ، خود به خود منحل می انحالل مضاربه :ـ 4

 ساخ قرارداد مضاربه عبارتند از: شود. موارد انحالل یا انفنامیده می« انفساخ»در اصطالح، 

 مرگ مالک یا عامل.  :الف

 ناتوانی عامل )خواه ناتوانی از جانب عامل باشد یا امکان تجارت نباشد(.  :ب

 از میان رفتن سرمایه، پیش از آغاز تجارت، مگر این که عامل، ضامن باشد.  :ج
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 ه :ـالـــعـج -5-7
 

 

 

پاداش معلوم در برابر کار حالل و مورد توجه عبارت است از تعهّد پرداخت « جعاله»

به بیانی دیگر جعاله  عبارت است از آن چه در مقابل عملی قرار داده می شود.  ، عقال

پیمانکاری یا مقاطعه کاری است. یعنی شخص در  ،کلمه ی متعارف آن در زیان فارسی

قابل می خواهد مقابل پرداخت مبلغ معین )اجرت یا دستمزد مشخص و معلوم( از طرف م

 که عمل معینی را طبق قرار داد انجام دهد.

جعاله بانکی:در معامالت بانکی نیز منظور از آن عبارت است از التزام شخص )جاعل( یا  

 کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم )جعل( در مقابل انجام عمل معین )طبق قرارداد(.

شود. در جعاله، بانک یا کار( نامیده میدهد )عامل یا پیمانطرفی که عمل را انجام می

 عامل است و یا جاعل. 

در مواردی که بانک عامل جعاله باشد باید در قرارداد جعاله، اختیار واگذاری انجام 

قسمتی از عمل معین به غیر را تحت عنوان جعالۀ ثانوی داشته باشد. در مواردی که 

موافقت بانک، انجام قسمتی از کار را به دیگری تواند با بانک، جاعل جعاله باشد، عامل می

 واگذار نماید.
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 : )پیش فروش(املۀ سَلَفــمع -5-8
 

 

ید عبارت است از خر (برعکس نسیه)شود نیز گفته می« سَلَم»که به آن « معامله سلف»

دهد که بعد از مدّتی دار در مقابل بهای نقد )یعنی مشتری پول را میکاالی کلّی مدت

از  ددهم که بعکاال را تحویل بگیرد(. به عنوان مثال؛ اگر مشتری بگوید این پول را می

شش ماه فالن جنس را بگیرم و فروشنده بگوید که قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد 

 و بگوید فالن جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است. 

از معاملۀ سلف، پیش خرید نقدی محصوالت تولیدی به قیمت در معامالت بانکی منظور 

 باشد. معین می

باشند محصوالت تولیدی را از اشخاص حقیقی و یا حقوقی بنا به بانکها مجاز می

درخواست آنها بخرند. در صورتی که قیمت پیش خرید از قیمت نقدی این محصوالت 

 در زمان انجام معامله بیشتر نباشد. 

 ط معاملۀ سَلَف شرای -5-8-1

 کند. ـ معین کردن خصوصیاتی که قیمت جنس به وسیله آن فرق می9

ـ پرداخت تمام قیمت به فروشنده پیش از جدا شدن خریدار و فروشنده، یا طلبکار 1

 بودن خریدار به مقدار پول آن از فروشنده. 

 ـ معین کردن مدت بطور کامل. 3

جنس که اغلب در آن وقت آن جنس وجود  ـ معین کردن وقتی )تاریخی( برای تحویل1

 داشته و نایاب نباشد. 

 ـ معین کردن محل تحویل جنس بنابر احتیاط واجب. 5

 اشد(. ای بـ معین کردن وزن یا پیمانۀ جنس )در صورتی که جنس وزن کردنی یا پیمانه0
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 اره ــــــاج -5-9
 

کار کسی در برابر اجرت معین اجاره عبارت است از قراردادی که طی آن منافع مال یا 

 شود. به دیگری واگذار می

اجاره، از جمله مهمترین قراردادهای متداول بین مردم است؛ زیرا در جامعۀ امروزی ما، 

افراد بسیاری از نظر سکونت و کسب و کار با اجاره سر و کار دارند. از این رو، طرح و 

م و ضروری است وگرنه در قراردادهای یادگیری مسائل آن برای قشر وسیعی از مردم، الز

 خود دچار مشکل خواهند شد. 
 
 

  اجاره اقسام -5-9-1

 :است قسم دو اجاره

 .باشد اندک چه اگر دارند؛ مالی ارزش که اشیائی اجاره الف:

 در هک گذاشته قرار یعنی شود؛ اجیر کارگر یا کارمند اینکه مثل شخص؛ یک اجاره ب:

  .کند دریافت حقوقی مشخصی، کار مقابل

 .هر لفظ یا عملی که مقصود را برساند برای انعقاد عقد اجاره کافی است :نکته
 

 به هم زدن قرارداد اجاره 
 

عقد اجاره از دو طرف الزم است و جز به رضایت طرفین یا به هم زدنی که مستند به 

 شود. باشد، فسخ نمی (قراردادجانبه زدن یکبرهم حق) خیار فسخ

معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره  توانندموجر و مستأجر با رضایت یکدیگر می

توانند مطابق شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را دارند می

 قرارداد، اجاره را به هم بزنند. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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چنانچه موجر مورد اجاره را به مستأجر تحویل داده باشد، اگرچه در مدّت اجاره از آن 

 ال االجاره را بدهد. استفاده نکرده باشد باید م
 

 فروش عین مستأجره 
 

تواند ملک خود را بفروشد. زند و او میای نمیانتقال منافع مال، به مالکیت موجر لطمه

شود و حقّ استفاده مستأجر اگر موجر عین مستأجره را بفروشد، قرارداد اجاره باطل نمی

شود. ولی منفعت آن در مدّت اجاره ثابت خواهد بود و خریدار، مالک عین مستأجره می

 مال مستأجر است )و باید مستأجر اجاره بها را تا پایان مدت اجاره به مالک دوم بپردازد.( 

 

  نـــره -5-11
 

 

رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را 

 ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد. 

ه ب گرو، الزم نیست صیغه بخوانند و همین قدرکه بدهکار مال خود را به قصددر رهن 

 طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است. 

شود، با رهن شرعی اما رهن متداول و آنچه که امروزه به آن رهن و اجاره گفته می

مطابقت ندارد، و اگر بخواهند این نوع قرارداد به صورت شرعی انجام گیرد باید طبق 

 فتوای زیر عمل نمایند: 
 

آنچه امروزه در بین مردم متعارف شده که هنگام اجاره دادن خانه مبلغی را  سؤال:

 دارد؟  حکمیگیرند، از نظر شرعی چه جلوتر می
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مالک، خانه خود را به مدّت معیّن و اجرت مشخصی اجاره بدهد  در صورتی که جواب:

به این شرط که مستأجر مبلغی را به عنوان قرض به او بپردازد، اشکال ندارد هرچند 

       مالک با توجه به آن مبلغ اجاره خانه را از اجرت المثل آن کمتر قرار دهد، ولی اگر 

خود را مجانی در اختیار او قرار دهد و یا  از مستأجر قرض بگیرد به این شرط که خانه

اش را به اجرت المثل یا کمتر و یا بیشتر از آن به او اجاره بدهد، بطوری که آنچه خانه

شود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و اجاره دادن خانه در ابتدا بین آن دو محقق می

رض باشد، همه این موارد به مستأجر و یا قرار دادن آن در اختیار او به عنوان شرط در ق

 حرام و باطل هستند. 
 

 

 ســـخم -5-11
 

مس، اصطالحی فقهی به معنای پرداخت یک پنجم مازاد درآمد ساالنه و برخی موارد خ

است و  فروع دینمس از با شروطی که در فقه آمده است. خ دیگر مانند معدن و گنج

  .اندحدیث در کتابهای روایی از آن سخن گفته 991سوره انفال و بیش از  19آیه 

است. محاسبه و پرداخت  امامیهو به طور خاص فقه  اسالمیخمس از موضوعات مهم فقه 

 .در طول زندگی به آن عنایتی ویژه دارند شیعیانخمس از تکالیفی است که 

در دوران  سهم امامبه عنوان  فقیر اختصاص دارد و نیم دیگر ساداتنیمی از خمس به 

 (ع)اهل بیتدر اموری که با توجه به تاریخ زندگی  مراجع تقلیدتوسط  غیبت امام زمان

 .گردددهند، هزینه میمورد مصرف خمس تشخیص می

 

 

http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
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 آیۀ خمس -5-11-1
 

 :شمرده است انایمهای به موضوع خمس پرداخته و آن را از نشانه سورة انفال 19 آیه

نِ یوَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَیءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَی وَالْیتَامَی وَالْمَسَاکِ»

  .«                             وَابْنِ السَّبِیل إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلی عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ

و بدانید که هر غنیمتی به دست شما رسید یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و برای )

و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است، اگر به خدا و آنچه در روز  (او)خویشاوندان 

 (19آیه  انفال)سوره                                        (فرقان بر رسولش نازل کرد ایمان دارید

کند، زیرا این آیه خطاب به آیه جایگاه برجستۀ خمس را بهتر مشخص می شأن نزول

 .کندواقعی آنها را مشروط به پرداخت خمس معرفی می ایماناست و  جنگ بدرمجاهدان 

 

 یمتمعنای غن

هر سود و منفعتی است که به دست انسان برسد، چه منفعت کسب « غُنم»معنای لغوی 

گوید می «مفردات القرآن»در  راغب اصفهانی. باشد چه غنیمت جنگی یا هر سود دیگری

گرفته شده سپس در هر چیزی که انسان از دشمن و یا غیر « غنم»غنیمت از ریشه 

داند نم را هر سود و منفعتی مینیز غ طبرسی.تآورد به کار رفته اسدشمن به دست می

به همین معنا به  سوره نساء 11 نه فقط غنیمت جنگی، همانگونه که لفظ مغانم درآیه

 .کار رفته است

ند که کناند انکار نمیحتی کسانی که یکی از معانی غنیمت را غنائم جنگی ذکر کرده

است که به هرگونه خیری که انسان بدون مشقت به آن معنی اصلی آن معنی وسیعی 

 .شوددست یابد گفته می

 

 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
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 خمس در روایات -5-11-2

حدیث درباره موارد  991حدود  «مستدرک الوسائل» و« وسایل الشیعه»در دو کتاب 

وجوب خمس و مصرف آن نقل شده است. از جمله آثاری که برای خمس در روایات 

 :توان به این موارد اشاره کردن شده میبیا

 نسل پاک -

 تقویت دین -

 یاری اهل بیت -

 پاکی مال -

 حفظ آبرو در برابر تهدید مخالفان -

 فقر زدائی از فرزندان اهل بیت -

 کفّاره گناهان و ذخیره قیامت -

 ضمانت بهشت -

 دعای امام -

 کلید رزق -

 

 پیشینه خمس در سنت اسالمی
 

 جنگ بدردوم هجرت، هنگام  خمس در اسالم را در سال تشریع مفسرینفقها و   بیشتر

های فراوان به دست آمده در این جنگ مناقشات و اختالف نظرهایی اند. غنیمتدانسته

دنبال داشت. در عرب را بر سر تقسیم غنایم میان جنگ آوران و گردآورندگان غنایم به 

قاعده این بود که معموال فرمانده جنگ یک چهارم غنایم را دریافت  اسالمپیش از 

 .کردمی

http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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اعالم شد. سپس آیه خمس تملک غنایم  رسول خدااز آن  انفال، همۀ آیه انفالبا نزول 

نخستین دریافت  طبری. را پس از کسر یک پنجم آن به غنیمت گیرندگان اجازه داد

 یهودیان با (ص)اسالم پیامبر جنگ اولین )نام ه بنی قینقاعغزوخمس از جانب پیامبر اکرم را به 

های متعددی در زمینۀ خمس و نامه احادیثنسبت داده است. از پیامبر اکرم  است( مدینه

نیز احادیث بسیاری در موضوع خمس نقل شده است که  امامان شیعهنقل شده است. از 

  .رودترین مستند احکام فقهی خمس به شمار میمهم

غیبت برخی شاگردان امامان شیعه و نیز فقهای دوران ها و آثار متعددی را نیز رساله

و  بن اورمه قمیمحمد ، علی بن مهزیار اهوازی، حسین بن سعید اهوازی، مانند صغری

اند. نگارش رساله و کتاب در این باره و در دربارة خمس نگاشته محمد بن حسن صفار

 .بوده است فقهای شیعهد توجه ادوار بعد نیز مور

 

 احکام خمس -5-11-3
 

 مصرف خمس: سهم امام و سهم سادات

لِلهِ(، ).خداوند 9در آیه خمس، به شش گروه که صاحبان خمس هستند اشاره شده است: 

کسانی که در سفر به .0.مسکینان، 5.یتیمان، 1.ذی القُربی، 3.رسول خدا )لِلرّسولِ(، 1

  .اندفقر گرفتار شده

شود ولی با توجه به روایات، در لغت به همه خویشاوندان شخص گفته می« ذی القُربی»

 .هستند اهل بیتدر این آیه امامان  ذی القربیمنظور از 
 

متعلق به  روایاتمطابق « سهم ذی القربی»و « سهم پیامبر»و « سهم خدا» :سهم امام

مشهور است که در « سَهم امام»امام جامعه اسالمی )پیامبر یا امام معصوم( بوده و به 

آن را دریافت کرده و در  امام زمانمراجع تقلید به عنوان نائبان عام  غیبت کبرازمان 

 .کنندکردند هزینه میصرف می اهل بیتاموری که مطابق تاریخ و روایات، خود 
 

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%28%D8%B5%29
http://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%28%D8%B5%29
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B1_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B1_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D9%87_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%82%DB%8C%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B9
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_%D8%B5%D8%BA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_%D8%B5%D8%BA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_%D8%B5%D8%BA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%87_%D9%82%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B0%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B0%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
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و  «مساکین»، «یتامی»بحث دیگر این است که در آیه شریفه، آیا مراد از  :سهم سادات

مطلق این افراد هستند؛ یعنی هر کسی که عنوان یتیم، یا مسکین و یا « ابن السبیل»

ین و در راه ابن السبیل بر او صدق کند؟ و یا این که مراد، خصوص یتیمان و مساک

 و آل رسول است؟ماندگان از نزدیکان پیامبر 

  .اندهاشمبنیاند مراد، یتیمان، مستمندان، و در راه ماندگان از علمای امامیه قائل

 .نامندمی« سهم سادات»را رو، این بخش از این
 

، گاهی «سهم سادات»و « سهم امام»با توجه به تقسیم مصرف خمس به دو بخش عمده 

 .شودیاد می« سَهْمَین»از خمس با عبارت 

 

 موارد وجوب خمس
 

 به نظر مشهور فقهای شیعه موارد وجوب خمس بر اساس روایات ائمه معصومین 

  :اند ازعبارت

 

های جاری کار و همۀ درآمدها و منافع شخص هزینهسود حاصل از کسب و  -

 .ساالنۀ زندگی

به دست آید مشروط  کفار حربیغنایم جنگی، منقول و غیر منقول، که از جنگ با  -

  .بر آن که جنگ مشروع باشد

ها که زه، عقیق و مانند اینمعادن شامل طال، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، فیرو -

 .معدن بر آن صدق کند

 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1_%D8%AD%D8%B1%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1_%D8%AD%D8%B1%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
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گنج، به معنای مالی که در مکانی همچون زمین، دیوار و یا تنۀ درخت و شبیه  -

  .به این موارد پنهان شده باشد

 .آید نظیر مروارید و مرجانغوص، به معنای آنچه با غواصی از دریا به دست می -

ها از یک دیگر ممکن نباشد و ای که جدا سازی آنبه گونه حراممال آمیخته به  -

 .میزان مال حرام و صاحبان اصلی آن نیز معلوم نباشد

به صورت که  اهل کتابیعنی کسی از  ذمّی).از مسلمان بخرد ذمّیزمینی که  -

 (.کند و شرایط ذمه را پذیرفته استیک اقلیت سالم در کنار مسلمانان زندگی می

 

 محاسبه و پرداخت خمس
 

ندارد پرداخت خمس را به تأخیر در پرداخت خمس جایز نیست و کسی حق  -

 .تأخیر انداخته و خود را بدهکار اهل خمس حساب کند

 .خمس اموال همسر و فرزندان بر عهدة خود آنهاست -

داد یا با اجازه او به مصرف رساند و تصرّف در  قلیدمرجع تخمس را باید تحویل  -

 .خمس بدون اذن مجتهد جایز نیست

 .خمس از عبادات است و باید با قصد قربت پرداخت شود -

 

 سال خمسی -5-11-4

رای محاسبه سال خمسی خود قرار دهد. برخی مراجع الزم است روزی را ب بالغیهر فرد 

دانند، رسد)هدیه، حقوق،...( میتقلید آغاز سال خمسی را اولین مالی که به انسان می

 .برخی دیگر اولین درآمد و برخی اولین روز آغاز کار

 هنگامی که از آغاز سال خمسی یک سال گذشت، آن روز وقت حساب سال است.  
 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B0%D9%85%D9%91%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B0%D9%85%D9%91%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B0%D9%85%D9%91%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B0%D9%85%D9%91%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA
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 :بیشتر مراجع چنین است فتوایکیفیت اجمالی محاسبه خمس به 
 

رود گیرد و عین آن از بین میچیزهایی که برای خوراک و مانند آن مورد استفاده قرار می

  چنانچه تا آخر سال خمسی زیاد بیاید باید خمس)مانند خوراکیها، مواد شوینده،...( 

)یک پنجم( آن را به قیمت روز بپردازند و چیزهایی از مخارج زندگی که مورد نیاز انسان 

رود )مانند فرش، یخچال، وسیله نقلیه و...( اگر آنها را از است و با استفاده از بین نمی

یرد گگذرد خمس به آنها تعلق نمیدرآمد بین سال تهیه کرده هر چند سال هم بر آنها ب

مگر این که نیازش از آن برطرف شود، اما اگر اصل این وسائل را از درآمد آخر سال که 

 .خمس آن داده نشده تهیه کرده باید خمس آن را بپردازد

 

 چند نکته در احکام خمس
 

اگر کسی تا به حال حساب سال خمسی نداشته بهترین کار مراجعه حضوری به  -

 .مرجع تقلید یا یکی از نمایندگان اوستدفتر 

بعد از آنکه یک )ای کند و سودی ببرد کسی که شغل ندارد، اگر اتفاقاً معامله -

باید خمس مقداری را که از خرج سالش  (سال از وقتی که فایده برده، بگذرد

  .زیاد آمده بدهد

میان مراجع تقلید درباره خمس بعضی از درآمدها )مانند: هدیه، جایزه بانکی و...(  -

 .اختالف نظر است

روی کرده باشد خمس آن بخش را نیز باید چنانچه در هزینۀ ساالنه خود زیاده -

 .بپردازد

پردازد یا نه، جستجو و کنکاش ممنوع بوده اگر شک داریم میزبان ما خمس می -

 .و خوردن غذای او اشکال ندارد

http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7
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 دست گردان کردن خمس -5-11-5
 

در مواردی ممکن است شخص در زمان پرداخت خمس خود نتواند همه یا بخشی از آن 

را بپردازد، از طرف دیگر استفاده از اموالی که به آنها خمس تعلق گرفته نیز ممنوع است، 

تواند با توجه به شرایطی که شخص در آن قرار در اینجا مرجع تقلید یا نماینده او می

ند تا با پرداخت خمس، شخص وظیفه دینی خود را انجام دارد خمس او را دریافت ک

کند و سپس همه یا بخشی از خمس  حاللداده باشد و بتواند در اموال خود تصرف 

گرداند تا پس از رفع مشکل آن قرض را به خود او بازمی قرضشده را به عنوان  دریافت

  .گویندکردن می« دست گردان»بازپس دهد، به این عمل 

 

 س در زمان غیبتخم -5-11-6
 

است. نظر  معصومیکی از مباحث خمس، چگونگی حکم خمس در زمان غیبت امام 

در مواردی مصرف شود که  غیبتمشهور فقهای معاصر آن است که سهم امام در زمان 

مرجع تقلید علم یا ظن معتبر دارد که اگر امام معصوم ظاهر باشد، آن را در همان موارد 

 اجدمستبلیغ اسالم، بنای  ،های علوم دینیحوزهرد، همچون تقویت اسالم و ببه کار می

ها و مدارس، رسیدگی به مستمندان و به عبارتی همۀ امور در موارد لزوم، امور کتابخانه

 .خیر به ترتیب اولویت و اهمیت دینی آنها

 

 

 

 

 

 

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%B6&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%B6&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF
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 خمس و مالیات -5-11-7
 

کنند که خمس برای کسانی که به حکومت اسالمی مالیات پرداخت برخی اشکال می

معنا و نوعی تکلیف مضاعف است. در این نگاه خمس نوعی مالیات برای کنند بیمی

شده و های اسالمی در زمان گذشته محسوب میتأمین نیازها و درآمدهای حکومت

های اجباری از سوی حکومت اسالمی فلسفه وضع و وصول انواع مالیات امروزه با توجه به

  .ماندو جایگاهی برای خمس باقی نمی

این نقد چنین پاسخ داده شده است که این دو به کلی در موارد شمول و مصرف و هدف 

گیرد، اخذ آن نیازی به رضایت متفاوت هستند. مالیات دولتی به کل درآمد تعلق می

شود، و صرف د ندارد، از کلیه شهروندان بدون توجه به دینشان اخذ میصاحب درآم

 از (خمس مشخصاً)این در حالی است که مالیات دینی شود.مخارج عمومی جامعه می

فردی نپردازد مجازات دنیوی ندارد  اگر شود،می اخذ شیعه مسلمانان ساالنه درآمد مازاد

 بضاعتو ضمانت پرداخت آن اعتقادات دینی فرد است و صرف اموری از قبیل افراد بی

 .شودو ترویج امور دینی می

 



 

 

 

 :فهرست منابع
 

 9371قم، دفتر انتشارات اسالمی،  ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، ،قرآن کریم

   9371 گردآورنده سید رضی، ترجمه محمد دشتی، قم، مشهور، ،نهج البالغه

 9305دارالکتب االسالمیه،  ، تهران،الکافیکلینی رازی، محمد بن یعقوب، 

 اسالمیه، بی تا تهران، الجامعه لدرر أخبار األئمه االطهار،بحار االنوار ،محمد باقر مجلسی

 ه.ق9118قم، مؤسسه آل البیت الحیاءالتراث،  ،مستدرک الوسایلمحدث نوری حسین، 

  ه.ق9111، قم، مؤسسه آل البیت الحیاء التراث، وسایل الشیعه شیخ حر، عاملی

 9381تهران، دارالکتب االسالمیه،  تفسیر نمونه،مکارم شیرازی ناصر و دیگران،  

  9370، ترجمه غفاری، تهران، نشر صدوق، من ال یحضره الفقیه ،صدوق محمد

 9381 فرهنگ اسالمی، ترجمه احمدآرام،تهران، ،الحیاةاحمد و اخوان حکیمی،  آرام

    9300 دفتر تبلیغات، ، قم،غررالحکم و دررالکلم تمیمی آمدی عبدالواحد،

   9191 دارالعلم، بیروت، ،المفردات فی غریب القرآن حسین بن محمد ، راغب اصفهانی

  9381 توس انتشارات ،پور تقی مسلم:  مترجم ، محرمه مکاسب ،تلخیصانصاری شیخ

  9311 ، ائمه اطهار )ع(،فیء در قرآن کریم خمس انفال وفاضل لنکرانی محمدجواد، 

  9،  به نقل از ابن حنبل، المسند، ج دانشنامه امام علی علیه السالم ،گروه نویسندگان

 9381 ، کتاب بوستان، قم ، المکاسب شرح و ترجمه،الدین محی هرندی فاضل

 9387، قم، صدرا،  داستان راستانمرتضی،  مطهری

  9387 قم، صدرا، ،در اسالم وتربیت تعلیم،مرتضی مطهری

   9371 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ،تهران،چهل حدیثخمینی روح اهلل، 

 ق9318تهران، چاپ دوم،  ،(زندگانى حضرت امام جعفر صادق )ع خسروى موسى،

  9389 ، ماهنامه تدبیر،فرهنگ کار ،محمد مصطفی و حبیبی جعفری

  9381 ، نراقی مهدی، قماسالم،  دیدگاه از تجارت ،آیینمحمد علی، نرلقی حیدری 

   ه.ق9318 قم،شفق، ،پیکار اسالم با اسراف محمدی اشتهاردی، محمد،

  9381 ماهنامه تدبیر، ،هاباورها و ارزش ،فرهنگ کار گزارش ،جواهر دشتی فرانک

  سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ،گوهر اشتغال ،علی جوادی


