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 تارــگف شـپی

 

 

با مسئله مهم و جدیدي که انسان ها  ،پس از هبوط آدم و زمینی شدن او و فرزندانش

آن مواجه شدند ضرورت گذران زندگی دنیوي تا فرا رسیدن مرگ بود؛ گذرانی که می 

تالش و کوشش آدمی صورت می گرفـت تـا بـر اسـار بهـره وري      ، بایست با سعی

صحیح از نعمت ها ضمن عدم دلبستگی بتواند هم به تأمین نیازهاي دنیـوي و حفـ    

بهره هاي آخرتی خـود را از   ،دنیاسالمت خود همت گمارد و هم با نگاه مزرعه اي به 

 آن داشته باشد.

هیچ انسانی تنها نیست و تنها نمی تواند باشد؛ بخش  ،در روي زمین که ولی از آن جا

مهمی از روابط انسانی او روابط اقتصادي می باشد؛ چرا که بـراي بهـره وري و بهـره    

هم باید براي خـود   ،حسب واژه مسئولیتی خودش رهر انسانی ب ،مندي و تأمین نیازها

هم براي افراد تحت پوشش خود تالش نماید و از سـویی دیگـر نـوع تـالش او یـا      و 

میزان بهره مندي هاي او در سرنوشت و رابطه اش با دیگران اثر گذار می باشد. چـرا  

که دامنه و کیفیت و کمیت استعدادهاي اقتصادي انسان متفاوت است و در بهره وري 

 سان نیستند و نخواهند بود.همه یک، و بهره مندي

از این جهت است که مدیریت هر انسانی بـر خـود و روابطـش بـا دیگـران در حـوزه       

دست و همسان در سه حوزه تولید، توزیـع   اعم از باال دست و فرو ،خانواده و یا جامعه
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 دغدغه همیشگی ادیان و بشریت بوده است. ،و مصرف ثروت

تأثیر مهمی در  ،و روابط آدمی ها فعالیتگونه  اینو به جدّ می توان گفت که سالمت 

 سالمت و صحت رفتار و تعامل او در دیگر حوزه هاي زندگی اش خواهد داشت.

بدین جهت در این کتاب که به نام معیشت در زندگی دینی نامیده شده تـالش شـده   

که ضمن پرهیز از نگاه هاي جزئی، پراکنـده و شـعاري؛ تـالش شـود تـا در فرصـت       

و کافی ماه رمضـان کـه بـازنگري و بازسـازي هویـت فـردي و خـانوادگی و        طالئی 

اجتماعی از منظر دین است؛ نگاهی جامع و دینی و کاربردي به رابطـه هـا و فعالیـت    

هاي معیشتی و اقتصادي انسان در سه حوزه کـار و تـالش و تولیـد، توزیـع درآمـد و      

 ثروت و مدل و چگونگی مصرف داشته باشیم.

بخش کلی تقسیم شده و سعی می کند در یـ  رونـد    چهارن کتاب به بدین جهت ای

منسجم از تشویق به کارآفرینی و مدل سازي براي آن تـا مباحـن نهـایی مصـرف را     

 قرار دهد. مطالعهمورد بحن و 

از سـوي مقـام معظـم رهبـري بـه       88هدف اصلی این کتاب با توجه به اعالن سال 

بازشناسی مدل زنـدگی اقتصـادي بـراي     و عنوان سال اصالح الگوي مصرف؛ معرفی

 می باشد. سیره اهل بیت معصوم پیامبر انسان مسلمان بر اسار الگوها و

در نظـر   نهـایی اصالح الگوي مصرف به عنـوان نتیجـه و هـدف     ،یعنی در این کتاب

روي معلول ها اي بر ولی سعی شده به جاي مانور شعاري و کلیشه  ؛گرفته شده است

و روش ها در دو حوزه قبل از مصرف یعنی حـوزه   آغاز به تصحیح نگاه هادر  ،و نتایج

    ،تولید و توزیع و چگونگی مـدیریت دینـی آن هـا پرداختـه و آن گـاه بـه کمـ  آن       

       در بخش مصرف هم به ارائه مدل هاي دینی در مصـرف گرایـی و پرهیـز از     یمباحث

 مصرف زدگی برسد.
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ی  دوره این کتاب را مطالعـه  ، وصیه می شود در آغازین ارجمند تمبلّغبدین جهت به 

نگاه جامعی در مورد نوع رابطه انسان با دنیـا و معیشـت    نموده و سعی کنند به طرح و

دنیوي و اقتصاد زندگی از منظر مکتب تشیع برسند، آن گـاه بـا نیازشناسـی و آسـیب     

زي و مرتـب  ضمن حف  اصول کلّی مباحن، به گزینش و غنی سا ،شناسی منطقه اي

 سازي مباحن براي جامعه و گروه هاي هدف اقدام نمایند.

بدیهی است که ارائه بحن معیشت زندگی هم براي عموم الزم و ضروري است و هم 

ولـی بـه    ؛به صورت تخصصی براي پدران و شاغلین و هم حتی براي مادران خانه دار

 ،ولید، توزیع و مصـرف فراخور حال مخاطب و میزان درگیري او با یکی از سه بخش ت

نمایی و کوچ  نمایی مباحـن   ضمن نگاه اجمالی به همه مراحل باید به بزرگ ،مبلّغ

 انتخابی خود در این سه حوزه بپردازد.

شـود،   هاي ره توشه راهیان نور که تقدیم محضـر مبلّغـان گرامـی مـی     مجموعه کتاب

 غی است.  سازي زمینه تبلیغ و محتواي تبلی گامی کوتاه در مسیر فراهم

داند از کلیه محققان و دست اندرکاران تدوین، آماده سازي، چاپ و  در این جا الزم می

 نشر این اثر تشکر و قدردانی نماید.

هـا و پیشـنهادهاي خـویش، مـا را      در پایان امیدواریم مبلّغان گرانقدر با انتقال دیـدگاه 

ستی، عذرخواهی و از قرین لطف و محبت قرار دهند و پیشاپیش از هرگونه نقص و کا

 کند. خداي منّان براي ایشان سالمت و سعادت آرزو می

 

 و آخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمین
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 بخش اول:

 مباني کلي اقتصاد اسالمي
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 اول: موضوع

                               مقايسه ديدگاه اقتصادي مکتب اسالم

 با برخي از مکاتب معاصر

 

 

 ن و اقتصادیرابطه د

ـ ید يهر چند گذرا به آموزه ها یبا نگاه ـ ونـد عم یافـت کـه پ  یم ی، در خـواه ین ر یق و تـأث ی

 ن و اقتصاد برقرار است.یان دیم یمتقابل

 ر اشاره کرد: یتوان به موارد ز یبه عنوان نمونه م

 اءین رسالت انبیاز مهمتر يـ اصالح امور اقتصاد

 1.مِنْ إِلهه  ََْْههُ ُ وَ ت نَقْصُوُهوا الِْْكْْهاََ وَ الْْْه ا َ      اللَّهَ ما لَكُمْ اعْبُدُوايا قَوْمِ 

 (84)هود/ 

                                                 

 ، مطففین.152، انعام/ 35، اسراء/ 181، شعراء/ 85اعراف/ . 1
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  1يجوامع بشر ياء در اصالح امور اقتصادیانب یم برخیـ دخالت مستق

 2.ياصالح امور اقتصاد يات برایان جزئیات متعدد و گاه بیـ نزول آ 

 3.ینید يمطابق با آموزه ها ياقتصاد يعبادت از رفتارها یـ تلق

 4دانسته شده است. يوابسته به نوع نگاه مسائل اقتصاد ،ـ عمل به دستورات شرع

 5.يف عبادیدر انجام وظا يو اقتصاد يد امکانات مادیید بر تأیـ تأک

 اخالق و اقتصاد هرابط

ـ اخالق از اقتصاد، نظر یامروزه جدائ    در عصـر   ياقتصـاد  يسـتم هـا  یغالـب س  يه ی

 باشد. یحاضر م

شـرفته،  یپ ياقتصاد کشـورها  ین عوامل افول و فروپاشیاز مهمتر یکید یو بدون ترد

 ستم اقتصاد بدون اخالق بوده است.یاستفاده از س

اسـت، بـه    یو اخالقـ  یارزش ير باورهای، تحت تأثياقتصاد ياز منظر اسالم، رفتارها

« بیتهـذ » د با هدف یبا يخرد و کالن اقتصاد يکه تمام برنامه ها و رفتارها یصورت

 6رد.یانجام گ« ه نفسیتزک» و 

                                                 

 .56تا  54و  49تا  47يوسف/ . 1
 .29، 6، 5/ ، نساء283، 282، 280، 275، 188به عنوان نمونه می توان به آيات زير اشاره کرد: بقره/ . 2
 .1302، ص 12وسايل الشیعة، ج . 3
در برخی روايات مطیع بودن در مقابل دستورات شرع، به میزان تبعیت  از آمتوزه یتاق ااتیتادق است م      . 4

 یمچون الزام به خمس، زکات و پرییز از لقمه حرام و... منوط شده اس .
فلوالء الخبتز متا   » معروف خود می فرمايد:  اين مسأله تا جايی حائز ایمی  اس  که رسول اکرم در جمله. 5

نبود، اتادر بتر نمتاز    « نان»براق ما در نان برک  ارار ده، و آن را از ما جدا مساز، که اگر « »صلّینا و الصمنا
 «.گزاردن و روزه گرفتن و انجام واجبات پروردگارمان نبوديم

 .251تا  249المعادلة العاشرة، ص  -، المسألة التاسعة 6الحیاةِ، ج . 6
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ـ فرما یمـ « انفاق»و « زکات»رامون یم پیبه عنوان مثال قرآن کر خُهْْ مِهنْ مَمْهوالِِْمْ    د: ی

ِْمْ بِْا  (103)توبه/ صَدَقَةً نُطَِّْهُهُمْ وَ نُ َكِّْ

ر گـذار اسـت و   یاقتصـاد تـأث   يبـر سـالم سـاز    یاخالقـ  يگونه که رفتارها لذا همان

، نقـش  یو اخالق یو طراوت روح يز در پاکسازینظر اسالم ن دمور ياقتصاد يرفتارها

 یه مـ یگر، دو سـو یکـد یر اخالق و اقتصاد بر یقت تأثیدرحق نموده است؛فا یا یسزائه ب

 باشد.

شتر کشـورها  یب يکرد اقتصادیکه رو« اقتصاد از اخالق ییجدا»ل ین دلیال: مهمترؤس

 ست؟یباشد چ یم ریاخ يها هده در

در حال شکست، نوع نگـاه آن هـا بـه انسـان و      يده ین ایل ایدالن یتر از مهم یکی

 باشد. ینش میگاه او در نظام آفریجا

که مخصوصاً پس از رنسـانس کاشـته شـد و انـدک     « يانسان محور»شه یدرخت اند

 جمله: آن از  که ل جوامع داد،یرا تحو يتلخ و زهر آلود ياندک ثمره ها

 انسان از خدا ییجدا -

 تماعن از اجید ییجدا -

 حقوق از اخالق ییجدا -

 اقتصاد از اخالق ییجدا -

 جیرا يمکاتب اقتصاد یبرخ يفکر یمبان

نـ  الزم  یت مکتب ها کارگشا خواهد بـود. ا یل اهمیشه ها در تحلیاند یشناخت مبان

« یستیالیسوس»و « يه داریسرما»مکاتب  یو انسان شناخت ینیجهان ب یاست به مبان

    ن یـ سـه ا یدر عصـر حاضـر پرداختـه شـود تـا بـا مقا      ج یرا يبه عنوان مکاتب اقتصاد

ـ د یو شـکوه مبـان   یشه ها با مکتـب اسـالم، بزرگـ   یاند ـ   ین آسـمان ی       ش از یاسـالم ب
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 ش روشن گردد.یپ

 يه داریمکتب سرما یو انسان شناخت ینیجهان ب یمبان

 توان در پنج اصل خالصه کرد: یرا ممهم آن  یمبان

 سمیدئ ی. اصل فلسف1

مـدبر،  و قائـل بـه    باشـد  می یبر وح یش از رنسانس که مبتنیپ يها شهیندبر خالف ا

بوده است، پس از عصـر رنسـانس، بـه     یبودن خداوند در نظام هستمربی و آفریدگار 

شه آرام آرام کنار گذاشته شد ین اندیسا، ایشده کل يدستکار يل ضعف در آموزه هایدل

 د.یگردن آن یگزی( جایعیات طبیسم )الهیدئ يشه یو اند

ارتبـاط خـدا بـا عـالم،      ینفـ  یو ابطال و انکار وحـ  یوح يبه جا یاتکاء به خرد انسان

ـ انسـان سـاز اد   يجه، جدا شدن انسان از آموزه هـا یعت پس از خلقت و در نتیطب ان ی

 شه است.ین اندیت ایحاکم يامدهایها و پ یژگی، از ویاله

 (ییعت گرایسم )طبی. اصل ناتورال2

ش جهان بوده است، اما خـودش چنـان   یدایسم، خداوند منشأ پیدئ يبر اسار فلسفه 

ات خـود  یـ عت را قانونمند و مقتدر کرده است که نه تنها به صورت خودکـار بـه ح  یطب

ت دارد. یحاکم یجوامع انسانبر  یحتو بر امور عالم  یعین طبیدهد بلکه قوان یادامه م

 ره کرد: ر اشایتوان به موارد ز ین تفکر میا ياز جمله رهاوردها

 فرد يود محدود کننده یاز تمام ق ییو رها ياقتصاد يآزاد -

 یانسان يواال ياقتصاد از اخالق و ارزش ها ییجدا -

 سم(ی)اومان ي. اصل انسان مدار3

 .شه، اصالت از آن انسان است نه خداین اندیدر ا
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 ،قیشـه هـا و حقـا   یمقـررات، شـناخت اند   ن ویهـا، قـوان   يها و بد یتنها مالک خوب

توجه  یز بین یمکاتب اخالق یشه، حتین اندیو بر اسار اباشد  می« يفرد يربه تج»

شـکل   يبشر يشه هایاند يه یو گاه در تضاد با آن، تنها بر پا یانیوح يبه آموزه ها

 ورزد. ید میتأک یاجتماع ين از همه عرصه هاید ییرد و بر جدایگ یم

 یی. اصل فردگرا4

باشـد نـه    یباالتر از آن فرد م یجامعه، ارزش اخالق ن نوع تفکر در تقابل فرد دریدر ا

دانند  یخود م یجه، از آزاد گذاردن افراد در عمل به هر آنچه نفع شخصیاجتماع، در نت

 کند. یت میحما

هـر شـخص    یـی ن صورت اسـت کـه دارا  یاقتصاد به ا ي در عرصه ییفردگرا ي نمونه

ـ جامعـه،   به خداوند، یچگونه ارتباطیهمتعلق به خود او است و  ا دولـت نـدارد. فـرد    ی

 و با آن رفتار کند.خواهد کسب در آمد نماید  طور که میتواند هر  یم

 ییده گرای. اصل فا5

اصالت فرد بوده و بر سـه   يشه یبر اندمرتبط )اصالت نفع(،  ییده گرایفا یاصل اخالق

 ه استوار است: یپا

 رد.یگ یانجام م يو لذت فرد یشخص با هدف خوش يرفتارها -

 باشد. می   نفری يبرا تنها ییده گرایفا یهر نوع خوش -

 ت کل باشد.یش مطلوبید افزای، بایهدف عمل اجتماع -

 : يریجه گینت

 یانیـ وح يهـا  ده از خـدا و آمـوزه  یبر ي، انسان، موجوديه داریدگاه سرمایبر اسار د

ص ارزش ها و ضد ارزش ها اسـت و  ین و تشخییت تعیاصالت و مرجع ياست که دارا
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خود و اموال خودش اسـت و   ییچون و چرا یباشد او مال  ب یم يت فردیهو يدارا

ن ین خاطر، در ایند. به همیگز یاو را بر م يال او، اهداف و ارزش هایخواسته ها و ام

ـ گـران  یرفـاه د  يبرا ین اخالقی، موازیبر وح یمبتن يمکتب، از احکام و ارزش ها ا ی

ـ در تول یاخالقـ ت یخداوند و هر گونه محـدود  يجلب خوشنود ـ د، توزی ع و مصـرف،  ی

 د.یآ یان نمیسخن به م

 یستیالیسوس يمکتب اقتصاد یشناخت و انسان ینیجهان ب یمبان

 شود:  یبه دو اصل مهم آن اشاره م

 سم: یالیماتر -1

خ و انکار وجود خـدا و  یتار يماد يا فلسفه یسم یالین مکتب بر اصل ماتریا يه هایپا

 ا شده است. ، بنیعیطب يماورا يروهاین

ن پندار را مطرح کرد و کارل مارکس، آن یسم ایالیو پدر ماتر یلسوف آلمانیرباخ، فیفو

 است و اقتصاد کشاند.یس يرا از قلمرو فلسفه و مذهب به عرصه 

 خ یجبر تار -2

حاکم اسـت کـه انسـان را تحـت      ین خاصیخ، قوانیبر تارکه  د یگو یشه مین اندیدر ا

ندارد،  يریچ تأثیخ هیکه او نه تنها در ساختن تار ي، به گونه ادهد یر خود قرار میتأث

 خ است.یز تابع جبر تاریکه خود ن

اخالق و اقتصاد، روشن  يسم را به رابطه یالیتوجه به دو اصل فوق، نگاه مکتب سوس

 سازد. یم

ـ ژه در دیـ ن مکتـب ـ بـه و   یست که هر چند در ایده نیاز فا ین نکته خالیذکر ا دگاه ی

ـ آن بـا اقتصـاد د   يست، توجه به اخـالق و رابطـه   یر مارکسیغ يست هایالیسوس    دهی
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ـ و ن یتواند از گسـتردگ  یست ها، اخالق نمیشود، اما دست کم در نگرش کمون یم ز ی

الزم برخوردار باشد، چرا که اسار آن، بر اصالت ماده و انکـار خـدا و    ییضمانت اجرا

ـ    چیان هـ جـه، انسـ  ینهاده شده است و در نت بنا ز،یرستاخ     در خـود   یگونـه الـزام اخالق

 ،ـ انسـان بـودنش    یسـت یژه کمونیـ ن مکتب ـ به و یا یابد، بلکه با توجه به مبانی ینم

 یتنـزّل مـ  « کارگر یوانیح»ر است که تا سرحدّ یت ناپذیاراده و مسئول یب    يموجود

ب یـ ن ترتیشود و به ا ی، انکار میگر اصول اخالقی، عدالت و ديابد، عشق او به آزادی

ت انسـان  یبر شخص ینیده وکارگر، ضربه سهمگیدفاع از طبقه رنج کش يبا وجود ادعا

 سازد. یمعنا م ید که هر گونه سخن از ارزش و اخالق را بیآ یفرود م

 مکتب اسالم يدگاه اقتصادید

ـ   یدر اسالم، مبتن يل اقتصادیمسا ، «خـدا »اسـت کـه سـه ضـلع آن را      یبر مثلـن معرفت

 دهد. یل میتشک« نجها»و « انسان»

اسـالم از   یانسـان شـناخت   ی  سـو و مبـان  یخالق با جهان و انسان، از  ي نوع رابطه

سازد  یرامون آن را مشخص میپ ينگرش به اقتصاد و رفتارها یگونگگر، چید ییسو

 سازد. یز میر مکاتب، متمایاسالم را از سا يو مکتب اقتصاد

 خالق با جهان و انسان يرابطه 

ان او بـا  یم یناگسستن ی، خداوند، محور و کانون جهان است و ارتباطیالماس یدر مبان

 جهان و انسان وجود دارد.

 رابطه خدا با جهان و انسان:  يها یژگین ویمهمتر

  تیخالق يرابطه  -1
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 (62) زمر/  ء اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ

هْا خَلْقُ  ن امر ناتوان و عاجزند: یگر موجودات در اینش مخصوص خدا است و دیآفر

 (11)لقمان/  ما ذا خَلَقَ الَّْينَ مِنْ دُونِهِ.  اللَّهِ فَأَرُوني

 تیربوب يرابطه  ـ 2

 (164)انعام/  ء  ا وَ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْرَبًّ  قُلْ مَ ََْْهَ اللَّهِ مَبْغي

و در  ؛پـردازد  یت و اصالح آن میاست که به ترب يزیمال  و صاحب چ يرب به معنا

 1ت نهفته است.یترب پرورش و آن مفهوم

ـ اد شده است. از جمله در آی« ریتدب» ات از آن بهیآ یدر برخ  یسـوره سـجده مـ    5ه ی

 . ...مِنَ السَّْاءِ إِلَى الْأَرْض يُدَبِّهُ الْأَمْهَم: یخوان

باشـد.   یانسان مـ  یعیت تشریز هدایموجودات و ن ینیت تکویشامل هدا یت الهیربوب

ل به یآن و هم در ن يز جمله انسان، هم در اصل وجود و ادامه ، این تمام هستیبنابرا

است که او اراده « سمیدئ»قاً مقابل مکتب ین برداشت دقیازمند به او هستند. ایکمال ن

 سپارد. یم یعین طبیداند و به قوان یجهان را از دست خدا خارج م

گمان، اعتقـاد   یاحاطه و نظارت کامل است و ب ت، مستلزم حف  ویعالوه بر آن، ربوب

خواهـد   ياقتصـاد  يدر اصالح رفتارها ییت خدا، همه نقش به سزایربوب يها به جلوه

 داشت.

 تیمالک يرابطه  -3

ـ آن کس کـه چ  ت اوست،یت و ربوبیم خالقیت خداوند، اثر مستقیمالک ـ را آفر يزی د و ی
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لِلَّهِ مها   وَ باشد، می یقیت حقیت خدا مالکیز خواهد بود: و مالکیاداره نمود، مال  آن ن

 (109آل عمران/ ) ... فِي السَّْاواتِ وَ ما فِي الْأَرْض

و بـرخالف   1از آن خدا اسـت.  يت و قانونگذارین اصل، انحصار حق مالکیبا توجه به ا

اسـت،   يه داریدر مکتـب سـرما   یـی از وجوه فردگرا یکیکه « یش مالکیخو»ه ینظر

ن اصـل، تعهـد   یالتزام به ا يجه یکند و نت یرا مطرح م« یخدا مالک» يه یاسالم نظر

 خواهد بود. یاله يدر برابر احکام و ارزش ها

 تیرابطه رازق -4

 يهمه  ي، خدا روزینش اسالمیاو است. در ب« تیرازق»، یت الهیربوب يها یژگیاز و

 )هـود/  إِتَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُْها  وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِکند.  ین میموجودات را تأم

6) 

 باشند. یم يگران تنها واسطه انتقال روزیست و دیرسان جز او ن يروز

 (24) سبأ/   قُلْ مَنْ يَهْزُقُكُمْ مِنَ السَّْاواتِ وَ الْأَرْضِ قُلِ اللَّه

ـ ر فعالد یمثبتـ  يامدهای، پیت الهیح به رازقیاعتقاد صح خواهـد   ياقتصـاد  يت هـا ی

 د: نموشاره ر ایتوان به دو مورد ز یکه از جمله م داشت،

ر یخـود را در مسـ   ي، انسان تالش هاير روزیح از تقدیصح یبر اسار تلق -1

رد و یگ یش به کار میها يو متناسب با استعدادها و توانمند یشح خویصح

خود به شـمار   يدر رشد اقتصاد ین سان عاملیو بد 2زدرو یبر آن مداومت م

 آورد. یم
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ت حدود و ارزش هـا،  یر و با رعات خدا، با آرامش خاطیمان به رزاقیدر پرتو ا -2

و  يبـه مفاسـد اقتصـاد    یجه از آلودگیپردازد، در نت یم يت اقتصادیبه فعال

ز تــرر از فقــر کــه یــهمچــون حــرص وطمــع، غــرورو نعمــت، و ن یلــیرذا

 1ابـد ی یم ییاست، رها يرفتار یاخالق يها یاز آلودگ ياریبس ي سرچشمه

 نماید. تالش می يتصاداق يها تی، در فعالد و توکل به خدایو با ام
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 موضوع دوم:

 اسالم يدگاه مکتب اقتصاديانسان از د 

 

 

 دگاه اسالمیاز د یگاه انسان در نظام هستیجا

در  ين کننده ایی، نقش تعیگاه او در نظام هستیبدون ش  نوع شناخت از انسان و جا

ـ ها و تحل شهیاند ،يمکاتب اقتصاد يریشکل گ ـ م يهـا  يزیـ ل هـا و برنامـه ر  ی       یبتن

 بر آن دارد.

ه اخالق یاخالق از اقتصاد و اقتصاد بر پا ییجدا ي هیان نظریکه م یفراوان يتفاوت ها

 باشد. یده نوع نگاه به انسان در آن مکتب میشود زائ یده مید

اسـت. از   یسـت یالیسوس و يه دارینه، متفاوت از مکاتب سرماین زمیدگاه اسالم در اید

در  یدگاه اسالم، در کنار مباحن خداشناسـ یاز د یانسان شناخت ین رو، توجه به مبانیا

 ابد.ی یضرورت م یاقتصاد اسالم يه هاین مسائل و نظرییتب

 اسالم عبارتند از:  یانسان شناخت ین مبانیتر مهم

 خدا ینیجانش -1
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و  يه داریدر نظام سرما« يفرد یش مالکیخو» يشه یبرخالف اند، ینش اسالمیدر ب

و انسـان، تنهـا    ؛زاسـت ی، خداوند، مال  همـه چ یستیالیدر نظام سوس« یدولت مالک»

ان  مخلوقـات، انسـان را   یـ خداونـد از م  1؛ن اسـت یخـدا در زمـ   ينده ین و نمایجانش

 يو بـا آمـوزه هـا    4؛ش قرار دادیو او را امانتدار خو 3؛دیاز روح خود در او دم  2؛دیبرگز

 او روشن ساخت. يرارا ب یو حمل امانت اله ینیراه و رسم جانش ینید

به دست بشر سپرده « امانت»ش به عنوان یعت با تمام منابع و ثروت هایطب ،تجهیدر ن

فاتش را به جا آورد و تصرّ يحق امانتدار ینید يد بر اسار آموزه هایشده است که با

 باشد که خداوند مشخص کرده است. یدر همان چارچوب

ـ د کرده و در ترغیقت تأکین حقی، به ایان احکام مالیز در بیم نیقرآن کر ب افـراد بـه   ی

د و ینـده خـدا هسـت   یشود که شما نما یم ادآوریو انفاق،  یر خدمات اجتماعمشارکت د

 : ستاز آن خدا تان اموال

 (33)نور/ وَ آنُوهُمْ مِنْ ماَِ اللَّهِ الَّْي آناكُمْ.  

 (7د/ ي)حد.. . وَ مَنْفِصُوا مَِّْا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفْنَ فْه... 

ـ تمب ياقتصـاد  يت هـا یز محدودین از امام صادق یتیدر روا ن اصـل  یبـر همـ   ین

 دانسته شده است: 

شههبوا  يأكلوا مقه قوهداً و  ي  ممههم مالْاَ ماَ اهلل جعله ودائع عقد خلصه، و 

فصههاء   يذله  عله   يعهودوا بْها  هو   يلبسهوا مقهه قوهداً... و    يمقه قوهداً و 
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  ؛1نْالْؤمق

ان خلقش به امانت نهاده و فرمـان داده اسـت تـا بـا     یآن را در ممال از آن خدا است، 

دسـت  یبنوشـند و بپوشـند...، و مـازاد آن را بـه مؤمنـان ته      ،از آن بخورنـد  يانه رویم

 بازگردانند.

 يمند هدف -2

ط ینش او و تمام شراینگذاشته است. آفر یهدف پا به عرصه هست یهوده و بیب ،انسان

 باشد. یواال م یهدف ياارش داریدر اخت و امکاناتِ

را سخت نکـوهش نمـوده و   « انیپوچ گرا»قت، پندار ین حقیم، با اشاره به ایقرآن کر

 داند:  یراسته میخود را از آن پ يساحت کبرا

للَّههُ الَْْلِه ُ   مَ فَحَسِبْتُمْ مَنَّْا خَلَصْقاكُمْ عَبَثاً وَ مَنَّكُمْ إِلَْْقا ت نُهْجَعُهو َ، فَتَعهالَى ا  

 (116و  115)مؤمنون/  ..الْحَقُّ

 يهـا  ر خواستهتشیهر چه ب ي، که کمال مطلوب را ارضايه داریبر خالف مکتب سرما

ـ بـه حـداکثر مطلوب   یابیرا دسـت  ياقتصـاد  يت هـا یداند و هدف از فعال یم يماد ت ی

، یاسالم ینیداند، در جهان ب ی( ميه گذارید و سرمایو حداکثر سود )در تول« مصرف»

 ت است.یع عبودیدن به مقام رفیقرب به خداوند و رس ،انانس ییکمال نها

ـ ان داشت کـه از  یگونه ب نیتوان ا ین هدف، به صورت اجمال میه ایدر توج   سـو،  ی

ـ  يبه سو ،کماالت ي کمال طلب است و در همه يانسان موجود ـ نها یب ش یت گـرا ی

مطلـوب   نیت کامل، وجود خداونـد اسـت. بنـابرا   ینها یگر، وجود بید يو از سو ؛دارد

ـ ی یشتر به سرچشـمه کمـال هسـت   ی  شدن هر چه بیانسان در نزد یینها قـرب   یعن

                                                 

 .87،ص 3الحیاة، ج . 1
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ـ بـه ا  یابیدسـت  2است. ياریاش تکامل اخت یو هدف متعال 1یاله دگاه یـ ن هـدف از د ی

 ن رو، خداونـد یشود، از ا یحاصل م ین الهیت و سر نهادن به فرامیقرآن، تنها با عبود

 ( 56ات/ ی)ذار  الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِتَّ لَِْعْبُدُو وَ ما خَلَصْتُ د: یفرما یدر قرآن م

ـ و ترد باشـد  مـی  گانه رمز تکاملیتنها راه تقرب و ن، عبادت، یبنابرا سـت کـه   ین يدی

قـت عبـادت   یسـت، بلکـه حق  یروزه ن و همچون نماز یعبادت، تنها انجام مراسم خاص

جا است که هر گونه  نیا و از 3م در برابر معبود است.یتسل ن درجه خضوع ویاظهار آخر

  ، عبــادت يســالم اقتصــاد يت هــایــاو، از جملــه فعال یبنــدگ يدر راســتا يعملکــرد

  4شود. یمحسوب م

ـ  ياقتصـاد  يت هاین هدف )قرب خدا( به فعالیبه ا يجه باورمندیدر نت خـاص   یجهت

، ین نگرشـ یدر عرصه اقتصاد، تنها در پرتو چن یاز مباحن اخالق ياریبخشد و بس یم

دارد  یپوچ دست بـر مـ   يها نش، انسان از لذتین بیابد. به عنوان مثال در ای یم معنا

 ل گردد.یر قرب به خدا نایدر مس يباالتر يتا به لذت ها

 تیمسئول -3

  سو و هدفدار بـودن جهـان و   یانسان از  يو امانتدار ینیجانش ت مطلق خدا ویمالک

 .گر، مستلزم مسئول بودن انسان استید يانسان از سو

 ؛شده مسئول است یکه به او ارزان یانسان در درجه نخست، در برابر خداوند و امکانات

دن بـه کمـال   یرسـ  ين معنا است کـه از نعمـت هـا در راسـتا    یبه انیز ت او یو مسئول

                                                 

 .30و 27، فجر/ 23و  22، ایام / 42، نجم / 115مؤمنون/ . 1
 .125فلسفه اخ ق، مؤسسه آموزش و پژویشی امام خمینی، ص . 2
 .392، ص 18، المیزان، ج 542راغب، مفردات، ص . 3
 .13 -9، 5-2، ص 12وسايل الشیعه، ج . 4
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 د: یفرما یم مید. قرآن کریمطلوب، استفاده نما

 (8)تکاثر/  ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِْ  عَنِ القَّعْمِ

گوشـت و نـان و    ي   بازخواست از اسـتفاده  يعمل بنده، نه به معنا از نعمت ها و الؤس

آن در راه  يریبـه کـارگ  نحـوه  ال از ؤسـ  يبلکه به معنـا است آب وچشم و گوش و... 

 1.باشد می يبه تقرّب عبود یابیدن به کمال و دستیسر

ـ ن يگرید يت هایت انسان در برابر خدا، مسئولیدر پرتو مسئول  یجـاد مـ  یا شیز بـرا ی

گـران،  یدر برابر جامعه و جان و مال د 2،یت در برابر رهبران الهیشود، همچون مسئول

  4ست.یط زیوانات و محیدر قبال ح یو حت 3؛ازمندانیژه نیبه و

را  يکنـد و و  یجاد مـ یانسان ا يرا برا ی، احکام و مقرراتیتیکه هر مسئول شودتوجه 

ن یـی ت انسـان را تع یمسئول ي که  حوزه یقرراتسازد. احکام و م یدر برابر آن متعهد م

ـ   یکند، دو گونه است: دسته اول، احکام یم ـ یموانـع ب  راست که نـاظر ب تکامـل   یرون

، وضـع  یحرکت تکامل ياز برایط مورد نیجاد حداقل شرایا يباشد که برا یم ياریاخت

 ات ها.ین مالیت احتکار، سرقت و قوانیمانند ممنوع ،شده است

 يلت هـا ینه ساز فضیو زم یاست که ناظر به رفع موانع درون یاحکام دوم، يو دسته 

 ت کذب و نفاق.یباشد، مانند ممنوع یم یاخالق

 يآزاد یگرچه نفـ  یاسالم يست که احکام و ارزش هایده نیاز فا ین نکته خالیذکر ا

انـه، محـدود   یفردگرا یخواهد داشـت و در نگـاه سـطح    یحد و حصر را در پ یب يها

                                                 

 .407، ص 20المیزان، ج . 1
 .59نساء/ . 2
 .25و  24، معارج / 19ذاريات/ . 3
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زر و نفس و کرنش در برابر صاحبان  يرا از اسارات هوا یاما در واقع، آدم استکننده 

ـ بخشـد و از ا  یمـ  یی، رهـا يدن به رفـاه مـاد  یرس يزور  برا ن رو عامـل گسـترش   ی

 1خواهد بود. یقیحق يها يآزاد

 اریاخت -4

 ن رو،یاز ا ؛ار و اراده، وجود داشته باشدیکه اخت کند  پیدا میمعنا  یهنگام ،مسئول بودن

، رعـد/  29کهـف/  ) ؛ار استیاراده و  اخت يدارا يموجود ،م، انسانیدگاه قرآن کریاز د

، «طیجبر محـ »و « خیجبر و تار»همچون  یر توهماتیو هرگز تحت تأث (3، انسان/ 11

 گردد. یر نمییاش دستخوش تغ یر زندگیمس

دانـد   یمـ  ییها یافراد را، دگرگون یط و زندگیخ، محیسازنده تار یعامل اساس ،اسالم

 2د.یآ ید میبه اراده و خواست خود او پد یوه زندگیشه، اخالق و شیکه در اند

ى يُغَِّْههُوا مها   ِ... إِ َّ اللَّهَ ت يُغَِّْهُ مها بِصَهوْمٍ تَتَّه   د: یفرما ین باره میم در ایقرآن کر

 (11)رعد/   ...بِأَنْفُسِِْم

ـ در ترغ ي فوق، نقش سازنده يشه یاند و  يفکـر  يسـاختارها  ب افـراد بـه اصـالح   ی

 کند. یفا میا يروابط اقتصاد يرفاه و سالم ساز ،به رشد یابیدست يبرا یاخالق

« ياریتکامل اخت» يرا برا یمناسب ينه یار ـ زم یت و اختیـ مسئول ریوند دو اصل اخیپ

ـ سـازد. بـر ا   یل به هدف مطلوب فراهم میو ن  یمطلـق و نفـ   ين اسـار، هـم آزاد  ی

، جز در موارد اندک، مانع آن است ـ و هـم   يه دارینظام سرماـ که   یت از آدمیمسئول

د ـ هر دو نقض غرض است  باشن می آن یست ها مدعیالیار ـ که سوسیاراده و اخت ینف

                                                 

 .23، جاثیه/ 67، احزاب/ 43، فراان/ 157براق نمونه ر. ک: اعراف/ . 1
، 7، تفسیر نمونه، ج 26 -9، کهف/ 76 -60درباره نفی پندار جبر محیط تاريخ از نگاه ارآن، ر،ک: ن طه/ . 2
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 دارد. یو تکامل باز م یدن به هدف واقعیو انسان را از رس

 یـ اجتماع يت فردیهو -5

جامعـه   ي  سو وجود اجزایز داند و هم جامعه را، چون ا یل میفرد را اصهم اسالم، 

افـراد، در برخـورد بـا     ،گـر ید يدانـد و از سـو   ی)افراد( را در وجود جامعه، حل شده نم

 ابند.ی یدر جامعه م يدیت جدی، هویعاطف و ي، فکریل روحیمسا

ـ ه دارنـد؛ از  یر دو سویگر تأثیکدیدگاه اسالم، فرد و جامعه بر یاز د   سـو هـر فـرد،    ی

-شهیر قراردهد و اندیتواند جامعه را تحت تأث یراده است و مشه و ایصاحب فکر و اند

 گر، افکـار و ید يو از سو ؛فرهنگ جامعه را دگرگون سازد یها، سنت ها  و به طور کل

اصالت فرد »دگاه را ین دیا ، کهنهد یر میتأث يت فردیز بر هویج جامعه نیرا يها سنت

 نامند. یم« و جامعه

سازد و او را مسئول اعمـال خـود    یگاه فرد را مخاطب مم، یات قرآن کرین رو، آیاز ا

 2آن ها، سرنوشت مشترک، يرا مخاطب ساخته است و برا« امت ها»و گاه  1داند یم

ـ )جاث نامه عمل مشـترک،  ـ و ن (28ه/ ی و  (34)اعـراف/   اجـل،  (108)انعـام/   ز عمـل، ی

 3قائل است. (134)بقره/  تیمسئول

ناسازگار بـا   ياقتصاد يت هایاز فعال يسالم پاره ادگاه است که در این دیبا توجه به ا

ـ  گردد و حسّ یمنافع جامعه، همچون احتکار و ربا، ممنوع م ، يانـدوز  ، زریفزون طلب

 رود. یبه شمار م یل اخالقیبخل و مانند آن، از رذا

 دیجاو یزندگ -6

                                                 

 .108، يونس 39، نجم/ 13، اسراء/ 38مدثر/ . 1
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تَْانُقَها الهدُّنْْا    وَ قهالُوا مها هِهيَ إِتَّ   ا است: یدندر منحصر ،  یان، زندگیگرا ياز نگاه ماد

 (24ه/ ی)جاث ...نَُْوتُ وَ نَحْْا

انسـان محـدود و کوتـاه خواهـد بـود و       ی، زنـدگ ین نگرشـ یپر واضح است که در چن

إِ َّ رود؛  یآن فراتـر نمـ   یجهـان  ياز محـدوده  « سعادت»و « لذت»، «سود»م یمفاه

 (27انسان/ ) ثَصْال رُو َ وَراءَهُمْ يَوْماًهؤُتءِ يُحِبُّو َ الْعاجِلَةَ وَ يََْ

آن  يه یاست و بر پا يگر، از اصول اعتقادیدر جهان د ینش اسالم، معاد و زندگیدر ب

 ،«سـود »همچـون   یمیمفـاه جهـت  ن یت ادامه دارد. به همـ ینها یانسان تا ب یزندگ

را  يد اخـرو یجاو یدا کرده و زندگیمعنا پ وسعتِ« عیب»و « تجارت» یو حت« سعادت»

 رد.یگ یز در بر مین

 خواند:  یروان خود را به سعادت هر دو جهان فرا میم، پیقرآن کر

 (134نساء/ ) ...مَنْ كا َ يُهيدُ ثَوابَ الدُّنْْا فَعِقْدَ اللَّهِ ثَوابُ الدُّنْْا وَ الْآخِهَة

 د: یفرما یداند و م یم يرا همان سعادت اخرو یواقع یبخت   ین و

 (185آل عمران/ ) دْخِلَ الْجَقَّةَ فَصَدْ فاز...مُ ... فََْنْ زُتْ ِحَ عَنِ القَّارِ وَ

 (100توبه/  ) بَداً ذلِ َ الْفَوْزُ الْعَظْمُ... خالِدينَ فْْا مَ

ـ و انگ« حب بقاء» يش فطریکرد، از گراین رویم با ایقرآن کر لـذت  » یعـ یطب يزه ی

 ینـدگ بهره گرفته و بـا توجـه دادن بـه ز    یر تکامل او، به خوبیانسان، در مس« یطلب

کران آن، به اصالح اخـالق و رفتـار فـرد و     ینامحدود و ب يجاودان آخرت و لذت ها

ـ بـه ح  يباورمنـد  (71)زخـرف/   جامعه پرداخته است. را در  ی، آثـار مثبتـ  يات اخـرو ی

 خواهد داشت. ياقتصاد يرفتارها

 یاد انسان هـا مـ  ی، معاد را به یاز کم فروش یم به هنگام نهیبه عنوان مثال قرآن کر

لَِْهوْمٍ  * مَ ت يَظُهنُّ مُولئِه َ مَنَُّْهمْ مَبْعُوثُهو َ     ...  وَيْلٌ لِلُْْطَفِّفْند: یفرما یورد و مآ
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 (5-1/4ن/ یمطفف) 1. عَظْم

 بودن يدو بعد -7

 است:  يو معنو يبعد ماد دو يانسان، دارا ،دگاه قرآنیاز د

نْسا ِ مِنْ طْنٍ، ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِهنْ  ء  خَلَصَهُ وَ بَدَمَ خَلْقَ الْإِ الَّْي مَتْسَنَ كُلَّ شَيْ

 (9 -7سجده/ ) وَ نَفَخَ فْهِ مِنْ رُوتِهِ...  ُاللَةٍ مِنْ ماء  مَْْنٍ، ثُمَّ  َوَّا ُ

 يمـاد  يش به لذت هایز دو گونه است، گرایالت انسان نیازها و تماین حساب، نیبا ا

همچــون  يمعنــو ياش بــه ارزش هــیو گــرا ؛دنیــدن و خوابیماننــد خــوردن، آشــام

 .یو نوع دوست ی، عدالت خواهییخداجو

اش  يهر دو بعـد وجـود   ییتکامل انسان در گرو رشد و شکوفا یین اسار از سویبر ا

انسـان،   يالت مـاد یازهـا و تمـا  ینداشتن بـه ن  یگر توجه کافید ییبود و از سو خواهد

 ود باز خواهـد دن به مقصیرا از رس ياز سرشت اوست که و یده گرفتن نهیدرواقع ناد

 داشت؛

  سو بر آورنـده  یاست که از  یمطلوب، نظام يبا توجه به آنچه گذشت، نظام اقتصاد

و رشـد   ینه ساز تعالیگر، زمید يانسان باشد، و از سو ين کننده رفاه مادیازها و تأمین

 او باشد. يو معنو یروح يارزش ها

رساند و نپـرداختن بـه    یخدا مه یژه از ناحیو یانسان را به کرامت ،يتوجه به بعد معنو

ن تـر خواهـد   یوانـات و بلکـه پـائ   یگاه بلند خود فرو انداخته و در حد حیآن، او را از جا

 2آورد.
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 هاي انسان اقتصادي مطرود برخی ویژگی

ـ د شـود از  ی، باعن مـ یمکتب اسالم ياقتصاد يها یژگیبه و یتوجه یب د اسـالم،  ی

 عبارت است از: ین انسانیچن يها یژگیاز و یابد. برخیتجسم « يانسان اقتصاد»

ن سـبب،  یو بـد  ؛ح دهـد یگران ترجیش را به منافع دیخو يوسته سود مادیپ -1

 ... وَ كها َ الْإِنْسها ُ قَتُهوراً    ؛س و خودخـواه گـردد  ی، خسـ نظرار تنگ یبس

 (100اسراء/ )

 یتواند منافع واقعـ  یا نمیخواهد  ینمبه همین دلیل عجول و شتابگر است.  -2

وَ يَدْعُ الْإِنْسا ُ بِالشَّهِّ دُعاءَ ُ بِالْخَْْهِ  ؛ردیش را در نظر بگیوو دراز مدت خ

 (11اسراء/  ) وَ كا َ الْإِنْسا ُ عَجُوتً

وَ إِنَّههُ   پـردازد:  یمآن مال و ثروت است و دائم به انباشتن  ي فتهیشبه شدت  -3

 (8ات/ ی) عاد لِحُبِّ الْخَْْهِ لَشَديد

 (34توبه/)   َبْلِ اللَّه  فِضَّةَ وَ ت يُقْفِصُونَْا فييَكْقِ ُو َ الَّْهَبَ وَ الْ

 یتـاب  یب يبا مشکالت اقتصاد ییارویت و کم طاقت است و در رویکم ظرف -4

إِ َّ الْإِنْسها َ خُلِهقَ   ورزد:  یش و رفـاه، بخـل مـ   یکند و به هنگام گشا یم

 (21 -19معارج/ ) عاًالْخَْْهُ مَقُو... الشَّهُّ جَ ُوعا و وَ إِذامسّه  هَلُوعاً، إِذا

 یخـود مـ   یرکـ یارش را، تنهـا حاصـل تـالش و ز   یثروت و امکانات در اخت -5

 (78قصص/ )...«  عِلْمٍ عِقْدي  مُونْتُهُ عَلى قاََ إِنَّْا»پندارد: 

  يا مَيَُّْا الْإِنْسا ُ ما ََهَّكَ بِهَبِّه َ الْكَههيم  شود.  یگرفتار غرور و غفلت م -6

 (10)هود/  هِحٌ فَخُورإِنَّهُ لَفَ...  (6انفطار/ )

از کنـد،  یاست که در خود احسار ن یتا زمان یاجتماع يتعهد او به هنجارها -7

ـ  ـ ن یلذا آن گاه که خود را ب إِ َّ الْإِنْسها َ  کنـد:   یمـ  ی، سرکشـ دانسـت از ی
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 (7 -6علق/ )  ، مَ ْ رَآ ُ ا ْتَغْقى َْطْغىلَ

ش شـباهت فـراوان بـه    یهـا اگر مسلمان باشد، اما رفتار ین اوصاف حتین انسان با ایا

 دارد. يه داریمکتب سرما يانسانو اقتصاد

 : یافته اسالمیت یانسان ترب ياقتصاد يها یژگیو یبرخ

گران را بر خـود مقـدم   یگران، هماهنگ است و در موارد الزم ، دیبا منافع د -1

 (9)حشر/  مَنْفُسِِْمْ وَ لَوْ كا َ بِِْمْ خَواصَة  وَ يُؤْثِهُو َ عَلىسازد:  یم

ش را یخـو  یـی ن خـاطر دارا یبـه همـ   ؛ق استینش عمیب ينده نگر و دارایآ -2

إِ َّ الَّهْينَ  دهـد.   یدار قرار میدن به منافع دراز مدت و لذت پایرس ي لهیوس

وَ عَالنَِْةً  يَتْلُو َ كِتابَ اللَّهِ وَ مَقامُوا الوَّالةَ وَ مَنْفَصُوا مَِّْا رَزَقْقاهُمْ  ِهًّاً

َُْمْ مُجُورَهُ يَهْجُو َ نِجارَةً فـاطر/  ) مْ وَ يَ يدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِلَنْ نَبُورَ، لُِْوَفِّْ

 (30و  29

)بقـره/   یت الهیر رضایست، بلکه آن را در مسیداده و وابسته به ثروتش ن دل -3

 یرد. در برابر نابسـامان یگ یبه کار م (19ات/ ی)زار ازمندانیو خدمت به ن (256

و بـه هنگـام رفـاه و     (35)حـج/   ورزد یمـ  ییبای، شکيها و مشکالت اقتصاد

 یو فخر فروشـ  یو شادمان یشتن را به سرمستیکند و خو یان نمیش طغیآسا

 (11 -10د.) هود/ یآال ینم

دانـد:   یکه از فضل پروردگارش مـ بلخود،  یرکیآنچه دارد، نه از تالش و ز -4

 يله یش را، وسـ یکنـت خـو  من سـان ثـروت و   یو بـد  يهْا من فضل ربِِِِّ

اسـت:   یعمل ياراستفاده درست و شکرگز یوسته در پیداند و پ یم شیآزما

 (40نمل/ ) مَ مَشْكُهُ مَمْ مَكْفُه  وَنيلَِْبْلُ
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 ي، جـز در پرتـو آمـوزه هـا    یتین صفات و شخصیبه چن یابی ست که دستین يدیترد

 يها به سو  ت انسانیت و هداین مهم، که همان تربیست و این ی، شدنیانیوح یاخالق

 رود. یبه شمار م ينظام اقتصاد یاست، هدف اصل یتعال کمال و
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 بخش دوم:

 توليد رد اقتصاد اسالمي 
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 موضوع سوم: 

 تيدگاه قرآن و روايد از دیارزش کار و تول

 

 

 اقتصاد:  حوزهمفهوم کار و شغل در 

د یـ ن هـا، در راه تول یکه انسان به کم  مغز، دست، ابزارهـا و ماشـ   یمجموعه اعمال»

 1«گذارد  یر میمتقابالً بر انسان تأث و دهد یجاد خدمات، انجام میا ایثروت 

اسـتعمال شـده عبارتنـد از:    « يکـار اقتصـاد  » يکه بـرا  ییدر فرهنگ قرآن، واژه ها

بْتَغُوا فَضاْلً مِهنْ  لِتَ، (20مزّمل/  « ) يَضْهِبُو َ فِي الْأَرْض»(، 26قصص/ « )ا ْتَأْجِهْ ُ»

 (60انفال/ ) مَا ا ْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ دُّوا لَُْمْعِوَ مَ(، 12اسراء/  ) رَبِّكُم

 ارزش کار در اسالم

 قرآن
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بشر دارد، اسـالم   یو اجتماع يات فردیدر ح يا  ت فوق العادهیاهم« کار»از آن جا که 

 کند. یبر کار و تالش انسان م يژه اید ویتأک

     ان را در گـرو کـار و تـالش    انسـ  يهـا  يبهره مند ي ح همهیم به طور صریقرآن کر

 داند: یاو م

 (39نجم/ )  عىَنْسا ِ إِتَّ ما  وَ مَ ْ لَْْسَ لِلْإِ
 (32نساء/ )  بْنلِلهِّجاَِ نَوْبٌ مَِّْا اكْتَسَبُوا وَ لِلقِّساءِ نَوْبٌ مَِّْا اكْتَسَ

ـ که در بـاال از آن هـا    ییات و به کار رفتن واژه هایآ یبافت ادب از  يا اد شـد، نشـانه  ی

 باشد. یدان اسالم مید در مکتب جاویت کار و تالش و تولیاهم

 ات: یروا

الهجل فأعجبه قاَ: هل له  يلإذا نظه إ اس قاَ: كا  ر وَ اهللابن عبِِِّ يرو

ا ر هوَ اهلل؟  يه ف ذله   ْه ل: وكْ. قيقْقاَ:  صط من ع ،ت :  قالواإ؟ فمن تهفة

 1.قهيش بدْعي كن له تهفةيذا لم إ ِِّ الْؤمن قاَ: أل

برخـورد   يبا مـرد  ین بود که وقتیا امبر اکرمیکند که رسم پ یابن عبار نقل م

ـ فرمود: آ یال مؤشد، س یآن حضرت م یه شگفتیرو و قوّتش مایکرد که ن یم ـ ا ای ن ی

 يکاریبود و از ب یمشغول است؟ اگر جواب منف يدارد و به کار یشخص حرفه و شغل

که از علتش  یزمان .از چشم من افتاد )این شخص( فرمود: یشد، م یشخص مطلع م

کردند که: علت آن است که مؤمن اگر شـغل و کـار    یان میشد، حضرت ب یسئوال م

 به دست آورد(. یخواهد کرد، )تا لقمه نان ین فروشینداشته باشد چه بسا د

نبهوك ا هتصبله    مقبل من َه وة لّْا  نس بن مال  م ِِّ ر وَ اهللم يرو
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 ؟ قاَ: يدي باكق يقاَ له: ما هْا الْ ، ثمّيّبحه القففوا ينوار عد األ

د  ر هوَ  يه فصبّهل   ،يالْه ع يفأنفصه عله  ةحاسضهب بالْهِِّ والْم !ا ر وَ اهللي

 1ا القارنْسّْ دّ تيوقاَ: هْ   اهلل

گشت، سعد  یاز جنگ تبوک باز م که رسول خدا ید موقعیگو یانس بن مال  م

صافحه کرد و دسـت سـعد را زبـر و خشـن     به استقبال او آمد، حضرت با او م يانصار

ـ ده است؟ سعد گفت: یبه دستت رس یبیافت. فرمود: چه صدمه و آسی ا رسـول ا  بـا   ی

ل و طناب اسـت و درآمـدم را   یکنم و سر و کارم با آب و چاه و ب یل کار میطناب و ب

 ن صحنه رایکه ا يشمار یم. رسول اکرم مقابل افراد بینما یخرج معاش خانواده ام م

است کـه آتـش    ین دستید و فرمود: ایدند، دست آن کارگر زحمت کش را بوسید یم

 «.کند یدا نمیبا آن تمار پ

زق ا فال ندع طلب الهه ْن قد التصْت الوفِِّي  رمإا هشام! ي: »قاَ الوادق

 2.ومْذل  ال يف

حـالل   يکسـب روز  يدو گروه در حال جنگند از تالش برا يدیهشام! هرگاه د يا»

 «.دست برمدار در آن روز

 ،ْميديأكلِِّْم قد عْلوا ب ين وآبائْهالْؤمقْممر وَ اهلل و: »قاَ الكاظم

  3نْن والوالحْن والْه لّْْوهو عْل القب

 ين و پدران بزرگـوارم بـا دسـت هـا    یر المؤمنیامبر خدا و امی: پفرمود کاظم امام»

 «.صالحان استامبران و رسوالن و یپ يره یکردند و کار و تالش از س یخود کار م
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  ِِّإصحابكم السهالم وقولهوا لْهم:    متم من ْوا من لصم: اقهالوادق اإلمام

تم ْذا صهلِِّ إ... : ئكم السالم وقولهوا لْهم  هصي( ع دفال  بن فال  )جعفه بن محّْ

 و جهلِِّ    اهلل عه ِِّ إطلب الهزق، واطلبوا الحالَ، ف يالوبح وانوهفتم فبكِِّهوا ف

 1هْقكم علْعيهزقكم و ي

بالقْهار،   ف نطلب الكْاْه كْالعواف يلإانظه  !لا مفضِِّي: دقالوا اإلمام

د  و ت هي نجد  مجْوعاً مهؤداً بهل نقالهه بالحهكهت و الطلهب      صت نف صحْه

 2كْل  الخلق كله...

به گنجشکان نگر که چگونه خوراک خود را در هنگام روز  : اي مفضلامام صادق

هـا نیسـت،    ا آماده و در اختیار آنآورند، و چنان است که این خوراک یکج به چنگ می

وضـع همـه    و پرداختن به آن دسترر پیدا کنند.بلکه باید با حرکت کردن و به جستج

اوندي که روزي آفریدگان خود را به خد آفریدگان به همین گونه است؛ پس منزه است

 اندازه مقدر کرد...

گان بـه آن نیازمندنـد و   و آن را چنان قرار نداد که از دسترسی به دور باشد زیرا آفریـد 

کـه   زیـرا  شود، هیچ تالشی در دسترر آنان واقع و بی ز نداشت که به رایگاناچنان نی

هاي خوراکی به صورت  داشت. اگر نیازمندي در این چگونگی هیچ مصلحتی وجود نمی

خوردنـد   بردند و آن اندازه می به آن حمله می داشت، چهارپایان یکجا و آماده وجود می

زادگان نیز با فراغی کـه برایشـان پـیش     هاشان باد کنند و هالک شوند؛ آدمی تا شکم

کـاري سراسـر    شدند و تباهی و زشت به نهایت ناسپاسی و سرمستی گرفتار می آمد می

 گرفت. زمین را فرا می

                                                 

 .465، ص 5الحیاة، ج . 1
 .5، ج 428، ص ة. الحیا2



  38 معیشت در زندگی دینی  88ره توشه ماه مبارک رمضان                    

بعهد   ضهة يآبائهه: طلهب الكسهب فه    الوادق اإلمامْا روا  ْف يالقب

 1.ضةيالفه

و : پس از نماز واجب، کارکردن )فرمود از پدرانش قت امام صادیبه روا امبریپ

 داشتن کسب و کار( واجب است.

 ي، والعهدَ فه  ةْه والعالن السهِِّ يمن اهلل ف ةْكم بالخشْوصم: يِِِّعل اإلمام

 2...يوالغق الفصه يالهضا والغضب واتكتساب ف

 ياجـرا  دن از خدا در آشکار و نهان و بهیشما را به ترسفرمود:  امیر المؤمنین علی

سـفارش   و به داشتن کسب و کار کردن در فقر و غنا یو خشمناک يعدالت در خشنود

 .کنم یم

ن... ْرضه ستخهج األيضهب بالْهِِّ وين ْه الْؤمقْمم: كا  الوادق اإلمام

 د .يمن ماله وكدّ  مْلوك لسمعتق من ْه الْؤمقْمم  ِِّإو 

... او از مـال و دسـترنج   زد یکرد و شخم مـ  یل کار میبا ب یعلفرمود:  امام صادق

   3هزار برده آزاد کرد. ر خویشکا

مهن   ي  له إعههق. و م يتتِِّ ياعْبعض ض يعْل فأل ينِِّإ: صادق اإلمام

  4طلب الهزق الحالَ.م ينِِّم وجلِِّ علم اهلل ع ِِّْ، ليقْكفي

کنم که عرق از  یم چندان کار میاز زراعت ها یفرمود: من در بعض یم امام صادق

خواهم که خداوند  یکن میمن کار کند، ل يرا دارم که به جا یکه کسنیزد، با ایمن بر
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 .نمایم طلب رزق حالل کار می يخود برابداند که من 

 يزه یروان آن ها انگیان شده است. تا پین بیات، حرفه بزرگان دیات و روایآ یدر برخ

 ت داشته باشند: یکار و فعال يبرا يشتریب

 قرآن: 

  قاََ هِيَ عَوايَ مَنَوَكَّؤُا عَلَْْْا وَ مَهُشُّ بِْا عَلهى    َ يا مُو ىوَ ما نِلْ َ بَِْْْقِـ 

 (18 -17طه/  ) ... ََقَْي

ثَْانِيَ تِجَهٍٍ    مَ ْ نَأْجُهَني  قاََ إِنِّي مُريدُ مَ ْ مُنْكِحَ َ إِتْدَى ابْقَتَيَّ هانَْْنِ عَلىـ 

إِ ْ شاءَ اللَّهُ   مَ ْ مَشُقَّ عَلَْْ َ  َتَجِدُني فَإِ ْ مَنَْْْْتَ عَشْهاً فَِْنْ عِقْدِكَ وَ ما مُريدُ

 (27) قصص/ .  مِنَ الوَّالِحْن

 (80اء/ یانب ) وَ عَلَّْْقا ُ صَقْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ...ـ 

 ات: یروا

م بـه زراعـت و   یو ابـراه  ي، نوح به نجـار یاطیس به خی، ادريکشاورزبه  حضرت آدم

و  یشـبان  یب و موسـ یدامـدار بودنـد، شـع    وب هـم یوب و اقعیپرداخت،  یم يدامدار

کردنـد، لـوط بـه     یصـالح تجـارت مـ    کردند، داوود زره ساز بود، هـود و  یم يکارگر

کرد و  یم یباف ریحص ،مان با آن حکومت منحصر به فردیاشتغال داشت، سل يکشاورز

  1مشغول بود. يز به نجارین یسیع

 يکاریعواقب بآثار و 

ـ نگون جز  يکه ثمر است یبذر شوم یو تنبل يکاریب ـ نـدارد. در روا  یبخت ج یات، نتـا ی

                                                 

 .34، ح 56، ص 100نوار، . بحاراال1
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نـاگوار،   يامـدها ین پیرامون ایپ يان شده است و اندک تفکریآن ب يبرا يادیز یمنف

 .شتر نمایدیکار و تالش را ب يسان براان يزه یتواند انگ یم

 ـ مبغوض شدن نزد خدا1

 ؟ قهاَ:  ْه لإبغهض  معبهادك   يّما رب ي: ي: قاَ مو الباقه اإلمام

 1بطِِّاَ بالقْار ،لْبالل فةْج

شتر ی  از بندگانت بیگفت: پروردگارا! از کدام  ی: حضرت موسفرمود امام باقر

در بستر خفته و روزهـا   ي؟ خداوند فرمود: آن کس که شب ها چون مردارينفرت دار

 گذراند. یم یرا به بطالت و تنبل

 امبر و امامان معصومیمبغوض شدن نزد پـ 2

قها . و مهن   يكو  كسالناً عن امه ديتبغض الهجل ا   ي: انِِّقهالبا اإلمام

 2ا  فْو عن امه آخهنه اكسلْكسل عن امه دن

اعتنا  یش تنبل و بیخو يویدن يکه نسبت به کارها يمن از مردفرمود:  امام باقر

ش تنبل باشد، در کار آخرتش تنبل تر یخو يایآن کس که در کار دن ؛باشد نفرت دارم

 خواهد بود.

 کاریب يعدم استجابت دعاـ 3

ستجاب دعائْم... يت  يتمّمصقافاً من م ِِّ إ: ي: عن القبالوادق اإلمام

 ،طلهب الههزق  يخههج وت  ي! وت يارزققه  ا ربّيه  :صوَيته وْب يصعد فيورجل 

                                                 

 .8، ح 180، ص 73یمان، . 1
 .4، ح 85، 5کافی، . 2
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 يف فالطلب والتوهِِّ يلإل ْجعل ل  السبملم م! يعبدله:  وجلِِّ صوَ اهلل ع ِِّْف

  1حة.ْرض بجوارح صحاأل

از امـت مـن    ییده اسـت: گـروه هـا   ین رسـ یچن امبریاز پ فرمود:  م صادقاما

 يا! روزید: خدایگو یند و مینش یکه در خانه م يو مرد... شود یشان مستجاب نمیدعا

 رود. یرون نمیاز خانه ب يروز يمرا برسان اما در جستجو

، تا به دنبال من! مگر بدن سالم به تو ندادم يبنده  ي: افرماید یبزرگ به او م يخدا

 ؟!يخود را به دست آور يو روز يکار برو

 از رحمت حق يسربار جامعه شدن و دورـ 4

  2القاس يه علكلِِّ يلصم: ملعو  من ر وَ اهلل

گران انـدازد و سـر بـار    یاش را بر دوش د ی:  هر کس بار زندگفرمود امبر اکرمیپ

 مردم باشد، از رحمت خدا به دور است.

  3عوَيع من ْضيمعلو  من  : ملعو ر وَ اهلل

 ش نرسد، معلون است، ملعون.ی: هرکس به عائله خوفرمود امبر اکرمیپ

 به فساد یو آلودگ يبزهکارـ 5

 ل مجْدة فانِِّواَ الفهاغ مفسدةكن الشغي  إ: يّعل اإلمام

  4.ز فسادآور استیمدام ن ،يکاریاگر کار زحمت دارد، بفرمود:  امام علی

                                                 

 .493، 5، ة. الحیا1
 18، 12. وسايل الشیعه، 2

 .491، 5، ة. الحیا3
 اخ ق ااتیادق. 71. رک: ص 493، 5. یمان، 4



  42 معیشت در زندگی دینی  88ره توشه ماه مبارک رمضان                    

 یاجتماع ههدست دادن وج و از ياعتبار یـ ب6

  مهْْهت   ينِِّإ: عبد اهلل يبلت أل، قاَ: قْةسكاع األّْه بْعن معاذ بن كث

 يستعا  به  عله  ي ، وت يسصط رميذا إ. فصاَ: يءش يدي يدع السوق، وفم

  1.شيء

 یعرض کردم: اکنون که پـول  د: به امام صادقیگو یلبار فروش م رویمعاذ بن کث

 ین صورت، اعتبارت را از دسـت مـ  یرا ترک کنم؟ فرمود: درا پس انداز کردم کار بازار

 شود. یبه تو سپرده نم يگر کاریو د یده

 یاشـاره مـ   یو اجتمـاع  ياعم از فرد يکاریگر بید يآمدها یاز پ ین جا به برخیدر ا

 م: یکن

 يو فکر یجسم يها یهدر رفتن استعدادها و توانائ -

 نده از اقدام به کاریوحشت فزا -

 یجسم و ین رفتن نشاط روحیرر و از بزود یفرسودگ -

 ژه اگر توأم با فقر باشد(یگران )به ویبه د ینیبدب -

کار از رفـاه  یژه اگر افراد بیافراد کوشا و پر تالش جامعه به و يجاد دلسردیا -

 برخوردار باشند. یو احترام کاذب اجتماع ینسب

 د کار و تالشیآثار و فوا

 یتندرست -1

 ي، وجه ء فه  ةْطلهب الْعشه   يف مج اء، نسعة ة عشهةْ: العافر وَ اهلل

                                                 

 .10، ح 149، 5. کافی، 1
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  1.اءْشه األي ا

 يجـزء آن در کـار و تـالش بـرا     9جزء دارد که  10 ی: تندرستفرمود رسول اکرم

 گر امور است.ی  بخش آن در دیاست و  یزندگ ينه هایکسب درآمد جهت هز

 یآرامش روح و نشاط در زندگ -2

  2.ت قونْا ا تصهِِّزهتمذا إ ِِّ القفس إ: يّالقب

 کند. یدا میابد، آرامش پیخود دست  يکه انسان به روز ی: هنگامفرمود امبریپ

ت مؤنتهه ورخها بالهه    ستح من طلب الْعاش خفِِّي: من لم الوادق اإلمام

  3الهْونعم ع

ش نشـده و خجالـت نکشـد،    کـه از کـار کـردن، عـار     یکسـ فرمـود:   امام صادق

 رسند. یخود م يش هم به روزگردد و خانواده ا یفکرش آسوده ممشکالتش کم و 

و لـذت   یدر نشـاط روحـ   ییر به سـزا ید بودن، تأثینفس اشتغال به کار، و احسار مف

 دارد. یبردن از زندگ

ش، وت وجدوا له لهْة  ْه، لْا نْقِِّأوا بالعْلإحتاجو  يما  القاس كلِِّ يولو كف

...4  

شـد، هرگـز    ین مـ یشـان تـأم  یمردم )بدون کار و تالش( برا يها يازمندیاگر تمام ن

 بردند. ینم یشد و از آن لذت یشان گوارا نم یزندگ

شـود و   یهمـان گروهـ  یم یحضرت در ادامه آن به جناب مفضل فرمود: هرگاه شخص

                                                 

 .9208، ح 6، 4. کنز العمال، 1
 .2، ح 89، 5. کافی، 2
 .27، ح 7، 100وار، . بحاراالن3
 .635 ،1، ة. الحیا4
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شود، سرانجام  ییرایبخورد و بپوشد و پذ یچ زحمتیه یان آن ها بماند و بیدر م یمدت

 ؛مشـغول سـازد   يبه کار د تا خود رایآ یشود، و در صدد بر م یزده م دل يکار یاز ب

 آمد؟ یسرش م گذشت چه بر ین میعمر انسان چن ياکنون تصور کن اگر که همه 

 يعزت و سربلند -3

  1نفسة األ: اطلبوا الحوائٍ بع ِِّر وَ اهلل»

 د.یخود را با عزت نفس دنبال کن يخواسته ها

ب یترغق و یگران تشویاز به دیو عدم ن ین مالمسلمانان را بر تمکّ حضرت رسول

ن و یـ کم  گرفتن از ا سخت و طاقت فرسا را بهتر از يانجام کارها ینمود و حت یم

 دانست. یآن م

ه ْه ههو  عل مظْه   يحتطب بْا علْتدكم تبله فمأخْ ي  : ألر وَ اهلل

  2و مقعهمعطا  إسأله ْعطا  اهلل من فضله، فمرجالً  يأني  ممن 

ابان رفته یخود را بردارد و به کوه و ب يسمان هایاز شما ر یکیاگر رسول اکرم فرمود: 

 یده و به بازار ببرد و بـا پـولش زنـدگ   یزم جمع کند )آن را بر دوش کشیه يپشته او 

ـ   ن کند(، بهتر ویخود را تأم ـ بـرود و از او چ  یش کسـ یآسان تر از آن است کـه پ  يزی

 ا ندهد.یطلب کند، بدهد 

 کار به منزله جهاد در راه خدا -4

                                                 

 .41، ص 56. بحاراالنوار، 1
 .2367، ح 655. نهج الفیاحه، ص 2
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 1ل اهلل.ْ ب ياله كالْجاهد فْع يادّ عل: الكر وَ اهلل

خـانواده اش بکوشـد، هماننـد     يازهـا ین نیکه در جهت تـأم  یکسفرمود:  پیامبر

 کند. یاست که در راه خدا جهاد م يمجاهد

فضل عقهد اهلل مهن   م ل محجوراًْع يكدّ تالَ عل يف : العثهةر وَ اهلل

 2مام عادَإجّف دماً مع يف توتً كامالً ت ْضهب بس

 يحـالل بـرا   يتالش و کوشـش در جهـت بـه دسـت آوردن روز    فرمود:  پیامبر

خته شدن خون به همراه امام یر زدن و ری  سال کامل شمشیخانواده، نزد خداوند از 

 است.  لت تریعادل با فض

 نردبان کمال  -5

ـ ار بشر گـذارده اسـت، بـه او اخت   یکه در اخت یمختلف يخداوند با ابزارها ار داده تـا بـا   ی

 ییاز راه هـا  یکید. ماین یرا ط یقیوکمال حق یترق يح از آن ها پله هایاستفاده صح

به انسان کم  کند، کـار و تـالش در    يدن به کمال معنویر رسیتواند در مس یکه م

 باشد. یم یجهت حف  کرامت انسان

 3ياهلل الغق ةطاع ي: نعم العو  علرسول اهلل

در اطاعـت   یه کار و تالش(، کم  خوبیر ساگران )دیازد يازین یبفرمود:  پیامبر

 باشد. میاز خدا 

                                                 

 .168، ص 3. من ال يحضره الفقیه، ج 1

 .6، ص 9209، ح 4. کنز العمال، ج 2

 .71، ص 5. کافی، ج 3
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 نجات از آتش دوزخ -6

مهن طلهب    من بات كهاتًّ  عن آبائه الوادق اإلمامالقبي فْْا روا  

 1الحالَ بات مغفوراً له

 آمرزیده است.  به روز برساند،با خستگی هر کس شب را از طلب حالل 

خطـاب    ، دستان خشن او را بوسـید، خدا زمانی که رسول در داستان سعد انصاري،

 به حاضران فرمود: 

 2هْ  يد ت نْسّْا القار.

البته همه می دانیم هر تالش و فعالیتی، مجوز عبور از پل صـراط و دوري از آتـش را   

به شخص نمی دهد، بلکه شرایط و حدود شرعی آن باید رعایت شود، تا ایـن ثمـرات   

 به بار بنشیند.

 یر چتر رحمت الهی در قیامتقرار گرفتن ز -7

ه، رجل خهج ظلِِّ تِِّإ ظلِِّ العهش يوم ت ه قاَ: نحت ظلِِّنِِّم عن ر وَ اهلل

 3به نفسه، ويعود علي عْاله رض يطلب من فضل اهلل، يكفّضارباً في األ

روز قیامت، سایه ي عرش الهی بر سر کسی قرار می گیـرد کـه بـا    فرمود:  پیامبر

خانه خارج شده و براي تأمین مخارج زندگی خود و عائلـه  تکیه بر عنایات خداوندي از 

 اش، در روي زمین به تالش و فعالیت می پردازد.

 گشایش تمام درهاي بهشت -8

                                                 

 .2، ص 100. بحاراالنوار، ج 1
 .269، ص 2اسد الغابه، ج . 2

 .14586ح  ، 13، ص 13ج  مستدرک الوسايل،. 3
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، انسان هاي بهشتی در قیامت به فراخـور کردارشـان، هـر کـدام از      با توجه به روایات

کسانی کـه  درب خاصی وارد بهشت می شوند، اما هشت درب بهشت خداوند، به روي 

 به کسب و کار حالل مشغولند، باز است.

ها  ميهدخل مهن    مبواب الجقِِّةكل من كدّ يد  تالتً فتح له م: من القبي يُّْ

 1شاء

هر کس از دسترنج خود بخورد، درهاي بهشت بـه روي او گشـوده   فرمود:  پیامبر

 می شود، تا از هر دري که خواست وارد شود.

 کفاره گناهان -9

و ي  رسول خدا آمده است که در آمرزش برخی از گناهان فقط به واسـطه در روایتی از 

 که در جهت کسب مخارج زندگی کشیده می شود، حاصل می گردد.رنجی 

وت صوم، قْهل:   ت صدقةو الْنوب ذنوباً ت يُكَفِِّهُها صلوة ِِّ من إ: القبيّ

 2.ها؟ قاَ: الْْومُ في طلب الْعْشةفْا يُكَفِِّهُ !يا ر وَ اهلل

یچ نمـاز و صـدقه و روزه اي،   اي از گناهان اسـت کـه هـ    پارهفرمود:  ل اکرمرسو

ي آن ها نمی شود. پرسیدند: اي رسول خدا پس چه چیزي آن گناهـان را پـاک    کفاره

می کند؟ فرمود: ناراحتی ها و سختی هایی که انسان در جهت تأمین مخـارج زنـدگی   

 می کشد.

 ن توانائی در یاري رساندن به مستمندا -10

                                                 

 .41. ح 10، 100بحاراالنوار، . 1
 .35، ص 22جامع االحاديث، . 2
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 مْهه الْهؤمقْن  : كها  األ الوهادق  اإلمهام : فْْا روا  عليّ اإلمام

لف مْلوك معتق م الْؤمقْن مْهم  ِِّإ... و رضْنيستخهج األيضهب بالُْهِِّ و

 .1قهْْيمن ماله وكدّ 

بیل می زد و زمین را احیا می کرد و با درآمد حاصـل   علیفرمود:  امام صادق

 کرد.  از دسترنج خود، هزار برده را آزاد

ي فوق، می توان موارد زیر را به عنوان فوائد و آثـار کـار بیـان     عالوه بر امور ده گانه

 پردازیم: ه صورت موجز به ذکر عناوین آن میکرد که ب

 ند شدن و استفاده بهینه از اوقاتهدفم -

 بسیاري از افراد بیکار، خود را با انواع فعالیت هاي تفریح، تفننی و گاه بیهوده مشـغول 

بهترین عاملی است که فعالیت هاي انسان را در جهـت  « کار»می سازند. در حالی که 

 صحیح هدایت می کند.

 تقويت اراده  -

نوعی مقاومت در برابر تنبلی و مستی بوده و بـا نحـوه اي از صـبر و     ،از آن جا که کار

که  باشد می استقامت همراه است، به همین خاطر همانند عباداتی مثل جهاد، روزه و...

 با نوعی تمرین و مقاومت همراه است.

 ي خیال تمرکز قوه -

مطلـوب از   گیرد و با جهت دهـی  ا در اختیار میطور که کار نیروي بدنی انسان ر همان

ي خیال انسان را نیز تحت اختیار خـود   تواند قوه کند، می ضایع شدن آن جلوگیري می

اي است که اگـر   خیال انسان به گونه گرفته و از افسار گسیختگی آن جلوگیري نماید.

                                                 

 .474، ص 5، ج ة. الحیا1
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گیرد و  در اختیار انسان قرار نگیرد، بر افکار انسان مسلط شده و او را در اختیار خود می

نقـش   طرف و بی تواند بی اگر محکوم انسان نباشد بر او حاکم خواهد شد و اصوال نمی

 باشد.

 واقع بیني و تعديل آرزوها -

وهمات، براي خود آینده اي افسانه اي در ذهن خویش، انسان بیکار از سویی در پرتو ت

و از سویی دیگر به خاطر دست نیافتن به آرزوهـاي خـود و عـدم     ؛دست و پا می کند

 موفقیت در زندگی، دچار سرخوردگی و نومیدي می گردد.

اما در پرتو کار و تالش و با وارد شدن در میدان عمل، با بسیاري از واقعیات و مشـکالت و  

« واقـع بینـی  »الهی آشنا می شود، در نتیجه، آرزوها و برنامه هاي خـود را بـا جهـت    سنن 

که براي رسیدن به مقصـود، بایـد بـر    شود  متوجه مید. و به صورت ملمور ماین ترسیم می

آنچـه کـه در ذهـن و خیـال خـود      »ریزي کـرد نـه    برنامه« آنچه که موجود است»اسار 

 «.پرداخته است

 فکر و انديشه ي منطقي -

کار و تالش، دیدگاه انسان را با قوانین عقلی و منطقی، منطبق می سازد. کمتر اتفـاق  

هاي غیرمعقول و تخیلی  گر، موفقیت خود را از طریق راه هاي تالش می افتد که انسان

توفیقـات  »دنبال کنند. برخالف انسان هاي تنبـل و گریـزان از کـار کـه معمـوالً بـه       

 اندیشند. می« شانس

ي کسب درآمد به جاي روي آوردن به کار و تولید، به راه هایی همچون پیـدا  مثالً برا

 متأسـفانه و  ؛کننـد  فکر می... کردن نقشه گنج، قرعه کشی، برگه هاي بخت آزمایی و

 دزدي هاي گوناگون در می آورند. و همین افراد سر از قمار، تقلب، قاچاق بعضی از 

 امیدواري به آينده و خود باوري -
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فت علم هاي گوناگونی است و پیشر ها و دغدغه با نگرانی ختهسان همواره آمیزندگی ان

هـا را   زندگی نیز نتوانسته و نخواهـد توانسـت ایـن نگرانـی     و تکنولوژي و ابزار مدرن

 ي بشر امروز، کیمیاي گران قیمت امید باشد. برطرف سازد و شاید بزرگترین گمشده

هـا را   ر مهمی است که بسیاري از نگرانیکارهاي حساب شده و موفق، از عوامل بسیا

خواهد نمود والبته این فایده کار، قبل از   انسان را به آینده زندگی امیدواراز بین برده و 

 هر چیز در کتاب تجربه انسانی به ثبت رسیده است.

 ستی و تنبلینشانه هاي س

ان هـاي سـخت   تنبلی نشانه هایی دارد که با آن می توان افراد سست عنصر را از انس

 برخی از عالمت ها عبارتند از:  .شناخت کوش باز

 تسویف و تکیه بر آینده -1

نِِّ َ بَْومه َ ولَسهتَ بِْها    التسويف بعْل ، فإِاك ويّإ !ذرّ بام: يا القبيّ

  1بَعدَ ُ...

 اي اباذر! از تأخیر در عمل بپرهیز، که امروز از آن توست و از فردا خبر نداري.

 يهوم بصهي تبهدّ   ، يومَ مضي ت نهجهو  و م ثالثةايّإ َّ األ تم: عليّ اإلمام

 2هله.موََد ت ندري من  الْوم َقْْةو ألمَسُ موعظةف ،يأني ت نأمَقهُ

ـ 2ـ روزي که گذشت و امیدي به بازگشت آن نداري. 1بدانید که روزها سه گونه اند: 

ـ   3روزي که مانده و هم اکنون در آنی.  ان بـه آمـدن آن   ـ روزي که مـی آیـد و اطمین

                                                 

 .573، ص 1الحیاة، ج . 1
 .574یمان، ص . 2
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پس دیروز پند است و امروز غنیمت و از فـردا خبـر نـداري کـه از آن کیسـت       ؛نیست

 )زنده اي یا مرده(.

 1مكقكم.مذا إاكم ونسويف العْل، بادرو به يّإ: الوادق اإلمام

هر وقت برایتان امکان کار پیدا شد،  مبادا که براي پرداختن به کار، امروز و فردا کنید، 

 برخیزید.

  2نَّه بحه، يغهق فْه الْلكيإاك والتسويف، فيّإ: الباقه اإلمام

مبادا در عمل تأخیر کنید، که امروز و فردا کردن دریایی است که بسـیاري از افـراد در   

 آن هالک شدند.

 توقع و تمایل به اینکه دیگران کارهایشان را انجام دهند -2

  علي َْهك كالًّتَكُو  : ت نكسل عن معْشَتِ  فَالوادق اإلمام

 در فراهم آوردن معیشت و خرج خود تنبل مباش، که بار دوش دیگري خواهی شد.

 3: ...ا تَعفُّوا عن السئواَ ما ا تطعتُمالقبي

 از درخواست کردن، دور نگاه دارید.خود را توانید  ... تا آن جا که می

 بیکاري توجیه -3

یا وجـدان خـود کـه او را بـه خـاطر       که تن به کار نمی دهد، در پاسخ دیگران یانسان

 تنبلی و از زیر کار در رفتن، مالمت می کنند، دست به توجیهات گوناگونی می زند.

 حال آنکه در روایات می خوانیم:  ؛داند گاهی کار موجود را دون شأن خود می

                                                 

 .575یمان، ص . 1
 .437، ص 4یمان، ج . 2

 .444، ص 4، ج ة. الحیا3
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 1تَْ ُهامعْاَ مفضل األ: عن القبيّ

 بهترین کارها، دشوارترین آن ها است.

  2كهَهَت نَفسَ َ علْهمعْاَ ما مفضل األ: علي اإلمام

 اي. داشته بر آن وا ،برترین اعمال آن است که نفس خود را به اکراه

مطلب العْل فهي  فخهجت  ،جوعاً شديداً بالْديقة يوم جعت: علي اإلمام

نْتْها،  أمهم  قد جْعت مدرا  فظققتْها نهيهد بلهه، ف   إنا بمذا إ، فعوالي الْديقة

 ي مجلت يدايتتِِّ عشه ذنوباً ةفْددت  تِِّ ذنب علي نْهة كلِِّفصاطعتْا علْه، 
: روزي در مدینه سخت گرسنه شدم، در پی یافتن کار بـه قسـمت هـاي    امام علی

باالي شهر رفتم، ناگاه با زنی برخورد کردم که مقداري کلوخ گـرد آورده بـود. گمـان    

و رفتم و قـرار شـد   کردم که می خواهد آن ها را با آب بخیساند، به همین جهت نزد ا

 3دلو کشیدم و دستم تاول زد... 16ی  دانه خرما به من بدهد.   که در برابر هر دلو آب،

 سوء استفاده از واژه هاي دینی -4

گاهی می گوید من توکلم به خدا است، خدا روزي رسان است! دنیا ارزش این دویـدن  

ین ها بهانه اي بیش نیسـت  ها را ندارد، قوت الیموت را خدا می رساند، در حالی که ا

 4و تنها عامل رهایی از کار و مسئولیت ها است.

 حکایات: 

آمده است که: آنان به دنبال عیسـی   در اخبار حواریون )اصحاب و یاران حضرت مسیح

                                                 

 .191، ص 67بحاراالنوار، ج . 1
 .496، ص 1الحیاة، ج . 2
 .401، ص 2یمان، ج . 3
 به توضیح اين توجیه خواییم پرداخ .« توکل و کسب روزق»در موضوع . 4
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در هر کجا  ایم و عیسی گفتند: یا روح ا ! گرسنه رفتند و چون گرسنه می شدند می می

کوه ـ دست بر زمین می کوفت و به اذن خدا آبی بیرون می آمد و   که بود ـ در بیابان یا در 

ما که هرگـاه )خـوراک(    ؟او آن را می نوشیدند، گفتند: یا روح ا ! چه کسی از ما برتر است

و ما همه بـه   ؛دهی، و هرگاه )آب( بخواهیم به ما آب می نوشانی بخواهیم به ما خوراک می

 ایم. کرده تو ایمان آورده ایم و از تو پیروي

عیسی فرمود: از شما برتر کسانی اند که با دست خود کار می کننـد و از کسـب خـود    

 1روزي می خورند.

آمد و عرض کرد: از من بر نمی آید که با دسـت خـود کـار     مردي نزد امام صادق

ی کار تجارت و بازرگانی هم ندارم و من مرد نیازمند و بدبختی هستم. امام یکنم، توانا

  2برو کار کن و بر سر خود براي این و آن بار ببر و از مردم خود را بی نیاز ساز. فرمود:

: روزي در مدینه سخت گرسنه شدم، براي پیدا کردن کار به محله هـاي  امام علی

 3باالي مدینه رفتم. در آن جا زنی را دیدم که کلوخ هایی را جمع کرده بود و...

را دیـدم کـه در    د که گفـت: امـام کـاظم   علی بن ابی حمزه از پدرش نقل می کن

زمینی کار می کرد و پاهاي او غـرق عـرق شـده بـود. عـرض کـردم: فـدایت شـوم!         

 کارگرانت کجایند؟!

علی کسانی با دست خود در زمین خویش کار کرده اند که از مـن و پـدرم   اي فرمود: 

ـ   چه کسانیبهتر بوده اند. گفتم  درانم، کـه بـا   ؟ فرمود: رسول خـدا و امیرالمـؤمنین و پ

 4دست خود کار می کردند.

                                                 

 .434، ص 5الحیاة، ج . 1
 .23، ص 12وسايل الشیعه، ج . 2
 .474، 5الحیاة، . 3
 .76 -75، 5کافی، . 4
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 روش رسول اکرم این نبود که براي دیگران کار بتراشد و اما خودش بیکار بماند.

حتی در ماجراي کندن خندق، وقتی کارها را میان مسلمانان تقسیم نمود، خود نیز بـه  

 2و شب ها، در شکاف خندق به نگهبانی می پرداخت. 1به جایی خاک می پرداخت جا

در جنگ تبوک با جوان نیرومندي مواجه شد که شترانی با بار روغـن   رسول خدا 

گر قـدرت و توانـایی   ا  به همراه داشت. عده اي از یاران حضرت گفتند: اي رسول خدا،

این جوان و نیز دارائی که همراه دارد در راه خدا بود، نیکوتر نبود؟ رسول خدا آن جوان 

مود: با این بار شترانت چـه کـار خـواهی کـرد؟ گفـت: اي      را نزد خود طلبید و به او فر

رسول خدا با  این ها کسب و کار می کنم، تا از درآمدش اهل عیالم را بی نیاز گردانم 

. و نیز با درآمد آن مو از اینکه آن ها دستشان به سوي دیگران دراز باشد خودداري کن

مع دور می شود، حضرت بـه  بدهی هاي خود را پرداخت کنم. زمانی که جوان از آن ج

اصحاب خود فرمود: اگر راست بگوید پاداشی مانند پاداش جهاد و حج و عمره خواهـد  

 3داشت.

                                                 

 .290، ص 1اسد الغابه، ج . 1
 .463المغازق، . 2
 .160، ص 22جامع االحاديث، ج . 3
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 موضوع چهارم: 

                            يگاه توکل و نقش آن در کسب روزيجا

 «تيوجود، عوامل تقو يت، نشانه هایّاهم»

 

 

ه کردن بـر خـدا   یاعتماد و تک يق قرآن به معنادر منط وکالت وف: توکل از ماده یتعر

ل خود قرار دادن و بر اثر آن از حجم مشکالت و انبـوه موانـع   یو وک یو او را ول ؛است

ـ موفق و يروزیـ مان است و از عوامل پیمهم ا ياز نشانه ها یکین یو ا ؛دنینهراس ت ی

 1ها. یها و سخت در مبارزه

 ت توکل:یاهم

 مانیا ينشانه  -1

  (23)مائد  /   لَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِ ْ كُقْتُمْ مُؤْمِقْنوَ عَ... 

إِنََّْا الُْْؤْمِقُو َ الَّْينَ إِذا ذُكِهَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُهوبُُْمْ وَ إِذا نُلَِْهتْ عَلَهِْْْمْ آيانُههُ     

                                                 

 .541، 15سیر نمونه، تف. 1
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  (2انفاَ/ )  رَبِِّْمْ يَتَوَكَّلُو   زادَنُْْمْ إيْاناً وَ عَلى

اهلل والهضها بصضهاء اهلل    يركا : التوكِِّل عله م مربعةْا  ي: اإليو قاَ عل

 يمهه مض فهوّ م : قاَ العبد الوهالح  .اهلل يلإض يوالتفو ،مه اهللم ألْوالتسل

 1ئات ما مكهواّْفوقا  اهلل   ،اهلل يلإ

م در برابـر  یتسـل  -3 یبه قضاء اله یاضر -2توکل بر خدا  -1ه دارد: یپا مان چهاریا»

 دن کارها به او. واگذار -4فرمان او 

صالح )مؤمن آل فرعون( گفت: کارم را به خدا واگذاردم... و خدا او را از عواقب  ي بنده

 «آنان نگه داشت. يرنگ هاین

 خداوند انسان متوکل را دوست دارد. -2

  (159)آل عمران/  للَّهَ يُحِبُّ الُْْتَوَكِّلْنَفَإِذا عَ َمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِ َّ ا... 

 ن انسان هایزگارتریپره يتوکل، نشانه  -3

 ينصه مكهو   ي  متهبّ  م: مهن  عن اله وَ ،عن آبائه الوادق اإلمام

 2اهلل يل علتوكِِّْالقاس فل

اعتمـادش تنهـا بـر خـدا      د توکـل و ین مردم باشد، بایهر کس دوست دارد با تقواتر»

 «.باشد

 ن انسان هایرومندترین يتوکل، نشانه  -4

 3اهلل يل علتوكِِّْالقاس فل يقومكو  ي  متبّ ممن  :االهض اإلمام

                                                 

 .446تحف العقول عن آل الرسول، . 1
 .30، ح 291، 67بحاراالنوار، . 2
 .704، 1الحیاة، . 3
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د توکل و اعتمـادش تنهـا بـر خـدا     ین مردم باشد، بایرومندتریهر کس دوست دارد ن»

 « باشد.

 يالقاس فتوكِِّل عله  يقوم  نكو  م ك   هِِّإ !باذرما ي: ر وَ اهللقاَ  

 1«اهلل

 «ا بر خدا توکل کن، پس تنهین مردم باشیرومندترین يدوست دار اباذر! اگر يا»

 طان  از انسان متوکلیوس شدن شیمأ -5

 (99)نحل/  رَبِِّْمْ يَتَوَكَّلُو َ  إِنَّهُ لَْْسَ لَهُ  ُلْطا ٌ عَلَى الَّْينَ آمَقُوا وَ عَلى

و هانه   لهة ْْنِِّ تْفه  يس له ْاء له ْشم س خْسةْبلإ :قاَ الوادق اإلمام

 .يقبضت يالقاس ف

. ومهن  2مهور .  مع ْه جْ يه فْوانِِّكل عل ة،ة صادقّْ. من اعتوم باهلل عن ن1

. 4هضا  لقفسه. يه الْؤمن ما ْخأل ي. ومن رض3 .له ونْار ْل يحه فْكثه نسب

بْا قسم اهلل لهه ولهم    ي. و من رض5به. ْن نوْت بةْالْو يج ع عليومن لم 

   2ْتمّ لهزقهي

   ر چنـگ  گـران د یفکـنم، امـا د  یتوانم در دام خود ب ید: من پنج دسته را نمیس گویابل

 من هستند.

ش بر او توکـل کنـد.   یت به خدا پناهنده شود و در تمام کارهایکه با صدق ن یکس -1

 يکـه آنچـه را بـرا    یکس -3خدا باشد.  يح گویاد تسبیکه در شبانه روز، ز یکس -2

ـ  ،بتیکه به هنگام مصـ  یکس -4ز بپسندد. یبرادر مؤمنش ن يپسندد، برا یخود م  یب

                                                 

 .89، 74بحاراالنوار، . 1
 .18، ح 136، 68بحاراالنوار، . 2
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          يباشـد و غـم روز   یاش کـرده راضـ   يه بدانچـه خـدا روز  کـ  یکسـ  -5نکند.  یتاب

 نخورد. را

 ن اعمالیبرتر ،توکل -6

عْهاَ  األ يّم !ا ربّيه  :لْعهاج فصاَلة اْ أَ ربّه ل يّ ِِّ القبإ: يّعل اإلمام

 1ضا بْا قسْتالهو يّمن التوكِِّل عل يفضل عقدم س شيءْل مفضل؟ فصاَ:

ـ  کـدام  !د: پروردگارایپرسدر شب معراج از حضرت حق  رسول خدا   از اعمـال  ی

بودن بـدان   یبرتر از توکل بر من و راض یچ عملیبرتر است؟ خداوند فرمود: نزد من ه

 ست.یچه من قسمت کرده ام ن

 :یشکستن يه گاه هایتک

دارد که تا بن دندان مسلح اسـت و شـبانه روز بـا روش     يانسان دشمن قسم خورده ا

    م بـه  یمـؤمن( را از صـراط مسـتق   و مسـلمان ) کوشـد تـا شـخص     یگوناگون م يها

 2راهه بکشد.یب

ـ  قادر به دفاع از خود و شناخت و مبارزه  ییچکس به تنهایه  يهـا  س و انسـان یبـا ابل

 او نخواهد بود. ي دست نشانده

بـه   يهـا  م که چه انسـان یا الاقل در منابع معتبر خوانده ایم و یده ایخود د یدر زندگ

و دور شدن از  يرومند، مقدمات نابودین یه گاهینداشتن تک ي به واسطه ،یظاهر بزرگ

 ت خود را رقم زده اند.یانسان
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 م: یکن یاشاره م یشکستن يه گاه هایاز تک یبه عنوان نمونه به برخ

 ه بر زور و توان خودیتک -

 شود. نوح سوار ید که حاضر نشد بر کشتیخود را د يکنعان، پسر نوح قدرت پاها

قاََ  َآوي *  مَعْ ٍَِ يا بُقَيَّ ارْكَبْ مَعَقا وَ ت نَكُنْ مَعَ الْكافِهينَ  وَ كا َ في... 

مِنَ الْْاءِ قاََ ت عاصِمَ الَْْوْمَ مِنْ مَمْههِ اللَّههِ إِتَّ مَهنْ رَتِهمَ وَ       جَبَلٍ يَعْوُِْقي  إِلى

 (43 -42هود/ ) . تاََ بَْْقََُْْا الَْْوْجُ فَكا َ مِنَ الُْْغْهَقْن

 ه بر علم و ثروتیتک -

از  یبود و از نظر اطالعات و آگـاه  یقارون ابتدا در صف مؤمنان به تورات و موس

علم و  ي که به خالق و دهنده نیا يداشت اما به جا يمعلومات قابل مالحظه ا ،تورات

امبر زمـانش  یـ که در مقابل پ یجائ اش اتکاء کرد، تا یه کند، به علم و دارائیثروت تک

 همگان شد. يبرا یزش درسیمرگ عبرت انگ ،تیر نهاد ستاد ویا

عَلَهِْْْمْ وَ آنَْْقها ُ مِهنَ الْكُقُهوزِ مها إِ َّ        فَبَغهى   إِ َّ قارُو َ كا َ مِنْ قَوْمِ مُو ى

مَفانِحَهُ لَتَقُومُ بِالْعُوْبَةِ مُولِي الْصُوَّةِ إِذْ قاََ لَههُ قَوْمُههُ ت نَفْههَحْ إِ َّ اللَّههَ ت يُحِهبُّ      

 (76)قصص/   فَهِتْنالْ

 ه بر روزگار و زمانهیتک -

 1: من وثق بال ما  صهعيّقاَ عل عن آبائه ،الهضا

چـرخ   ؛خـورد  ین مـ یخود اتکاء و اعتماد کنـد، بـه زمـ    يهر کس به روزگار و زمانه »

 «.ه کردیتوان به آن تک یدن است و نمیروزگار در حال چرخ
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 ر خدایبر غ يدواریه و امیتک -

 يو... قابـل اعتمـاد بـرا    يعقـل بشـر   ،  از قدرت، ثروت، فکریچ یکه ه گونه همان

ـ کـه او ن  است، چـرا نادرست ز یهمانند خود ما ن یستند، اتکاء به انسانیتوکل ن ـ ز فقی ر ی

ر خدا، به یات از اتکاء به غین خاطر در روایبوده و قدرت و فکرش محدود است. به هم

 شده است. یشدت نه

عبد مهن   يداود... ما اعتوم ب يلإ اهلل ع ِِّ وجلِِّ يوتم: عبد اهلل يبمعن 

وات مهن  ا باب السْمقطعت  إتِِّته ّْعهفت ذل  من ن يتد  من خلصأب يعباد

 .1واد  هل  يّأباَ بمرض من نحته ولم م خت األه ويدي

د بـه  یاز بندگان من که در دلش توجه و ام ينمود هر بنده ا یوح یخداوند به داود نب

بر مقدرات خود حاکم گرداند،  پناه برده و او رامن از مخلوقات  یکیر من باشد و به یغ

ش یر پایزدر ن را یا را از او قطع کرده و خواهم گرفت و زمیل دنیاسباب و وسا ي همه

 ندارم که او کجا هالک خواهد شد. یسست خواهم کرد و باک

 ؟د توکل نموديبا يبه چه کس

بشناسد  ت رایدا و پنهان انسانیمام دشمنان پگشت که ت ید به دنبال کسیاتکاء با يبرا

ـ و راه مقابله با آن ها را به ما آموزش دهد. به دنبـال تک  م کـه همـه   یهسـت  یه گـاه ی

ت شدگان از آدم و نوح تا خاتم و اوالدش، همه و همه به او پناه بـرده باشـند؛ او   یهدا

 ر آمده است: یاز اوصافش در ز یست جز خداوند که برخین یکس

 مطلق یو آگاه علم -1
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 (89)اعراف/  ...ء  عِلْْاً عَلَى اللَّهِ نَوَكَّلْقا وَ ِعَ رَبُّقا كُلَّ شَيْ... 

 (9)مزمل/  تَّ هُوَ فَانَّخِْْ ُ وَكْالًرَبُّ الَْْشْهِقِ وَ الَْْغْهِبِ ت إِلهَ إِ

 قدرت مطلق -2

 (132نساء/ ) للَّهِ وَكْالًبِا  وَ لِلَّهِ ما فِي السَّْاواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ كَفى
لَُه مَصالُْد السَّْاواِت َو الْهأَْرِض َو الَّهْيَن كَفَههُوا بِآيهاِت اللَّهِه مُولئِهَ  هُهمُ        

 (63زمر/ )  الْخا ِهُو 
 (18) حج/   َّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُإِ...

نْ ذَا الَّهْي يَقْوُههُكُمْ مِهنْ    إِ ْ يَقْوُهْكُمُ اللَّهُ فَال َالِبَ لَكُمْ وَ إِ ْ يَخُْْلْكُمْ فََْه 
 (160آل عمران/ )  بَعْدِ ِ وَ عَلَى اللَّهِ فَلَْْتَوَكَّلِ الُْْؤْمِقُو 

 و دانا:  شنوا -3

 (61انفال/ )  وَ نَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّْْعُ الْعَلْم...  

 رد: یم یکه نم يزنده ا -4

 (58فرقان/ )  ْي ت يَُْوتوَ نَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّ 

 مهربان و دلسوز  -5

 (29مل /  ) ...قُلْ هُوَ الهَّتْْنُ آمَقَّا بِهِ وَ عَلَْْهِ نَوَكَّلْقا   

 آگاه از اعمال بندگان -6

فَاعْبُدْ ُ وَ نَوَكَّلْ عَلَْْهِ وَ ما رَبُّ َ بِغافِهلٍ   ...وَ لِلَّهِ ََْْبُ السَّْاواتِ وَ الْأَرْضِ  

 (123هود/ )  نَعَْْلُو  عََّْا

 داند  یبهتر از خودمان مرا صالح و ضرر ما  -7
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مَ ْ نُحِبُّوا شَْْئاً وَ هُوَ شَهٌّ   مَ ْ نَكْهَهُوا شَْْئاً وَ هُوَ خَْْهٌ لَكُمْ وَ عَسى  عَسىو ...  

 (216بقره/ )  لَكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ مَنْتُمْ ت نَعْلَُْو 

 نگهبان ن حافظ و یبهتر -8

 (64وسف/ ی)   فَاللَّهُ خَْْهٌ تافِظاً وَ هُوَ مَرْتَمُ الهَّاتِْْن...  

 قت توکل بر خدایحق

از دارد و هـر چـه   ین یو روح يبه اسباب ماد ،یبه اهداف زندگ یابی دست يانسان برا

ـ گـر پد ید يتر خواهد بود. از سو از افزونین نیتر باشد، ا هدف بزرگ چـون،   ییده هـا ی

 یروحـ  يف قـوا یو... در تضـع  یو سرگردان ی، دو دليدیده، غم و اندوه، نومارا یسست

شتر یه نشود، در بیت روحیتقو یمنبع پرقدرت يکه اگر انسان از سو يمؤثرند به گونه ا

ش را بـه مسـبب   یامـور خـو   ي رشته اما اگر سر ؛بازنده خواهد بود یزندگ يصحنه ها

  رد.یگ یت او قرار میرد حماطعاً مواالسباب سپرده و بر او دل ببندد، ق

 (3طالق/ ) ... وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَُْوَ تَسْبُه...  

کـه   يا سـازد، بـه گونـه    یره میسبب سوزان چتمام پس خداوند شخص متوکل را بر 

ترسـد و بـا قـوت قلـب و نشـاط و       یز جـز خـدا نمـ   یـ چ چیو ه شخص  چیگر از هید

 دهد. یت ادامه میر عبودیمسش را در یخو ی، زندگيدواریام

 ِِّ أ؟ فصهاَ: العلهم به   وجهلِِّ  اهلل عه ِِّ  يل عله : ما التوكِِّلْعن جبهئ يّ أَ القب 

ذا إف ،أس من الخلقْْقع وا تعْاَ اليوت  يعطيقفع وت يضهِِّ وت يالْخلوق ت 

اهلل ولهم   يخف  هو يهج ولم ياهلل ولم  يتد  وعْل أليكا  العبد كْل  لم 
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  1فْْا هو التوكِِّلاهلل  يتد  وم يطْع في

درباره توکل بر خداوند متعال پاسخ داد:  ل در پاسخ به سئوال رسول اکرمیجبرئ» 

زند و ب یانیز تواند  می ن مطلب که مخلوق نهیا)و معتقد بودن بر( دانستن توکل یعنی 

ـ د و برکنـدن چشـم ام  ماین یم يریکند و نه جلوگ یساند، نه اعطاء مبر ينه سود د از ی

د و یکند و ام یجز خدا کار نم ياحد يگر براین باشد، دیهرگاه بنده چن شد؛با می خلق

ـ ا ؛چ کس جـز خداونـد نـدارد   یست و چشم طمع به هیجز خداوند ن یمش از کسیب ن ی

 است توکل.
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 موضوع پنجم: 

 انسان متوکل( يا )عالمت هاي« ارکان توکل به خدا»

 

 

 ناد امور و اتفاقات به خداوندتاس -1

، به حد مطلـوب در شـخص   یو آرامش درون یقلب ينه یشود تا سک یسبب م ن کاریا

در راه حصـول   ین رفته، به راحتـ یش در او از بید و اضطراب و تشویمتوکّل به وجود آ

 جه گام بردارد.ینت

بهه   يأنيه من الحهوَ و الصهو  وانتظهار مها      ي: التوكِِّل التبهِِّيعل اإلمام 

 1الصدر

ـ ان خود و ددن از تویبر یعنیقت توکل یحق      یده دوخـتن بـه آنچـه قضـا و قـدر الهـ      ی

 آورد. یش میپ

بالند و از برگشت و  یبه خود نم یلیآورد روزگار خ ياز داشته ها و رو -2

 شوند.  یز دچار دلهره  و اضطراب نمیادبار آن ن
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حهب كهل   يما آنهاكم و اهلل ت   يما فانكم و ت نفهتوا عل يال نأ وا علْلك 

 (23د/ ی) حد مختاَ فخور

جـه کـار را   یکند اما نت یدن به مطلوب کوشش میرس يانسان متوکل تا حد امکان برا

دن به مطلـوب کمـ    ینان دارد که خداوند او را در رسیو اطم ؛دینما یبه خدا واگذار م

 خواهدکرد.

 یدادن به اتفاقات زندگ یالوه يمعنا -3

فق طبعشان نبود و با وضـع  جه موایدن به مقصود، اگر نتین تالش فراوان در رسیدر ع

ـ مواجه شدند، باور دارند که خ ینامطلوب ـ ی م یدانـد و آن حکـ   یرا خداونـد  مـ   یر واقع

 ده است.یدن به آن مطلوب را مصلحت ندیمهربان، رس

مَ ْ نُحِبُّوا شَْْئاً وَ هُوَ شَهٌّ   مَ ْ نَكْهَهُوا شَْْئاً وَ هُوَ خَْْهٌ لَكُمْ وَ عَسى  عَسىو ...  

 (216بقره / ) وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ مَنْتُمْ ت نَعْلَُْو لَكُمْ 

 دوار بودن به خدایها و ام ينباختن خود در گرفتار -4

ها خود را نباخته و به لطف و نصـرت خداونـد    یسخت انسان متوکل، در بن بست ها و

 دوار است.یط سخت هم کامالً امیدر آن شرا یحت

فَا ْهتَجَبْقا  * مَنِّي مَسَّقِيَ الضُّهُّ وَ مَنْتَ مَرْتَمُ الهَّاتِْْنَ  رَبَّهُ  وَ مَيُّوبَ إِذْ نادى  

  نا وَ ذِكْهىلَهُ فَكَشَفْقا ما بِهِ مِنْ ضُهٍّ وَ آنَْْقا ُ مَهْلَهُ وَ مِثْلَُْمْ مَعَُْمْ رَتَْْةً مِنْ عِقْدِ

وَ مَدْخَلْقاهُمْ *  الوَّابِهينَ نَوَ إِ ْْاعْلَ وَ إِدْريسَ وَ ذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِ*  لِلْعابِدينَ

وَ ذَا القُّو ِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ مَ ْ لَنْ نَصْدِرَ * إِنَُّْمْ مِنَ الوَّالِحْنَ رَتَْْتِقا   في

* نِّي كُقْتُ مِنَ الظَّالِْْنَ فِي الظُّلُْاتِ مَ ْ ت إِلهَ إِتَّ مَنْتَ  ُبْحانَ َ إِ  عَلَْْهِ فَقادى

ْقا ُ مِنَ الْغَمِّ وَفَا ْ  (88 یال 83اء یانب) كَْلِ َ نُقْجِي الُْْؤْمِقْنَ تَجَبْقا لَهُ وَ نَجَّْ
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 ت یتالش و فعال -5

د که توکل ممدوح، هرگـز بـا   یم رسیجه خواهین نتیبه ا ینیق در منابع دیبا مطالعه دق

توکـل،  ح یندارد، بلکه در مفهـوم صـح   یمنافات ،دن به مطلبیرس يکار و کوشش برا

 استفاده از ابزارها و اسباب نهفته است.

پشـت   يدهد که عده ا ین دستور میـ خداوند در دستور نماز خوف در جنگ، به مؤمن

و مقابله بـا دشـمن آمـاده باشـند، تـا       مواجه يگر براید يا هسر هم نماز بخوانند و عد

 دا نکند: یدشمن فرصت حمله به آن ها را پ

أَقَْْتَ لَُْمُ الوَّالةَ فَلْهتَصُمْ طائِفَهةٌ مِهقُْْمْ مَعَه َ وَ لَْْأْخُهُْوا      وَ إِذا كُقْتَ فِْْمْ فَ 

لَهمْ يُوَهلُّوا     مَ ْلِحَتَُْمْ فَإِذا  َجَدُوا فَلَْْكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَ لْتَأْتِ طائِفَهةٌ مُخْههى  

الَّْينَ كَفَهُوا لَوْ نَغْفُلُهو َ عَهنْ   فَلُْْوَلُّوا مَعَ َ وَ لَْْأْخُُْوا تِْْرَهُمْ وَ مَ ْلِحَتَُْمْ وَدَّ 

مَ ْلِحَتِكُمْ وَ مَمْتِعَتِكُمْ فََْْْلُو َ عَلَْْكُمْ مَْْلَةً واتِدَةً وَ ت جُقاحَ عَلَْْكُمْ إِ ْ كا َ بِكُمْ 

هَ مَعَدَّ مَ ْ نَضَعُوا مَ ْلِحَتَكُمْ وَ خُُْوا تِْْرَكُمْ إِ َّ اللَّ  مَذىً مِنْ مَطَهٍ مَوْ كُقْتُمْ مَهْضى

 (102نساء/ ) لِلْكافِهينَ عَْاباً مُْْقا

ـ فرستد تا به حضـور عز  یکه فرزندانش را به مصر م یزمان یعقوب نبیـ  ز مصـر  ی

 د:ی  درو واحد وارد نشویکند که همه از  یت میده و از او گندم بخرند، وصیرس

مِهنْ مَبْهوابٍ مُتَفَهِّقَهةٍ وَ مها      وَ قاََ يا بَقِيَّ ت نَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واتِد  وَ ادْخُلُوا 

لَْْتَوَكَّهلِ  ء  إِ ِ الْحُكْمُ إِتَّ لِلَّهِ عَلَْْهِ نَوَكَّلْتُ وَ عَلَْْهِ فَ عَقْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ  مَُْقي

 (67وسف/ ی) الُْْتَوَكِّلُو َ

 د: یفرما ین باره میزان در ایدر الم یعالمه طباطبائ

ـ ا به اسباب، قطع و یکه انسان نسبت امور را به خودش و  ستین نیتوکل ا يمعنا» ا ی

ر ندانسته و معتقد ین است که خود و اسباب را مستقل در تأثیش ایانکار کند، بلکه معنا
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ت ین حـال سـبب  یدر ع ؛سبحان است يمنحصراً از آن خدا ،باشد که استقالل و اصالت

 اسباب قائل باشد. يخود و برا يرمستقله را برایغ

ن توکلش بر خدا، اسباب را لغو یم که او در عینیب یعقوب میعنوان مثال در داستان به 

 ي بـاره رد. نخست بـا فرزنـدانش د  یجو یمس  مت يو مهمل ندانسته و به اسباب عاد

رد. آن گاه بر خدا توکل یگ یم ییمان خدایکند. سپس از آن ها پ یبرادرانشان گفتگو م

کنـد تـا در بـدو     یفرزندان خود دارد، سفارش مـ که به  یتین در وصیکند و همچن یم

متعـدد وارد شـوند و آن    ي  در وارد نشوند، بلکه از درهایورود به شهر مصر همه از 

 1«.کند یگاه بر پروردگارش توکل م

  2فلح من نْض بجقاحم...  : يّعل اإلمام

 اب شود.یزد، کامیهر کس با پر و بار )ابزار و کار( به کار برخ

 3ن َ له شفاءمو تِِّمق َ داء، يلم  وجلِِّ  ِِّ اهلل ع ِِّإف اداوو: نيالقب

     هـم  آن شـفا   ينکـه بـرا  یفرسـتد مگـر ا   ینمـ  يبـزرگ درد  يد! که خـدا یدرمان کن

 .فرستاده است

ن قانون را ـ که خود  ید این جهان، جهان اسباب است، باین است که چون ایمقصود ا

بـه  ؛ مـثالً  اسـباب آن رفـت   یدر پ يهر کار ياست ـ محترم شمرد و برا  یقانون اله

شـفا از خـدا    درمـان و در حقیقـت  به پزش  مراجعه نمود و دارو خورد،  يماریهنگام ب

 خدا است. ي دهیز از خدا و آفریرو و اثر آن نرا دایاست، ز

 د: یفرما یز مین گونه که امام صادق همان

                                                 

 .296، 11المیزان، . 1
 .1، ح 560، 1الحیاة، ج . 2
 .3، ح 561یمان، . 3
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 1 بابباأل تِِّإاء ْشاأل يجهي  ماهلل  يمب 

 «سازد ینم یآن عمل یعیا جز از راه اسباب طبز ریخداوند هر چ

 ف جامع از توکلیتعر

کـه بـه قـدرت،     يفرد با خدا است که شخص با توجه به اعتقاد ي رابطه ینوعتوکل 

در تمام حرکات و سکنات، حضـور خـدا    ،ت و... خداوند داردیعلم و حکمت، رأفت، رازق

ـ موفق يرا در نظر گرفته و در تمام لحظات بـرا  خـدا، از او   یر بنـدگ یسـ ر مت خـود د ی

 يرمـاد یغ و يد. فرد متوکـل ضـمن اسـتفاده از اسـباب و علـل مـاد      یجو یاستمداد م

جه را مشـروط  یدن به نتیق رسی)همچون دعا، استعاذه، انجام فرائض و نوافل و...( توف

، يناد امور و اتفاقات، به خواسـت خداونـد  تدانسته، ضمن اس یت الهیبه خواست و مش

نان دارد یت، اطمید دارد و در نهایه کرده و به او امیجه تنها به خدا تکیحصول نت يبرا

 ر وصالح او است.یکه خواست خداوند در جهت خ

 م؟یت کنیتوکل را در خود تقو يشه یچگونه ر

 مانیت ایتقو -1

مـان دارد. در  یبـا ا  یتنگاتنگ يمان است، لذا رابطه یاز ارکان ا یکیاز آنجا که توکل 

 کل در مورد افراد مؤمن مطرح شده است. ز، تویقرآن ن

 ت خداوندین به حقانیقیت یتقو -2

  یـ   و نزدین نزدیقی ي خود، به مرحله ياعتقاد يو باورهامان یکرد در ا ید سعیبا

                                                 

 .4یمان، ح . 1
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نداشـته   يا شبه او ش  و یعیو تشر ینیت تکویت خداوند و ربوبیدر حقان یعنیتر شد. 

 م.یو ثابت قدم باش

 1نْصْال ةقوّمن  ل: التوكِِّيّعل 

 ن است.یقیجه یتوکل نت

 مان و اعتقاد به خدا باشد.یاز ا ید رفتارها حاکیلذا با

 گرانیقطع طمع از د -3

 یجـه بخشـ  یگران در نتیکارها به دست خدا است و د ي نش توکل مدارانه، همهیدر ب

ن یر خـدا باشـد، باعـن پـائ    یدش به غیندارند. اگر انسان چشم ام یکارها نقش مستقل

 گردد. یم ین حرمت و ارزش و کرامت انسانآمد

 (3)طالق/  ... وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَُْوَ تَسْبُه...  م: یقرآن کر

اهلل  تِِّإ اًيه لهزقه  مجه  ي  ت نهه مله   : تسب  من نوكِِّيّعل اإلمام 

 2 بحانه

 واهمه نداشتن از هیچ کسی جز خداوند -4

 3ه َْ  ت نخاف مع اهلل مل من التوكِِّ 

خـوف و هـرار    یکس چیقت نهفته است که انسان به جز خدا از هین حقیا ،در توکل

 نداشته باشد.

                                                 

 .34. عیون الحکم و المواعظ، ص 1

 .231یمان، ص . 2

 .57/36، ص 4. میزان الحکمه، ج 3
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 یبودن از وضع زندگ یراض -5

ن یبـدب  یو به مقـدرات الهـ  راضی باشد او مقدر کرده است،  يآنچه خداوند برا بهد یبا

 .قرار داده است یطین شراینباشد. تصور نکند که چرا خداوند ما را در چن
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 موضوع ششم: 

 ياعتدال در زندگ تیاهم وگاه يجا

 

 

ترین توصیه هاي دین اسالم و یکی از اصول اساسی در  اعتدال و میانه روي از بزرگ

 فرهنگ دینی می باشد که بر تمام تعلیمات اسالم احاطه دارد.

اعتدال یعنی دوري از کندي و حتی تندي، یعنی با مالک هاي انسانیت زیستن، یعنـی  

مقصد نرسـیده باشـی و    هنوز به تمام شود و  ات که انرژيحرکت کن نه آنقدر آهسته 

نه آنقدر تند و با عجله که پایت بشکند. اعتدال یعنی رعایت میانه و حد وسط در تمام 

 ابعاد مادي و معنوي زندگی: 

امـت   ،قرآن کریم در آیات متعددي به این اصل اشاره دارد و در قالب هـاي گونـاگون  

لمان را به رعایت اعتدال در سراسر زندگی فرا می خواند. این  به عنوان نمونه به مس

  چند آیه اشاره می شود:

ينَ مَنْعَْْتَ عَلَِْْْمْ ََْْههِ الَْْغْضُهوبِ   * اهْدِنَا الوِّهاطَ الُْْسْتَصْمَ ...   - صِهاطَ الَّْ

ن  (7 - 6حمد/ ).  عَلَِْْْمْ وَ تَ الضَّالِّْ

. هِ قَوْدُ السَّبْلِ وَ مِقْْا جائِهٌ وَ لَهوْ شهاءَ لََْهداكُمْ مَجَْْعهْنَ    وَ عَلَى اللَّ  -
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 (9)نحل/ 

مَهْدِكَ صِههاطاً    مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْنِ َ فَانَّبِعْقي  يا مَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَني  -

 (43)مریم/  . َوِيًّا

 (19لقمان/ ) ... مَشِْْ   وَ اقْوِدْ في  -

الْكِتابَ الَّْينَ اصْطَفَْْقا مِنْ عِبادِنا فَِْهقُْْمْ ظهالِمٌ لِقَفْسِههِ وَ     ثُمَّ مَوْرَثْقَا  -

 (32فاطر/ ) ...مِقُْْمْ مُصْتَوِدٌ و

زندگی خود را، به الگوهـاي رفتـاري میانـه    تمام ابعاد  معصومینکه  عالوه بر این

به زندگی روي مبدل کرده اند، با تشویق ها و تهدیدها می کوشیدند تا انگیزه گرایش 

 معتدل را در زندگی دیگران جاري سازند.

 نه هاي کامل اعتدال و میانه رويمعصومین نمو

 1لْْا يهجع الغاليإالو طي بْا يلحق التالي و : نحن القْهقةعليّ اإلمام 
 ، عقب افتادگان باید به ما ملحق شوند و تنـدروانو و اعتدال هستیم() ما جایگاه میانه» 

 «.سوي ما بازگردند غلو کننده باید به

َ   ،من نْسّ  بقها لحهق  ... :علي اإلمام ه  ...  ه طهيصقها َههق  ْه ومهن  هل  

 2مهنا الهشدمومن  ،وطهيصقا الصود

هر کس به ما تمس  جوید و از ما پیروي کند، به ما ملحق خواهد شد و هر کس از »

 ي از مـا اسـت و در پیـرو   اعتـدال راه مـا، راه  ... راهی جز راه ما برود غرق خواهد شـد 

 .«باشد میرشد  پیشرفت و

                                                 

 .109نهج الب غه، حکم  . 1
 .254، ص 4الحکم، ج  شرح غرر. 2
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  1.مه َْه مختلفمعتدَ األ : كا  ر وَ اهللعليّ اإلمام ه 

انه رو بود، گاهی افـراط و گـاهی تفـریط    یمعتدل و م ،در همه ي امور رسول خدا

 نمی کرد.

 الهقْط األو هط الهْي ت يهدركقا     د: نحن آَ محّْالهضا اإلمام ه 

 2الي وت يسبصقا التالي.الغ

روشی میانه داریم که غلو کنندگان به ما نرسند و افرادي کـه   ا اهل بیت محمدم

 «.دنباله رو ما هستند از ما جلو نمی افتند و سبقت نمی گیرند

 دعوت به اعتدال در کالم معصومین

 3و طْا.ممور : خْه األالقبيّ ه 

 بهترین کارها حد وسط آن است.

 4ود، علْكم بالصود، علْكم بالصود.: ايْا القاس علْكم بالصالقبيِِِّ ه 

وي، بـر شـما   ر اي مردم! بر شما باد به تعادل و میانه روي، بر شما باد به تعادل و میانه

 روي. باد به تعادل و میانه

 5و طْا في الحقِِّملْ  إمور متبّ األ: ولْكن عليّ اإلمام ه 

 باید دوست داشتنی ترین امور نزد تو، معتدل ترین آن ها باشد.

 1: الْؤمن  ْهنه الصودعليّ اإلمام ه 

                                                 

 .84، ص 1مسند اإلمام الرضا، ج . 1

 .101ص  ،1. کافی، ج 2
 .500، ص 1الحیاه، ج . 3
 .1417، ص 2ابن ماجه، سنن، ج . 4
 به مالك اشتر. 52نهج الب غه، نامه . 5
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 روي است. راه و رسم مؤمن میانه

 2.يْا  وتسن التديّنممار  اإل: مشي الصود من عليّ اإلمام ه 

ْاء رزقْم الصوهد  ن ومراد بصوم بصاء مذا إ ِِّ اهلل نبارك ونعالي إ: يّالقب ه 

 3والعفاف.

میانه روي و پاکـدامنی را روزي   ،ی را بخواهدتماهنگامی که خداوند ماندگاري و رشد 

 کند. شان می

 ،وتسهن التهدبْه   ،لْْه اتقتوهاد مد خْهاً ْراد اهلل بعمذا إ: عليّ اإلمام ه 

 4 هاف.اإلوجقِِّبه  وء التدبْه و

علْْا  ة،والطهيق الو طي هي الجادّ الشْاَ مضلِِّة: الْْن وعليّ اإلمام ه 

 5.ه العاقبةْلْْا موإو ةومقْا مقفْ السقِِّ آثار القبوّةباقي الكتاب و

انحراف به راست و چپ گمراهی است و راه مستقیم و میانه، جادّه وسـیع حـق اسـت.    

سـنت رسـول نیـز بـه      ؛کنـد  همین راه را سفارش میخدا،  آئین رسولو کتاب خداوند 

گـان  ترازوي کـردار هم باشد که   میکند و سرانجام همین جادّه  همین روش اشاره می

 شود. دان منتهی میاست و راه همه ب

 سیماي انسان دور از اعتدال در کالم علی

متذکّر نکات مهم و   در پاسخ شخصی که از ایشان تقاضاي موعظه کرده بود، علی

                                                                                                      

 .74، ص 1غرر الحکم، ج . 1
 .1399، ح 89تینیف غرر الحکم و درر الکلم، ص . 2
 ، تفسیر الخیر.1میزان الحکمه، ج . 3

 .841یمان، ص . 4
 .16نهج الب غه، خطبه . 5
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با ارزشی شد که این امور ریشه در رعایت اعتدال در مالیمـات و نامالیمـات زنـدگی    

 به آن اشاره می کنیم:  جا ایندارد که در 

مهن  م  صهحّ  إ   صم ظلِِّ نادمهاً، و إ...  هجو اآلخه  بغْه عْلت نكن مّْن ي

، صابه بالء دعها مضهطهِِّاً  م  إذا ابتلي، إذا عوفي، ويصقط إ، يعجب بقفسه تهْاً

، نغلبه نفسه علي مها يظهنِِّ وت يغلبْها علهي مها      عهض مفتهاًم  ناله رخاء إو

  إْلهه؛  كثه مهن ع أدني من ذنبه، ويهجوا لقفسه بأصن، يخاف علي َْه  بْيست

إ  ذا  هأَ،  إذا عْهل ويبهال    إ  افتصه ققط ووهن، يصصِِّه إا تغقي بطه وفتن، و

نفههج عهن   ا قهة   عهنه محإ، و وّف التوبةو م لف الْعوْة عهضت له شْوة

عظ، فْهو  وت يهتِِّ  ظهة وت يعتبه، ويبهال  فهي الْوع   شهايط الْلِِّة؛ يوف العبهة

 1ي خلصه.... وت يخشي ربّه ف بالصوَ مدَِِّ ومن العْل مصلِِّ

از کسانى مباش که بدون عمل صالح به آخرت امیدوار اسـت، و توبـه را بـا آرزوهـا      

دراز به تأخیر مى اندازد، در دنیا چونان زاهدان سخن مى گوید، اما در رفتار همانند دنیا 

( نعمت ها به او برسد سیر نمى شود ، و در محرومیـت قناعـت   32پرستان است ، اگر )

 به او رسـید شـکرگزار نیسـت و از آنچـه مانـده ، زیـاده طلـب اسـت.        ندارد ، از آنچه 

دیگران را پرهیز مى دهد اما خود پروا ندارد ، به فرمانبردار  امر مـى کنـد امـا خـود     

، اما رفتارشان را ندارد ، گناهکاران را دشمن مى برد ، نیکوکاران را دوست داردفرمان ن

ا گناهان فراوان مرگ را دوست نمـى دارد ،  دارد اما خود یکى از گناهکاران است ، و ب

اما در آنچه که مرگ را ناخوشایند ساخت پافشار  دارد، اگر بیمار شـود پشـیمان مـى    

شود ، و اگر مصیبتى به او رسد به زار  خدا را مى خواند ؛ اگـر بـه گشـایش ، دسـت     
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او چیرگـى  یافت مغرورانه از خدا رو  بر مى گرداند ، نفس به نیرو  گُمـان نـاروا بـر    

برا  دیگران که گناهى کمتر از او  دارد ، و او با قدرت یقین بر نفس چیره نمى گردد.

دارند نگران ، و بیش ار ]چه که عمل کرده امیدوار است . اگر بى نیاز گـردد مسـت و   

مغرور شود ، و اگر تهى دست گردد ، مأیور و سْست شـود ، چـون کـار کنـد در آن     

ز  خواهد زیاده رو  نمایـد ، چـون در برابـر شـهوت قـرار      کوتاهى ورزد ، و چون چی

گیردگناه را برگزیده ، توبه را به تأخیر اندازد ، و چون رنجـى بـه او رسـد از راه ملـت     

اسالم دور  گزیند ، عبرت آموز  را طرح مى کند اما خود عبرت نمى گیرد ، در پنـد  

سیار مـى گویـد ، امـا کـردار     سخن ب دادن مبالغه مى کند اما خود پند پذیر نمى باشد.

خوب او اندک است ! برا  دنیا  زودگذر تالش و رقابت دارد اما برا  آخرت جاویدان 

آسان مى گذرد؛ سود را زیان و زیان را سود مى پندارد ، از مرگ هراسناک اسـت امـا   

فرصت را از دست مى دهد ، گناه دیگران را بزرگ مى شمارد، اما گناهان بزرگ خـود  

  مى پندارد، طاعت خود را ریاکارانه بر خورد مى کند ، خوشگذرانى با سرمایه را کوچ

داران را بیشتر از یاد خدا با مستمندان دوست دارد ، به نفع خود بر زیان دیگران حکـم  

 .هرگز به نفع دیگران بر زیان خود حکم نخواهد کرد مى کند اما

 رو میانهامت  ،امّت اسالم

خطاب می کند، تا در پرتو میانه روي در « وسط»را امتی « امت اسالمی»قرآن کریم 

باشـند و اسـوه ي   « امتی نمونـه »تمام ابعاد روحانی و جسمانی، فردي و اجتماعی و... 

 کند. معرفی می« رسول خدا»آن ها را نیز 

لهَّ ُهوَُ  وَ كَْلِ َ جَعَلْقاكُمْ مُمَّةً وَ َطاً لِتَكُونُوا شَُْداءَ عَلَى القَّهاسِ وَ يَكُهو َ ا  

كُقْتَ عَلَْْْا إِتَّ لِقَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الهَّ ُوََ مَِّْنْ   عَلَْْكُمْ شَْْداً وَ ما جَعَلْقَا الْصِبْلَةَ الَّتي
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عَصِبَْْهِ وَ إِ ْ كانَتْ لَكَبْهَةً إِتَّ عَلَى الَّْينَ هَدَى اللَّهُ وَ ما كها َ اللَّههُ     يَقْصَلِبُ عَلى

  (143بقره/ )  كُمْ إِ َّ اللَّهَ بِالقَّاسِ لَهَؤُفٌ رَتْملُِْضْعَ إيْانَ
قـرار  « قبلـه ي میانـه  »ي شـما را   گونه که قبله در آیه فوق خداوند می فرماید: همان

قرار دادیم. در این که چرا قبله ي مسلمانان قبلـه  « امت میانه»دادیم، خود شما را نیز 

ایسـتادند، زیـرا    باً به سمت مشـرق مـی  گفته شده است مسیحیان تقری  ي میانه است،

بیشتر ملل مسیحی در کشورهاي غربی زندگی می کردند و براي ایستادن بـه سـوي   

بود ناچار بودند به سمت مشرق بایستند، « بیت المقدر»که در  محل تولّد عیسی

لذا شرق به طور کلّی قبله ي آنان محسوب می شد. در مقابل، یهود بیشتر در شـامات  

و مانند آن به سر می بردند، رو به بیت المقدر می ایسـتادند کـه بـراي آنـان      و بابل

که « کعبه»جهت غرب، قبله ي آنان بود. اما  ،تقریباً در سمت غرب بود و بدین ترتیب

نسبت به مسلمانان آن زمان که ساکن مدینه بودند در سمت جنوب و میان مشـرق و  

 محسوب می شد.« انهیم»مغرب بود، 

نهفته شده است. در حقیقـت قـرآن مـی خواهـد     « کذل »لب در جمله ان مطتمام ای

معرفی کند، یعنی همان طور کـه قبلـه   را رابطه ي میان همه ي برنامه هاي اسالمی 

ت را است، تمام برنامه ها و تعلیمات اسالم نیز این صف« میانه»ي مسلمانان قبله اي 

 1گیري را مشخص می سازد.ي مقصد است و جهت  داراست. زیرا که قبله نشانه

 گسترش عدالت و امت معتدل

 اعتدال همانند چتري است که بر سرتاسر زندگی فرد مسلمان گسترده می شود.

باشد که تنهـا در یـ    بعدي در نتیجه ی  مسلمان واقعی نمی تواند ی  انسان ت  
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متفکر،  بخشی از ابعاد گسترده انسانیت رشد کرده باشد. بلکه انسانی است همه جانبه،

با ایمان، دادگر، مجاهد، اهل کار و تالش، دلسوز و بخشنده، اهل بنـدگی و معنویـت،   

 ؛اهل زندگی و معاشرت و... چنین انسانی می تواند نمونه و شاهدي باشد براي دیگران 

 خواهد. و اسالم چنین انسانی می

 ( 143)بقره/  ...كُونُوا شَُْداءَ عَلَى القَّاسِلِتَ... 

شـند و  مـی شـود کـه آن هـا گـواه بـر مـردم با       نه بودن امت اسالمی سبب یعنی میا

 گواه بر آن ها. پیامبر

 ابعاد اعتدال در زندگی

  در این جا به برخی از ابعاد اعتدال در زندگی به صورت موجز اشاره می کنیم:

 اعتدال در امور عبادي -1

لي إاهلل  وا عبادةت نكههه بهفق وْوَلوا فأ ِِّ هْا الدين متْن، فإ: القبيّ 

 1بصيمظْهاً  الْي ت  فهاً قطع وت ْقبتعباد اهلل، فتكونوا كالهاكب ال

محکم است، پس به آرامی در آن درآیند )تندروي نکنید( و عبادت  ،همانا که این دین 

ایـن بـر خـورد، ماننـد سـوار      هاي خدا تحمیل نکنید کـه در نتیجـه ي    بنده رخدا را ب

 «.د که نه مسافتی را پیموده و نه مرکب را به جاي گذاشتهاي خواهید بو درمانده

اعتدال در عبادت به قدري حائز اهمیت است که بزرگان حـدین همچـون کلینـی در    

 ()االاتیتاد فتی العبتاده   بـابی را تحـت    ،کافی و شیخ حر عاملی در وسایل الشـیعه 

 اختصاص داده اند.
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 اعتدال در محبت و دوستی -2

مها،     يكو  بغْضكم يومهاً مما، عسي  ب  هوناًْتب تببم: عليّ اإلمام 

 1.ما   يكو  تبْب  يوماًمما، عسي  ض  هوناًْبغض بغمو

در دوستی جانب تعادل را رها مکن، چه بسا کسی که امروز او را دوست صمیمی مـی  

شناسی، روز دیگر دشمنت شود و نیز در دشمنی با کسی که او را دشمن خود می دانی 

ه شاید روزي دوست تو شود، آن وقت اسـت کـه نسـبت بـه اعمـال      تندروي مکن، ک

 گذشته ي خود شرمنده خواهی شد.

 اعتدال در تبلیغ دین -3

اهلل ولهم   الفصْه من لم يصهقط القهاس مهن رتْهة     : الفصْه كلِِّعليّ اإلمام 

 2سْم من روح اهلل ولم يؤمقْم من مكه اهللييؤ

امید و از لطـف و رحمـت    حمت الهی نافقیه و داناي کامل کسی است که مردم را از ر

او مأیور نکند و آن ها را نیز از کیفر و مکر و مجازات هاي غافلگیرانه ي خود ایمـن  

 و آسوده ننماید.

 اعتدال در جمع دنیا و آخرت -4

ْها مها نشهتْي مهن     إعطائنفسكم تظِِّاً من الدنْا ب: اجعلوا ألرضا اإلمام 

 ،مور الهدين مو ا تعْقوا بْل  علي  فْه، وت  هف ةالحالَ وما لم يثلم الْهوّ

 3نِِّه نهوي: لْس مقِِّا من نهك دنْا  لديقه وديقه لدنْا إف
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خواهـد در   چیزهاي حاللـی را کـه مـی   دتان بهره اي از دنیا قرار دهید؛ براي نفس خو

اختیارش بگذارید، البته تا هنگامی که به مـروّت ضـرري نرسـاند )از حـدّ خـود خـارج       

ده روي و افراط نشود و در این کار از امور دنیا کم  بجوئید. همانا نشود( و موجب زیا

من می گویم: از ما نیست کسی که دنیاي خودش را براي دیـنش و یـا دیـن خـود را     

 براي دنیایش ترک کند.

 پیامدهاي اعتدال و عدم آن در زندگی

آن بیـان  ت میانه روي در زندگی و عـدم  یدر مکتب نورانی اسالم پیامدهایی براي رعا

 شده است که به برخی از آن ها اشاره می کنیم.

 الف( پیامدهاي اعتدال

 اصالح نفس -1

ذا رَبت في صالح نفسه  فعلْه  باتقتوهاد والصقهوع     إ: عليّ اإلمام 
 1والتصلِِّل.

اگر خواستار اصالح و تهذیب نفس خویشی، پس بر تو باد بـه میانـه روي و قناعـت و    

 کمتر خواستن.

 الکتایمنی از ه -2

 2: لن يْل  من اقتود.عليّ اإلمام 

 آسان شدن مشکالت زندگی -3
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 1خْ الصود خفِِّت علْه الْؤ .ممور فْن : خْ الصود في األعليّ اإلمام 
هه كهه فهها رْههد مْانهه     ي كارها، مْانه روي را انتخاب كن، پس  در هْه

 شود. ها به او آ ا  مي روي را،  ختي

 سالمتی -4

 2راد السالمه فعلْه بالصودم : منعليّ اإلمام 
 هر کس طالب سالمتی است، باید میانه رو باشد.

 کسب روزي -5

 3: من اقتود في معْشته رزقه اهللمن القبيّ 

 کسی که در زندگی خود میانه رو باشد، خداوند به او روزي مرحمت می کند.

 عامل نجات -6

واتقتوهاد فهي    ةالعالنْه اهلل فهي السههِِّ و  : ثالث مقجْات: خشْة القبيّ 

 4الغقي والفصه والعدَ في الهضا والغضب.

ــ رعایـت   2ـ ترر از خداوند در نهان و آشکار 1سه چیز سبب نجات انسان می شود: 

ـ عادالنه رفتـار کـردن بـا مـردم در حـال خشـنودي و       3اعتدال در حال دارائی و فقر 

 خشمناکی.

 ب( پیامدهاي عدم اعتدال
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 ندامت -1

  لهم يقهدم   إ ِِّ صاتبْا يقدم، فحدّ  ضهب من الجقو ، أل: العليّ اإلمام 

 1فجقونه مستحكم.

تندروي بیجا، نوعی دیوانگی است، زیرا که صاحبش پشیمان می شود و اگر پشـیمان  

 دار است. شد معلوم می شود که جنون او ریشهن

 مالمت -2

 2.إنِِّه يوجب الْالمة: اتْروا التفهيط فعليّ اإلمام 

ر اموري که باید انجام شود بپرهیزیـد، زیـرا کـه مـورد سـرزنش و      از کوتاهی کردن د

 عتاب قرار خواهید گرفت.

 عدم استجابت دعا -3

فسهد ،  أتدهم كها  لهه مهاَ ف   مت يستجاب لْم؛  مربعة: الوادق اإلمام 

 3لم آمهك باتقتواد؟م: وجلِِّ فْصوَ اهلل ع ِِّ ،ارزققي !فْصوَ: يا ربّ

: یکی از آن ها کسی است کـه مـالی داشـته و آن را    دعاي چهار گروه مستجاب نمی شود

تباه و از بین برده، پس )در حالی که فقیر شده است( می گوید: پروردگارا به مـن روزي ده؛  

 خداوند می گوید: مگر من به تو فرمان میانه روي و اعتدال ندادم؟

 فقر و نداري -4
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 1فصه  اهلل.مَقا  اهلل ومن بِِّْر، م: من اقتود، القبيّ 

کسی که میانه روي را رعایت کند، خدا او را بی نیاز می کند؛ و کسی که زیاده روي و 

 د.ماین خرجی کند، خداوند او را فقیر میبیهوده 

 آتش دوزخ -5

 2الْفهطْن. : القار َايةعليّ اإلمام 

 اوامر و نواهی الهی( کوتاهی کردند. به آتش دوزخ، پایان کار افرادي است که )نسبت
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 ضوع هفتم: مو

 گاه اعتدال در کسب روزييجا

 

 

یکی از ابعاد بسیار مهم اعتدال که بود و نبود آن تأثیر به سزایی در دیگر ابعاد مادي و 

 معنوي زندگی دارد، اعتدال در کسب روزي است.

عده اي با بی حالی و بی کاري از جاده اعتـدال اقتصـادي دور مـی شـوند و عـده اي      

، در کسب درآمد، سبب فاصله گرفتن خود از جاده ي اعتدال می بیشتر،  با حرص و آز

 گردند.

ي اعتدال اقتصادي افراد بیان کرده  درجه دین اسالم مالک هایی را براي معلوم شدن

 است که به پاره اي از آن ها اشاره می کنیم:

 الف( تقسیم وقت

م وقت بـراي کـار   با کاوش در آیات و روایات به این نتیجه می رسیم که دو نوع تقسی

 وجود دارد.

 :اوّل: تقسیم تکويني
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که در نظام آفرینش براي موجودات تعبیه شـده اسـت و در آن روز و روشـنایی بـراي     

 حرکت و تکاپو، و شب و تاریکی براي آرامش و سکون تنظیم شده است: 

ارَ لِتَسْكُقُوا فْهِ وَ  ْلَ وَ القَّْ لِتَبْتَغُهوا مِهنْ فَضْهلِهِ وَ     وَ مِنْ رَتَْْتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّْ

 (73)ایص/   لَعَلَّكُمْ نَشْكُهُو 
: در صورت نیاز و با توجه بـه اقتضـاي کـار،    تبصره: با توجه به روایات معصومین

 این تقسیم قابل تغییر است.

ل، لضْق الوقت علْْم لي العْل باللْإ: ربّْا اتتاج القاس الوادق اإلمام 
 1فهاطه.إالحهِِّ و مو لشدّةْار، عْاَ بالقفي نصوّي األ

به خاطر کمبود وقت در روز یا شدت گرمـا ـ نیازمنـد کـار در      یمردمان ندبسا هستچه 

 شب باشند.

 دوم: تقسیم تشريعي: 

   که در آموزه هاي دینی، بر اسار نیازمندي هاي جسـمی و روحـی، بـه آن سـفارش    

 شده است.

مربهع  هاعات:  هاعة       نكهو  زمهانكم  م: اجتْدوا في الكاظم اإلمام 

صهات ه الهْي    الثخهوا  و  هاعة لْعاشههة اإل  مه الْعاش و اعة ألاهلل و لْقاجاة

نخلو  فْْا للِِّْانكم فهي    اعةيعهِِّفونكم عْوبكم ويخلوو  لكم في الباطن و

 2نصدرو  علي الثالث  اعات... بْْ  الساعةَْه محهِِّم و

براي نیایش بـا خـدا، زمـانی     بکوشید تا زمانتان را به چهار قسمت تقسیم کنید: زمانی

براي تالش جهت تأمین زندگی، وقتی براي دیدار با برادران و معتمـدانی کـه عیـوب    
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 را فرصتی نیز شما خلوص و صفا داشته باشند و راشما را به شما بشناسانند و در باطن 

اسـت کـه بـراي    و با انجام تفریحات  ها و تفریحات حالل اختصاص دهید؛ براي لذت

 توانائی پیدا می کنید. قسمت دیگرآن سه  گذراندن

اکنون بنگریم که ی  شبانه روز ما چگونه تقسیم می شود؟ چند سـاعت کـار؟ کـاري    

که با تمام وجود و همراه با وجدان کاري صورت می گیرد؟ چند ساعت بـه مناجـات و   

عبادت حضرت حق و چقدر از اوقاتمان به تفریحات سالم می گـذرد. بـدون شـ  در    

 عدم برقراري توازن در برنامه ریزي، دچار خروج از اعتدال خواهیم شد. صورت

 ب( تقسیم کار

از آنجا که انسان ها داراي استعدادها و توانائی هاي گوناگون و متفاوتی هسـتند، الزم  

است هر کس در حیطه ي تخصص خودش به فعالیت بپردازد. این کار نه تنها نـوعی  

 ود بلکه موجب افزایش تولید نیز می گردد.اعتدال در کسب درآمد خواهد ب

 تهيمنِِّه إخدم  عْالً نأخْ  به ه ف نسا  من إجعل لكلِِّ م: عليّ اإلمام 

 1  ت يتواكلوا في خدمت .م

بخواه، این رفتار )تعیـین کـار(   تعهد براي هر ی  از کارکنانت کاري تعیین کن و از او 

 دیگري نگذارد. کدام کار خود را به عهده تر است، تا هیچ شایسته

 ج( میانه روي و اقتصاد

درباره کسب روزي، احادین فراوانی در نکوهش افراط و تفریط و دعـوت بـه اعتـدال،    

نقل شده است که بر اسـار روایـات نـورانی، انسـان پیوسـته در معـرض دو رذیلـت        
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اخالقی قرار دارد: نخست، افراط و زیاده روي که برخاسـته از رذیلـت حـرص و طمـع     

موجب سلب آسایش جسمی و آرامـش روان و از دسـت دادن فرصـت کـافی     است و 

دوّم، تفریط و کم کاري  ؛گردد براي پرداختن به دیگر امور مادي و نیز امور معنوي می

یا بیکاري، که ناشی  از تلقّی نادرست درباره مفهوم قضـا و قـدر و توکّـل یـا سسـتی      

که هر دو در نگاه دین نکوهیده و ناشی از ضعف وجدان کار و روحیه رفاه طلبی است. 

 مذموم می باشد: 

كهل علهي   : ت نجاهد الطلب جْاد الغالب ه وت نتِِّ الحسن بن علي اإلمام ه 

جْاَ في الطلب من اإله و ة ِِّ ابتغاء الفضل من السقِِّإالصدر انِِّكاَ الْستسلم ه ف

هزق  ِِّ اله إفه  ،رزقهاً ه وت الحههب بجالهب فضهالً      ةبدافع ةه لْست العفِِّ  ةالعفِِّ

 1مصسوم وا تعْاَ الحهب ا تعْاَ الْأثم.

در پی روزي، بیش از اندازه مکوش )که وقت دیگر کارهایت را هم بگیرد(، و بر قضا و 

قـدر   قضـا و   قدر نیز، چنان اعتماد نکن که خود را )بدون جنبش و حرکتی( در اختیـار 

عفّت؛ نه عفت  قرار دهی. همانا طلب روزي، از سنت است و میانه روي در طلب آن از

مانع روزي است و نه حرص روزي را افزایش می دهد، چرا که روزي به قسمت اسـت  

 و حرص و آزمندي، گناه و معصیت.

فوق كسب الْضّْع، ودو  طلهب   : لْكن طلب  للْعْشةالوادق اإلمام 

ن َ نفس  مهن ذله  بْق لهه    ملْْا، ولكن إ الحهيص الهاضي بدنْا  الْطْئنِِّ

         الهواهن الضهعْف، ونكتسهب    ف، نهفهع نفسه  عهن مق لهة    ف الْتعضِِّتعفالْ
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 1ما تبدّ مقه.

باید کسب تو براي زندگی، از حدّ آدم هاي کم کار بگذرد و به اندازه اشخاص حریص 

دار قـرار ده و از  ب در حدّ انسانی با انصاف و آبـرو دنیا نرسد؛ پس خود را در کار و کس

 آنچه مورد نیاز است بپرداز. اشخاص سست و ناتوان باالتر و به کسب

  ماك يّه إ: فخفِِّض في الطلب واجْهل فهي الْكتسهب... و   اإلمام عليّ ه 

 2.مطايا الطْع، فتوردك مقاهل الْلكةنوجف ب  

تـو را   ،و از آن بپرهیز که مرکب طمع... کن ارطلب مال را سب  تر گیر و با اعتدال ک

 افکند. بردارد و به درّه هاي هالکت در

 3الهفق بالبد . : رمس الحّْْةقاَ لعالمقاَ ا ه 

 اعتدال در کار و مدارا کردن با بدن در رأر تمام پرهیزها است.

فلْكن تظِِّ  من الدنْا قوام صلب  وامسهاك نفسه ،   : عليّ اإلمام ه 

 4ون ِِّود لْعادك.

   بهره ي تو از دنیا، باید به اندازه سرپا بودن و زنده مانـدن تـو باشـد، و توشـه گیـري      

 براي آن سرا.

ا من القوم، صادق اإلمام  : من بات  اههاً في كسب ولم يعط العْن تظِِّْ

 5ْل كلِِّه فْو  حت.إذا  ْهوا الل... الوقِِّاع  فكسبه تهام

ي چشم را از لحاظ خواب  بپردازد و حق و بهره هر کس سراسر شب را به کسب و کار
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مانع انجام واجبات دیگر شود ـ   )در جایی کهاست  براي او حرام  اريادا نکند، چنین ک

 .باشد( می یا به شدت مکروه

به راستی، رعایت اعتدال در کسب و کار نتایج خیره کننده اي در دیگـر ابعـاد زنـدگی    

خواهد داشت، به گونه اي که اعتـدال و قـوام اقتصـادي سـبب قـوام عقلـی، علمـی،        

 1خواهد شد.... فرهنگی، تربیتی، اخالقی، بهداشتی و

 ادر شکمپدر و م

َ  إلي بعهض األ نِِّه نظه م روي عن القبيّ  وتد آخهه  : ويهل أل طفهاَ فصها

َ    !يا ر وَ اهلل :ال ما  من آبائْم، فصْل ت مهن   :من آبهائْم الْشههكْن؟ فصها

وتدهم مقعوهم ه  مذا نعلِِّْوا إمن الفهائض و آبائْم الْؤمقْن! ت يعلِِّْونْم شْئاً

 2ْم بهئ وهم مقِِّي بهاء.نا مقأف ؛ورضوا عقْم بعهض يسْه من الدنْا

به بعضی از کودکان نظر کرد و فرمود: واي بر فرزندان آخـر زمـان از    رسول اکرم

روش پدرانشان، عده اي گفتند: یا رسول ا  از پدران مشرک آن هـا؟ فرمـود: نـه، از    

دهند و اگر فرزندان،  شان که چیزي از فرائض دینی را به آن ها یاد نمی پدران مسلمان

ز پی فراگیري بروند منعشان می کنند و تنها از این خوشنودند که آن ها در آمـد  خود ا

مالی داشته باشند هر چند ناچیز باشد. سپس فرمود: من از این پدران بیزارم و آنان نیز 

 از من بیزارند.

در این روایت و امثال آن، حاکی از احتمال خروج  از جـاده ي   پیامبر اکرم  سخن

ها می کوشند و عرق می ریزند تا تنها جیـب و   ن در آخر الزمان است. آنالدی اعتدال و
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تیپ و کیف فرزندانشان جالب و جذاب باشد. متأسفانه این والدین عینـ  شـیطانی را   

را دور مـی بیننـد و شـاید سـراب! و     « آخـرت نزدیـ   »به چشم گذاشته اند که با آن 

ي واقعیت! بـه     و شاید در آستانهز خود را نزدیو دور و درا« آرزوهاي دست نیافتنی»

همین خاطر است که حتی اگر فرزندان، خود دست به کـار فراگیـري دسـتورات دیـن     

 شوند، والدین با رفتار و منش خود آن ها را از این راه دلسرد می کنند.

این والدین خانه شان را به کارگاهی تبدیل کرده اند کـه در آن تنهـا آمـوزش هـایی     

بیشتر ـ به هر وسیله ي ممکن ـ داده می شود؟ کالر هاي تـرک     براي کسب درآمد

 معنویت و آخرت و چسبیدن به دنیا.

همـه خـواب و    دیگر کاري و بی عاري نشسته اند و برخی، بر طبل بیبرخی نان آوران

دهد، آنقدر از خود بیگـاري مـی    همه بوي کار می... شان، حرف و سکوتشان و  يبیدار

 نه و محل کار، برایشان فرقی ندارد.کشند که شب و روز، خا

وقتی پا به خانه می گذارند از نیمه هاي شب گذشته است، بیچـاره دخترکـی کـه بـه     

عکس او را بغل گرفته و خوابش برده و همسرش در کنـار    جاي پدر و نوازش هاي او،

سفره اي که چند ساعت از پهن شدنش می گذرد، انتظار آمدن شوهرش را می کشـد!  

خره شوهر از راه می رسد. بر سر سفره لقمه اي نان می خورد و سر به زیر لحاف و باال

 می برد تا فردا دوباره قبل از بیدار شدن بچه ها، به دنبال کار از خانه بیرون بزند.

برخی نان آورها را می بینی زودتر به خانه آمده اند، جیبشان پرتر و کیفشان کوک تـر  

ند دقیقه نشستن کنار بچه ها! او با مکالمـه هـاي طـوالنی    از بقیه است، اما دریغ از چ

تلفن، نگاه مداوم به تلویزیون و بررسی روزنامه ها، عمالً دیگر وقتی براي جویا شـدن  

 احوال زن و فرزندان و تشکیل محفل تربیتی خانواده باقی نمی گذارد.

نفسهكم و   قهوا )چرا برخی زندگی ها به این سمت و سو کشیده شده است؟ چرا آیـه  
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فراموش شده است؟ چرا برخی خانه ها همانند اردوگاهی می شود که به زور  اهلْكم(

و اجبار، چند نفري را در زیر ی  سقف جا می دهد؟ چرا برخـی، تـالش هـا و هزینـه     

 1کردن هایشان تنها در مسیر آشپزخانه و توالت خالصه می شود؟

 انواع نیازها

« نیازهـا »ریختن ها به خاطر برطـرف کـردن   حقیقت این است که دویدن ها و عرق 

 صورت می گیرد. 

ند: برخی واقعی اند و دین به مـا امـر کـرده تـا آن هـا را از راه      باش می نیازها چند نوع

ـ که حداقل غذا و لبار و « ضروریات»صحیح و عاقالنه تأمین کنیم. این نیاز شامل 

     ... ـ اسـت را شـامل   ـ مثل ماشـین، یخچـال و فـرش و   « رفاهیات»مسکن است ـ و  

 می شود.

و البته آنچه از کار و تالش ما مهر عبادت می خـورد و اجـر و ثـواب بـه همـراه دارد،      

 کوشش ما براي پاسخ دادن به این نیازهاي حقیقی و رفاهی است.

کـه بـه کمـ  شـیطان و     باشـد   مـی ي هور هـا   و ساخته« کاذب»اما برخی نیازها 

اي به زندگی توأم با آسایش و  . اموري که نبودش لطمهدگرد لقی می سربازانش، نیاز ت

حیات معقول ما نخواهد زد، بلکه بر عکس وجودش باعن تنوّع طلبی و فاصله گرفتن 

از زندگی انسانی خواهد شد. اما وسوسه ها و تبلیغات آن چنـان آن هـا را در نظـر مـا     

پـذیر نخواهـد    ضروري جلوه می دهد که احسار می کنیم، زندگی بدون آن، امکـان 

بود! ـ مثل هزاران نیازي که امروزه کار و تالش اضافه بـراي پاسـخ دادن بـه آن هـا      

  صورت می پذیرد ـ و در حقیقت با این رویکرد، اعتـدال خـانواده در معـرض تخریـب      
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 قرار می گیرد.

این نیازهاي کاذب، بسته به نوع کار و درآمد ما، در زندگی هایمان رسـوخ پیـدا کـرده    

نگاهی به آشپزخانه و ظروف مختلفی که گاهی در سال یـ  بـار هـم اسـتفاده      است.

نمی شود، نگاهی به دکوراسیون منزل، به تابلوها و گلدان هاي بی روحی کـه عکـس   

چند حیوان و انسان بزک کرده بر آن نقش بسته، به کمد لبار و البسه متنـوعی کـه   

کـه   پـذیرد، نگـاه بـه تجمالتـی    گاهی با ی  بار پوشیدن تاریخ مصرفشان پایان می 

مان شده است، خود شـاهدي گویـا بـر تأئیـد ایـن       زندگیاز  ئیخواسته و ناخواسته جز

 مسأله است.

ي اعتدال و میانه روي حاکم بر سرتاسر زندگی فردي، خانوادگی و  به امید آنکه روحیه

 ما بشود.... اجتماعی، اقتصادي، معنوي و
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 موضوع هشتم: 

                                       ر کسب روزيوجدان کاري د

 دان آن(ــل فقــو عوام يارــدان کـت وجـی)اهم

 

 

 

برخورداري از وجدان   یکی از اصول مهمی که در کسب روزي به آن تأکید شده است،

 در تعامالت مختلف روزمره می باشد.

ی که انجام می دهد وجدان، قوه اي در باطن شخص است که وي را از نی  و بد عمل

آگاه می سازد. در حقیقت خداوند براي یکای  انسان ها، نیرویی قرار داده تا آن هـا را  

      در لحظه لحظه زندگی بپاید و به آن ها متـذّکر شـود کـه پـا از گلـیم شـرع و عقـل       

 فراتر نگذارند.

وب و ، به گونه اي است که خـ  طبع دست نخورده انسان به خاطر وجود نیروي وجدان

بد را تشخیص می دهد و به سوي خوبی هـا )همچـون صـداقت، امانـت داري، گـره      

گرایش داشته و از بدي هـا )همچـون درو ،   ...«  گشایی، وفاي به عهد، خیر رسانی و

ظلم، خیانت، تجاوز به حقوق دیگران، حق و ناحق کـردن، کـم کـاري، تـأخیر در راه     
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 ...( فاصله می گیرد. اندازي کار مردم و

  اي آیات به این مطلب اشاره دارد از جمله: رآن کریم در پارهق

 (8)شمس/  فَأَلََْْْْا فُجُورَها وَ نَصْواها  

 وسعت معناي وجدان کاري

منـدي کـه پروردگـار آن را بپسـندد، عبـادت       در فرهنگ اسالمی هر گونه عمل هدف

 محسوب می شود. شایسته است شـخص مسـلمان در تمـامی فعالیـت هـاي فـردي،      

خویش دقت و تـالش فراوانـی بـه کـار گیـرد و بـا       ... اجتماعی، اقتصادي، مدیریتی و

 احسار مسئولیت، وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهد.

  مقام معظم رهبري در این باره می فرماید:

هر کس و در هر کجا که هستیم، وجدان کار را در کاري که به گـردن گـرفتیم و   »... 

کنیم، چه این کار شخصی یا کاري براي نان درآوردن باشد و چـه   تعهد کردیم رعایت

کاري اجتماعی و مردمی و مربوط به دیگران باشد، همانند کارهاي مهـم اجتمـاعی و   

مسئولیت هاي کشوري، همه ي این امور را با برخورداري وجدان انجـام دهـیم؛ آن را   

کـار سـنگ تمـام     خوب و دقیـق و کامـل انجـام دهـیم و بـه تعبیـر معـروف، بـراي        

 1«بگذاریم...

بنابراین همه ي انسان ها، اعم از والدین در تربیت فرندان خویش، مربیـان و معلمـان   

اطبـاء و پزشـکان در معاینـه و مـداواي بیمـاران،        در آموزش و پرورش آینده سـازان، 

 کارگران کارگاه هاي تولید اغذیه و نانوائی ها در تولید خـوراک مـردم، بنّـا و نقـاش و    

همه و همـه در انجـام هـر چـه بهتـر مسـئولیت       ... نجار در ساخت مسکن دیگران، و
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 خویش نیازمند وجدان کاري می باشند.

 ضرورت وجدان کاري

انسان ها براي گذران زندگی به همدیگر نیازمندند و هر کس بایـد در برابـر دریافـت    

کم رنـگ شـود و در   خدمتی ارائه دهد. در این میان اگر وجدان کاري متقابالً خدمات، 

اجتمـاعی،  کارهایی که اشـخاص عهـده دار انجـام آن مـی شـوند ـ اعـم از فـردي،         

« یبـی تفـاوت  »و « یبی خیـال »...،  خانوادگی، فرهنگی، سیاسی، مدیریتی، اقتصادي و

جامعه به جاي حرکت در مسیر رشد و تعالی به   شود،« دقت»و « دلسوزي»جایگزین، 

 شیده خواهد شد.سوي پرتگاه سقوط و نابودي ک

حکم می کنند که هر کس کاري را بر عهده گرفت، « دین»و « عقل»به همین خاطر 

محکم و نیکو انجام دهد و میان خود و دیگران تفاوتی قائل نشود. بلکه آن گونه کـه  

 ز همان گونه به انجام رساند.یبراي خود انجام می دهد براي دیگران ن

را منوط به ... ها اسالم، ایمان، دوستی خدا و ه در آنبا توجه به آنچه گذشت، روایاتی ک

   دانسـته شـده اسـت، بهتـر    اندیشه و دغدغه براي سر و سامان دادن به امور مسلمین 

 :شود معنا می

 1مور الْسلْْن فَلَْسَ بُْسلمأصبح ت يَْتمُّ بِم: من القبيّ ه 

امـور مسـلمین باشـد،    کسی که بامداد برخیزد بی آنکه به فکر سر و سامان دادن بـه  

 مسلمان نیست. 

اً ه تتِِّهي يكهو     بهد م ت يكو  الْؤمن مؤمقهاً  !: ت واهللالوادق اإلمام ه 
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 1ذا ضهب علْه عهق واتد نداعت له  ائه عهوقه.إخْه مثل الجسد ه أل

نه، به خدا سوگند! مؤمن نیست تا آنکه براي برادر مؤمن خویش همچون تن او باشد، 

 ربه خورد، رگ هاي دیگر نیز دردِ آن را حس کنند.که اگر رگی از آن ض

زند و عـرق   به عنوان مثال هنگامی که کودک بیمار بر دستان پدر پیر، نفس نفس می

ل بپـردازد،  مـ که نیمی از هزینه را بعد از ع شرم و حیا بر پیکر آن پدر نشسته براي این

ري کـه چنـد روزي در   به دکتر التمار می کند؛ یا انسانی دیگر کارش به امضاء و مه

اختیار من است گیر کرده و من بدون دلیل خداپسند، امروز و فردا مـی کـنم و سـر و    

در این مـوارد و امثـال آن وجـدان و عـدم آن، میـزان      ... ، ودهم سامانی به کار او نمی

 مرا مشخص می کند.... ایمان و اسالم و

يا  :علي رتْم. قالوا تِِّإت يَضَعُ اهلل رتْته  !ْي نفسي بْد ال: والقبيّ ه 

 ْي يههتم لكن ال. وْي يهتم نفسه خاصِِّّةكُلُّقا نهتم. قاَ: لْس بال !ر وَ اهلل

 2الْسلْْن عامّة

سوگند به آن که جانم به دست اوست، خدا رحمت خود را جز بر انسان رحیم فرو نمی 

ه ست کـ ی! ما همه رحم می کنیم. فرمود: مقصود کسی نفرستد. گفتند: اي پیامبر

 به خود رحم کند، بلکه کسی است که به عموم مسلمانان رحم کند.

با توجه به این روایات نورانی که قطره اي از دریا بود به این نتیجه می رسیم: انسـانی  

 که دغدغه و تالش او تنها براي پر کردن جیب خود است و از دیگران تنها به عنـوان  

خود استفاده می کند و هـیچ احسـار   براي رسیدن به امیال و هور هاي « نردبان»
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 1مسئولیتی نسبت به همنوع خود ندارد، هرگز به کمال نخواهد رسید.

پایان بخش این قسمت را کالمی از رهبر فرزانه حضرت آیـه ا  خامنـه اي )مدظلـه    

 م: یده یالعالی( قرار م

 در ،ي آن است که شـریعت مقـدر   هدقت نظر رهبر اسالم و سفارش او نشان دهند»

هاي سنگین، هرگـز اجـازه مسـامحه     ویژه در مسئولیته ها به طور عموم بي کار همه

و  گذاشـته کاري به کسی نمی دهد و هر کس چنین کند، هم وجدان خویش را زیر پا 

انهاده است، ولی ما باید کاري کنیم که کار و عمل سازنده، چـه عمـل    هم دینش را و

اعی و چه عمل سیاسی، براي آن کسی فرهنگی و چه عمل اقتصادي و چه عمل اجتم

و همه احسـار کننـد کـه    ... که کننده ي آن است، ی  عمل مقدر به حساب بیاید

این کاري که انجام می دهند، این ی  عبادت است، ی  عمل خیـر و صـالح اسـت،    

از سرهم بندي و کار را بـه امـان و   ... باید این کار را با جدّیت و به نیکی انجام بدهند

د رها کردن و به کار نپرداختن و بی اعتنایی به استحکام ی  کـار بـه شـدت    حال خو

 2...« پرهیز شود

 از کار افتادن وجدان 

با این وجود، در مقام عمل شاهد آنیم که به نداي وجدان و گرایش هـا و فاصـله گیـري    

 هاي ابتدائی آن کمتر توجه می شود.

ردي، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادي، بدرفتاري هایی که گاه و بی گاه سراسر زندگی ف

 باشد. میخود شاهدي گویا بر این ادعا   گیرد، را نشانه می... سیاسی و

                                                 

 .405یمان، ص . 1
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علت این امر آن است که بشر در اطاعـت و عصـیان از اوامـر وجـدانی، آزاد و مختـار      

است. همین پدیده سبب می شود در اموري که میان وجدان و غرایـز نفسـانی تـزاحم    

وجدان،  اعت از وجدان سخت و دشوار گردد. جالب این که گاهی همینوجود دارد، اط

د، به گونه اي فریب نک خودرو در وجود انسان عمل می که همچون دستگاه عیب یاب

هواهاي نفسانی را می خورد، که دیگر قوه ي تشخیص و داوري خود را هم از دسـت  

 ان می شود!می دهد و به جاي مالمت نفس، توجیه گر اعمال ناشایست انس

 (8فاطر/ ) ...مَ فََْنْ زُيِّنَ لَهُ  ُوءُ عََْلِهِ فَهَآ ُ تَسَقا قرآن کریم: 

 علل از کار افتادن وجدان:

 تکرار عمل ناشایست -1

تکرار عمل سوء، سبب می شود زشـتی آن در وجـود انسـان از بـین رفتـه و در نظـر       

 وجدان، عادي جلوه کند.

تمی هستند که با باال رفتن سرعت از حـد مجـاز،   مثال: برخی خودروها مجهز به سیس

شروع به آژیر اعالم خطر می کند. راننده در اوائل این صدا را می شوند، امـا کـم کـم    

 ن آژیر، او دیگر صدا را نمی شوند!بودکه به سرعت باال عادت می کند، در عین فعال 

 1صهِِّ علْه عاملهمعظم الْنوب عقد اهلل ذنبٌ م: عليّ 

    گناهان نزد خدا، گنـاهی اسـت کـه کننـده اش بـر آن اصـرار ورزد و آن را       بزرگترین

 تکرار کند.

 2ة.عظمُ عُصوبَمو ةم توبعظمصهارُ : اإلعليّ 

 تر است.   تر و کیفرش سریع تکرار گناه، گناهی بزرگ
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 کوچك شمردن تخلّف -2

 1الْنوب عقد اهلل ذنب صغه عقد صاتبه شدّم: عليّ ـ  

 نزد خدا، گناهی است که از نظر صاحبش کوچ  باشد. سخت ترین گناهان

هات مهن  صوا الْحصِِّ: انِِّام قاَ: قاَ مبو عبد اهللزيد الشحّ عةبي  ْامعن  

َ نِِّإف ،الْنوب : الهَّجُهل يهْنب الهْنب،    ْا ت نغفه، قلت: وما الْحصِِّهات؟ قها

 2فْصوَ: طوبي لي، لو لم يكن لي َْه ذل .

فرمود: از گناهانی کـه بـه نظـر     ده که امام صادقاز ابو سمامه، زید شحّام نقل ش

شوند، پرسیدم: گناهان ناچیز چه گناهانی  آیند بپرهیزید. که بخشیده نمی میشما ناچیز 

هستند؟ فرمود: آدمی گناه کند و بگوید: خوش به حال من، اگـر غیـر از ایـن، گنـاهی     

 نداشته باشم.

 منافع زودگذر مادي -3

موجب ... حبّ شهوت، حبّ تأمین آتیه خانواده و  حبّ مقام،  ،مانند: حبّ نفس، حبّ مال

 می شود که انسان اعمال خود را توجیه کند.

تُبُّ تبُّ الدنْا و :وَّ ما عُويَ به اهلل نعالي  تُّ خواَم: قاَ ر وَ اهلل

 3.وتُبُّ القساء وتُبُّ الطعام  وتُبُّ القوم، تُبُّ الهاتةو الهئا ة

 ي که به واسطه ي آن معصیت خـدا صـورت گرفتـه اسـت،    : اول چیزرسول خدا

 شش چیز است:   
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ـ دوسـتی  5ـ دوستی خواب. 4ـ راحت طلبی. 3مقام.  ـ دوستی جاه و2ـ دوستی دنیا. 1

 ـ دوستی غذا و شکم.6زنان. 

 وجدان بیدار بشر 7امام علی 

و  وجود انسان هایی است که زندگی خویش را وقف مـردم کردنـد   ،از افتخارات تاریخ

تمام توان خویش را براي بهتر انجام دادن کار خداپسندانه اي که به عهده داشتند بـه  

است کـه   7امام علی امیر المؤمنین ي کامل این وجدان هاي بیدار،  کار گرفتند. نمونه

پـا   اي وجدان خداجوي خویش را فراموش نکرد و در هـیچ شـرایطی آن را زیـر    لحظه

 و از خانـه  –جایگاه هاي مختلـف بـر عهـده داشـت     نگذاشت و همه کارهایی که در 

همه را با وجدان کـاري  ... گرفته تا میدان جنگ و مأموریت و مسند خالفت و مزرعه، 

نمونه هـایی اسـت از    به فرجام رساند. به همین خاطر سراسر زندگی آن رادمرد تاریخ، 

 وجدان کاري، که در اینجا به چند مورد آن اشاره خواهیم کرد.

خستین روزهاي خالفت، کسی شـبانه بـا آن حضـرت مالقـات کـرد.      در ن -1

درنگ چرا  بیـت المـال    متوجه شدند او کار شخصی دارد، بیحضرت به محض اینکه 

  1را خاموش کرد تا سوخت آن صرف سخنان خصوصی نشود.

 انبـار شـده و  »سوي معاویه وارد شهر به علی گزارش دادند که لشکري از  -2

انـد.   اند و شـهر را غـارت کـرده    ه نام احسان بن حسّان را کشتهیکی از کارگزاران او ب

رسید، خشمگین شد و در حالی که ردایش به زمین کشـیده   چون این خبر به علی

ي بلندي از زمین ایستاد و در مقابل مردمان زیادي خطبه  شد بیرون آمد و در نقطه می

یده است که یکی از آنان به )جهادیّه( را خواند و در ضمن خطبه فرمود: به من خبر رس
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ي زن مسلمان و زن غیر مسلمانی هجوم برده و خلخـال و دسـتبند و گردنبنـد و     خانه

حضرت بـا انـدوهی وصـف ناپـذیر      .گوشواره هاي آنان را از تنشان بیرون آورده است

فلو ا ِِّ امهم مسلْا مات من بعد هْا ا فا ما كا  به ملوما، بل كْا  به   فرمود: 

جـاي   اگر مسلمانی از اندوه و تأسف این پیش آمد جان دهد نـه تنهـا   1اًعقدي جديه

 مالمت نیست، بلکه در نظر من شایسته است.

، به فرزندانش سـفارش کـرد    پس از ضربت خوردن، در اوج بیداري وجدان -3

که با ضارب مدارا کنند و از غذایی کـه خـود مـی خـورد بـه او بدهنـد و )در صـورت        

آن  ز ی  ضربه شمشیر بـه او نزننـد و بـه بهانـه شـهادتِ     شهادت آن حضرت( بیش ا

2حضرت، حمام خون راه نیندازند.
 

زمانی که بـر کرسـی خالفـت تکیـه زده بـود، تمـام تـوان خـود را در راه          -4

سازندگی کشور و بهینه سازي حال مردم به کار گرفت، نه تنها خود هرگز از امکانـات  

د را نیز بـه شـدت مراقبـت و مؤاخـذه     استفاده خصوصی نکرد، زیر دستان خو  عمومی،

زرق و برق دنیا چشـمان بینـایش را خیـره نسـاخت. بـه کمتـرین خـوراک و         ؛کرد می

پوشاک قناعت می کرد و می فرمود: من هم می توانم از مرغوب ترین نان و عسل و 

لبار برخوردار باشم ولی هیهات که )نداي وجدانم را زیر پا بگذارم و( از هواي نفـس  

چرا که ممکن است در  ،کنم و حرص و ولع مرا بر سر سفره هاي رنگین نشاندپیروي 

اقصی نقاط کشور( کسانی باشند که آرزوي قـرص نـان بـر دلشـان      حجاز و یمامه )و

باشد و طعم سیري را فراموش کرده باشند. واي بر من اگر با شکم سـیر بخـوابم و در   

به بالین گذارند، آیا بـه همـین   اطراف مملکتم شکم هاي گرسنه و جگرهاي تشنه سر 
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کـامی هـاي روزگـار،     در سختی و تلـخ  یبسنده کنم که مرا امیر مؤمنان صدا بزنند، ول

1غمخوار و جلودار مردم نباشم!؟
 

                                                 

 .45نامه  یمان، . 1
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 موضوع نهم:

                                                            يدر کسب روز يوجدان کار

 (1 اريـدان کـجويت وـر در تقـل مؤثـ)عوام

 

 

، نکاتی به چشم می خورد که توجه و به در میان کلمات و سیره نورانی معصومین

خواهد شد. به توضیح برخـی  در کار کارگرفتن آن باعن تقویت روحیه وجدان به ویژه 

 ترین آن ها می پردازیم: از مهم

 کار دیگران را کار خود دانستن -1

 م  نجعل الْسلْْن مق  بْق لهة ا علْ  : يا زههيّ! ومادالسجّ اإلمام 

ولهدك،   نجعهل صهغْههم بْق لهة   والهدك و  مهل بْت ، فتجعل كبْههم بْق لة

 1  نظلم.م تء نحبّؤيّ هأخْ  فم   مقْم بْق لةهبّونجعل ن

اي محمد بن مسلم زهري! مسـلمانان را همچـون اهـل خانـه ي خـود بـدان، پـس        
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دوسـت  ن خود را برادر! آیا س و هم خود کوچکشان را فرزند ،بزرگشان را پدر خود گیر

 به کدام ی  از اینان )پدر، فرزند، برادر خود( ستم کنی؟داري 

  1.تدأ  يفعل ب  فال نفعله بم: ما ت نحبّ عْسي بن مهيم 

 آنچه را که دوست نداري درباره تو انجام دهند، درباره هیچکس انجام مده.

عنی همه در ی  شرایط باشند و من بـه  باطل. تبعیض ی، تفاوت، حق است اما تبعیض

یکی چیزي یا کاري را بدهم به یکی ندهم. این بی عـدالتی و تبعـیض نـاروا و ظلـم     

است. اما تفاوت، حق است. انگشت هاي ما همه متفاوت است و البته حق هم همـین  

است. داروي مرض ها متفاوت است. پزش  خوب این نیست که بگویـد: از دم همـه   

می گیرند! ایـن غلـط    17که معلم بگوید از دم، همه یکی  یا اینبزنند؛  یکی ی  سرم

ها حکمت است، اگر تمام انگشتان دست مثل هم بودند، کسـی   است، لذا برخی تفاوت

 دکمه لباسش را ببندد.ی حتتوانست  نمی

 پرهیز از تفاوت و تبعیض بدون حجت شرعی -2

 الم ههم  : مهل اإلفصاَ:  ئل عن قسم )قسْه( بْت الْاَ. صادق اإلمام 

جعلْم كبقي م ، الم، ا وي بْقْم في العطاء، وفضائلْم بْقْم وبْن اهللمبقاء اإل

تد مقْم لفضله وصالته في الْْهاث علي آخه ضعْف مت يفضل  ،رجل واتد

 2مقصوب...

اسـالمند.  از تقسیم بیت المال پرسیدند، فرمود: اهل اسالم فرزنـدان   از امام صادق

قرار می دهم. اگر هر یـ  فضـیلتی و مزیتـی دارنـد      در بخشش، مساويمن همه را 
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میان خود و خدایشان است. من آنان را همچون پسران ی  پدر به شمار می آورم که 

اگر یکی از آنان فضل و صالحی دارد و دیگري گرفتـار ضـعف و نقصـی اسـت، ایـن      

 چیزها در تقسیم ارث میان آنان تأثیري ندارد.

ز یاي را جـا  طایفـه  ق هیچ انسانی را روا نمی دارد و تحقیر شـخص و اسالم کاستن ح

  به مال  اشتر آمده است: نمی شمارد. چنان که در عهدنامه معروف امام علی

 1ا نظْه ل  في الخلق.مّإخ ل  في الدين وما مّإ 

 2طشقا  الْعالقاس  واء ك : الوادق اإلمام ه 

 برابرند.مردمان، مانند دانه ي شانه با یکدیگر 

از آن  یکیآمدند،  یت المال نزد علیم بیات آمده است که دو زن به هنگام تقسیدر روا

مانه یست و پنج درهم و پی  از آن ها بیر عرب؛ امام به هر یغ يگریدو عرب بود و د

ن زن از یـ عرب هستم و ا ین! من زنیر المؤمنیام يگندم داد. زن عرب گفت: ا یبزرگ

. بن ا هحاق  يهْا الضء فضال عل يل فْا ْاع يت اتد لبقواهلل  عجم، فرمود: 

ل نسـبت بـه   یفرزنـدان اسـماع   يبرا يچ برتریه ین مال عمومیبه خدا قسم من در ا

 3نم.یب یفرزندان اسحاق نم

 باید توجه داشت که میان تفاوت و تبعیض فرق است.

 و مهارت خود، در به عهده گرفتن کار محوّله ییتوجه به توانا -3

 یمـ  يدست بـه کـار   يریتدب یشود که شخص به خاطر ب یده میاز موارد د ياریسدر ب
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رامون یا مهارت الزم را پیشود که قادر به انجام آن نبوده و  یرا عهده دار م يا کاریزند 

 شود. یجه باعن شکست خود و خسران طرف مقابل میآن ندارد، در نت

  1.ه مفتاح الفصهْالتدب وء : يّعل اإلمام  ه

 د فصه ا ت.ْ( كلي)در زندر اشتبا ه ْبند

 2.ولحيكثه مّْا مفسد  يعلم كا  ما  ازد يمن عْل عل: يّالقب ه 

ن که آن کار را یش از ایدست زند، ب يآن که بدون دانش )مهارت و تخصص( به کار

 کند. یدرست انجام دهد، خراب م

  الْتجه الفصه ثمّ! ارا معاشه التجّي: يّعل اإلمام 

 فقه، بعد تجارت. يریتاجر و کاسب! اول فراگصنف  يا

جتلهب بْها   يثالث خهالَ   يلإ مضطهِِّ صقاعة ي: كلَّ ذالوادق اإلمام ه 

ْ ْه ف لألمانهة  اًيه كهو  تاذقهاً بعْلههه مؤدّ  ي  مالْكسهب وههو    لْههن  الًْه مسهت

 3ا تعْله...
ش رونـق  ت بهره مند باشد تا کسـب و کـار  ید از سه خصوصیر بایناگز يگر هر صنعت

ـ امانت را در کـار رعا  -2خود مهارت داشته باشد.  یعلم ي در کار و رشته -1 ابد:ی ت ی

نظـر   ان )که کار را به او سپرده اند( حسن برخورد داشـته باشـد و  یبا کارفرما -3کند. 

 ن کند.یآنان را تأم

َِِّْ يه ف ْه وك :ل لهه َِِّْْ نفسه قي  مللْؤمن  يقبغي: ت الوادق اإلمام ه 
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 1قْطيت  تعهِِّض لْاي :نفسه؟ قاَ
ـ  ید:( پرسـ یگو ین میحد يد که خود را خوار کند. )راویمؤمن را نشا چـه   ادم مـؤمن ب

 د؟ماین یخود را خوار مي زیچ

 انجامش را نداشته باشد. یرا عهده دار شود که توانائ يفرمود: کار

اعتهْر   ومنكهه   مذا  ئل عقهه صهاتبه،   إ: اتْر كلِِّ عْل يّعل اإلمام ه 
 2مقه

ـ آن بپرسـند، آن را انکـار کنـد     ي ز کـه چـون از کننـده   ی( بپرهدهینسنجاز کار ) ا بـه  ی

 فتد.ا یعذرخواه

 ت خرد و کالن یدر مسئول يسته ساالریشا -4

مراعات  ،تیت اهلیرعا يش که به جایبرخالف رسم و رسوم زمانه خو نیمعصوم

 یافراد را مالحظه مـ  یستگیتنها شا... و جناح و یسن، قدرت مال ی، بزرگيشاوندیخو

 نمودند. یکردند و بر اسار آن کارها را به افراد محول م

)عمر بن حزم( هفده ساله را بـه عنـوان فرمانـدار نجـران در      چنانچه رسول اکرم

ت زهـد و  یـ سـت و چنـد سـاله را کـه در نها    ید( بیو )عنّاب بن اُسَ 3؛من منصوب کردی

نـه  یپـس از مد  یسـ ایاز لحـاظ س  قرار داد کـه ایـن شـهر   بود، فرماندار مکه  ییپارسا

 4.شد یگاه محسوب مین پایمهمتر

بهْل     يولمْم ْ ِِّ فمعلم ين وهو ْ: من ا تعْل عامالً من الْسلْيّالقب
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 1ن.ْع الْسلْْه فصد خا  اهلل ور وله وجّْْنب ةعْل لكتاب اهلل و قِِّممقه و
تـر از  سته یشان شایان ایاز مسلمانان را به کار گمارد و بداند که در م يهر که کارگزار

امبرش هست، به خدا و رسـول او  و بـه همـه    یاو و داناتر از او به کتاب خدا و سنت پ

 انت کرده است.یمسلمانان خ

مهن ههو    بةنله  العوها   يوفه  : من ا تعْل رجالً من عوهابة يّالقب ه 
 2نْهلل مقه فصد خا  اهلل وخا  ر وله وخا  الْؤمق يرضم

ان یـ مصـورتی کـه در   سئول[ بگمـارد در  را ]به عنوان م ی، کسیان جمعیهر که در م

امبرش یافت شود، به خدا و پیاست  وند ت خدایش تر از او مورد رضایکه ب یشان کسیا

 انت کرده است.یو مؤمنان خ

     دن خدایو ناظر د یاله ي زهیانگ -5

اسـت   يزه ایت قصد و انگیت او ـ ن  ینکه نیاست که عالوه بر ا یانسان با وجدان کس

را انجـام دهـد ـ     يبزند و کار یشود تا فرد بر اسار آن دست به اقدام یکه موجب م

 ، ناظر و شاهد اعمالش بداند.ي، خدا را در تمام مراحل کارباشد می یخدائ پاک و

بدّ للعبد مهن  فال ،يما نو ءامه ْا لكلِِّنِِّإات وّْقالعْاَ بْا األنِِّإ: يّالقب ه 

كهو   ي يكهن بْهْا الْعقه   يلهم  ذا إ نِِّْألنِِّ ؛و كو  تهكة كلِِّ يف ةّْخالص الق

، الًْضلِِّ  بمنعام بل هم إ  هم األفصاَ:  ،ياهلل نعال وصفْنِِّ والغافلو  قد َافالً

  3ولئ  هم الغافلو م وقاَ:

هـر   يقـت بـرا  یو در حق ؛کند یدا میاز و درجه پیت او امتین ياعمال انسان به واسطه 
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از بندگان خدا،  يه اباشد. پس الزم است که هر بند یت کرده است میآنچه ن شخص

ن صـورت از  یر ایرا در غیت خود را خالص و پاک کند، زیدر تمام حرکات و سکونش ن

 .شود ین محسوب میغافل

 ،الصههوَ يومهضههة، ْههّْصههالح الق يعلهه يعقِِّههمو...  :ادالسههجّ اإلمههام ههه 

 ومستحسن العْل...

 .نما يارین یده و کار در خور تحسیندسته و گفتار پسیت شایمرا بر داشتن ن

رسـاند کـه افـراد را از جـاده      یمـ  یت پاک، کار را به جـائ یو ن یزه الهیـ نداشتن انگ

 کند. یجدا م یعل

 يدونقينتم نهمدكم هلل ويرإ  إمهكم واتداً مو ءيس امهْ: لاإلمام عليّ 

 1نفسكم...أل

خـود   يخواهم و شما مرا برا یخدا م يست. من شما را براین یکیکار من و کار شما 

 د.یخواه یم

  2قهيا  ذهب ثلثا دْجل دنتواضع له ألي اًقَّْ ينممن  ه 

ـ دو سـوم د تواضع کند او،  يایاز دن يت بردن بهره ایبه ن يکه نزد ثروتمند یکس ن ی

 خود را از دست داده است.

کدام اقدام بـه خـوردن    چید، هیکن یوان شربت را تعارف می  لیمثال: شما به سه نفر 

رنـد،  یگ یاز می  نوع امتیم، هر سه یاز بدهیر باشد به آن ها امتکنند. اگر قرا یآن نم

از آن ها خواهد بود و خـدا  یت افراد روشن کننده امتین آمد، نیطور که در حد اما همان
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: یم؟ اولیپرس یعلت نخوردن شربت را منفر، باشد. اکنون از هر سه  یات میآگاه به ن

وارد شد که از مـن   ی: نفر چهارمیسوم ؛مخانه قهر بود با صاحب :یتشنه انم نبود؛ دوم

 تشنه تر بود.

 ن کاریدرح یدقت وتوجه کاف -6

شوند، با دقت الزم و کامل آن را انجـام   یرا که عهده دار م يهر کار نیمعصوم

ـ  حتـی در  در کار معوّله  یدقت یو ب يرهم بنددادند، آن ها به شدت از س یم ش پـا  یپ

 ز داشتند.یافتاده ـ پره

 1حسن.ي  مذا عْل إحبّ من العامل ي ي ِِّ اهلل نعالإ: يّالقب 

اجـرا   یکـوئ یدهـد، آن را بـه ن   یرا انجام مـ  يکار یخداوند دوست دارد که چون کس

 .نماید

نکـه بـه قبرسـتان    یع جنازه سعد بن معاذ شـرکت کـرد تـا ا   ییدر تش ـ رسول خدا

ـ ا چر يخود داخل قبر شد و لحد و دند. پس از کندن قبر، رسول خدایرس د و آن ی

 يله یو بـه وسـ  « د.ید، گِل بدهیسنگ بده»: فرمود یوسته میرا با گِل مخلوط کرد و پ

کرد. چون از کار محکم ساختن لحد فـار  شـد و بـر     یان خشت ها را محکم میآن م

 ،يه البلْلإول يو يبلْه  نِِّمعلم أل ينِِّإو خت و قبر را پر کرد فرمود: یآن خاک ر

ن قبر فرسوده یدانم که ا یم یبه خوب 2تكْهم ذا عْل عْالًإحبّ عبداً يولكنِِّ اهلل 

را دوسـت دارد   يخداوند بنـده ا  ید ولیخواهد گرد یدگیخوش پوس خواهد شد و دست

 محکم و استوار کند. دهد، آن را یرا انجام م يکه چون کار
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ـ روا ن از امام صادقیـ همچن کـه فرمـود: چـون فرزنـد رسـول      اسـت   ت شـده  ی

وجـود دارد،   یامبر متوجه شد که در قبر او شکافیپس از دفن او پ فوت کرد، اکرم

 . س با دست خود آن را پر و محکم نمودپ

 1تصنْتدكم عْالً فلم ذا عْلإ آن گاه فرمود: 

 د محکم و استوار انجام دهد.یدهد، با یرا انجام م يهر کدام از شما چون کار

که انسان در طول شـبانه روز   یتلفمخ يدر تمام کارها يه این روحیو البته داشتن چن

سّـر خواهـد   یامور م يگرفتن همه  يکو و جدّیدهد، تنها با داشتن وجدان ن یانجام م

 بود.

کـه بـه    یتیو مسـئول  یدر هر شـغل  یم که هر کسیابی یبا توجه به آنچه گذشت در م

امور  یدگینه کردن، نانوا در نان پختن، کارمند در رسیعهده دارد، همچون دکتر در معا

ـ ــ با ... ر ویـ   در تعمیس، مکانیدن، معلم در تدرنمومطالعه  در  يربمحوله، من ـ ی ا د ب

 خود ر ا به نحو مطلوب انجام دهد. ي فهی، وظیکاف يدقت الزم و دلسوز

 ع نکردن و به سرانجام رساندن کاریضا -7

ر دوجدان در کار و تالش خود با آن سـر وکـار دارد، مـداومت     ي  انسان دارایآنچه 

که به آن ها محول شده  يکار ،از افراد ياریامور است، نه صرف آغاز کردن کارها. بس

ـ رسانند و  یانجام نم کنند، اما به سر یرا خوب و با دقت آغاز م ـ نکـه پا یا ای ان آن، بـا  ی

 شود. یع کردن همراه میضا

کنـد،   یآغاز مـ  یابتدا به خوب که کار محوّل شده را در یانسان ،نیاز نگاه معصوم يآر

ـ ن یع میضا ا اصل آن را خراب ویاما آرام آرام همان کار  کـه   يد ـ ماننـد راننـده ا   مای
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ه راه را با شتاب و عجله و خـواب  یکند اما بق یم یاز راه را با دقت کامل رانندگ یمین

 یل مردم مینان خوب تحو ،شغل يکه در ابتدا تصد ییا نانوای رانندگی نماید  یآلودگ

 یچ تفـاوت یهـ « خائن»ا ب ین انسانیآورد ـ چن  ین میت کار را پائیفیدهد اما کم کم ک

   نخواهد داشت.

 1اًعْو مضمتْقت خائقاً ئمن ا يلإ يبالم:  ما وادقال اإلمام ه 

 ع کننده.یا به ضایم یواگذار کن« خائن»کند که کار را به  یاز نظر من فرق نم

و صاحب  يمأموران ادار يمردم و به خصوص برا يهمه  يد براین سخن بزرگ بایا

ـ در رد« ع کاریینابود کردن و تض»م ین تعلید. در ایآ در« منشور»کاران به صورت  ف ی

ا از عدم یشود  یم یا از عدم مهارت ناشیع کار ییذکر شده است. تض« انت در کاریخ»

ت یم، از لحاظ تربین تعلیپس ا«. وجدان کار»نبودن  ن وید به اصول و موازیتعهد و تق

 ،اسـتحکام روابـط   ،یزنـدگ  یسـالمت شرفت و تمدن یت و پیتصاد و انسانتماع و اقو اج

ر مثبـت مراعـات   یت است و به حتم تـأث یع حائز اهمیشرفت صنایبهتر شدن کارها و پ

و بهداشـت و   یت، همچـون پزشـک  یانسان يبرا يگریمهم د ينه هایکردن آن به زم

 2«شود. یده میز کشینن ها یر ایدفاع و نظا ت ویم و تربیو تعل يداروساز

بـه   دن آن را ندارند، هرگزیتا به انجام رس يداریاستقامت در کار و پا ي هیآنان که روح

 رسند.   یمقصد نم

 3.قلِِّ  ِِّإدومْا وماهلل  يلإعْاَ متبّ األا ِِّ إ: يّالقب ه 

 ن آن ها است هر چند اندک باشد.یدارترین کارها نزد خدا پایمحبوب تر
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را شروع کند کـه کارهـا    يکار يزیبرنامه ر يا است که به گونه نی  نان آور ایهنر 

 ابد.یدن به مقصود تداوم یدر جهت رس

  نوع یست که ین يمه کاره رها کردن نه تنها هنریزدن و ن يش  دست به کار یب

افـراد را بـروز    ي رها است که جـوهره را مداومت بر کایشود، ز یمحسوب م يهنر یب

 ار دشوارتر از آغاز کردن است.یبس مداومت، ش  یو ب دهد یم

 1.شدّ من العلممالعْل  يبصاء علاإل: باقهال اإلمام  -

 مداومت بر کار، دشوارتر از خودِ کار است.

 2.ْهْآخه  ومالك العْل خوان يلإمه األ: ويّالقب ه 

 آن است. ي آن است و مالک عمل، خاتمهرساندن ان یارزش کار به پا

 ریل نه تأخینه تعج -8

آن است که به موقـع و طبـق قـول و قـرار انجـام       ،کار مطلوب یاز اصول اساس یکی

ـ مناسـب و ن  يهـا  کار و از دست دادن فرصت ر در انجامیشود. تأخ از  یزدگـ  ز شـتاب ی

 ف در کار مطلوب است. ی  انسان ضعی يها یژگیو

 3وقانْاأب : األمور مههونةيّالقب 

 .باشد کارها در گرو وقت خودش می

 ْها عقهد  ْو التسهاقط ف م وانْا،ممور قبل العجله باألاك ويّإ: يّعل اماإلم 

ذا ا توضحت، فضع كهلِِّ  إو الوهن عقْا م ،ذا نفكِِّهتإْا ْجاجه فمو اللمكانْا إ
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 1.وقع كلِِّ عْل موضعهممه موضعه وم

از  ؛ده اســتیکــه وقــت انجــام دادنشــان نرســ ییدر کارهــا یزدگــ ز از شــتابیــبپره

ده است؛ و از لجاجت کـردن در  یه وقت انجام دادنش فرا رسک ییدر کارها يگر اهمال

روشن شـده  کردن نمودن در آن هنگام که راه عمل  یاز سست ؛که مبهم است يامور

  را بـه موقـع خـودش بـه      يش قرار ده و هر کـار یخو يرا در جا ياست. پس هر امر

 انجام رسان.

ع کردن کـار خـود   یو ضا يسرهم بند ،جه آنینتکه ل در کار کردن دارند یتعج یبرخ

شـود، اگـر    یده باز خراب مـ یر کرده اند به دو روز نکشیرا تعم يله ایشود. اگر وس یم

ـ ده نسخه اش را نوشته و فریض را نشنیچد، هنوز حرف مریپ یرا نسخه مان ماریب اد ی

 یآن م يب رویکند، مطالعه نکرده ده ع یم یرا بررس يزند نفر بعد! اگر پرونده ا یم

دهـد و عجلـه    ی، اگر راننده است دائم گاز مـ کند می ارباب رجوع را سرگردانگذارد و 

را از راه حالل مقدر کـرده   یهر انسان يخدا روز. ... کند تا زودتر به مقصد برسد و یم

جه خـدا از حـالل کمشـان    ید، در نتماین یکند و به حرام حمله م یاما او عجله م است،

 رد.ز خواهد کیگذارد و عقوبت شان ن یم

 ر:یل نه تأخینه تعج

ر تـا نـان سـوخته.    ینـه تـأخ   ل مردم بدهد ویر تحوینانوا نه عجله کند تا نان خم یعنی

به ارباب رجوع، به او  ییط پاسخگوین وجود شراین است که در عیمثل ا ياهمال کار

ن آن است که کار امروز را بـه فـردا   یا! و حال آنکه دستور دیگر بید برو دو روز دیبگو

 م: ینفکین
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 1.هْف وم ماي ِِّ لكلِِّ إف وم عْله،ي: وامض لكلِِّ يّعل اإلمام ه 

 مخصوص به خود دارد. يرا هر روز کاریکار هر روز را در همان روز انجام ده، ز
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 موضوع دهم: 

                                         يدر کسب روز يوجدان کار

 (2 اريـدان کـوج تيوـر در تقـل مؤثـ)عوام

 

 

 نصیحت پذیري ـ انتقاد پذیري -9

ت و کار بـر  ی، سپردن مسئولياز اصول مهم در وجدان کار یکیطور که گذشت  همان

ت یـ ن مهم توجه کرد که رعاید به ایت بود، اما اکنون بایو اهل يسته ساالریاسار شا

مراقبت بر  د نظارت ویت، بایست و در طول مسئولین یکاف ییبه تنها يسته ساالریشا

 فتار و عملکرد پرسنل و کارگزاران وکارگران وجود داشته باشد.ر

ن معناست که یست، بلکه بدیبه کارگزاران و... ن ياعتماد یب ين سخن به معنایالبته ا

ـ  ی، بایازمند مراقبت است و عالوه بر مراقبت درونین یآدم  ید احسار کند کـه مراقبت

ح گام بر یر صحیها در ابتدا در مس از انسان يارین بسیرون وجود دارد. همچنیهم از ب

م یاز صـراط مسـتق  ... است، قدرت، درآمد ویر یداشتند، اما پس از نشستن بر کرس یم

  ده یو ظلـم کشـ   يا چپـاول گـر  یبه حقوق افراد  ی، مقدميخارج شده و به استبداد رأ

 شده اند.
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ض وسوسـه  را در معر یآدم ردست داشتن چند نفر،یف در امور و زار تصرّیقدرت و اخت

داند و بلکـه ملـ     یار اوست را امانت نمیدهد؛ آنچه موقتاً در اخت ینفس قرار م يها

 شمارد. یرا در آن مجاز م یکند و هر گونه تصرف یخود تصور م

مـال و حـال خـود و قـانون را     ت المـال را  یشمارد و ب یچ میارزش و ه یمردمان را ب

ـ  یاستفاده ها از مسئول ل سوءین قبیو از ا ؛انگارد یش میخو ي چهیباز  یت خـرد و کالن

 ست.یشود کم ن یکه به عهده افراد گذاشته م

 یت کار افراد ضـرورت یفیو ک یو گاه پنهان بر چگونگ ین مراقبت و نظارت دائمیبنابرا

 است. ریناپذ انکار

       از کـارگزاران   یت خـواه یاز مراقبـت، نظـارت و مسـئول    یز حـاک یـ ن نیره معصـوم یس

 بوده است.

بعه  معهه مهن ثصانهه      ،هْه مممّْم أفه  شهاً ْذا وجّه جإ كا  ر وَ اهلل  ه

 1س له خبه تجسّي

آن  يبـرا  يا فرسـتاد و فرمانـده   یت مـ یمأمور يرا برا یسپاه هرگاه رسول خدا

گماشت تا  یاو م رانه[ بیافراد موثق و مورد اعتماد خود را ]مخف یکرد، برخ ین مییتع

 امبرش گزارش کند.یپ يرد و برایر نظر بگیرفتارش را ز

د که کارگزاران و مأموران خود را بـا  یفرما یم پس از آن که به مال  اشتر: یـ عل

ت دارند بسپارد، درباره مراقبت یرد و امور را به آنان که اهلیش و امتحان به کار گیآزما

 د: یفرما یرفتار و عملکرد آنان م ق بریو نظارت دق

  نعاههدك  إْم؛ فْهل الودق والوفاء علمو  من ْعْالْم وابع  العمد نفصِِّ ثمّ 
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نحفهظ  و ّْهة ، والهفق بالهعةمانا تعْاَ األ يمورهم تدود  لْم علالسه أل يف

ه عقهدك  ْه اجتْعهت بْها عل   ةانه ْخ يلإد  يتد مقْم بسط م  إعوا ، فمن األ

خْنهه  مبدنه، و يه العصوبه فْت بْل  شاهداً، فبسطت علْون ، اكتفْخبار عم

  1ة.دنه عار التْْوقلِِّ ةانْ، و ْته بالخةْله، نوبته بْصام الْْلِِّصاب من عمبْا 

ـ ر! زیر نظر بگیآنان را ز يراستگو و با وفا، کارها یبا فرستادن مأموران مخف سپس را ی

و مدارا کردن با  يشود آنان به امانت دار ی، سبب میپنهان و مداوم یمراقبت و بازرس

از آنـان   یکیر. پس اگر یر نظر بگیرا سخت زش یاعوان و انصار خو ؛مردم وادار شوند

ن مقـدار  ین گزارش دادند، به همیتو به اتّفاق چن یانت زد و مأموران مخفیدست به خ

 که انجـام داده او  یانتیر و به مقدارخیفر بگیانه  کیر تازیاز شهادت بسنده کن و او را ز

ـ یخ ي بنشـان! و نشـانه   يام خـوار را در مقـ  يفر کن! سپس ویرا ک ت بـر او بنـه! و   ان

 رند[!یگران عبرت گیفکن ]تا دیرا به گردنش ب یگردنبند ننگ و بدنام

ـ  ينامـه هـا   یدر برخـ  «تسههاب  يرفهع عله  موت  يبلغقه »عبـارت   بــه  یعل

 باشد. یحضرت م یت خواهیاز نظارت و مسئول یکارگزارانش، خود حاک

از  ی  مهمـان یـ شرکت آنـان در   یباالست که حت يبه حد یمراقبت حضرت عل

ـ ماند. چنان که گزارش شرکت عثمـان بـن حن   ینم ینظر آن امام مخف ف، فرمانـدار  ی

 يد و حضرت در نامـه ا یاز ثروتمندان بصره به امام رس یکی یبصره در مجلس مهمان

 2او را به شدت مورد مالمت و هشدار قرار داد.

 ل متهمت عقه ْب فتغابْكتاب  من ع ي: ومْْا كا  فيّعل اإلمام ه 

 تو خواهد بود. ي ، به  عهدهيران تو باشد و تو از آنان غافل شویب که در دبیع و هر
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 يریـ انتقاد پذ يریحت پذینص -10

رخواهانـه و خـرده   یخ يرهنمودها يرایپذ ،نیشود که مسئول ین امر سبب میت ایرعا

ها گشوده گردد و در  یب ها و ناراستیشان بر عیخالصانه شوند و چشم ها يها يریگ

 يق براین توفیتر بزرگ ،ن تعاملیقت آن است که وجود ایند. پس حقیصالح برآصدد ا

 خرد و کالن در جامعه است. يافتن کارهایبهبود 

 1.حهْخْ بالقوق األْكبه التوفم: من يّعل اإلمام 

 حت است.یق ها، فرا گرفتن نصین توفیتر از بزرگ

 2حة.ْمن من الفضم حةْ: من قبل القويّعل اإلمام 

 گردد. یمن میا ییسواررد از یپذ یرخواهیحت و خیه نصهر ک

 3كاشحلد  اْتهق بْكمناصح  حةْعهض عن نوم: من يّعل اإلمام 

 ب دشمنان بسوزد.یبگرداند، به آتش فر يحت ناصحان رویهر که از نص

نشأت گرفته باشد، به  یرخواهیص و خخالاکه از سر  يحت و انتقادیجه اگر نصیدر نت

ـ ... ان افراد خانه، بازار، نهادهـا و سـازمان هـا و   یر م  رکن دیعنوان  شـود، آن   یتلق

4اداره با نشاط امور برخوردار خواهند شد. يالزم برا یمجموعه ها از گرم
 

 (توجه داشتن به قانون )عمل و عکس العمل -11

 يدر حوزه هـا  يادیات زیکه در بحن وجدان قابل تأمل است و روا يگریف دیظر ي نکته

ـ بر آن تأک یدگمختلف زن باشـد کـه کـالم     ید دارنـد، بـاور داشـتن بـه قـانون فـوق مـ       ی

                                                 

 .250، ص2 غرر الحکم، ج. 1
 .277، ص 5شرح غرر الحکم، ج . 2
 .350یمان، ص . 3
 .554سیره نبوق، دفتر سوم، ص . 4
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ـ منظـور از آن ا  اد شـده اسـت و  یاز آن  «ن تدانيکمان تد»با عبارت  نیمعصوم ن ی

دربـاره تـو عمـل خواهنـد     گران ید، همان طور یرا انجام ده يطور که کار هماناست که 

به هـر دسـت کـه    »ز با عبارت ین یارسات فی. در ادبینیب یجزا م یکرد، آن طور که جزا ده

 شود.   یاد مین قانون یاز ا« يریگ یبه همان دست م یبده

 د: یر توجه فرمائیبه عنوان نمونه به موارد ز

 ـ عفت در برابر عفت

ـ  یبا زن يمرد ی: در زمان حضرت داود نبامام صادق بـه خانـه    یزنا کرد. وقت

مرد را کشان کشان نـزد داود آورد و از  د، آن یرا در کنار زن خود د يش آمد، مردیخو

ن يقل كْا ند»کرد و فرمـود:   یخود وح یت نمود. در آن لحظه خداوند به نبیاو شکا

 ، همان به سرت آمد.يگران کردید ي همان که خودت درباره 1«ندا 

کنند  یکه عبور م ییا نگاه کردن به پشت زن هاید: آیپرس از امام صادق یشخص

 ز است؟یجا

 د؟!یشو ین گونه نگاه شود، خشنود میر پاسخ فرمود: اگر به نامور شما احضرت د

مردم همان را بخـواه کـه    ي؛ برا2«فارض للقاس ما نهضا  لقفس  سپس فرمود: 

 .یخواه یخود م يبرا

! يا مو ي بن عْها  يمو  يلإ ياهلل نعال يوتمْا ْ: كا  فجعفه يبم
ا يه  .هله  معهفّ نعهفّ    !يا مو ه ي .العصب من بعد . يف به ولو يزُنِ ينمن زَ
ن يند كْا !يا مو ي .وال نا اكيّإت  فْهل بمه ْكثه خي  مردت م  إ !يمو 

                                                 

 .2986، ح 22، ص 4من ال يحضره الفقیه، ج . 1
 .4972، ح 19، ص4یمان، ج . 2
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 1ندا .
 یموسـ  ين بود کـه: ا یفرستاد ا یوح یکه خدا به موس ی: از جمله مطالبامام باقر

 يدر فرزنـدان او باشـد. ا   هر کس زنا کند، همان کار بر سرش خواهد آمـد هـر چنـد   

بـه هـر    یموسـ  يگران عفت ورزنـد، ا یشه کن تا در مورد محارمت، دیعفت پ یموس

 .ینیت جزا بیفی، به همان صورت و کیعمل کن یتیفیصورت و ک

 ینگاه شهوت آلود و فکـر آلـوده نمـ    یگران حتیرت هرگز به نامور دیبا غ لذا مؤمنو

 گران به ناموسش نظر بد داشته باشند.یخواهد د یکند، چرا که نم

 ن عمل و عکس العمل درگفتارـ قانو

 شود. یطور سخن گفته م درباره تو همان یزن یگونه که حرف م ن معنا که آنیبه ا

بـت  یبـت مکـن تـا غ   یغ 2«ت نغتب فتغتهب  : الوادق اإلمام» به عنوان مثال:

 .ينشو

قـاً در مـورد خـود او کـه بـا      ین حساب نوع گفتار شخص با ارباب رجوع خـود، دق یبا ا

 رد تکرار خواهد شد.کار دا يگرید

 قانون عمل و عکس العمل در کردارـ 

ن يند     نِِّ  كْا إف ،ْا ْفتصع ف   تضهةْخنحضه أل : تالوادق اإلمام»

 3ندا 

همان گونه  ی؛ که هر گونه رفتار کنیافت یبرادرت مکن که خود در آن م يبرا یچاه

 با تو رفتار خواهد شد.

                                                 

 .4981، ح 21، ص 4یمان، ج . 1
 .420، ص 56، مجلس 420امالی صدوق، ص . 2
 یمان.. 3
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ه نصهدم  ْه لإوقع ب  ومها قهدّمت   ي: كْا ن رع نحود وكْا نوقع يّالقب»

 ه َداً ت محالة.ْعل

ـ    یو هر چه کن یهمان برداشت کن يهر چه بکار ش یهمان با تو کنند و هـر چـه از پ

 .یابیر فردا به همان دست ی، ناگزیبفرست

کـه شـخص در ابعـاد     یفیت هـا و وظـا  یم مسـئول یابی یات فوق، در میبا توجه به روا

 نیقـ یح آن، به یر انجام صحدن دنمو یصورت کوتاهدر به عهده دارد، یمختلف زندگ

 گران با او همان رفتار را خواهند داشت.یکار ، دگر یددر 

 يگـر یو دقت الزم را صرف نکند، مطمئناً د یمار وقت کافیب يمداوا يبرا ياگر دکتر

 گذارد. یل او از کارش کم می  اتومبیکند مثل مکان یر میاو را تعم یل زندگیکه وسا

دهـد.   یل میوب به او تحویجنس مع يگرینوا، نان خوب به دست مردم ندهد، داگر نا

     نـدازد، خـدا هـم حاجـت او را بـه     یاگر کارمند، کار ارباب رجوع را به فـردا و فرداهـا ب  

 اندازد. یر میتأخ

   ع و سـر آن هـا کـاله    یقـت مسـتمع را ضـا   وبدون مطالعه منبـر بـروم،    مبلّغاگر من 

 یهـر دو مـ   همان رفتار را با من خواهند داشـت گر ید يم در کارگذاشته ام، آن ها ه

گذارد، هـر چهـار نفـر     یر خودرو خود، او سر هر سه کاله میتعم يبرا یکیم، مکانیرو

 یاده مـ یلومتر مانده به مقصد، ما را پیک 2  مقصد، راننده یم با یشو یم یسوار تاکس

 بغل مقصد شما است! ي د همان کوچهیگو یکند و م

 رود. یدودش به چشم همه م ،شد يسرهم بند يایدن ،ایدن یجه وقتینتدر 
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 بخش سوم:

 رد اقتصاد اسالمي      توزعي و مصرف
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 ازدهم: يموضوع 

 المــروت در اسـع ثــيتوز

 

 

و عـدم امکـان    یعیو منابع طب یاقتصاد، کمبود نسب ین اسالم، مشکل اصلیدر نگاه د

بلکـه اسـالم، مشـکل     - يه داریکه مکتب سـرما  دگاهدی  همان –ست یش آن نیافزا

 گرداند. یاو بر م« ياریاخت يانسان و رفتارها»را به  یاساس

 د:یفرما ین باره میم در ایقرآن کر

اللَّهُ الَّْي خَلَقَ السَّْاواتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَنْ َََ مِنَ السَّْاءِ ماءً فَهأَخْهَجَ بِههِ مِهنَ    » 

كُمْ وَ  َخَّهَ لَكُمُ الْفُلْ َ لِتَجْهِيَ فِي الْبَحْههِ بِهأَمْهِ ِ وَ  َهخَّهَ لَكُهمُ     الثََّْهاتِ رِزْقاً لَ

هارَ  * الْأَنْْارَ  ْلَ وَ القَّْ وَ * وَ  َخَّهَ لَكُمُ الشَّْْسَ وَ الْصََْهَ دائِبَْْنِ وَ  َخَّهَ لَكُمُ اللَّْ

عَْْتَ اللَّهِ ت نُحْوُوها إِ َّ الْإِنْسا َ لَظَلُومٌ آناكُمْ مِنْ كُلِّ ما  َأَلْتُُْو ُ وَ إِ ْ نَعُدُّوا نِ

 (34 -32م، یابراه) كَفَّار

را در  يبشـر  يازهـا ید همـه ن یدارد که خداوند، منابع تول یان میب یه فوق به روشنیآ

 ياما او با ستم و کفران، امکانات خـدا داد  است، ده و به دست انسان سپردهین آفریزم
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ع نـا برابـر ثـروت و    یـ همچـون توز  ياقتصاد يها يبا ستمکار . انساندهد میرا هدر 

ل نموده یتبد« ریفق»و « ثروتمند»، جهان را به دو طبقه ينادرست اقتصاد يمبادله ها

و بهره  يد و مصرف باشد، به ثروت اندوزیان تولید واسطۀ میرا که با« مبادله»است و 

 در آورده است. یکش

دسـت بـه    يبا ارادۀ ستمگرانه اش در امور اقتصـاد  ار خود وی، با اختیانسان بدون وح

در  یو اخالقـ  یاز مشکالت اجتمـاع  ياریزند که عامل بروز بس یم یع و مبادالتیتوز

در مقابلـه و   یگوناگون سـع  يوه های، با شینید يشود. در مقابل، آموزه ها یجامعه م

اسـت کـه در    ین، مبـارزه فرهنگـ  ید ياز راه کارها یکی ،نموده است مشکلن یرفع ا

 یدر جامعـه و نفـ   ياقتصـاد  نـه سـاختن اخـالق   یو نهاد ياعتقاد یم مبانیقالب تحک

 1رد.یپذ یبر اصالت ماده انجام م یمبتن يها ارزش

 ع ثروت در اسالم.یتوز یفرهنگ – ياقتصاد یمبان

ـ ع عادالنه ثروت، بـر پا یه توزی، در سایطور که ذکر شد، تحقق اقتصاد اسالم همان ۀ ی

ـ استوار است که به عنـوان   یمعرفت ير ساخت هایو ز ياداعتق یاصول   مسـلمان،  ی

 شود.دقت د به آنها یبا

ع یو توز یدن به عدالت اجتماعیشود، ما را در رس یان میر بیکه در ز یاصول هتوجه و باور ب

 د:ینما یم ياریعادالنه ثروت 

 ت خداوند یاصل مالک -1

 (284بقره /) ... لْأَرْضلِلَّهِ ما فِي السَّْاواتِ وَ ما فِي ا -

                                                 

 .143. اخ ق ااتیادق، ص  1



  126 معیشت در زندگی دینی  88ره توشه ماه مبارک رمضان                    

 (171نساء /) ...لَهُ ما فِي السَّْاواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ... -

 (66ونس /ی) ... مَت إِ َّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّْاواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْض -

جه، ثروت ها، امکانـات  یباشد. در نت یفه و امانتدار او میو آنان خل یخداوند مال  هست

استفادۀ او، به دسـتش سـپرده    يست و تنها به رسم امانت و براین یل  آدمو منابع، م

 شده است.

شه یز اندیه، امکانات و نیرا مواد اولیز صادق است؛ زین يبشر هاي ساختهاصل فوق در 

ـ آنـان، آفر  یتمـام هسـت   یبه طور کلو مخترعان  ،د کنندگانیو توان تول ده و ملـ   ی

 یتی، مـالک «ینیجانشـ »شـۀ  یۀ باور بـه اند یسان بر پات انین، مالکیخداوند است. بنابرا

خاص، از آن  یل موظف است در چار چوب مقرراتیو وک باشد می «یوکالت»و  ياعتبار

 آورده سازد. را بر –خداوند  –خود « موکّل»بهره مند شود و خواستۀ 

ـ ع عادالنه ثروت دارد، چـرا کـه از   یبر توز يتوجه به اصل فوق، نقش مؤثر   سـو،  ی

کنـد و از   یاست، رو مـ  يرا که منشأ نابرابر یت خصوصیحّد و مرز در مالک یب يادآز

کنـد کـه ثـروت هـا و      یت میچنان ترب یروان یگر، انسان ها را از لحاظ روحید يسو

 کریم دهند، چنان که در قرآن یازمندان میبه ن یاز خود را به آسانیشتر از نیامکانات ب

 دستور و انفاق داده شده است:

 (7د/ ی)حد ...وَ مَنْفِصُوا مَِّْا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفْنَ فْهِ ... »

 يعطه ممن  يعطماهلل  ينهمبا  بن نغلب: مْا روا  ْف الوادق اإلمام» -

ضعه عقهد  يالْاَ ماَ اهلل  ه؟ ت، ولكنِِّْه، ومقع من هوا  به علْمن كهامته عل

 1... الهجل ودائع

                                                 

 .460، ص 3الحیاة، ج . 1
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بزرگداشت او بوده اسـت   يده، برایبخش يزیچکه  یکه خدا به کس يبر یا گمان میآ

خوار شمردن او؟ هرگـز، بلکـه مـال از آن خـدا      ينداده است برا يزیکه چ یو به کس

 .... سپارد یعه میودهر کسی که بخواهد به است و آن را نزد 

 اصل عدالت -2

 .باشد گاه خودش مییدر جا يزیرار گرفتن چق يعدل به معنا

 ی، بلکـه بـه عنـوان اصـل    يفرد اخالق ي  خویبه عنوان اسالم به اصل عدالت، نه 

د در جـان مسـلمان   یجاو يد به صورت ملکه اینگرد که با یم ي  و راهبردیاستراتژ

ـ او، بـه و  یسـر زنـدگ   رسوخ کند و در سر تا ـ و توز يژه در حـوزه اقتصـاد  ی     ع ثـروت  ی

 ابد.یان یجر

 شود: یم در حوزه اقتصاد با دو هدف عمده دنبال ين اصل راهبردیا

ـ و از م یط مالیافراط و تفر ی: نفالف ـ ؛ ز«تکـاثر »و « فقـر »ان برداشـتن  ی  يرا اجـرا ی

دۀ فقـر  یپد يخاص، نابود یاز انباشت ثروت در نزد گروه يریع و جلوگیعدالت در توز

 را به دنبال خواهد داشت.

 1.العدَ إتِِّولحْا يت  ةّْ: الهعيّعل اإلمام»

 کند. ینمجز عدالت اصالح  يزیمردم را چ

 2.القاس ت  تغقوا يلو عدَ ف :الكاظم اإلمام»

 از خواهند شد.ین یان مردم عدالت اجرا شود، همه بیاگر در م

کـه رفـاه    ي، بـه گونـه ا  «يهمۀ امکانـات مـاد  »از « همه مردم»برخوردار شدن  :ب

                                                 

 .27یمان، ص . 1
 .542، ص 1کافی، ج. 2
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از گونه که قرآن، هنگام سفارش به استفاده  ثروتمند نباشد، همان یتیژۀ اقلیش، ویوآسا

دهـد و ثـروت هـا و منـابع را در خـدمت همـه        ینعمت ها، همگان را مخاطب قرار م

 داند: یانسان ها م

 مَعايِشَ قَلهْالً مها نَشْهكُهُو َ   وَ لَصَدْ مَكَّقَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلْقا لَكُمْ فْْا » -

 (10)اعراف /

َا القَّاسُ كُلُوا مَِّْا فِي الْأَرْضِ تاَلتً» ْطا ِ إِنَّهُ  يا مَيُّْ طَِّْباً وَ ت نَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّْ

 (168)بقره /  لَكُمْ عَدُوٌّ مُبْنٌ

 اصل اخوّت  -3

اسالم اسـت   ين طرح هایتر یقیاز حق یکی  افراد جامعه یکایان ی، میاخوّت اسالم

ن طرح، جامعـه  یان دارد. در ای، جرياز جمله مسائل اقتصاد یابعاد زندگي  در همهکه 

، درد و رنـج  يد که درد و رنج هـر فـرد  یآ یو احد به شمار م يکری، همچون پیاسالم

 ت گسسته نخواهد شد.وند اخوّی، پیطیچ شرایز خواهد بود و در هیگران نید

 (10)حجرات /  ...إِنََّْا الُْْؤْمِقُو َ إِخْوَةٌ »

بعد از  یحتداند که  یمحکم م يان مسلمانان را به قدریم يبرادر ي هم رشتیقرآن کر

مقتـول را بـرادران    يایبرقرار است. لذا اول يبرادرهم حق، باز نا خته شدن خون به یر

 کند و: یم یقاتل معرف

 (178بقره/ ) ... ء فََْنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ مَخْهِ شَيْ»... 
ـ براسـار روح مخصـوص،   یدوستکه مختار است  هر چند هر شخص  یژگـ یات و وی

ـ با توجـه بـه روا  ند، اما یخاص خود برگز يها     شـامل حـال همـۀ افـراد     يات بـرادر ی

 شود. یمسلمان م

ئاً ْشه  ي  اشهتك إالْؤمن كالجسد الواتد،  خوممن ؤ: الْالوادق اإلمام»
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 1 ائه جسد  يلم ذل  فممقه وجد 
د، درد یاز آن به درد آ يکر واحد که چون عضوی  پیمؤمن برادر مؤمن است، همانند 

 «ابد.ی یش مکریپ يگر اعضایآن را در د

ـ ابه آمده است؛  ینیت درامون اخوّیکه پ یاتیبا توجه به روا م یجـه مهـم خـواه   ین نتی

حـق مـؤمن بـر    »ست، بلکه در قالـب  ین يشه ایو کل یفاتیتشر يد که اخوّت، امریرس

رامـون مسـائل   ین حقوق، پیا ي که بخش عمده کند یدا میو امثال آن نمود پ« مؤمن

 شود یمطرح م« اخوت»ر مجموعه یکه ز يقوق اقتصادباشد. از جمله ح یم ياقتصاد

 توان اشاره کرد: یر میبه موارد ز

 الف( حق مواسات

و  یگران در اسباب زندگیم کردن دیمشارکت و سه يبه معنا« اسوه»مواسات از واژه 

د، یپرداخت نما يگریاز خود را به دین خاطر اگر تنها مازاد بر نیباشد. به هم یم يروز

ـ م یات اسـالم یرت نگرفته است. در رواصو یمواسات  يا ان اخـوت و مواسـات رابطـه   ی

 تنگاتنگ قائل شده اند.

 2.بْثل الْوا اة ةخوّما تفظت األ: يّعل اإلمام» -

 شود. یز به اندازه مواسات حف  نمیچ چی، با هيبرادر

 يالْهؤمن عله   : مها تهقِِّ  اهلل عبهد  يبه قاَ: قلهت أل  يبو الْأمو  الحارثم -

صدر  والْوا هاة لهه    ية له فالْؤمن الْودّ يالْؤمن عل  ِِّ من تقِِّإ: الْؤمن؟ قاَ

 3....  من ظلْه يهله والقوهة له علم يماله، والخلف له ف يف
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 ،او یقلبـ  یست؟ فرمود: از جمله حقوق مؤمن بر مؤمن، دوسـت یحق مؤمن بر مؤمن چ

ستمگرش او ه یکند و عل یالش سر پرستیاو از اهل و ع ينکه به جایو ا یمواسات مال

 دهد. ياریرا 

ف ْه ت الوهالة ك ْه عقهد مواق  :ثالث يعتقا علْ: امتحقوا شالوادق اإلمام

مهوالْم  م يلإو ؟ف تفظْم لْا عن عدوّناْ هار هم كموعقد  ؟ْاْمحافظتْم عل

 1.ْاْخوانْم فف موا انْم إلْك

نمـاز   خوانـدن  -1د )تا معلوم شود که چگونه اند(، یز امتحان کنیان ما را با سه چیعیش

محافظـت و پنهـان    یحفـ  اسـرار و چگـونگ    -2مداومت بر آن  یبه وقت و چگونگ

ش را در مـال خـود   ی، چگونـه بـرادران خـو   یدر امور مـال  -3داشتن آن از دشمنان ما 

 سازند. یم می  و سهیشر

، نشانۀ صدق اخوّت و محافظـت  یم که مواسات مالیابی یات فوق در میبا توجه به روا

 شمرده شده است. یعۀ واقعیش یابیارز يبرا يوه ایبر مؤمن و شاز آن، حق مؤمن 

الْؤمن؟  يالْؤمن عل عن تقِِّ يخبهنم :فصلت –لته أ ... : با  بن نغلب قاَم

  – يمها دخلقه   يفههم  يّله إنظهه   با ! نصا ْه شطه مال ؟ ثمّما ي: ... فصاَ

 يت: بله نفسهْم؟، قله  م ين عله ي  اهلل قد ذكه الْهؤثه مما نعلم مبا ! ما ي :فصاَ

 –نهت وههو  هواء    منْا إثه  بعد، ؤذا قا ْته فلم نإمّا مفصاَ  – !جعلت فداك

 2.لقوف اآلخهاته من ْعطمنت مذا إثه  ؤنِِّْا نإ

دم. فرمـود:  یدربارۀ حق مؤمن بر مؤمن پرس د از امام صادقیگو یبان بن تغلب مأ
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ـ از امـرا   یم کن. پس چون شگفتیات را با او تقس یاز دارائ یمیبان! نأ يا ن سـخن  ی

ـ [ یکـ یثار گران ]به نیکه خداوند از ا یدان یا نمیبان! آأ يافت، فرمود: ایدر اد کـرده  ی

، بلکـه بـا او   يا ثـار نکـرده  ی، هنـوز ا یم کنیت را با او تقسیا ییهر گاه تو دارا... است؟

       گـر مـال ]کـه از آن تـو اسـت[     ید ي مـه یاست که از ن یتو زمان ثاری، ايا کسان شدهی

 .یبده به او

 !اهلل ا عبهد يه : يّعة عله ْه من شه نِِّمقاَ  يللهجل الْ الحسن اإلمام -
ثهو  ؤي يهم الْ...  يّعة علْْا شنِِّإه؛ ْنت من محبّمنِِّْا إ! يّعة علْست من شل
صتهدو   ين يهم الْ يّعة علْوش...  نفسْم ولو كا  بْم خواصةم يخوانْم علإ

 1.نْخوانْم الْؤمقإكهام إ يف يّبعل

اسـت فرمـود:    یعه علیکه گفته بود ش يدر خطاب به مرد مجتبی امام حسن

ـ یعیبندۀ خدا؛ تو از شـ  يا ـ یشـ  .یـی ! بلکـه از دوسـتان او  یسـت ین یان عل    آن ... یعه عل

و آن ... دهند هر چند تنگدست باشـند؛  یح میخود ترج اند که برادرانشان را بر یکسان

 کنند. یاقتدا م یود به علبه برادران مؤمن خ يکه در احترام گذار هستندکسان 

 یثار مالیب( ا

ش مقـدم داشـتن و   یرض خـو قگران را بر یرض دقدن، یبرگز يثار، در لغت به معنایا

 2مانند آن است.

 خود به کار رفته است. يلغو يز به معنایم نیدر قرآن کر

گران را در امـوال  یرا در مواسات، شخص، دیباالتر از مواسات است، ز يثار، مرحله ایا
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 1بخشد. یم يگریازمند است، به دیثارگر، آنچه را خود نید اما انک یم میخود سه

 د نموده است.یگر تمجثاریثار و ایمتفاوت از ا يالب هاات متعدد و با قیم در آیقرآن کر

ـ ین و یخـود را بـه مسـک    ي، که سه شبانه روز غذایعل ي خانواده یثار مالیا م و یت

کـه در قـرآن از    یثـارگران ید روزه گرفتند، بر تارک امجد یر داده و خود با گرسنگیاس

 2درخشد. ید شده است میآنان تمج

 (9)حشر/ ...مَنْفُسِِْمْ وَ لَوْ كا َ بِِْمْ خَواصَةٌ   وَ يُؤْثِهُو َ عَلى... »
اموال و خانه تقسیم که در حال فقر، از برادران مهاجر خود، با « انصار»ه فوق، از یدر آ

 کند. ید میکردند و آنان را بر خود مقدم داشتند تمج ییرایش پذیخو يها

( مان ...یمراتب ا یاعل و و خصلت ابرار يثار به عنوان )خوینکه ایات عالوه بر ایدر روا

 اد شده است:ی یمانیاخوت ا ي شده، از آن به عنوان جلوه یمعرف

 3ارْخْة األْبهار وشة األّْثار  جياإل
 کان است.یوۀ نیکوکاران و شین يثار خویا

 4.ْا يمهانب اإل يعلمتسا  ومتسن اإلثار ياإل -

 مان است.ین مراتب این نوع احسان و باالتریکوتریثار، نیا

 ثاریاقسام ا

  :ثار مثبتیالف( ا
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 ز اندکیگران بر خود، هر چند به چیمقدم داشتن د -1

ـ   یثار او سبب ناراحتیا است نیمشروط بر امقدم داشتن دیگران  دان و و فشار بـر فرزن

 فکند.یخانواده خودش نشود و نظام خانواده اش را به خطر ن

 کند: یم مین ترسین را چنیمتق يها یژگیاز و یکین، یدر خطبه متق 7 یعل

ـ گ نفس او بـه واسـطه سـخت    .راتة يوالقاس مقه ف ءعقا ينفسه مقه ف  يهـا  يری

 اند. شیه او در آسایاست و مردم از ناحخودش، از او در رنج 

 1نفس يبر هوا یداشتن خواست الهمقدم  -2

خـود را حفـ  کـرد و     ي، که با مقدم داشتن خواست خدا، آبـرو وسفیهمانند کار 

رَبِّ السِّهجْنُ مَتَهبُّ إِلَهيَّ مَِّْها      ...»ح داد و فرمود: یت ترجیزندان را بر ارتکاب معص

 (23وسف / ی) ...إِلَْْهِ  يَدْعُونَقي

 د، چنان که برادرانش به او گفتند:یو را برگزثار، این ایز به واسطۀ ایخداوند ن

 2قاْناهلل لصد آنهك اهلل عل»

 يوبْهائ  يْته ظوع يوجالل ينوع ِِّد: یفرما یفرمود: خداوند بزرگ م امام باقر

 تِِّإا ْمه الهدن مء  من يش يهوا  ف يعل يمن هواؤثه عبد مؤيت  يارنفاع وعلوّ

ْ    يته فنفسه وهّْ يجعلت َقا  ف ، رض رزقهه األوات واآخهه  وضهّْقت السه

ـ  مبه عزت 3.وكقت له من وراءِ نجارة كلِِّ ناجه  ممقـام  يو بلنـد  مو شـرف  مو جالل

ـ از امـور دن  یکـ یخواست مرا بر خواست خود، در  یمؤمن ي چ بندهیسوگند که ه ا بـر  ی
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قرار دهم و همتش را متوجه آخرت سـازم و   را در وجودش  يازین یند، جز آنکه بینگز

و همـه تجـارات    یباناش گـردانم و خـودم پشـت    يعهـده دار روز ن را یآسمان ها و زم

 معامالت او هستم.

 ح حق بر باطل، هر چند به ضرر خود باشد.یترج -3

 ي  ضههِِّك عله  مثه الحهقِِّ و ؤ  نه مْها   يصهة اإل ْ ِِّ من تصإ: وادقال اإلمام
 1  نفع إالباطل و

گر چه به سود  ار باطل وان تو است یمان، آن است که حق را گر چه به زیقت ایاز حق

 .یح دهیتو است ترج

 :یثار منفیب( ا

 و گذاشتن از مال و جان در جبهۀ باطل يفداکار -1

جان خود  یش را و حتیت باطل، ثروت خویگمراه، ممکن است در راه تقو يانسان ها

ه حسرت یر معقول و نادرست است، بلکه مایثار نه تنها غین ایچن یز نثار کنند، ولیرا ن

 گردد.  یز میو ندامت ن

 د:یفرما ین باره مید در ایقرآن مج

إِ َّ الَّْينَ كَفَهُوا يُقْفِصُو َ مَمْوالَُْمْ لَِْوُدُّوا عَهنْ  َهبْلِ اللَّههِ فَسَهُْقْفِصُونَْا ثُهمَّ       »

 (36/ انفال) ... نَكُو ُ عَلَِْْْمْ تَسْهَةً

 .ح مظاهر آن بر آخرتیا و ترجینش دنيگز -2

 د:یفرما یثار مین نوع ایم در نکوهش ایقرآن کر
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)نازعـات/    فَإِ َّ الْجَحْمَ هِيَ الَْْهأْوى * وَ آثَهَ الْحَْاةَ الدُّنْْا *   فَأَمَّا مَنْ طَغى »

37- 39) 

 مورد يثار بيا -3

انسان گردد و نظـام خـانواده را    ي وادهبر فرزندان و خان یثار سبب فشار و ناراحتیاگر ا

ثـار،  ینباشـد، ا  ین امـور منفـ  یـ   از ایچ یاست و اگر ه یثار منفیااین به خطر اندازد، 

 ن راه است.یبهتر

 د:یفرما یم میقرآن کر

عُقُصِ َ وَ ت نَبْسُطْْا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَصْعُدَ مَلُومهاً    وَ ت نَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى »

 (29)اسراء/  مَحْسُورا

 يریجه گینت 

بر اصل عدالت، طرح مسأله اخـوّت   ین و احکام مبتنیخدا؛ قوان یقیت حقیباور به مالک

دهـد   یل مـ یرا تشک یان افراد جامعه، سه ضلع مثلثیم یوند عاطفیپ يثار و برقراریو ا

تحقـق   ي، بـه سـو  یعـ یبه طور طبجامعه ، ینه شدن آن در فرهنگ عمومیکه با نهاد

 رود. یم شیع عادالنه ثروت و امکانات، پیو توز ياقتصاد – یکامل عدالت اجتماع
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 موضوع دوازدهم: 

 ينيفرهنگ د غنا در ابعاد فقر و

 

 

باشد. هر مکتـب و   ین مسأله فقر و غنا میین مباحت در تمام جوامع، تعیتر یاز جنجال

 د.کن یها  اظهار نظر و اقدام م خود، نسبت به آن يطبق باورها یمذهب

مـورد  ... و ی، اخالقيتصاد، اقیاسی، سی، کالمین موضوع را در ابعاد فقهیز ایاسالم ن

 م.یپرداز یآن م ینجا تنها به بخش اخالقیقرار داده است که در ا یبررس

 غناالف( 

 .ستقابل تصور ا نوع 2باشد که در  می يازین یب يبه معنا

بـه   يازیـ ن نیکمتـر  ينه ایچ زمیلذا در ه ،ژه خداوند استیو ، کهمطلق يازین یب -1

  به او محتاجند.ا  يهمۀ ما سوولی گران ندارد ید

و عـدم   یزنـدگ  يضـرور  يهـا  يازمنـد ین نیحداقل آن، تـأم که ؛ یمال يازین یب -2

ز یـ خط فقـر قـرار داشـتن و حـداکثر آن ن     يگران است و به اصطالح رویاج به دیاحت

ن چهرۀ مـذموم  یغنا از نظر د یافراد دارد. البته گاه يت هایبه کوشش و فعال یبستگ
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 م پرداخت.یخواه رد که به آنیگ یبه خود م

 ب( فقر

 حداقل در چهار معنا کاربرد دارد: ،فقرواژه 

 باشد. یم محتاجکه تمام موجودات عالم از جمله انسان به آن  يضرورهاي ازین -1

 .یزندگ يضرور يازهایدر حد عدم مرتفع کردن ن ،یشیو درو يندار -2

 د.یار رخ بنمایا بدون اختیار ین قسم ممکن است با اختیا

شود و دائم بر حـرص و ولـع آن    یر نمیچگاه سیکه ه ،نفس انسان يقر و آزمندف -3

 شود. یافزوده م

 .به پروردگار یو دائم ياز معنوین -4

 یان آنها میدچار تضاد م ،رامون فقر و غنا، شخصیات پیات و آیکوتاه به روا یبا نگاه

گر ید يست و از سود شده ایات از فقر تمجیات و روایآ یبرخدر   سو یرا از یشود، ز

 مت شده است.ذاز فقر به شدت م

ن نوع تناقضات یان اسالم از یافت که ساحت مقدر دیم یاما با تأمل و دقت در خواه

 ز به دور خواهد بود.ین

رامـون هـر   یر کرده و سـپس پ یات را به پنج دسته تفسیدگاه اسالم، رواین دییتب يبرا

 م نشست.ی  به گفتگو خواهی

 م:یخور یر به پنج گروه و عنوان بر مات مذکویدر روا

 د غنا.یمذمت شد ؛ش غنایسفارش به صبر و تحمل فقر؛ ستا ؛ش فقر؛ مذمت فقریستا

 ش فقریستا -1

 ت الفصهه مصهبالً  يذا رمإ !يا مو ي :يمقاجاة مو  يقاَ: ف عن الوادق -
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 1ن .ْبشعار الوالح مهتباً :فصل

 «شعار صالحان خوش آمد»گو: آورد ب يفقر به تو رو يدیهر گاه د یموس يا

 2.الفهس خدّ ين للْؤمن من العْار عليزم: الفصه يّعن عل -

 د تا دنباله لگام، گونۀ اسب را.یآرا یشتر میفقر، مؤمنان را ب

و دل « زهـد »مثبـت باشـد همـان    توانـد   یم ياریاخت يفقر مادکه ات، یروا زمنظور ا

ـ ا ،مؤمنـان ممتـاز   و یاء الهـ ی، و انباءین است. اولیا و قناعت به کمترینبستن به دن ن ی

درآمد حاصـل از   یبودند و حت پایبندبه آن  و نندیگز یعلّو روح خود بر م يروش را برا

 نمودند. یگران میخود و د یزندگ ينه هایخود را صرف هز يتالش جد

ـ  ینیکند، مرادشان فقر تکـو  یش میات که فقر را ستایگر از رواید يپاره ا ا فقـر بـه   ی

 کتب وارد شده است: یر که از رسول اکرم در برخیت زیخداوند است. مانند روا درگاه

 3.اءْنب ائه األ يفتخه علموبه  يالفصه فخه

نوا و یار روشن است که آن حضرت هرگز بیاست و بس« ا  یلإفقر »مراد آن حضرت 

 از دراز نکرد.یچ کس هم دست نیا نبود و به هیدرماندۀ مال و دن

ن است و یات حضرت حق است که افتخار آفریعنا هبد یان عطش شدهم ،پس منظور

ـ آن بزرگوار در حدّ اعال از آن برخوردار بود. به عالوه ا ـ کـه روا  نی ت فـوق را عالمـه   ی

 4بدون سند ذکر کرده است. یمجلس

 نکوهش فقر -2

                                                 

 .263، ص 2کافی، ج . 1
 .265یمان، ص . 2
 .30،  ص 69بحاراالنوار، ج . 3
 .606ص ، 4الحیاة، ج . 4
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 (268) بقره /  ...الشَّْْطا ُ يَعِدُكُمُ الْفَصْه » -

 1ن مدهسة للعصليللد مقصوةإ ِِّ الفصه : يّعل اإلمام -

 گردد. یمه شدن عقل مین و سراسیه نقصان دیفقر، ما

ه: القهار والعهداوة والفصهه    ْه ل مقْها كث ْاء  الصلْشم مربعة: الوادق اإلمام

 2والْهض

ـ ز است که اندک آن هم زیچهار چ  -4فقـر   -3 یدشـمن  -2آتـش   -: اباشـد  مـی اد ی

 يماریب

 3فرموده است. یهل معرفان جی: فقر را از لشکرامام صادق -

 4.كو  كفهاًي  م: كاد الفصه يّالقب -

 نجامد.ی  است که به کفر بیفقر به آن نزد

 ات باشد.یات و رواین گونه آیتواند مراد ا یدو نوع فقر م

 است. ایص بودن نسبت به دنیو حر ير نشدن و آزمندیس يالف: فقر به معنا

 باشد. در کار می یو کاهل یاز تنبل یاشگران که نیو محتاج بودن به د یینوایب: ب

به مبارزه برخاسـته اسـت و بـا ارائـه برنامـه       یر و اصولیگ یبه طور پ ين فقریاسالم به چن

آن همت گماشته است که اگر حکومـت هـا و    یشه کنیکوتاه مدت و بلند مدت، به ر يها

 یمون طبقـات یاف نامدولت ها آن برنامه ها را در دستور کار خود قرار دهند به پر کردن شک

ن یچن يحکومت حضرت مهد یاصول ياز برنامه ها یکیموفق خواهند شد. چنان که 

                                                 

 .53، ص 69بحاراالنوار، ج . 1
 .394، ص 4الحیاة، ج . 2
 .22، ص 1کافی، ج . 3
 .29، ص 69بحاراالنوار، ج . 4
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 خواهد بود:

 .ةمّقلوب هْ  األ يف يّجعل اهلل الغقية ويّصسم الْاَ بالسوي: يّالقب

ن یا يکند و خداوند در دل ها یم میتقس ياموال را به طور مساو يحضرت مهد

 دهد. یقرار م يازین یامت، ب

 :يفقر فرهنگ

و مداوم به  ید به شکل اصولیز قابل توجه است و باین ی، فقر فرهنگيدر کنار فقر ماد

 د.یمبارزه با آن کوش

و ماننـد آن،   ي، اقتصادی، اجتماعینیبا مسائل د یی، عدم آشنای، کم اطالعيسواد یب

کـن   شـه یر يتصادقبل از فقر اقاگر  ز و خسارت بار خواهد بود ویبه نوبه خود فاجعه آم

 ژه اگر با رفاه و تکاثر همراه باشد.یار خطرناک خواهد بود؛ به وینشود، بس

ـ کـرده اسـت کنا   یمعرفـ « مـرگ سـرخ  »را در  یو فرهنگ ینی: فقر دامام صادق ه از ی

 باشد. ین بودن آن میو خون یسخت

الفصهه مهن    :اهلل عبهد  يب، فصلت ألتْهالفصه الْوت األ: الوادق اإلمام

 1.ني، ولكن من الدوالدرهم؟ فصاَ: ت راْالدن

نار و درهـم اسـت؟   یدم مقصود نداشتن دیاز حضرت پرس گوید: ي، مرگ سرخ است، راوفقر

 ن است.یفرمود: نه بلکه نداشتن د

 سفارش به تحمل فقر -3

  يشوند که بـه هـر در   یافت می يان جوامع، افرادیخ و تجربه نشان داده است که در میتار

 یمختلفـ  ين امر علت هایشود. ا یدشان نمیعا يزیموت خود چیا جز قوت الزنند، ام یم

                                                 

 .266، ص 2کافی، ج . 1
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 م.یپرداز ین مجال به آن علل نمیتواند داشته باشد که در ا یم

ـ که به هر دل – ين افرادین است که چنینجا ذکر آن الزم است ایآنچه در ا ر یـ ل فقی

ش، سـفارش  یو حف  عفت و کرامـت خـو   ين به صبر و بردبارید ياز سو –شده اند 

سرخ  یلید صورت خود را با سیحالل، با يکسب روز ين کوشش برایو در ع ؛شده اند

 حاصل گردد. ینگه دارند. تا در صورت خواست خدا فرج

 د:ینما یف مین توصین گروه را چنیم ایقرآن کر

سهئلو  القهاس   يْاهم ت ْاء من التعفف نعهفْم بسه ْحسبْم الجاهل اَقي»... 

 1الحافاً ...

 2.نا  اهلل بهزقه من تلِِّهموصبه،  وجلِِّ اهلل ع ِِّ يصفْن انِِّ: يّالقب

او را از راه حالل به او  يبا باشد، خدا روزی... پس هر کس از خدا بترسد و بردبار و شک

 .... رساند یم

 نیبـا امـام حسـ    ی  اعرابیان یاست م ییگر که گفتگوید یتین در روایهمچن -

 شده است. یرفبه عنوان ارزش مع 3)فصه معه صبه(

اهلل  ياهلل تصِِّاً عله  يلإفشا  مه القاس وْو اتتاج فكتممن جاع : »يّالقب -

 من الحالَ ههزق مقيهزقه يكا  

ازمند شود و آن را از مردم پنهان دارد و به خدا اعـالم کنـد، بـر    یا نیگرسنه  یهر کس

 د.ماین نی  ساله او را از حالل تأمی يخداوند است که روز

 يازین یش بیستا -4

                                                 

 .273بقره / . 1
 .154، ص 4الحیاة، ج . 2
 .196، ص 44بحاراالنوار، ج . 3
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ل همۀ انسان ها ین دلیر خدا، مخالف کرامت انسان است. به همیبه غ یاز و وابستگین

 گران نباشند.یستند و سر بار دیخود با يپا يرو يد تالش کنند که از نظر اقتصادیبا

ش را بـدان فـرا   یروان خویسته و پیده مثبت نگرین معنا را به دیبه ا يازین یاسالم، ب

 خوانده است.

اً ْا ا تعفافاً )ا هتغقاء( مهن القهاس و هع    ْمن طلب الدن: »الباقه اماإلم -

امة ووجْه مثهل الصْهه   ْوم الصي وجلِِّ اهلل ع ِِّ يجار ، لص يهله ونعطِِّفاً علم يعل

 1لة البدرْل

 یکـ یخـود و ن  ي هرفـاه و خـانواد   ياز مردم و تالش بـرا  يازین یب يهر کس که برا

 یامـت در حـال  یزد، روز قی( برخیمکانات زندگا )مال و ایه، به طلب دنیکردن به همسا

 همچون ماه شب چهارده دارد. یکند که صورت یبزرگ را مالقات م يکه خدا

به  كفّيحبّ جْع الْاَ من تالَ، يْن ت ْه فْت خ: »الوادق اإلمام -

 2ول به رتْهيو ،قهيبه د يصضيوجْه، و

حف  آبرو )و  يبرا –ه حالل از را –که دوست ندارد در راه به دست آوردن مال  یآدم

    ر ویـ چ خیهـ  يکنـد، دارا  ن خـود و صـلۀ رحـم تـالش    ید يو ادا از مردم( يازین یب

 باشد. ارزشی نمی

 يعل  حْل  يه من فصه ْحج ك عن الظلم، خي يَق: »الوادق اإلمام -

 3ثماإل

 ياز فقـر کوتر یگران( باز دارد، نیا دیا بستگان یکه تو را از ستم کردن )به خود  یثروت

                                                 

 .207، ص 3الحیاة، ج . 1
 .209یمان، ص . 2
 .208یمان، ص . 3
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 ندازد.یاست که تو را به گناه ب

ـ  ین روایپر واضح است که مراد ا ـ  يالش بـرا ات از ارزشمند جلوه دادن کسـب و ت  یب

 يسـته ا یو حاصل از راه حالل است تا آن را به مصـارف شا  یافک يو غنا، غنا يازین

 ن و صله رحم، نـه یهمچون حف  آبرو و پرداختن د ؛ن آمده است برسانندیکه در احاد

 دن خون مردم فراهم شود.ی، در آن حد که از راه ستم و مکيثروت تکاثر

سته به یدچار مشکل و کمبود باشد، احتمال دارد به طور شا ین زندگیاگر مؤمن در تأم

چـون   یاعمال بزرگـ  يبه پاداش ها یابی نکه دستیخود نپردازد، عالوه بر ا ینیامور د

ـ ن یو بدر گر... رات ویحج، خمس، زکات، صدقات، خ ش اسـت. بـه   یخـو  ینسـب  يازی

 داند: یتقوا م يبرا یرا کم  خوب يازین یب ن خاطر است که رسول اکرمیهم

 1ياهلل الغق ينصو ي: نعم العو  عليّالقب

 .یاله يعمل به تقوا ين کم  است برایبهتر يازین یغنا و ب

 مذموم يغنا -5

 يموال، کارهدف ا ینه وار و بواید ي، تکاثر و جمع آوريدگاه اسالم، ثروت اندوزیاز د

  سو بـه  ی؛ چرا که با اهداف خلقت و آرمان خود در تضاد است؛ از باشد نابخردانه می

انجامد و در واقـع   یم یل انسانیه و باز ماندن از اغراض و فضایهدر دادن عمر گرانما

ـ   یچ گاه گرهـ یکند که ه یم یاتیماد يت را فدایانسان يبها گوهر گران از از کـار او ب

همۀ انسـان هـا اسـت، بـدون اسـتفاده،       را که از آنو یگر ثروتید ییکند و از سو ینم

نکه یآورد، عالوه بر ا یفراهم م يجامعه بشر يبرا يمتراکم ساخته و مشکالت متعدد

ـ ان، فساد، جنایثروتمندان و زراندوزان را از جهات مختلف به طغ ، آدم یت، حـق کشـ  ی

                                                 

 .71، ص 5، ج کافی. 1
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ـ ات متعـدد ا یات و روایالم حق دارد که در آد. پس اسینما یوادرا م... و یکش گونـه   نی

 د:یاستغناء را محکوم و ممنوع اعالم کند و آن را نکوهش نما

 (2-1تکاثر/ ) .تَتَّى زُرْنُمُ الَْْصابِه* مَلْْاكُمُ التَّكاثُهُ 

 1زاروا الْصابه يالصوم الْاكم التكاثه، تتِِّ كلِِّ: »... الوادق اإلمام

 دار گورها رفتند.ی( به غفلت افکند، تا آنگاه که به دین طلبهمگان را تکاثر )افزو

 2 .ي  ا تغقم  رم يطغْلنسا  إ ِِّ اإل كالِِّ -

 (2-1مزه/ ه) الَّْي جََْعَ ماتً وَ عَدَّدَ ُ * وَيْلٌ لِكُلِّ هَُْ َةٍ لَُْ َةٍ  »

 3ن، مصساة للصلوبيم ِِّ كثه  الْاَ مفسدة للدعْلوا ا: يّعل اإلمام -

 گردد. ین و قساوت قلب مید یه تباهیمال، ما شدن اریبس د کهیبدان

 4نهك العلم و جْع الْاَ يف يمّتم: هْاك رجاَ يّالقب -

 مردان امت من در ترک علم و جمع کردن مال است. یتباه

 5الْنوب يقسيفسد الصلوب وي: كثه  الْاَ يّعل اإلمام -

 برد. یاد میکند و گناهان را از  یدل ها را تباه م ،مال یفزون

 6اء.ْاتَق ي: شه متيالقب -

                                                 

 .402، ص66بحاراالنوار، ج . 1
 .402یمان، ص. 2
 .175، ص 1یمان، ج . 3
 .372، ص 3الحیاة، ج . 4
 .380یمان، . 5
 .347.یمان،  6
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 : زدهمیس موضوع

 تکاثر و فقر يامدهایعوامل و پ يبررس

 

 

 تکاثر ثروت

ش ثـروت و  یکردن در افـزا  یو چشم و هم چشم ؛مسابقه و رقابت يبه معنا« تکاثر»

ده ها، خالف عقل و شرع اسـت،  یاز پد استفادهط در یافراط و تفر 1است. يویعزت دن

 ز کند.ید از آن پرهین باکه انسا

ـ  ط است. همانی، جانب تفريازمندی، فقر و نيکاریب ـ ن یگونه که استغناء و ب حـد   يازی

مظـاهر   يریو بـه کـارگ   ی، جانب افراط در مسائل ماليانه است و تکاثر و زر اندوزیم

 باشد. یم يماد

بـودن   شده است، نه محور يزیر یت دادن به انسان پیاسالم بر مرکز ياد اقتصادیبن

و دسـت   یعیطب ين جهت اسالم همه کاالهایه؛ به همیت دادن به سرمایمال و مرکز
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انسـان و   يهـا  يازمنـد یخدمت کردن به انسان و رفـع ن  يبرا یلیساخته بشر را، وسا

بر محـور   يه داریاد تکاثر و سرمایرد، لکن بنیگ یدر نظر م یاز کرامت انسان يپاسدار

ش ین رو مـال را همـۀ هـدف خـو    یاست؛ از ا یمبتن ت دادن به آنیبودن مال و مرکزّ

ـ ن یمـ  یت را در راه آن قربانیانسان و انسان شمارد و یم ـ د؛ و بـا ا مای  يریـ ن جهـت گ ی

و آن  ؛برد یرون میب –د است یت مفیانسان يکه برا –، مال را از مدار سالم خود يماد

 يکند، بـه جـا   یآن م يمال و گرد آور يدهد و انسان را فدا یقرار م یرا هدف اصل

 1انسان کند. يآنکه مال را فدا

 تکاثر ثروت يزه هایعوامل و انگ

 گم کردن هدف -1

دچار  یکنند، هم در ارتباط با خالق هست یرا گم م ینش و زندگیکه هدف آفر يافراد

 یبرنـد، بـه او تقـرب نمـ     یشناسند، فرمانش را نمـ  یاو را نم یعنیشوند،  یمشکل م

کننـد؛ حقـوق آنهـا را     یح برقرار نمـ یبندگان او روابط صح ند و هم با مخلوقات ویجو

در  ،گردنـد و ...  یکننـد، دور احسـان و انفـاق نمـ     یمـ  یاز آن بهره کش ع کرده یضا

 پردازند. یم يبه زراندوز یمنف يعوض، با خصلت ها

 قهه ْن عْالفصه ب يكبه هّْه جعل اهلل نعالما ْنو الد يمسمصبح وممن : »يّالقب

كبهه هّْهه   مواآلخهة  يمسمصبح ومما قسم له ومن  إتِِّا ْقل الدنيم مه  ولموشتت 

 2مه مقلبه وجْع له  يف يالغق يجعل اهلل ونعال

ر یو سـ  يو آزمنـد  يا باشد، خداوند فقر )ندارین هدف روزگارش دنیتر که بزرگ یکس
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 زهانداا به یسامان وانهد و از دن یدهد، کارش را ب ینشدن( را در برابر چشمانش قرار م

روزگارش آخرت  یسواپ ن هدف و دلیتر و آنکه بزرگ ؛ابدیدست نهم ش یقسمت خو

 بخشد. یدهد و به کارش سامان م یرا در وجودش قرار م يازین یباشد. خداوند ب

 1هه طاَ شصاؤ  وَّْكبه هّْما ْمن كانت الدن: »يّعل اإلمام

و اندوه خواهـد   یختباشد، همواره گرفتار بدب ين هدف ویتر ا بزرگیکه دن شخص  آن

 شد.

ربهع  مل م قلبه مو ءيس من اهلل شْكبه هّْه فلما ْصبح والدنم: من يّالقب

وفصههاً ت   -3بهداً  مقفهج مقه يوشغالً ت  -2بداً مقصطع عقه يهّْاً ت  -1خواَ: 

 2بداً.مبل  مقتْا  يوامالً ت  -4بداً مبل  عقا  ي

ـ دن ،اش یو دلواپسـ  ن هـدف یتـر  که شب را به صبح رساند و بـزرگ  یکس ا باشـد، از  ی

کـه   یدلواپس -1رد: یگ یندارد و وجودش را چهار خصلت فرا م ي)رحمت( خدا بهره ا

کـه   يو آزمند يندار -3که هرگز بر طرف نشود.  يگرفتار -2هرگز از او جدا نشود. 

 که هرگز به سامان نرسد. ییآرزو -4نرسد.  يازین یابد و به بیان نیهرگز پا

 معاد یفراموش -2

نداشـت، بـا    یحیصـح  ي نش )خـدا( رابطـه  یکه با مبدأ آفر هر شخص یعیبه طور طب

معـاد(   ین امر )فراموشـ یکند.  هم یز چندان ارتباط برقرار نمیمقصد )آخرت و معاد( ن

ـ  يگـر یجـۀ د یا و تاخت و تاز خود سرانه در آن، نتیکاذب به دن یبستگ جز دل  یدر پ

 نخواهد داشت.
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دارد و همۀ  یر تکاثر ثروت وا میاو را به حرکت در مس از پیش رشتی، بین دلبستگیو ا

 است. ییمقصد نها ،کند که به گمان باطلش یم ییایو غمش را مصروف دن همّ

تَهْثِهِ وَ مَنْ كا َ يُهيدُ تَهْثَ الهدُّنْْا    مَنْ كا َ يُهيدُ تَهْثَ الْآخِهَةِ نَ ِدْ لَهُ في -

 (20/ يشور) . الْآخِهَةِ مِنْ نَوْبنُؤْنِهِ مِقْْا وَ ما لَهُ فِي 

)  . فَِْنَ القَّاسِ مَنْ يَصُوَُ رَبَّقا آنِقا فِي الدُّنْْا وَ ما لَهُ فِي الْآخِهَةِ مِنْ خَالق... -

 (200بقره / 

 (7) روم/ .يَعْلَُْو َ ظاهِهاً مِنَ الْحَْاةِ الدُّنْْا وَ هُمْ عَنِ الْآخِهَةِ هُمْ َافِلُو َ -

نِِّه لتْقعه من إعب ذكه الْوت ومن الل يْقعْل ينِِّإما واهلل م: يّعل اإلمام

 1نسا  اآلخهة. قوَ الحقِِّ

دارد،  یهـوده بـاز مـ   یب يو کارها یاد مرگ مرا از شوخید! به خدا سوگند که یآگاه باش

 عمرو عاص را از سخن حق باز داشته است.آخرت  یفراموش یول

 و جهل ینادان -3

کند و به اندازۀ رفـع   یش را برآورد میخو ینۀ زندگیمد و هزانسان آگاه و خردمند، درآ

ـ  یکفـاف  يدن به رفاه و غنـا یش و رسیخو يو معنو يماد يازهاین کـه از راه   ی)ثروت

قابل قبـول   یسطح زندگ يد و صاحب آن از جهات مختلف دارایمشروع فراهم آ يها

حج گذارد و مال خـود   ،بپردازد یار کند، وجوه شرعیباشد، بخورد و بخوراند، همسر اخت

افراد نا آگاه  یپردازد، ول یانفاق کند( به کسب درآمد م یو اجتماع ير فردیرا در راه خ

 پردازند. یم يبه زراندوز یاصول يزیو کم خرد، بدون هدف و برنامه ر

 . مَخْلَدَ  يَحْسَبُ مَ َّ مالَهُ* الَّْي جََْعَ ماتً وَ عَدَّدَ ُ * وَيْلٌ لِكُلِّ هَُْ َةٍ لَُْ َةٍ  -
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 (3 -1)همزه 

 1عظم الجْل.مله من  يوت نبص يبصي: نكثِِّهك بْا ت يّعل اإلمام -

 است. ین نادانیتر ، بزرگیمان یش نمیز برایو تو ن دیپا یت نمیانباشتن آنچه برا

 2فسد الْعاد.ي: الجْل يّعل اإلمام -

 کند. ی، معاد را تباه مینادان

 3جة الجْل.ْة والبخل نتهش: الحهب واليّعل اإلمام -

 جه جهل است.ینت ،و بخل يحرص و آزمند

 4ن مقْا جْل.يا مع ما نعاْالدن يلإ: الهكو  يّعل اإلمام -

 است. یگردد، از نادان یآن مشاهده م يداریکه ناپا یا در حالیافتن به دنیآرامش 

 تکاثر يامد هایپ

ن است، کـه بـه   یان آفریز هوده ویب ي، کارییانباشتن مال و ثروت، بدون غرض عقال

بـا   يمـار ین بی، ایشود. از طرف یمت از دست دادن عمر و خسران در آخرت تمام میق

شود و انسان ثروت  ید تر و کشنده تر میروز به روز شد –ثروت  –دارو  یافتن اندکی

خواهـد و   یشـتر مـ  یابـد، ب ی یشـتر مـ  یرسد که هر چـه ب  یم ییپرست، کارش به جا

و شود. تا آنکه مرگش برسـد   یر نمیس ده، هرگزیا نوشیآب دراز که  يا همچون تشنه

ــرف د ــ    یاز ط ــواره اش ــر هم ــان یتیگ ــان و آه مظلوم ــدگ ،م ــروت او را  یزن             و ث
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 کند. یاحاطه م

ـ    یم ییبه گونۀ تکاثر کار را به جا يثروت اندوز يآر ، یرساند که بـه فرمـودۀ عل

 گردد. یها م رذالت انواع شهوات و يه برایر مایمبّدل به خم

 1الشْوات الْاَ مادّة: »يّعل اإلمام -

 ه شهوات است.یر مایخم ،ییدارامال و 

ـ امد ها و مفاسـد تکـاثر کـه در آ   یاز جمله پ ـ ات و روای      ات بـه آن اشـاره شـده اسـت     ی

 عبارتند از:

 شهیعقل و اند یتباه -1

ت عقل و فکر بشر قـرار  ( باشد، در خدمیکفاف يچون در حد معتدل )غنا یمال و دارائ

معتـدل،   يرا که غنـا یگردد؛ ز یتفکر و تعقل انسان م يرد و خود سبب استواریگ یم

ش را ینکه همۀ فکـر و ذهـن خـو   یرا از ا یکند و آدم یانسان را رفع م يها يازمندین

ن مال، اگر از حد اعتـدال  یبخشد. اما هم یم ییرد رهایاز به کار بگیرفع فقر و ن يبرا

عقل و  يبرانداز يبرا يله اید، ناخواسته به وسیدر آ يتکاثر یه صورت هدفبگذرد و ب

ـ لـت ا عگـردد.   مـی آن  یاز پرتو افکنـ  يریفکر و جلوگ ـ ده نیـ ن پدی ز آن اسـت کـه   ی

ر از مـال و  یـ غ ينسبت به مال، فرصت فکر کردن درباره امور يو آزمند یخواه فزون

 کند. یش آن را از انسان سلب میکسب و افزا يراه ها

ـ بشـر، بـا غـل و زنج    یو احساسات منطق یعقل يگونه، قوا نیو بد تکـاثر و   يره هـا ی

 شود. یده میبه بند کش يگر یاشراف

 يقـرار دادن افـراد متکـاثر در زمـرۀ عقـالء کـار       ییو روا ینین حساب از نگاه دیبا ا
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 1ست.یسته نیشا

 (87/ )توبه  لُوبِِْمْ فَُْمْ ت يَفْصَُْو َقُ  وَ طُبِعَ عَلى... » -

 2جْع من ت عصل له.يا( ْ: ولْا )الدنيّالقب

 کند. یا جمع میدن يبرا ،که عقل ندارد یو کس

 3قد خهقت الشْوات عصله.... :يّعل اإلمام

 خرد او را تباه کرده است. ،ها ... شهوت

، مها  ةّْه ا كْثل الحْْا مثل الدننِِّإ: يّكتاب عل ي ِِّ فإ: الوادق اإلمام

ْها  ْلإ يْهو يحهْرها الهجهل العاقهل، و   يْا السمّ القاقع، جوف ين مسّْا، وفْلم

 4الجاهل. يّالوب

داراي ظـاهري  است که  يمثل مار «ایمثل دن»آمده است:  یعل امام از يا در نامه

کنـد و   یز مـ یکشنده دارد؛ مرد با خرد از آن پره يزهر ،در درون یاست ولو زیبا نرم 

 دود. یآن م يکودک نادان به سو

 5جقود العصل والجْل؛ والصوام وضدّ الْكاثهة»  يتد ي: فصادق اإلمام

و ضـد آن تکـاثر و    ؛در حدّ قوام )اعتدال( است يدار ان خرد( مالیگر از سپاهید یکی)

 است. یفزون خواه

 ینیو خود برتر ب یالیت کاذب خیشخص -2
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ـ انسان، برخاسـته از پ  یت واقعیشخص ت، همچـون عقـل، علـم،    یاصـول انسـان   يروی

، مال و ثـروت بـه   یر اسالماست. در تصوّ... و یعمل، احساسات، مردم دوستمعرفت، 

است که اگر بر طبـق   يله ایبخشد، بلکه ثروت وس یت نمیا شخصیکس ارزش  چیه

ت و کمـال را  یتواند سـبب رشـد انسـان    یمصرف شود، م یو شرع یانسان يمالک ها

 فراهم سازد.

را کـه  یم، زیعکس اسالم هست يکردی، شاهد رويگر یو اشراف يار تکاثریاما در مق

ت یآن خواهد بود. زراندوزان بـه خـود شخصـ    ي هت کنندیت و تثبیشخص مال در آنجا

 گردد. تر میت بزرگواریفزونتر باشد شخص ،سود هرچهکنند  یده و تصور میبخش

ـ   یمردم مـ  يم و آقاین تصور، آنان خود را قیو با ا پندارنـد کـه    ین مـ یپندارنـد و چن

گـران را  یگاه با تکبّر و عجب و غرور، د یشان است. و حتیتنها از آن ا شۀ درستیاند

 کنند. یمسخره م

ت یامبران را، محرومیل ضعف پیدارد که ثروتمندان، دل یان میرا ب يم مواردیقرآن کر

 شمردند! یمحرومان با آنان بر م یا همراهیآنان و  يماد

    ذَهَهبٍ مَوْ جهاءَ مَعَههُ الَْْالئِكَهةُ مُصْتَههِنْن      فَلَوْ ت مُلْصِيَ عَلَْْهِ مَ ْهوِرَةٌ مِهنْ   » -

 (53زخرف/ )

فَصاََ الَْْلَأُ الَّْينَ كَفَهُوا مِنْ قَوْمِهِ مها نَههاكَ إِتَّ بَشَههاً مِثْلَقها وَ مها نَههاكَ        » -

نْ فَضْهلٍ بَهلْ   لَكُمْ عَلَْْقها مِه    انَّبَعَ َ إِتَّ الَّْينَ هُمْ مَراذِلُقا بادِيَ الهَّمْيِ وَ ما نَهى

 (27)هود/  نَظُقُّكُمْ كاذِبْنَ

 1ديه األَْ يوّصيالْاَ  دّه السْسود َي يّالغق: »يّعل اإلمام -
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 ست.یقت( بزرگ و آقا نیکه )درحق یکس يآورد برا یم ییو آقا ی، بزرگيتوانگر

افـت  یبخشد )و به هر کس که بدان دست  یقدرت )و ناتوان( قدرت م یمال به آدم ب

 (.دهد یکاذب مت یشخص

 (2-1همزه/ )   الَّْي جََْعَ ماتً وَ عَدَّدَ * وَيْلٌ لِكُلِّ هَُْ َةٍ لَُْ َةٍ  » -

الَّهْينَ يَبْخَلُهو َ وَ يَهأْمُهُو َ القَّهاسَ     * وَ اللَّهُ ت يُحِبُّ كُلَّ مُخْتاٍَ فَخُهورٍ  ... »

 (24-23د/ یحد) ... بِالْبُخْل

 الثوب، ... يّنص ر وَ اهلل يلإ همو رجل جاءَ : »الوادق اإلمام -

آن حضـرت   یکـ یآمـد و در نزد  زه نزد رسـول خـدا  یپاک يبا جامه ا يثروتمند -

و در کنـار آن مـرد    وارد شـد ن یچـرک  يبا جامـه ا  یدست ینشست؛ پس از او مرد ته

د و جمع کرد؛ رسول یرون کشیر ران بیتوانگر نشست، ثروتمند دامن لبار خود را از ز

ت کنـد؟ گفـت: نـه.    یبه تو سـرا  يزیکه از فقر او چ يدیا ترسیفرمود: آ به او خدا

از ثروت تو به او برسد؟ گفت: نه. فرمود: پس چه  يزیکه چ یم آن داشتیفرمود: پس ب

 وا داشت؟ يکه انجام داد يز تو را به کاریچ

ـ یبا و هر زیاست که هر زشت را بر من ز یا رسول ا ! مرا همدمیمرد توانگر گفت:  ا ب

ن مرد دادم. رسول یه ام را به ایاز سرما یمیسازد. من ن یمن زشت جلوه گر م يرا برا

؟ گفت: نـه. مـرد تـوانگر    يریپذ یا میدست رو کرد و فرمود: آیبه آن مرد ته خدا

ده مثل عجـب  ینکوه يترسم که آنچه در تو هست )از خلق ها ید چرا؟ گفت: میپرس

 1دا شود.یز پیت( در من نده تکاثر اسیکه زائ ینیو خود برتر ب

 2لةْمخ يحدث ليمن الْاَ ما  يعقِِّ زومو: »... ادالسجّ اإلمام -
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 را از من دور گردان که مرا دچار پندار نادرست سازد. یمال پروردگارا!

 يان و سرکشیطغ -3

ان ی، سر به طغيازین یمحدود دارد و با احسار استغنا و ب یتیاره انسان، ظرفان امّیطغ

از ین یکند. خود را ب یم یکش گردن ،ن و خردیکه در برابر خدا، د ییرد تا جادا یبر م

ـ خـود را در رو  يسان توان اقتصاد نیبد ؛پندارد یز میکس و همه چ از همه بـا   ییاروی

 داند. یم یتمام مشکالت و حوادث کاف

 (7-6علق / ) . مَ ْ رَآ ُ ا ْتَغْقى*   كاَلَّ إِ َّ الْإِنْسا َ لََْطْغى -

ـ یاسـت. بنـابرا   1«یان و سرکشـ یتجاوز از حدّ در عصـ » يبه معنا« انیغط»  ین فزون

هـا،   یاز مـرز شـکن   ياریان دانسته شده است، خود سرچشمۀ بسیثروت که عامل طغ

تـوان اسـتفاده    یز مـ یات قرآن نین نکته را از آیخواهد بود. ا یل اخالقیگناهان و رذا

 کرد.

* مَقَّاعٍ لِلْخَْْهِ مُعْتَد  مَثْمٍ * هََّْازٍ مَشَّاء  بِقَْْمٍ *  وَ ت نُطِعْ كُلَّ تَالَّف  مَْْنٍ -

 (14-10قلم/ )   مَ ْ كا َ ذا ماٍَ وَ بَقْن* عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِ َ زَنْمٍ 

أَنْ کـانَ ذا  )دهد که جملـۀ   یات نشان میظاهر آ :دیفرما یم ییمرحوم عالمه طباطبا

ل صفات ناپسند ین جمله تعلین معنا که ایرد به ار دایل در تقدیتعل« الم» (مالٍ وَ بَنین

دارا بـودن ثـروت و    يو رفتار ین صفات اخالقید قرآن زشت تریو از د 2؛ن استیشیپ

 یح خارج گشته و شخصـ یر استفاده صحیکه از مس يفرزند است؛ البته ثروت و فرزند

 بکشاند. ... تفاخر و ،را به تکاثر
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 1يطغا  الغقمفاد مات م  إ: »... يّعل اإلمام

 دارد. یان وا میاو را به طغ يبه دست آورد، توانگر یاگر )انسان( مال

و انقالب  یاصالح ياء و حرکت هایز، که همواره در برابر نهضت انبیدرد ن یمرفهان ب

ـ   و نیـز  زدنـد  یان و آشوب دامن میبه طغ ؛کردند یم مقد علَ یمردم يها  یبـر فراوان

   (35سـبا/  ) نَحْهنُ مَكْثَههُ مَمْهواتً وَ مَوْتدا   »اد یو فر ه داشتندیثروت و نفرات خود تک

 دادند. یسر م

 يآزمند -4

اسـت   يو ماد یازها و لذت ها، منحصر در بعد جسمانیگرا، نایدن ينش انسان هایدر ب

احسـار   بـا  ین حال آدمـ یندارد. در ا یگاهی، جايو معنو یروح يازها و لذت هایو ن

ر آن است تا با جمع مال و مکنت و اضافه کردن حسـاب  وسته بیکاذب، پ یفقر نفسان

 اش را اشباع سازد!  یروح يازهایو ن کند ازین یخود را ب ،، با  و مل  و ...یبانک

کند، بلکه بر حرص و طمـع   ینکه کسب  مال و ثروت نه تنها او را قانع نمیغافل از ا

 د.یافزا یاو م

و طمع  يش آزمندیروت به همراه افزاش ثیاز آن است که افزا یحاک ینید يآموزه ها

 خواهد بود.

 (15و  12ات یاز آ یمدّثر/ بخش) ثُمَّ يَطَْْعُ مَ ْ مَزيدَ... وَ جَعَلْتُ لَهُ ماتً مَْْدُودا »

ْا شهب مقهه العطشها    ا كْثل ماء البحه، كلِِّْمثل الدن: »الوادق اإلمام

 2صتلهي يازداد عطشاً تتِِّ
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شـود   یتر م نوشد، تشنهبشتر از آن یام هر چه بتشنه کا است، که یا همچون آب دریدن

 تا به مرگش رساند.

مها   ههها ْغقهه مهن كث  يصقهع، كهم   يا ت ْه الدنْسْمن كا  ب: »يّعل اإلمام

 1جْعي

 .ر نخواهد نمودیز او را سیا نیدن ارویا خرسند نگردد، بسیدن که به اندکِ شخص  آن

 یغفلت و سرگرم -5

در اسالم است که ثمرۀ آن ثبـات قـدم و پـاک     یاصر ارزشن عنیتر ماز مه« اد خدای»

خطرنـاک اسـت کـه     یحـالت « غفلت» ،باشد. در مقابل یم یدر سرتاسر زندگ يرفتار

ـ آن بکشاند ز يکوشد تا انسان را به سمت و سو یزات میطان با تمام تجهیش را کـه  ی

 سقوط انسان خواهد بود. يبرا یپرتگاه مناسب

اد خدا غافل ساخته و از ینسبت به هر آنچه انسان را از  ینین خاطر در متون دیبه هم

 دارد، هشدار داده شده است. یباز م ییتوجه به کمال و هدف نها

ـ اسـت کـه در آ   يتکـاثر  يثـروت و غنـا   ین عوامل غفلت زا، فراوانیتر از مهم ات و ی

 نسبت به آن هشدار داده شده است. يات متعددیروا

وا ت نُلِْْكُمْ مَمْوالُكُمْ وَ ت مَوْتدُكُمْ عَنْ ذِكْههِ اللَّههِ وَ مَهنْ    يا مَيَُّْا الَّْينَ آمَقُ »

 (9منافقون / )  يَفْعَلْ ذلِ َ فَأُولئِ َ هُمُ الْخا ِهُو 

اعْلَُْوا مَنََّْا الْحَْاةُ الدُّنْْا لَعِبٌ وَ لَْْوٌ وَ زيقَةٌ وَ نَفاخُهٌ بَْْقَكُمْ وَ نَكهاثُهٌ فِهي   » -

 (20د/ یحد)... الْأَوْتد الْأَمْواَِ وَ

که شـخص بـا    يبه گونه ا ،دن و تکاثر و تفاخر وجود داردیگر نازید يز به گونه ایامروزه ن
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 ین گل به آن گلدان مـ یند ایگو یم یگاه ماند؛ یباز م یشدن به آن از مسائل اصل سرگرم

ـ    نـادانی یا نه؟ ید یآ یسقف به هم مو رنگ  ییا نه؟ رنگ دمپایخورد  ـ  یکل ول خـرج  پ

باشـد!   یکیشناسنامه اش  هن و پالک خانه و شماریکرده بود که شماره تلفن و شماره ماش

 است؟ ين چه افتخاریا

ـ گار یت خود را گم کرده اند که مثالً تـه سـ  یانسان ،ين بازیدر ا يبه قدر يافراد   ی

ـ اف یکند؟ ح یگران فرق میگار او با دیخرند، مگر ته س یشه را هفتاد دالر میهنر پ ن ی

 شود؟ ید بشود و چه میانسان که چه با

ت نفهح بكثهة : »يمو  يلإ ياهلل نبارك ونعال يوتم -: الوادق اإلمام

 1الْنوب...  ي ِِّ كثهة الْاَ نقسإف... الْاَ

اد، گناهـان را از  یکه مال ز... مال، شادمان مشو، یکرد: به فزون یوح یخداوند به موس

 «برد. یاد می

 2ضهورنه، فوّنه ذل  مقفعته هْمن ا تغل بغ»  -

 دهد. یش را از دست میر الزم سرگرم گردد، منافع خویهر کس به امور غ

غهْو   يم، وْالقعه  يولدو  في يمّتمكو  ناس من ْباذر!  ما ي: يّالقب -

 3يمّتمولئ  شهار مْدتو  بالصوَ، يعام والشهاب، ووا  الطلمبه، هّْتْم 

نـد و از  یآ یا میاهند بود که در ناز و نعمت به دنخو یان امت من کسانیاباذر! در م يا

رنگارنگ اسـت،   يها یدنیشوند؛ همت آنها مصروف خوراک ها و آشام یآن پرورده م

 نان اشرار امت من هستند.یکنند، ا یش می)چاپلوسان و طمع داران( آنان را ستا
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ـ روا یاسار برخ ست که بریده نیاز فا ،ین نکته خالیذکر ا ناهـان و  گ یات، فراموشـ ی

تواند بر اثر سرگرم شدن به مال و ثروت، حاصـل شـود، ممکـن     یغفلت از استغفار م

 1گردد. یر متکاثران میعقوبت باشد که دامن گ یاست نوع

  یمانیحسرت و پش -6

مان و بـا  یش پشـ یت از انباشتن ثـروت خـو  یهمۀ ثروت اندوزان و مال پرستان، در نها

 ندارد. يشان سودیکه برا یرند؛ حسرتخو یگران، حسرت میدن آن در دست دید

 (167)بقره /  ... كَْلِ َ يُهيِْمُ اللَّهُ مَعْْالَُْمْ تَسَهات  عَلَِْْْم...   -

 دارند: یان میگونه ب نیه فوق را ایق آیاز مصاد یکی، امام صادق

دعهه  ْْهوت ف ي طاعة اهلل بخالً ثمّ يقفصه فيدع الْاَ ت ي: هو الهجل قاَ

 يطاعهة اهلل وآ  فه   ي  عْهل بهه فه   إف ،تهْمعو يو فمطاعة اهلل عْل به يلْن 

ة اهلل فْو قوّا  ْمعو يو عْل به فموقد كا  الْاَ له  ،ه  ف اد  تسهةْ ا  َْم

 2.اهلل يمعاص يعْل به ف يبْل  الْاَ تتِِّ

در  یتنـگ چشـم   يگـذارد و از رو  یم ياست که ثروتش را بر جا يمصداق آن، مرد

ا یکند که در اطاعت  یرها م يگرید يد و هنگام مرگ آن را براکن یراه خدا انفاق نم

نـوا  ینـه کننـد، آن ب  ید؛ حال اگر آن را در راه اطاعـت خـدا هز  یت خدا صرف نمایمعص

خورد! و اگـر آن را در   ینند و حسرت میب یگران مید يش را در کفۀ ترازویثروت خو

 کـه ده، ت نمـو یمال خود تقورا با  يت کاریعصن میخدا خرج کنند، او چن یراه نافرمان

 شود! یموجب حسرتش م
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قتفهع بْها   يل كلِِّه لْهن لهم   يهة والقدامة والوسالح  ِِّإ : الوادق اإلمام -

 1م ضهِِّ؟منفع هو له مم، ْه مصْهو عل يْدر األمه اليبوه ومن لم م

دارد، بهره  یینایاست که از آنچه بر آن ب یکس يبرا يو نگون سار یمانیحسرت و پش

 ان.یا زیاو سود دارد  ياکند بر یکه م يداند کاررد و نینگ

ن نادان هـا  ین بدبخت ها و نادان تریاندوزان، بدبخت تر د: زریگو یاز بزرگان م یکی

ز یـ ن چیزتـر یصـرف عز با گوناگون و  يرا اموال را با مرارت ها و زحمت هایهستند، ز

ار آن را یسـ ب يآورند و با مشقت هـا و خطرهـا و صـدمه هـا     یعمر، به دست م یعنی

 2گذرند. یگذارند و م یکنند و سرانجام با هزار حسرت م یم ينگهدار

 سوزان دوزخِ -7

جـز   يزیـ ش فرسـتاده، چ یخود به پ يکه ثروت اندوز برا ییها یها و تباه یان زشتیپا

 فرموده است:خداوند خشم خدا نخواهد بود، که  و جهنم

 َبْلِ اللَّهِ فَبَشِّههْهُمْ    لْفِضَّةَ وَ ت يُقْفِصُونَْا فيوَ الَّْينَ يَكْقِ ُو َ الَّْهَبَ وَ ا...   -

بِْا جِباهُُْمْ وَ جُقُهوبُُْمْ وَ    نارِ جََْقَّمَ فَتُكْوى  عَلَْْْا في  يَوْمَ يُحْْى* بِعَْابٍ مَلْمٍ 

 (35- 34توبه / ) . ظُُْورُهُمْ هْا ما كَقَ ْنُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَُْوقُوا ما كُقْتُمْ نَكْقِ ُو 

 فقر يامد هایآثار و پ

نداشتن ثـروت   يست، بلکه به معنایمطلق ن يدارن ي، فقر به معناینید يآموزه ها در

ات، یـ ح روایهاست؛ چرا که بـه تصـر   يازمندین ي هستیشا نیمتأ يبرا یکافو امکانات 

در  یمـال  یی، توانـا یاز زنـدگ ین نیافزون بر تأم یرود که آدم یان میفقر از م یهنگام
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دربـارۀ   داشته باشد، چنان که امـام صـادق  را همچون صدقه و حج  ینجام عباداتا

 د:یفرما یر میمقدار پرداخت زکات به فق

 1حٍّيتودّق ويت ِِّوج ويو يكتسبيشهب ويأكل ويه ما ْعطي...   -

ازدواج کند، صدقه دهد ر بدهد که بخورد، بنوشد، بپوشد، یبلکه از )زکات( چندان به فق

 اي آورد.و حج را به ج

 ینانه، آثار نامطلوب فراوان و بیواقع ب یاز فقر و با نگاه یفین تعریمکتب اسالم با چن

ـ از آن کلّ ياریکه هر چند بس يآن برشمرده است؛ آثار يبرا يشمار  ولـی  ت ندارنـد، ی

ـ با حاکم يژه در جامعه ایشتر مردم و به ویب يبرا ، بـه طـور   يتکـاثر  يت ارزش هـا ی

 2ن است.ایکامل، ملمور و نما

 ان بار فقر عبارتند از:یاز آثار ز یبرخ

 ینیخود کمتر ب -1

ـ   يرا به دنبال دارد، بـه گونـه ا   ینیاحسار حقارت و خود کمتر ب يفقر ماد  یکـه حت

ش را یو عـزت نفـس خـو    یقـ یت حقیتواند شخصـ  یز میان خانوادۀ خود نیر، در میفق

 .شود یگران فراموش میدگان دیقت از دیابد. او در حقیباز

 3يقسي: الفصه يعل اإلمام

 سپارد. به فراموشی میفقر، انسان را 

 ضعف اراده -2

                                                 

 .556، ص 3کافی، ج . 1
 .171اخ ق ااتیادق، ص . 2
 .394، ص 4الحیاة، ج . 3



  161 معیشت در زندگی دینی  88ان ره توشه ماه مبارک رمض                     

 یر، سلب اعتماد به نفس و سسـت یو احسار حقارت فق ینیم خود کمتر بیجۀ مستقینت

 ارادۀ اوست.  

 1  افتصه ققط ووهن ...إ... و : يّعل اإلمام

 د و سست گردد.یر شود، نومیو اگر انسان فق

 2 ِِّ الفصه مْهلة للقفس، مدهشة للعصل ...إ  :يّعل اإلمام

 .شود میعقل و گرفتار شدن به غم و اندوه  یحوار، سرگشتگ یشانیفقر، سبب پر

 ش و اضطرابیتشو -3

وسته جان و دلـش  یآزارد و پ یاز آن، انسان را م یناش ياقتصاد يو فشارها يفقر ماد

را بـر   يو ی، آرامش روحـ ش و اندوه حاصل از آنیسازد و تشو یرا به خود مشغول م

 زند. یهم م

 3جالب للْْوم...  ِِّ الفصهإ : يعل اإلمام

 اندوه آور است. ،فقر که یبه راست

 َ يه لهم    –: خْس خواَ من فصد مهقْنِِّ واتهدةً   عن الوادق ،خالد يبمعن 

ا صحّة البد  والثانأف –ش زائل العصل مشغوَ الصلب ْناقص الع الثالثهة  مهن و ة األْوّْل

وافهق  ْنه الهابعة األالهزق و ية فالسع وافهق؟ قهاَ:   ْنه مها األ قلهت: و   –س اْل س اْل

نجْهع ههْ     يوالخامسة وهه   –ط الوالح ْوالولد الوالح والخل  –ال وجة الوالحة 

 4الخواَ الدّعة
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او نـاقص،   یوسـته زنـدگ  یاز آن را نداشته باشـد، پ  یکیپنج خصلت است که هر کس 

ـ امن -2 یندرستت -1ل و دل او مشغول است. یعقل او زا  -4 يوسـعت در روز  -3ت ی

سـته و فرزنـد   یست؟ فرمـود: همسـر شا  ید: دوست موافق کیپرس يدوست موافق، راو

        ن یــکــه از جــامع ا باشــد یمــ یو فــرا  خــاطر و آســودگ -5ق صــالح یــصــالح و رف

 .صفات است

 يتزلزل اعتقاد -4

ـ ید يبر باورها یر منفیفقر، تأث ين آثار اعتقادیاز تلخ تر ـ   ین در انجـام   یو مـانع افکن

 است. يف عبادیوظا

 1كو  كفهاًي  م: كاد الفصه يّالقب -

 فقر، آستانۀ کفر است.

 2: الفصه طهف من الكفه يّعل اإلمام -

 فقر در کنار کفر است.

 3نيللد إ ِِّ الفصه مقصوة... ف : يّعل اإلمام

 ن است.یه نقص در دیهمانا فقر، ما

 4عوذ ب  من الكفه والفصه.م ينِِّإ ْمّ: اللِِّيّعن القب

 : نعمعدت ؟  قاَيمفصاَ رجل: 

    از کفـر و فقـر بـه تـو      !ن فرمـود: پروردگـارا  یخود چن يدر دعا امبر اکرمیپ يروز
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 برم. یپناه م

 .ياند؟ حضرت فرمود: آر ين دو با هم مساویا اید: آیپرس یشخص

 ب قرار دهد:یر را مورد آسیشخص فق يدار نیتواند د یفقر، از دو جهت م

سـتند؛  یبرخـوردار ن  ياسـتوار  یو معرفت یمانیا يان هایاز مردم، از بن ياریکه بس : آناول

 ی، مـردم را وا مـ  یو اجتماع ياقتصاد يها يل نا برابریدر تحل یکنار ناتوانن مسأله در یا

ن نسبت دهند و تا مرز یخود را به خدا و د يت و مشکالت اقتصادیدارد تا رنج و محروم

ظلـم بـه    یخدا را بان« بودن فقر یر الهیتقد که با پندار  یژه هنگامیش روند، به ویپ کفر

 ند.بدانش یخو

 ی، در برابر رنج ها و سختینیاستوار د يل باورهایکه به دل یمانیدستان با ا : تنگدوم

، همچـون حـج،   يو عبـاد  ینـ یف دیاز وظـا  ياریورزند، از انجام بس یم ییبایها، شک

 1مانند. یو زکات و مانند آن، محروم مپرداخت صدقات 

 یاجتماع يانزوا -5

ت ارزش یـ   سـو و حاکم یت افراد از یبار فقر بر شخص انیو آثار ز يفقدان امکانات ماد

 يدستان در عرصـه هـا   یحضور ته يبرا یگر، مجالید يدر جامعه از سو يتکاثر يها

 بند و تنها.یرز غیار خود نینکه آنان در شهر و دینهد، گو ا ینم یاجتماع

 2بلدنه يب فيالْصلِِّ َه : يّعل اإلمام

 ب است.یر در شهر خود غریفق

که در اذهان افـراد بـه    يندارد به گونه ا یانیگاه و اعتبار شایجا ،یر از نظر اجتماعیفق
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 شود. یسپرده م یفراموش

 1يقسيالفصه  : يّعل اإلمام

 کنند(. یر را فراموش میفق. )مردم، انسان سپارد به فراموشی میفقر، انسان را 

 ياسیس يانزوا -6

شـرکت در   يندارند، چـرا کـه بـرا    یگاهیر، معموالً در مراکز قدرت جایفق يانسان ها

مردم  يان توده هایدر م یر چندانینداشته و نفوذ و تأث ی؛ توان مالیاسیس يرقابت ها

 توانند داشته باشند. ینم

 2عهف مصامهيمه وت سْع كاليه، ت ْه تصْالفص : يّعل اإلمام

گـاهش  یشـود و نـه جا   یده مـ یمقدار است؛ نه سخنش شـن  یر ]در چشم مردم[ بیفق

 شود. یشناخته م

 یحقوق يانزوا -7

اسـتدالل و   ی، توانـائ یو انفعـال نفسـان   ی، کاستیل احسار ناتوانیر، به دلیشخص فق

 رد.یگ قرار يجا که در برابر قدرت اقتصاد ژه آنیدفاع از خود را ندارد، به و

 3تهخهس الفطن عن تجّيالفصه  : يّعل اإلمام
 کند. یش الل میل خویان دلیرک را به هنگام بیفقر، انسان ز

 لت هایفض یمالیو پا يوارونه ساز -8

 يارزش هـا  نها و تنها مـال و ثـروت اسـت،   که مالک قضاوتشان، ت يدر نگاه عده ا
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و حـال آنکـه    دهنـد؛  یجلوه مـ  ضد ارزش یرفته و حتده گیز نادیر را نیفرد فق یواقع

دۀ اعتبـار و  یافراد ثروتمند را به د یانسان يخالف و ضد ارزش ها ين افراد کارهایهم

 نگرند!  یارزش م

ونه سّْيونه كاذباً ولو كا  زاهداً سّْيادقاً صه ْلو كا  الفص : يّعل اإلمام
 1جاهالً
 باشد، او را نادان خوانند. و اگر زاهد تگو باشد، او را دروغگو نام نهندر راسیاگر فق

اسـت کـه ممکـن     يفقر ذکر شد، موارد يشوم برا يامد هایچه از پ آن: تذکر مهم

افت شود، لـذا ممکـن اسـت انسـان     ی يعاد يانسان ها یا چند مورد آن در زندگی  یاست 

شته را نگذا یرات منفیآنان تأث یاجتماعو  يت فردیدر شخص يباشند که فقر ذره ا هم ییها

 رند.یامد ها قرار گین پیا کمتر مورد هجوم ای باشد

هم وجـود دارد   یلیکشد، اما وسا یت و گوگرد که پتو و پنبه را به آتش میهمانند کبر

 ز توان سوزاندن آن را ندارد.یت نیکه نسوز است و باالتر از کبر

کـه در   يستند افـراد یخ شده است، کم نینت تاریور و زیان بزرگان که نامشان زیدر م

ش یخود را به نمـا  شکافد و یخاک را م ،سختی که با ی، همچون بذر گليفقر و ندار

د ها از پا ننشستند و با تمام یر ها و تهدیها، تحق یگذارد، با تحمل رنج ها و سخت یم

 نائل آمدند. یوجود به کماالت انسان

ل حـوزه  یبـاره مشـکالت و فقـر در دوران تحصـ    )ره( در يجعفر یعالمه محمد تق -

 يه قم، دو شبانه روز بود که برایل در حوزۀ علمیدر دوران تحص»د: یگو یه قم میلمع

کردم که بروم از همـان بقّـال کـه     یفۀ شرعیم. باالخره احسار وظینداشت يزیغذا چ
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رم. روز سوّم رفـتم  یبرنج و روغن و خرما بگ يدم مقداریخر یم ییدائماً از او مواد غذا

ر خرمـا بـده. بقّـال    یر روغن و هفت سی  سیلو برنج، ی  کیبه همان بقّال گفتم که 

 یه نمـ یدهم، بقّال گفت: من نس یشان گفتم بعداً پولش را میبه ا ید. وقتیآنها را کش

 1.... شیدهم و آنها را از دست من گرفت و برگرداند سر جا

درخشـد و کتـاب    یه مـ یعلم يکه نامش در حوزه ها یمحمد کاظم خراسان ه ا یآ -

 هین فقیاست، ا يراکز حوزوم یها است کتاب درس سال –االصول  هیکفا – معروفش

     ن یل خــود چنــیز بــود، از دوران تحصــیـ ت نیمشــروط یاســیکــه از رهبــران س ینـام 

 دهد: یگزارش م

[ بـه مـن نگـاه کـرد و     يانصار یخ ]مرتضید، شیان رسیچون مجلس درر به پا»... 

خود  ير افکندم و عبای؟ من سر به زینینش یمؤدب م یلینم که خیب یگفت: آخوند! م

راهن یافت که پیخ درین انفعال. شیداشتم قر یدم و حالتیشتر کشینه ام بیس يرا به رو

ش آورده ام تا گردن خود را بپوشانم و معلوم نشود یخود را پ يست و قبایمن به تنم ن

 راهن ندارم! یکه پ

م مالـ  آن هسـتم،   یوانستم بگوت یکه داشتم و م يزیرا ]از کفش و لبار[ تنها چیز

  جفت کفش که آن هم تـه نداشـت و بـا    یکهنه و  ي  عبایپاره بود با  ي  قبای

ن یم بـر زمـ  یچسباندم که پا یه کفش میگرفتم و به رو یخود را باالتر م يزحمت، پا

از طالب که در گوشۀ مدرسـه نشسـته بـود مـرا بـا آن       یکیده نشود تا آنجا که یکش

ـ بـه مـن داد. در ا   یحالم رقّت کرد و کفـش مندرسـ  د و به یاوضاع د ن وقـت چنـان   ی

، پـس از  يخ انصـار یا را به من داده بودند! آن روز هـم شـ  یا دنیخوشحال شدم که گو
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راهن به تن من نبـوده اسـت.   ید که پید و فهمیمن آگاه گرد یمجلس درر، از برهنگ

ـ یکرد که پ ؛ لذا امره امدینه ام کشیس يخود را به رو ين جهت، قبایبه هم بـه   یراهن

   خـود   یچگـاه نشـد کـه از زنـدگ    یو قـانع بـودم و ه   یراضـ  ین زندگیاز ا... من دادند

 1...« باشم یناراض
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 : چهاردهمموضوع 

 (يفرهنگ –يمعرفت يها )روش درمان فقر و تکاثر

 

 

است که  يحاد اقتصاد يماری، دو ب«فقر»ن یو همچن« تکاثر»م که یدین باور رسیبه ا

 را به دنبال خواهد داشت. يزند و مفاسد متعدد ید و جامعه لطمه مبه فر

 يرا بـرا  یی، راه کارهایاله يبان درد آشنایبه عنوان طب نیم و معصومیقرآن کر

 اند: ان داشتهیخطرناک ب يها يمارین بیمقابله با ا

بَ وَ الْْْه ا َ لَِْصُهومَ القَّهاسُ    لَصَدْ مَرْ َلْقا رُ ُلَقا بِالْبَِّْقاتِ وَ مَنْ َلْقا مَعَُْهمُ الْكِتها   »

         ید/ بخشـ یـ حد) ... سٌ شَهديدٌ وَ مَقهافِعُ لِلقَّهاسِ   بِالْصِسْطِ وَ مَنْ َلْقَا الْحَديدَ فْهِ بَهأْ 

 (25ه یاز آ

ـ بر قدرت و زور است و نه بر پا یده فقر و تکاثر نه مبتنیمبارزه اسالم با پد ه وعـ  و  ی

 باشد که عبارتند از: یم يابعاد سه گانه ا يوق، داراه فیاندرز؛ بلکه با توجه به آ

ـ ید يو گسـترش ارزش هـا   ياعتقاد یم مبانیالف: تحک  ي، برگرفتـه از آمـوزه هـا   ین

 ؛یانیوح

 و ان لقا معْم الكتاب 
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 رفع فقر و تکاثر؛ يبرا يزین مناسب و برنامه ریع احکام و قوانیب: تشر

  ا ْو الْ 

 و به نفع محرومان؛ اندوزان و استثمار کنندگانابر زرقدرت در بر يریج: به کارگ

 1ديو ان لقا الحد 
 يبـرا  یقت تالشیشود، در حق ی، مبارزه اصوليگر یبا تکاثر و اشراف ياگر در جامعه ا

ـ ، صورت گرفته است، زیفقر زدائ ـ مـردم، زائ  يتـوده هـا   را فقـرو ی  یدۀ فـزون خـواه  ی

 متکاثران و انباشت ثروت نزد آنان است.

 مقابله با تکاثر و فقرفرهنگی براي راهکارهاي 

شه کن فقر و تکاثر در جامعه ینتواند ر یی، به تنهایهر چند ممکن است، مقابله فرهنگ

و  يژه در عرصه اقتصـاد یبه و –تواند آثار نامطلوب آنها را  یم يادیباشد، اما تا حدّ ز

ـ گر ابعـاد ا ید ياجرا يبرا ينه مساعدیسازد و زم یخنث – یاخالق رزه فـراهم  ن مبـا ی

 آورد.

 مقابله با فقر و تکاثر و آثار آن عبارتند از: یفرهنگ ين راه کارهایتر مهم

 ینیل دیاص يم ارزش هاین و تحکییتب الف(

نـه انجـام   ین زمیـ م که دو کار عمـده در ا یرس یجه مین نتیبه ا ینیبا نگاه به منابع د

 گرفته است:

 .يواقع ياساس ارزش ها بر انسان ها يابيبر ارز ينيد يد آموزه هایتأک -1

و سـود و   يمـاد  يت افراد طبق داشـته هـا  یکه در آن، شخص يبرخالف نظام تکاثر
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 ي، ارزش هاینینش دیانسان در ب يشود، مالک ارزش گذار یده مینها سنجآه یسرما

ثـار و  ی، زهـد، ا یو جـان  یمان، تقوا، عمل صالح، علم نافع، جهاد مالیهمچون: ا یلیاص

 باشد. یم... انفاق و

 َبْلِ اللَّهِ بِأَمْوالِِْمْ وَ مَنْفُسِهِْمْ مَعْظَهمُ     الَّْينَ آمَقُوا وَ هاجَهُوا وَ جاهَدُوا في  

 (20توبه/  ) وَ مُولئِ َ هُمُ الْفائِ ُو َ دَرَجَةً عِقْدَ اللَّهِ

  (197بقره / ) ... وَ نَ َوَّدُوا فَإِ َّ خَْْهَ ال َّادِ التَّصْوى...  

 (9)زمر/  ... هَلْ يَسْتَوِي الَّْينَ يَعْلَُْو َ وَ الَّْينَ ت يَعْلَُْو قُلْ ...  

ما فانَكُمْ وَ ت نَفْهَتُوا بِْها آنهاكُمْ وَ اللَّههُ ت يُحِهبُّ كُهلَّ        لِكَْْال نَأْ َوْا عَلى  

 (23د/ ی)حد مُخْتاٍَ فَخُور

...خَواصَةٌ مَنْفُسِِْمْ وَ لَوْ كا َ بِِْمْ  وَ يُؤْثِهُو َ عَلى...  
 (9حشر / ) 

 يم واژگان ارزشیر مفاهیتفس -2

، «غنـا »ارزش اسـت، همچـون    ي، دارايکه در جامعۀ تکـاثر  ین معنا که واژگانیبه ا

کمـال  »و « يسـعادت ابـد  »همچـون   يم معنـو ی، در مفـاه ... و« تجـارت »، «سود»

 به کار رود.« یینها

 يره مفهوم مادیکنند و از دا یدا میپ يژه ایو يم کاربردهایمفاهو ن کار، واژگان، یبا ا

شـه در  یکـه ر  –ن گونه واژه هـا  یا یجه، از بار ارزشیگردند. در نت یو محدود خارج م

، يو يت و سعادت ابـد یبه سود معنو -انسان دارد يگر یو اشراف یحسّ منفعت طلب

 م.یکن ین الفاظ اشاره میاز ا یبرخ ن جا، بهیدر اشود.  یم يریبهره گ

 رود: یر به کار میز یم ارزشی، در مفاهيازین یو ب« غنا»واژۀ 

 متعال، نه با مال( ياز گشتن با توجه به خداین یباهلل )ب يغنا -
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 (15)فاطر/   يا مَيَُّْا القَّاسُ مَنْتُمُ الْفُصَهاءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَقِيُّ الْحَْْد  

 1عظم الفصه والشصاءمه اهلل ْبغ يلغق، ايعظم الغقمباهلل  يالغق : يّعل اإلمام

ـ از غ ياست و توانگر يازین ین بیبر گرفته از خدا، بزرگتر يازین یب ، یر الهـ یر مسـ ی

 .یو بدبخت يدارن نیتر بزرگ

 مياز گشتن با قرآن کرین يب -

 (20)مزمل/  ...  فَاقْهَؤُا ما نََْسَّهَ مِنَ الْصُهْآ  ... ْ 

تهد  ت ألو متد بعد الصهآ  مهن فاقهة   يس علْنِِّه لماعلْوا  : يّعل اإلمام

 2يقبل الصهآ  من َق

ش از )داشـتن( قـرآن   یست، و پین يازیچ کس را نید که پس از )داشتن( قرآن، هیبدان

 ست.ین يازین یچ کس را بیمان، فهم، عمل به دستورات قرآن، هیا

 نیقیو  يزگاریاز گشتن با پرهین یب

 (77)نساء/  ... وَ الْآخِهَةُ خَْْهٌ لَِْنِ انَّصىقُلْ مَتاعُ الدُّنْْا قَلْلٌ ...  

 3نْصْ، اليمفتاح الغق : يّعل اإلمام

 ن است.یقی ،يازین ید بیکل

عه ِِّ   يله إ يمهن ذَِِّ الْعاصه   وجهلِِّ  خهجه اهلل عه ِِّ ممن   :الوادق اإلمام

 4سْنمع ِِّ  بال عشهة وآنسه بال مماَ و َقا  اهلل بالم، يالتصو

ت ها به عزت تقوا خارج سازد، بدون یمعص ياز خوار ،رگخداوند بزکه را شخصی هر 
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ده و بـدون  یفـه و کسـان بـه او عـزّت بخشـ     یو بدون طا ؛ساخته است یمال او را غن

 او را به انس رسانده است. یمونس

 از گشتن به عقل و دانشین یب -

 (9زمر / ) ... قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّْينَ يَعْلَُْو َ وَ الَّْينَ ت يَعْلَُْو ...   

 1كبه الفصه الحْقمالعصل و يالغق يَقم ِِّ إ : يّعل اإلمام

 است. یعقل ی، بين نداریتر از عقل است و بزرگ ي، برخوردايازین ین مرتبۀ بیباالتر

 2الجاهل بْاله يالعاقل َق يَق : يّعل اإلمام

 ست.اش ا یجاهل به دارائ يازین یاز دانش است و ب يعاقل به برخوردار يازین یب

 از گشتن با قناعتین يب -

 3من الصقاعة يَقمت كق   : يّعل اإلمام

 ست.یاز کننده تر از قناعت نین ی، بیچ گنجیه

كم بالصقاعهة  ْبالصقاعهة، عله   إتِِّفْها وجهدت    يطلبت الغقه  : يّعل اإلمام

 4نستغقوا

ـ ن یبه دنبال ب ـ افتم، همـواره قناعـت کن  یـ گشـتم، آن را جـز در قناعـت ن    يازی           د تـا ی

 د.یاز باشین یب

 يتکاثر يب( در هم شکستن ارزش ها
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ـ  یمقابله با تکاثر و فقر، ناچ ياز جمله راه کارها کـردن   یز شمردن و ضـد ارزش معرف

ـ باشد تـا در نها  یآن م يدر جهت برانداز يتکاثر يارزش ها ـ ارز يارهـا یت معی  یابی

 استوار گردد. یو انسان ینید ياسار ارزش ها جامعه، تنها بر

 :ر اشاره کردیتوان به موارد ز ین روش میبه کار رفته در ا يوه هایاز جمله ش

 یابیارز يارهایحذف ثروت از مع -1

ار، یـ ن معیدانند با ا یافراد را تنها منحصر در اموال و اوالد ممقایسه خود با متکاثران، 

 کردند! یقد علم م ،اء خدایاء و اولیدر مقابل انب

ن یمعصـوم  یات نـوران یات متعدد و روایم در آینحرف، قرآن کرشه مین اندیدر مقابل ا

اد نکرده اند، یت نزد مردم یبوبز، از ثروت نه تنها به عنوان مالک تقرب به خدا و محین

         متکـاثران   ناحـ فـر گناهـان و نشـانۀ امت   یعـذاب، ک  یه گاه ثروت فـراوان را نـوع  کلب

 بر شمرده اند.

إِتَّ مَهنْ آمَهنَ وَ عَِْهلَ      نُصَهِّبُكُمْ عِقْدَنا زُلْفى  مَوْتدُكُمْ بِالَّتيوَ ما مَمْوالُكُمْ وَ ت   

 (37)سبأ/   صالِحاً فَأُولئِ َ لَُْمْ جَ اءُ الضِّعْفِ بِْا عَِْلُوا وَ هُمْ فِي الْغُهُفاتِ آمِقُو 

فُهُ بِالهَّتْْنِ لِبُُْهونِِْمْ  ُهصُفاً   وَ لَوْ ت مَ ْ يَكُو َ القَّاسُ مُمَّةً واتِدَةً لَجَعَلْقا لَِْنْ يَكْ  

* وَ لِبُُْونِِْمْ مَبْواباً وَ  ُهُراً عَلَْْْا يَتَّكِهؤُ َ  * مِنْ فِضَّةٍ وَ مَعارِجَ عَلَْْْا يَظَْْهُو َ 

  نوَ زُخْهُفاً وَ إِ ْ كُلُّ ذلِ َ لََّْا مَتاعُ الْحَْاةِ الدُّنْْا وَ الْهآخِهَةُ عِقْهدَ رَبِّه َ لِلُْْتَّصهْ    

 (35 -33)زخرف / 

فَال نُعْجِبْ َ مَمْوالُُْمْ وَ ت مَوْتدُهُمْ إِنَّْا يُهيدُ اللَّهُ لُِْعَِّْبَُْمْ بِْا فِي الْحَْاةِ الدُّنْْا   

 (55)توبه /   وَ نَ ْهَقَ مَنْفُسُُْمْ وَ هُمْ كافِهُو 

ثـروت  برخورد شخص بـا   یست بلکه نوعین يز ثروت مالک ارزش گذاریات نیدر روا

 سازد: یا فقر است که ارزش او را روشن می
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ومقع من  –ه ْمن كهامته عل يعطممن  يعطماهلل  ينهم : الوادق اإلمام

 1 ضعه عقد الهجل ودائع ...يالْاَ ماَ اهلل  ت ولكنِِّ –ه ْمقع من هوا  به عل

 یرا گرام يداده، از آن روست که و یکه خداوند به آن کس که مال يبر یا گمان میآ

و از آن کس که منع کرده خوارش نموده است؟ نه! بلکه مال، از آن خدا اسـت   داشته

 ... سپارد یعه میکه آن را نزد انسان به ود

 2صوَاألمواَ والعصوَ ت باألتفاضل القاس بالعلوم وي : يّعل اإلمام

 و تبار. یکنند، نه به دارائ یدا میلت پیگر فضیکدیمردمان به دانش و عقل بر 

 گاه متکاثرانین جاییتب -2

ـ آنـان در آ  ين عواقب اخـرو ییز تبیگاه آنان در جامعه و نینکوهش اشراف و جا ات و ی

 باشد. یمبارزه با تکاثر م يوه هایگر از شید یکیات، یروا

* مَ ْ كا َ ذا مهاٍَ وَ بَقهْنَ   * عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِ َ زَنْمٍ * مَقَّاعٍ لِلْخَْْهِ مُعْتَد  مَثْمٍ   

     َقَسُِْهُ عَلَى الْخُهْطُوم* عَلَْْهِ آيانُقا قاََ مَ اطْهُ الْأَوَّلْنَ   تْلىإِذا نُ

 (16 -12)قلم / 

و « يجعظـر »و  «جـوّاظ » ت شده کـه فرمـود:   یروا ه فوق، از رسول اکرمیل آیذ

ـ »        نـان چـه   یبـه بهشـت در نخواهنـد آمـد، از حضـرت سـؤال شـد کـه ا        « میعتلّ زن

 اند؟ فرمود: یکسان

ـ »دل و  سنگ يدرشت خو« يجعظر»ر است و یخ یمال اندوز ب« جواظ» « میعقل زن

 3.باشد ت میلااص یبو ستمگر  ،پرخور ،بد خلق شکم پرستِهم، 
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 شرار امتا -

 1«اءَْقمشهِِّ؟ قاَ األت  مّم يّم !ا ر وَ اهللي :لْق 

 اء.یانند؟ فرمود اغنین امت تو کیامبر سؤال کردند بدتریاز پ

 جوامع يها يعامل گرفتار -

ههل  ممن ومنباعْم  تْواَطالت يفتققِِّكم  !ْا الْؤمقو يّم : ادالسجّ اإلمام

 2 ...«ا ْالدنهْ   يالهَبة ف

      فتۀ یشـ  یر الهـ یـ غ ين قـدرت هـا  ی(، همـ یبت شما )در زنـدگ یه مصیمؤمنان! ما يا

 ا هستند.یدن

 مردم يت توده هایت و مظلومیمسئول محروم -

    فقـراء را  یشـمرده شـده انـد کـه امکانـات زنـدگ       یندوز، از کسانافراد زرا ،اتیدر روا

 غصب نموده اند.

 ِِّ القاس ما افتصهوا وت اتتاجوا وت جاعوا وت عههوا  إ...  :الوادق اإلمام
 3« اء...َْقبْنوب األ تِِّإ
لۀ آنان( است یمردمان، تنها از گناه توانگران )و غصب حقوق محرومان به وس ،نیقیبه 

 مانند. یازمند و گرسنه و برهنه میو ن ریکه فق

 4«سهقو  زاد الفصهاءيهم ؤاَْقم...  : يهالعسك اإلمام -

 ند.یربا ی( مستمندان را می)امکانات زندگ  هتوانگرانشان، توش
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 مردگان متحرک -

 يعقه يالْنب وكثهة مقاقسة القساء  يْتن الصلب الْنب عليربع م : يّالقب

بهداً ومجالسهة   مه ْه خ يله إهجع يصوَ وت ينصوَ وتْق مْاراة األمحادنتْنِِّ و

 1«متهف يَق قاَ: كلِِّ ؟يوما الْون !ا ر وَ اهللي :ل لهْفص ،يالْون

 -3اد صحبت کـردن بـا زنـان    یز -2گناه  يگناه رو -1راند: یم یز قلب را میچهار چ

 -4گـردد   یر بر نمیخ يد و هرگز به سویگو یو او م ییگو یجدال با احمق که تو م

 با مردگان . ینیهمنش

 ؟ فرمود: هر ثروتمند مرفّه.چه کسانی هستنداز حضرت سؤال کردند که مردگان 

و شتناک دهار یز بسیعالوه بر آنچه گفته شد، حال آنان در هنگام مرگ و پس از آن ن

 سخت، گزارش شده است.

و    عمر، تمام هـمّ یکه  ییها یا و اموال و دارائیلحظۀ جدا شدن آنان از دن یعل

 کشد: یر میگونه به تصو نیغم خود را صرف جمع کردن آن کرده بود، ا

 2بوه  .... وانصطعوا عن زورنه يعشمئاً ْمن عشق ش

 يارزش هـا  یدر نفـ  یفات دردناک از زراندوزان و متکاثران نقش مهمیگونه توص نیا

 یمـ  که بر ثروتمندان مسلمان یر مثبتیکند و افزودن بر تأث یفا میدر جامعه ا يتکاثر

 کاهد. یمحروم جامعه م يرا بر توده ها ينهد، آثار نامطلوب نظام تکاثر

 از متکاثران يان و دورینوایبا ب ینید بر همنشیتأک -3

ـ اسالم، از  یدر مکتب نوران ژه رهبـران و حاکمـان و   یـ   سـو، همـۀ مؤمنـان بـه و    ی
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 ند.ف شده ایق و تکلی، تشوهبا محرومان جامع ینیو همنش ین، به همراهیمسئول

 شود: ین آموزه ها اشاره میبه چند نمونه از ا

ي مَراكُهمْ قَوْمهاً   وَ ما مَنَا بِطارِدِ الَّْينَ آمَقُوا إِنَُّْمْ مُالقُوا رَبِِّْهمْ وَ لكِقِّه  ...   -

 (29هود / ) «نَجَْْلُو َ

خواسـتند   یه فوق پاسخ حضرت نوح بـه اشـراف قـومش اسـت کـه از حضـرت مـ       یآ

 از اطراف خود دور سازد. محرومان و مستضعفان را

وَ اصْبِهْ نَفْسَ َ مَعَ الَّْينَ يَدْعُو َ رَبَُّْمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ يُهيدُو َ وَجَْْههُ     -

 (28)کهف /  «...وَ ت نَعْدُ عَْْقاكَ عَقُْْمْ نُهيدُ زيقَةَ الْحَْاةِ الدُّنْْا 

مـان آوردن  یدسـت، ا  یان تهـ ر مؤمنیمندان مشرک صدر اسالم، با تحق اشراف و ثروت

ن یـ شـان نمودنـد. در ا  یرا منوط به راندن محرومان از اطراف ا خود به رسول خدا

 امبر دستور داد که همواره در کنار مؤمنان محروم باشد.یه فوق نازل شد و به پیوقت آ

ـ ه فوق نـازل شـد، پ  یکه آ یهنگام - آنـان )عابـدان    يامبر برخاسـت و بـه جسـتجو   ی

لم  يالحْد هلل الْ »ها فرمود:  د، به آنیخت، آنها را مشغول عبادت ددست( پردا یته

           ا ْه معكهم الْح  ،يمته ممهع رجهاَ مهن     يصهبه نفسه  م  م يمهنه م يتتِِّ يْتقي

 1« ومعكم الْْات

ـ    يسپار خدا از امـت   یرا که مرگ مرا نرساند تا آنکه به من فرمان داد تـا بـا مردان

 من تنها با شما باد .و مرگ  ین باشم؛ زندگیش همنشیخو

 یبا فقرا م ین و همراهیش سخن از همنشیت و گفتار خوین وصیز در آخرین یعل

 د:یفرما یزند و م
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 1...«معاشكم  ين فشاركوهم فْالفصهاءِ والْساك ي... اهلل اهلل! ف 

 د.یم نمائیخود سه یچارگان! پس آنان را در زندگیران و بیخدا را، درباره فق خدا را،

رض، األ يهات عله ْفصهاء وقد وضهعوا كسه   ي، عليّالحسن بن علمهِِّ  -

 الغداء يلإ !بن بقت ر وَ اهللاا ي فصالوا له: هلمّ ،أكلونْايلتصلونْا ويوهم قعود 

 2 «أكل معْم...يوجعل  ،نيالْستكبه حبّي ِِّ اهلل ت إفق َ وقاَ:  ... 

ن یزمـ  يبـر رو  نان را يگذشت که خرده ها میران یاز کنار فق مجتبیامام حسن 

ـ   یدند و آن خورده نان ها را منهاده بودند و نشسته بو ـ ه نزدخوردند. )چون امـام ب   ی

کنـار   امام حسن... د!ید و با ما غذا بخوریائیرسول خدا، ب نوه يد( گفتند: ایآنان رس

 و با آنان غذا خورد. ؛آنان نشست و فرمود: خدا متکبران را دوست ندارد

 ِِّ من تصِِّههم إن؛ فْن الْسلْْالْساك كم بحبّْ.. وعل. : الوادق اإلمام -

 3 ...«ن اهلل واهلل له تاقه ماقت يْم، فصد زَِِّ عن دْونكبّه عل

دسـت، کـه هـر کـس آنـان را کوچـ  بشـمارد و         یمسلمانان ته یبر شما باد دوست

ر کـرده و دشـمن   یـ ن خدا منحرف شده است و خـدا او را حق یشان تکبّر ورزد، از دیبرا

 .... دارد می

 یشـت ینکه انسان را از احوال آنان و وضع معیبا فقرا و محرومان، عالوه بر ا ینیهمنش

کنـد،   یت مـ یتقو يو تواضع را در و ی، فروتنیه نوع دوستیسازد و روح یشان آگاه م

ها بـه شـمار    و کرامت آن ی، اعتبار اجتماعیقیت حقیمؤثر در بازگرداندن شخص یگاه

                                                 

 100، ص 75بحاراالنوار، ج . 1
 588، ص 4الحیاة، ج . 2
 590یمان، ص . 3
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 1 سازد. یخارج م یاجتماع يارود و آنان را از انزو یم

ـ فخـر فـروش، بـه و   اشراف از  يبه دور ینید يگر، آموزه هاید ياز سو ـ ژه پرهی ز از ی

 2چشم داشت به ثروت و امکانات آنان، دستور داده است.

ما مَتَّعْقا بِههِ مَزْواجهاً مِهقُْْمْ زَهْههَةَ الْحَْهاةِ الهدُّنْْا         وَ ت نَُْدَّ َّ عَْْقَْْ َ إِلى   -

 (131)طه/  «فْتِقَُْمْ فْهِ وَ رِزْقُ رَبِّ َ خَْْهٌ وَ مَبْصىلِقَ

وَ اصْبِهْ نَفْسَ َ مَعَ الَّْينَ يَدْعُو َ رَبَُّْمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ يُهيدُو َ وَجَْْهُ وَ   -

قا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْهِنا ت نَعْدُ عَْْقاكَ عَقُْْمْ نُهيدُ زيقَةَ الْحَْاةِ الدُّنْْا وَ ت نُطِعْ مَنْ مََْفَلْ

 (28کهف/ ) «هَوا ُ وَ كا َ مَمْهُ ُ فُهُط وَ انَّبَعَ

 ِِّ هلل م يهيه جالسْم وهو ي ِِّ العبد إاء فَْقت نجالس األ : الباقه اإلمام -

 3«ه نعْةْس هلل علْ  لم يهي يصوم تتِِّيه نعْة فْا ْعل

مکن؛ چرا که بنده، در  ینیمندان )اهل تکاثر و فخر فروش منظور است( همنش با ثروت

ـ  یم ینیداند، با آنان همنش یم یکه خود را مشمول نعمت اله یحال پـس از   یکند ول

 نداده است! یپندارد که خداوند به او نعمت ین میبرخاستن از مجلس، چن

اء ْه َقبعّهد األ ...  تْهد! ما يه لة معهاج: ْل يّمّْا قاَ اهلل للقب : يّعل اإلمام

 4«وبعّد مجلسْم مق ...

منـدان و   از ثـروت ... احمـد!  يکه خداوند در شب معراج به رسول اکرم فرمـود: ا  یاز سخنان

 .... نیگز يبا آنان دور ینیهمنش

                                                 

 185اخ ق ااتیادق، ص . 1
الزم به ذکر اس  که اگر ارتباط با متکاثران، تأثیر منفی بر فرد يا جامعه نداشته باشد و در مقابتل، موجتب   . 2

 نکوییده نیس ، بلکه وظیفه نیز تلقی می گردد. ارشاد و یداي  آنان گردد، نه تنها
 194، ص 71بحاراالنوار، ج . 3
 133، ص 4الحیاة، ج . 4
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 افت:یتوان  یر میدر امور ز از متکاثران راکردن  ياز علل دور یبرخ

     ، یاشـ یمثـل اسـراف، ع   ،ناپسـند آنـان   يسـت و رفتارهـا  یشانات از اخالق یمصون -1

 .يزمندبخل و آ

مندان  انسان از ثروت نویات انسان دارد و اگر همنشیدر روح ییر به سزای، تأثینیهمنش

بند  یخود، سبب رواج ب یاشراف یو زندگ یشان باشد، با رفتار اشرافیا کسان ایزراندوز 

 1سازد. یگران را فراهم میان دیو اسراف در م یاخالق يو بار

 .بر روح و روان يتکاثر یمطلوب زندگنا يامد هایاز آثار و پ يریگ شیپ -2

 .یاز مقدّرات اله يو خشنود یاز زندگ يت مندیه رضایحف  روح -3

، کـه خـود، باعـن سـوق دادن     یاشـراف  یر زندگی، با تحقيتکاثر يارزش ها ینف -4

از مفاسـد   ياریبس يریشگیاست و عامل پ ینیو د یانسان يارزش ها يجامعه به سو

 2جامعه. ياقتصاد

                                                 

 الحیاة، یمان. 1
 186اخ ق ااتیادق، ص . 2
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 ع پانزدهم: موضو

 اء با فقرا؛ حوزه عاطفه و معاشرتیرابطه اغن

 

 

 ده فقر و تکاثریاء و فقرا در مقابل پدیف اغنین وظاییتب

ـ از گسترش پد يریجلوگو ع عادالنه ثروت یمهم در توز يکارها از راه یکی ده فقـر و  ی

و  یف اخالقـ ین وظـا یـی آن، تب یو اجتماع یز کاهش اثرات نامطلوب اخالقیتکاثر و ن

 ران مومن است.ین و فقیثروتمندان متد يرفتار

مان به خدا و یشتر از ایخود را ب ییضمانت اجرا ،فین وظایاست که ا ياد آوریالزم به 

 رد.یگ یم یباور به معاد و پاداش و عقاب اله

نجـا کـه مـال و    آد اسالم است، امـا از  یمطلوب و مورد تائ يامر ،یکفاف يهرچند غنا

گـر،  ید ياست؛ و از سو يو رفتار یاز رذالت اخالق ياریبس يبرا یثروت، بستر مناسب

گـران نهـاده شـده اسـت.      ت بـر دوش تـوان  یدر رفع فقر و محروم ینیت سنگیمسئول

ـ ثروتمندان جامعه مقـرر گرد  يبرا یفیوظا    ن آنهـا  یتـر  از مهـم  یده اسـت کـه برخـ   ی
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 عبارتند از :

 ح به ثروتینگرش صح -1

به مـال،   يخداوند، نگاه ابزار یقیت حقیاه و نقش مال )مالکگیدگاه اسالم دربارۀ جاید

 ن مطرح شد.یشی...( در صفحات پوامانت دانستن آن 

م، دو نوع نگرش به ثـروت،  یم که در قرآن کریشو یاد آور میعالوه بر آنچه گذشت، 

 ذکر شده است:

 يدینگرش توح: الف

و تنهـا   یاد باشد، فضـل الهـ  ی، به هر اندازه هم که زین نوع نگرش، مال و دارائیدر ا

 شود. یش و سنجش فرد شمرده میلۀ آزمایوس

ـ مان به عنوان نمونۀ روشن ایم از حضرت سلیقرآن کر اد کـرده کـه بـا    یـ ن نگـرش  ی

 د:یگو ین میمکنت و جاه و مقام خود، چن مشاهدۀ مال و

 (40)نمل /  «...مَ مَشْكُهُ مَمْ مَكْفُه  هْا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لَِْبْلُوَني...   -

 داند: یخود را، رحمت پرودگار م يها ياد کرد که توانمندین یتوان از ذو القرن یز مین

 (98کهف / ) «... قاََ هْا رَتَْْةٌ مِنْ رَبِّي   -

 ينگرش قارون :ب

جۀ دانش یارش را، نتیمان است که ثروت و امکانات در اختیا یقارون، نماد متکاثران ب

 گفت: یم یوصف ناشدن يرپنداشت و با غرو یخود م

 (78)قصص/  « عِلْمٍ عِقْدي  إِنَّْا مُونْتُهُ عَلى   -

ـ ه بر لطف و عنایتک ي، به جایدر نگرش قارون و تـالش   یرکـ یت خـدا، از نبـو  و ز  ی

، یکفـاف  يو غنـا  يتکـاثر  يغنـا  یدتیـ شود. مرز عق یان آورده میسخن به م يفرد

 –ن دو کـه باشـد   یهر کدام از ا –را نگرش فوق ین نوع نگرش به ثروت است، زیهم
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 شود. یافراد توانگر م يز رفتاریبر نوع رفتارها دارد و موجب تما یر اساسیتأث

دا نکرده یپ یچرخاندن چرخ زندگ يبرا یز و صندلیا می یافراد تا کسب و تجارت یبرخ

رونـد، بـه    یکنند، به جمکران و مشهد مـ  یح به دست دارند و جا نماز پهن میاند، تسب

 .... ندیگو یکنند و به مردم التمار دعا م یاو التمار م يایدا و اولخ

 –چنـد روز   يو لـو بـرا   –را  یدند و دفتـر و اتـاق  یرسـ  یین که به نان و نـوا یاما هم

مـثالً در کنکـور قبـول     –نده شان فراهم شد یمقدمات شغل آ یا حتیتصاحب کردند، 

شناسند و نه رسولش را،  یا را مگر، نه خدیشوند که د یت میظرف یقدر ب آن –شدند 

 اد دارند و نه قبله را!ینه راه مسجد را به 

را  یالهـ  ياز نعمت هـا اندکی با  شدن قدرت مواجه یجنبه اند که حت یقدر ب نها آنیا

   شوند، چه رسـد بـه رودخانـه     یغرق م يم متری  حوض نیکه در  یچارگانیندارند؛ ب

 ا!یو در

که قدرت و ثـروتش بـه    یهمان ؛کشد یمان را به رخ میلم، سیاما خداوند در قرآن کر

ـ ، و از او با تمج1ر نشدسّیگر میچ کس دیه يرسد که برا یم ییجا ـ د ی       کنـد   یاد مـ ی

 د:یگو یو م

 (30ص / ) «عْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ مَوَّابٌنِ...   -

در مـتن  ن خـاطر  یخدا درست کرده بود؛ به هم يبه سو یاو از نعمت ها و داده ها، پل

 قدرت و ثروت هرگز غرق نشد.

م. هـر کـس در محـدودۀ همّـت و     یرا احسار کن« نعم العبد» ینیریم شیتوان یما نم

بـرد. بچـه هـا از نگـاه      یگران بـه او دارنـد لـذت مـ    یکه د یفید و تعرییفکرش، از تأ

                                                 

 39 -6ص / . 1



  184 معیشت در زندگی دینی  88ره توشه ماه مبارک رمضان                    

ـ از تأئ یشوند، تا آنجا که برخـ  یشاد م ترها از توجه رؤسا دل ترها، و بزرگ بزرگ  د دری

د بـه  یمان را بایرند. اما سلیگ یآبرو م ین المللیا مجامع بیجمع بزرگان، روزنامه ها و 

 فش پرداخته است.یبه تعر« نیرب العالم»نظاره نشست که 

به عنوان هدف  یه و دارائیاست. اواّب به سرما« اواّب»مان خوب است چون یسل يآر

نـد  یگو یرا اواّب مـ « زنبـور عسـل  »داند.  یله و ابزار میکند، بلکه آن را وس ینگاه نم

گـردد و در هـر    یتالش و تحرک دارد، اما بـاز مـ   1گردد. یرود و باز م یاد میچون ز

ب آکنـد. او  یآورد و با آن عسل دست و پا مـ  یبا خود م يه ایبازگشت، شهد و سرما

کند و دستش را جلو هر کس بـاز   ینه نمیجهت هز یه اش را بیاست که سرما یکس

شود.  ینم یانحراف يگذارد و مست جاذبه ها و جاده ها ینم یا در هر راهکند، پ ینم

است و در تمـام   يبندد، بلکه او به دنبال کار یخوش خط و خال نم يچشم به مارها

 کند. ین کار را فراموش نمیر، ایمس

چه  يرود برا یادش نمیرود،  یخدا م ياد به سویاست؛ چون ز يمان خوب بنده ایسل

بـه   يرام، خانه هـا و بـرج هـا    يمت و مرکب هایگران ق ي، اسب هادر حرکت است

برد، بلکه بـرعکس،   یبا، او را با خود نمیز يا و چهره هایده، زرق و برق دنیفل  کش

برد  یخدا م يکند، به سو یرا با خود همراه م یاله يها و داده ها یین دارایمان ایسل

 کند. یت جمع میعبود يه اش را در کندویو سرما

ست و مقام شـدم، اگـر   شود که اگر من، مست پُ یمان، روشن میبا تدبّر در داستان سل

افه گرفتم یگران قیش دیمرا با خود برد و پ ،امکانات به روز و یفان يمقام ها ،جلوه ها

اربـاب رجـوع    يستم؛ اگر به اسم جلسه، درب اتـاق را بـر رو  یب نآدم، اویو به آنها ناز

چـاره و  یسـتم کـه ب  یب نآبه مراجعات نداشتم، نـه تنهـا او  مناسب  ییبستم و پاسخ گو
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 ام. دهیخسارت د

 ياخالق توانگر -2

لت هـا و ارزش  یاء به فضیدرباره آراسته شدن اغن یز دستورات فراوانین یدر بعد اخالق

ـ ، بـه م يگـر  یاز ثروت و اشـراف  یناش يلت هایو مقابله با رذ یانسان يها   ان آورده ی

 شده است.

 ر اشاره نمود:یتوان به موارد ز یاز جمله م

 ،یان، سر مسـت یثروت همچون طغ یاخالق يب هایفراوان نسبت به آس يهشدارها -

 .... و لهو یغرور، بخل، سرگرم

وَ مَهنْ يَحْلِهلْ     كُلُوا مِنْ طَِّْباتِ ما رَزَقْقاكُمْ وَ ت نَطْغَوْا فْهِ فََْحِلَّ عَلَْْكُمْ ََضَبي   -

 (81/ طه) « صَدْ هَوىفَ  عَلَْْهِ ََضَبي

عَلَهِْْْمْ وَ آنَْْقها ُ مِهنَ الْكُقُهوزِ مها إِ َّ        فَبَغى  إِ َّ قارُو َ كا َ مِنْ قَوْمِ مُو ى   -

مَفانِحَهُ لَتَقُومُ بِالْعُوْبَةِ مُولِي الْصُوَّةِ إِذْ قاََ لَههُ قَوْمُههُ ت نَفْههَحْ إِ َّ اللَّههَ ت يُحِهبُّ      

 (76)قصص /  «الْفَهِتْنَ

 (33لقمان / ) «فَال نَغُهَّنَّكُمُ الْحَْاةُ الدُّنْْا وَ ت يَغُهَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَهُور ...  -

وَ ت يَحْسَبَنَّ الَّْينَ يَبْخَلُو َ بِْا آناهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَْْهاً لَُْهمْ بَهلْ هُهوَ       -

يَوْمَ الْصِْامَةِ وَ لِلَّهِ مْهاثُ السَّْاواتِ وَ الْأَرْضِ وَ  شَهٌّ لَُْمْ  َُْطَوَّقُو َ ما بَخِلُوا بِهِ

 ( 180)آل عمران /  «اللَّهُ بِْا نَعَْْلُو َ خَبْه

يا مَيَُّْا الَّْينَ آمَقُوا ت نُلِْْكُمْ مَمْوالُكُمْ وَ ت مَوْتدُكُمْ عَنْ ذِكْههِ اللَّههِ وَ مَهنْ       -

 (9)منافقون /  « خا ِهُو يَفْعَلْ ذلِ َ فَأُولئِ َ هُمُ الْ

بـا   ینیاد شده، مانند لزوم همنشی يلت هایبا رذ یمبارزه منف يبرا ییان راه کارهایب -

ـ کـه م  ید بر حضور در اجتماعاتیمحرومان و تأک ـ ان فقی ـ ی سـت،  ین يزی، تمـا یر و غن
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 .... همچون نماز جماعت، نماز جمعه، مراسم حج، اعتکاف و

 و شکر. یمانند سخاوت، فروتن یلیگران به فضا ن توانآراسته شد يبرا ییآموزه ها -

مَغْفِهَةٍ مِنْ رَبِّكُهمْ وَ جَقَّهةٍ عَهْضُهَْا السَّهْاواتُ وَ الْهأَرْضُ        وَ  ارِعُوا إِلى   -
 (133مُعِدَّتْ لِلُْْتَّصْنَ )

 (134 -133آل عمران/ ) ... «الَّْينَ يُقْفِصُو َ فِي السَّهَّاءِ وَ الضَّهَّاء

کـه از   يزیـ ن چیه، نخسـت ین آیپس در ا... د:یگو یان میدر مجمع الب یطبرسمرحوم 

ـ است. مؤ« یسخاوت و بخشندگ»اخالق اهل بهشت برشمرده است،  ـ د ای  ،ن مطلـب ی

 رامون سخاوت وارد شده است.یاست که پ يادیات زیروا

ا، فْهن نعلِِّهق بغوهن    ْالدن يَوانْا فمة، الجقِِّ يالسخاء شجهة ف : يّالقب

ق بغوهن مهن   القار، فْن نعلِِّه  ية، والبخل شجهة فالجقِِّ يلإْا قادنه عضانممن 

 1«القار يلإْا قادنه نَوا م

است، پس هر کـس بـه   ین دنیآن در ا ياست در بهشت که شاخه ها یسخاوت درخت

اسـت   یبرد و بخل درخت یبهشت م يزد، او را به سویاز آن شاخه ها در آو يشاخه ا

از شـاخه   ي، پس هر کس به شاخه اباشد میا یدنهمین ش در یدر جهنم که شاخه ها

 برد. یزد او را به جهنم میآن در آو يها

ب من القهاس،  ية قهب من الجقِِّيب من اهلل قهيقه يّالسخ : يّعل اإلمام -

 2«ب من القاريد من القاس قهْة بعد من الجقِِّْد من اهلل، بعْل بعْوالبخ

 3«فصهاء طلباً لْا عقد اهللاء للَْقمتسن نواضع األما  : يّعل اإلمام -
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به دسـت آوردن آنچـه نـزد     يتوان گران در برابر مستمندان، برا یکوست فروتنیچه ن

 خدا است.

ْم ْبسههْم اتقتوههاد ومشههلم...  ن:ْصههصههفة الْتِِّ يفهه : يّعلهه اإلمههام -

 1«التواضع

 (152بقره / ) « وَ ت نَكْفُهُو   مَذْكُهْكُمْ وَ اشْكُهُوا لي  فَاذْكُهُوني  -

 2«يقة الغقيالشكه ز : يّعل اإلمام -

 است. يور توانگریز ،شکر

 3«من بَْ ما له تِِّإحهز الشكه يت  : يّعل اإلمام -

 خود ببخشد. لماکه از  یابد، مگر کسی یدست نم يبه شکر گذار

 به محرومان یدگیرس -3

ـ توانـد صـورت بگ   یمـ  یگوناگون يدر حوزه ها      رد کـه بـه چنـد حـوزه مهـم اشـاره       ی

 د:م کریخواه

 یو روان یعاطف ي: حوزه هایك

محرومـان، تنهـا منحصـر در مسـائل      يهـا  يازمندیست که نیده نیچ کس پوشیبر ه

ازمند توجه یسخت ن –مان و کودکان یتیژه یبه و –از آنان  ياریست، بلکه بسین يماد

ـ بـه ن  یدگیکه گاه رس يند، به گونه اهست و محبت ـ  یعـاطف  ياز هـا ی  آنـان  یو روان

 ت دارد.یاولو
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ونـد  یپ ياز برقـرار  ی، در کنار مواسات مالینید ين خاطر است که در آموزه هایبه هم

ت دارد و هـم  یکه هم موضوع یشود؛ محبت یاد میان توانگران و محرومان یم یعاطف

 سازد. یرا فراهم م یو مواسات مال نۀ انفاقیزم

نْ قَبْلِِْمْ يُحِبُّهو َ مَهنْ ههاجَهَ إِلَهِْْْمْ وَ ت     وَ الَّْينَ نَبَوَّؤُا الدَّارَ وَ الْإيْا َ مِ   -

مَنْفُسِِْمْ وَ لَوْ كها َ بِِْهمْ     صُدُورِهِمْ تاجَةً مَِّْا مُونُوا وَ يُؤْثِهُو َ عَلى  يَجِدُو َ في

 (9حشر / ) «...خَواصَة

 نه ساز آن، ذکر شده است.یو زم یثار مالیش از ایه فوق از محبت و عطوفت، پیدر آ

نبارّهم ونهاتْْم ونعاطفْم كْثهل الجسهد    يالْؤمقو  ف : الباقه ماماإل

 1«يله  ائه  بالسْه والحْ ينداع يذا اشتكإ

گر، همچون تن واحدند، یکدینسبت به  يسوز و دل یکردن و مهربان یکیمؤمنان در ن

      يو تـب و سـوز آن همـدرد    يداریـ کـر، در ب یپ یاز آن دردمند شود بـاق  ییکه اگر جا

 کنند. یم

ن؟ ْا تسيخوان  إنحبّ م :بو عبداهللماف قاَ: قاَ م الوحّْن بن نعْتس

  نحبّ من م  ْحقِِّ علينِِّه إما منعم. قاَ: نقفع فصهائْم؟ قلت: نعم. قاَ:  :قلت

 2«نحبّه يتداً تتِِّمما واهلل ت نقفع مقْم محبّ اهلل، ي

ومان و محبـت آنـان،   محر یعاطف يازهاین نیبر تأم ي، به گونه اینید يدر آموزه ها

 یمـال  يمناسب با آنان، از کم  ها ید شده است که گاه، گذشت و برخورد عاطفیتأک

قَوٌَْ مَعْههُوفٌ وَ مَغْفِههَةٌ خَْْههٌ مِهنْ صَهدَقَةٍ        ابد، ی یم يتر نامحترمانه، ارزش فزون

 (263بقره / ) « يَتْبَعُْا مَذىً وَ اللَّهُ ََقِيٌّ تَلْم
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ـ  یعاطف يازهایکه به ن يم، به افرادین کرن، قرآیعالوه بر ا -  یتـوجه  یمحرومان ب

که آنان را  ییسته، تا جایده نکوهش نگریسازند، با د یکنند و آنها را از خود دور م یم

 کرده است. یامبر معرفین( به پین دب کنندگایجزء )تکذ

        «لَْْتْمَ فَْلِ َ الَّْي يَدُعُّ ا* مَ رَمَيْتَ الَّْي يُكَِّْبُ بِالدِّينِ    -

 (2-1ماعون/ )        

ـ یو شکسته شـدن   ریدهد که موجبات تحق یامبرش دستور میز به پیو ن م را فـراهم  یت

 سازد.

 (10-9/  یضح) «وَ مَمَّا السَّائِلَ فَال نَقَْْه* فَأَمَّا الَْْتْمَ فَال نَصَْْهْ    -

 یدو: حوزه معاشرت

که  ياست. کار محرومانم با یمعاشرت مستق و ینیاء، همنشیف اغنیگر از وظاید یکی

ـ  يبه عنوان الگو نیمعصوم ـ  یعمل    بـدان   ی  مسـلمان در تمـام مـدت زنـدگ    ی

 بند بودند.یپا

ها و  یشت آنان و لمس نکردن سختیمعنحوه ان و از ینوایران و بیدن از فقیگز يدور

 ؛شان استیال اشود، سبب ناآگاه ماندن از احو یحاصل م یکه از فقر و ناکام ییهادرد

ـ گـردد. و همـۀ ا   ین افراد میا یو گاه جسم ی، اخالقیکه منجر به مرگ عاطف ن هـا  ی

ز یچ وجه آنهـا را جـا  یاست که اسالم به ه یبزرگ یانسان يو ستم ها یمفاسد اجتماع

ـ ، بر معاشرت بـا فق ینید ين است که آموزه هایشمارد. به خاطر هم ینم ران و سـر  ی

شرکت در مجالس و  يحال و احوالشان، دعوت از آنان برا زدن به آنها، مطلع شدن از

د باشند و از خود یگران در معرض دیز همچون دیران نیکند؛ تا فق ید میها تأک یمهمان

 ند.یشان اقدام نمایازهایگر افراد به رفع نیند و دیو مشکالتشان سخن بگو
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 1ة و الْسكقةهل الْلِِّملْن خالط  ي: طوبيّالقب -

 نان معاشرت دارد.یچارگان و مسکیکه با ب یکسخوشا به حال 

 2«مقْم وّالدنن وْاهلل تبّ الْساك يلإالصهبة  : يّالقب -

 لۀ تقرّب به خدا است.ی  شدن به آنان، وسیان و نزدینوایدوست داشتن ب

 يبا آنان و بـر فـرش هـا    ینیبزرگ معاشرت با محرومان و همنش يده هایاز فا یکی

افتن و به درد دل شان گوش دادن، باعن یر کنار آنان حضور شان نشستن، و دیز ایناچ

و  ياریو هم ی  احساسات انسانیت، تحری، زنده شدن روح انسانیش حس فروتنیافزا

 باشد. یم یاسالم یرسان یکین

شـود؛ کـه    یمحرومـان لمـس مـ    یت زنـدگ یح با فقرا است که واقعیبا معاشرت صح

شـود   یاز انسان دور م يو تکبّر و ناشکر ینیدن، خود بزرگ بیبود مانند د یدن کیشن

توانـد مدرسـه    یقت معاشرت با فقراء میابد.  در حقی ی  غفلت مهل  نجات میو از 

گـر؛ تـا    مند و تـوان  ثروت يو مهذّب شدن خلق و خو یت روح آدمیترب يباشد برا يا

 ابد.یرد و به انفاق و اکرام دست یگر از اسراف و اشراف و تکاثر فاصله بگید

  شدن به محرومان و مستضعفان یما را به نزد ،گوناگون ياز راه ها ین فراوانیاحاد

 م:یکن یاز آنها اشاره م یبه برخ ینجا به صورت کلیکنند، که در ا یب میترغ

کردن و الفت بـا   یکیگران و نیارتباط با د يد و برقرارید و بازدیکه بر لزوم د یثیاحاد

 آنان داللت دارد.

 کنند. یگر منع میکدیاز  ییسلمانان را از قطع رابطه و جداکه م یثیاحاد

        نان را در مــال و معــاش خــود یدارد کــه مســک یان مــیــکــه بــا صــراحت ب یثیاحــاد
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 د.ی  سازیشر

شـوند را   یمندان به آن خوانـده مـ   که تنها ثروت ییها یکه حضور در مهمان یثیاحاد

 شمارد. یناروا م

شـان، افـراد   یان خویـ دهد )و معلوم است که در م ین مکه به صله رحم فرما یثیاحاد

 ز وجود دارند(.یر نیفق

 که به مواسات و اخوّت فرمان دهد. یثیاحاد

 کند. یه میواسطه و به دست خود را توص یکه انفاق ب یثیاحاد

ج سالم کـردن را  یختن مردم به ترویت سالم کردن به مردم و برانگیکه اهم یثیاحاد

 . ...دارد و یان میب
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 موضوع شانزدهم: 

                                  ييکارگشا –اء با فقراء یاغن ي هرابط

 (يو اخرو يویدن يامدهای)پ

 

 

ده اسـت کـه اگـر    ین بـاور رسـ  یرفته، به این را با جان و دل پذیکه د یمسلمانان واقع

ا بـا  دهنـد، تنهـ   یسر مـ « یاخوت اسالم»اد یفر نیات معصومیم و روایقرآن کر

 د.یتوان به آن رس یلقلق زبان و شعار نم

ـ اسـت کـه در آن روح   یرد، اجتمـاع یـ گ یت خدا قرار میکه مورد رضا ینیجامعۀ د ۀ ی

 تمام ابعاد آن را فرا گرفته باشد. –هر کس در حد توان خود  - یتعاون و کم  رسان

ان گذرانـد و در همـ   یمـ  یزندگ یبه سخت یمندِ محروم حاجت يپس اگر در جامعه ا

کـه هرچـه بخواهنـد بـا      -کشند ینفس م یبه راحت یمندان ا ثروتیمند  اجتماع، ثروت

تواننـد،   یکه اگـر بخواهنـد مـ    یمندان و ثروت -رندیگ یار میدر اخت ين اشاره ایکمتر

غ یـ ن کار دریند اما از ایدر خور توجه نما یاز دوش آن افتاده بردارند و او را کمک يبار

ر یـ ن، زیـ ن گروه توانا، از نگاه دین اجتماع و مسلمان بودن ایستن ایز یبورزند، اسالم
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 باشد. یسؤال م

از واجبـات و حقـوق    یکـ یگر را یکـد یبه  یکم  رسان تیاهل ب ین نوارانیاحاد

ذکر  یاز کم  رسان یق قابل توجهین، مصادیگر بر شمرده اند؛ در احادیکدیبر  ینید

ـ گ یبر مـ  را در یۀ آن تمام شئونات زندگیشده است که سا همچـون؛   یقیرد، مصـاد ی

ـ ی، اسار خانه، وسایل زندگیمال، خوراک، پوشاک، وسا م یل حمل و نقل، درمان، تعل

دن و حرکـت در  یشـ یگران مؤمن را به اند و توان... ارت ویت، استراحت، سفر و زیو ترب

 ازها دعوت نموده است.ین گونه نیجهت رفع ا

ـ   –ن فوق یلحن احاد ـ  –آنهـا  شـمارۀ   یعالوه بـر فزون ـ ار قـاطع و تأک یبسـ  یلحن        د ی

 ز است. یآم

 ابعاد کمك رسانی

 م کرد:یتوان به چند دسته تقس یرا م یدر حوزه کم  رسان ینید يآموزه ها

 مندان حاجت ییاز و کارگشایب در جهت رفع نید و ترغیتأک .1

 د در جهت سوق دادن جامعه به اصل انفاقیق و تهدیتشو .2

 الحسنهت قرض یب در جهت تقویترغ .3

 تأکید در جهت پر رنگ نمودن سنت نیکوي وقف .4

 از حاجتمندان ییکارگشا

که بـه   يژه افرادیبه و –ده مردم یاز مشکالت عد ییاسالم، گره گشا یدر مکتب غن

صـورت   یلیهستند و بـا سـ  « اء من التعففیحسبهم الجاهل اغنی»م یفرموده قرآن کر
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 برخودار است. ییت به سزایز اهما –کنند  یم يخود را سرخ نگه داشته و آبرودار

 یکه به نـوع  يافراد يو راه انداز یین قدم برداشتن و حرکت در جهت کارگشایهمچن

که ارباب رجـوع دارنـد، از    یکند، مانند کارمندان و کسان یدا میکارشان به ما ارتباط پ

و ق یآنان با تشـو  ییگره گشا يکه تالش برا یبرخوردار است به نوع يژه ایگاه ویجا

 د مواجه شده است.یها با هشدار و تهد کار آن يو تعلّل در راه انداز یتفاوت یب

 م:یکن ید ها اشاره میق ها و تهدین تشویاز ا ین  به برخیا

شود، اما به  یف عام از انفاق، تمام موارد، در مفهوم انفاق گنجانده میهر چند بنابر تعر

 شود. یت به صورت جداگانه به آن پرداخته میخاطر اهم

 گرانید ییتالش در جهت کارگشا يویدن يامدهایپ

 ایخدا در دن ییکارگشا -1

از  ییازمندان بکوشد، خداوند خودش در جهت گره گشایاز نیدرصدد رفع ن یاگر شخص

 شود. یو مشکالت او وارد عمل م یزندگ

 «1تاجَتهِ يه كا َ اهلل فْخِمَتاجة  يمَن كا َ ف : يّعل اإلمام

 د.ینما ید، خدا حاجت او را برآورده میاز برادرش برآیبرآوردن ن یهر کس در پ

 2«هةً...ْاهللُ له تَوائٍَ كث يه الْؤمن تاجةً قًضَْخأل يمَن قَض  :يّالقب

او  يرا بـرا  ياریبسـ  يرا برآورده کند، خداوند حاجت هـا  ی  حاجت مؤمنیهر کس 

 کند. یبرآورده م

 يمها كها َ الْهومِنُ فه     –عَو  الْؤمن  يفِ وجلِِّ  َّ اهللَ ع ِِّإِ: الوادق اإلمام
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 1«ه الْؤمنْخمعَو ِ 

     یبه برادرش باشـد، خـدا در راه کمـ  رسـان     یکه مؤمن در کار کم  رسان یتا زمان

 به اوست.

ـ  یان میرا ب يات، موارد متعددیم و روایقرآن کر کـه خـود در    یشخصـ  یدارد که حت

کنـد کـه    یمـ  يگـران، کـار  یز دا ییاست، با گره گشـا  يادیدچار مشکالت ز یزندگ

 د.ینما ییها و مشکالت او گره گشا یخداوند از سخت

که در زندان گرفتار شده بود و  وسفیتوان به داستان حضرت  یبه عنوان مثال م

نمود و از مشکالت  یم یدگیرس –مهربان  يهمچون پدر –ان ین حال به زندانیدر ع

نکـه خداونـد مقـدمات عـزت و     ی، تـا ا کرد یم یگشائ ش گرهیآنها در حد امکانات خو

 2شوکت او را فراهم کرد، اشاره نمود.

ن یان، از شهر مصـر بـه مـد   یب فرعونیکه تحت تعق ین است داستان موسیهمچن

ـ نکه جانش در خطر و در حال فـرار بـود، بـا د   ین ایوارد شده بود، در ع دن دختـر ان  ی

فندان را بـه چـرا بـرده و    ب که به خاطر کهولت سن پدر، مجبور بودند خود، گوسیشع

ـ از آنهـا، ا  ییجۀ گره گشـا ینکرد، نت یت آنان کوتاهیراب کنند؛ در کم  و حمایس ن ی

ـ نمـود و نـه تنهـا کـار پ     ییکارگشـا  یموس يشد که خداوند برا و در   –دا کـرد  ی

از دخترانش را بـه ازدواج   یکی یب نبیبلکه شع  -در آمد  بیاستخدام حضرت شع

 3او در آورد.

 مانیخلوص ا ي نهنشا -2
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ن ناخالص ی، اگر بنزيخورد، به عنوان مثال در امور ماد یخالصش به درد م يزیهر چ

گاه باعن روشن شدن موتور خـودرو و حرکـت آن نخواهـد     چیو آغشته به آب باشد، ه

 در کار نخواهد بود. ی  بار، صد بار هم استارت زده شود و حرکتی يشد، اگر به جا

نخواهد داشـت،   يمش به اسم و شناسنامه باشد، حرکت و رشدکه تنها اسال یمسلمان

ذکر شده است تا با آن، درجـۀ خلـوص    ییات نشانه هایات و رواین، در آیبه خاطر هم

        ب یــ، در جهــت رفــع عیم و در صــورت ناخالصــیکنــ يریــمــان خــود را انــدازه گیا

 م.یتالش کن

ات افـراد بـه عنـوان عالمـت     و تالش در جهت بر آوردن حاج ییگره گشا ي از جمله

 شده است: یمان معرفیخلوص ا

 1«تَوائجِْم يف يخوا ِ والسَعاإلْا ِ البِهُّ بيمِن خالِصِ اإل : الوادق اإلمام

   مـان  یشـان از ا یا يهـا  يازمنـد یکردن به بـرادران و کوشـش در بـرآوردن ن    یکوئین

 خالص است.

 ت نزد خدایمحبوب -3

ـ ا –ن یر متدیغ یحت –ص هر شخ ياز آمال و آرزوها یکی ن اسـت کـه در جامعـه،    ی

ـ که به نظـر خـود محبوب   يکند تا با امور ین تالش میمحبوب باشد؛ به خاطر هم ت ی

 خود کسب کند. ياز را براین امتیساز است، ا

رونـد کـه    یمـ  ییت بـه سـرا  کارهـا   یـ جلـب محبوب  ياز افراد برا ياریمتأسفانه بس

مانـد   ینم یباق یتیت نه تنها محبوبیدر نها ت کاذب و موقت به دست آورند ویمحبوب

 سازد. یگر افراد از او و اعمالش را فراهم میبلکه باعن انزجار د
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 ینـ یت زمیـ   مسلمان را، تنهـا در محبوب ی يده آل برایت ای، محبوبینید يآموزه ها

دهند که محبوب خالق خـود شـوند،    یسوق م یخالصه نکرده است و افراد را به اعمال

 ز او را دوست خواهند داشت.ین ینین صورت افراد زمیکه در ا

 دارد: یان میگونه ب نیخود را ا ياز خواسته ها یکین ا  یارت امیدر ز امام سجاد

 ...«رضِ َ و  َْائ  مَ ي... مَحبُوَبة ف 

گران یاز دیو تالش در رفع ن یدگیائش، رسیت  خداوند و اولیاز اسباب جلب رضا یکی

 ان شده است:یب

اَلطفٌُْم بِْهم   يلَإِفَاَتَبُُّْم  يابْاَلخَلقُ ع :: قاَ اهللُ عَ َّ وَ جلالوادق ماماإل

 1«تَوائِجِِْم ي عاهُم فمَو 

هـا   ن آنیخور من هستند و محبوب تر يدگان، روزیبزرگ فرموده است که: آفر يخدا

 د..باشن یترند و در برآوردن حاجت ها کوشاتر م اند که مهربان یدر نزد من کسان

 امبریپ یشادمان_4

 گر وارد شده است.یکدیبر ادخال سرور و شاد کردن  يادید زین، تأکیدر منابع د

ـ فرما یرساند که مـ  یم يد بر ادخال سرور را به حدین آموزه ها تأکیا کـه   ید: کسـ ی

را شـاد   کـه رسـول خـدا    یرا شاد کرده و کسـ  را شاد کند رسول خدا یمؤمن

 ه است.کرده باشد خدا را شاد نمود

بـه کـار اربـاب رجـوع و      یدگیا رسیازمند ی  نیاز  ییکامالً واضح است که گره گشا

 آن فرد را به همراه دارد. يز از تعلّل در انجام کار او، سرور و شادیپره

 د:ینه توجه فرمائین زمیات در ایاز روا یبه برخ

                                                 

 .199، ص 2. کافی، ج 1



  198 معیشت در زندگی دینی  88ره توشه ماه مبارک رمضان                    

 1ومن فَصَد  َهَّ اهلل. يمقاً فَصَد  َهَّنِؤ: مَن  َهَّ ميّالقب

که مرا خوشحال سـاخته و هـر کـه مـرا      یرا خوشحال سازد، به راست یهر کس مؤمن

 خوشحال سازد، همانا خدا را شاد نموده است.

هَ اَدخَلَهُ فَقَط بَل یمُؤمِنٍ سُرُوراً اَنَّه عَلَ یعَل دخَلَأذا إحَدِکُم أَ يرَی: ال الصادق اإلمام

 2«رسول ا  ینا، بَل و ا و عَلیواَللهِ عَلَ

را شادمان سازد، تنها  او را مسرور نموده؛ بلکـه   ین تصور نکند که اگر مؤمنیچن یکس

را شـاد   به خدا قسم ما را خوشحال کرده است، بلکه به خدا سـوگند رسـول خـدا   

 نموده است.

کـه از کـارش گـره     یشتر از شخصـ یامبر بیات آمده است که پینکه در روایجالب تر ا

 شود!  یشده است شاد م ییگشا

ازمندان توسط تـوانگران  یبه امور ن یدگیتعلّل در رس ين آموزه ها، باز جایا با وجود ایآ

 ماند؟! یم یباق

ذا إِو اهللِ لَهَ ُهوَُ اهللِ اَ َههُّ بِصَضهاءِ تاجَهةِ الْهومِنِ       :الوهادق  اإلمامه 

 3«ه مِن صاتِبِ الحاجَةِ.ْلإِوَصَلت 

ش از شخصو صـاحب حاجـت   یحاجت مؤمن ب امبر خدا از برآوردنیبه خدا سوگند که پ

 گردد. یشادمان م

 يک رحمت الهیپ -5

: جُعِلتُ فداكَ! الْهؤمن  اهلل عبد يبقاَ: قُلتَ أل يهفْل بن عّْار صْا ْاع
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اَخها    يْا مؤمنٍ اَنياَ :فَ ذاك؟ قاََْنَعَم. قُلتُ: وكَ :قاَ ؟الْؤمن به يرتْة عَلَ

  قَضا تاجَتَهُ كا َ إِه و َبَّبْا له، فَْاهللِ  اقَْا النِِّْا ذلِ َ رتْة مِنَ إِتاجَةٍ فَ يفِ

نَِّْا إفَ –قَضائْا  يتدر عليوهُوَ   -  رَدَّ ُ عَن تاجَتِهِ إِقَد قِِّبِلَ الهتْة بِصَبولِْا؛ و

 1«ه و  َبَّبَْا لَهُ...ْلإوع ِِّ،  اقْا  لِِّجو رَدَّ عَن نَفسِه رتْةً مِنَ اهلل ع ِِّ

ا یـ ت شـوم! آ یعرض کـردم: فـدا   د به امام صادقیگو یل بن عمّار صفّار میاسماع

ن اسـت؟ فرمـود: هـر    ی. گفتم: چگونه چنـ يمؤمن رحمت است فرمود: آر يمؤمن برا

است کـه خـدا    رحمتن خود یبرود، هم يگریازش نزد مؤمن دیرفع ن يکه برا یمؤمن

 بـا وجـود   –رفته است؛ و اگـر  یدن آن رحمت را پذیاو روانه کرده و سبب رس يبه سو

 يکه خدا یخواهندۀ حاجت را ناکام باز گرداند، خود را از رحمت –از او یبر رفع ن یتوانائ

 او روانه کرده و سبب آن شده بود، محروم ساخته است. يبزرگ به سو

از نعمـت   یکـ یشـخص،   يرجوع حاجت مندان و گرفتاران به سـو  يگریت دیدر روا

ا در برخورد با نعمـت دو گونـه   شمرده شده است و معلوم است که انسان ه یاله يها

از  ییدر گـره گشـا   یل گرفته و بـا تمـام وجـود، سـع    یاگر آن گرفتار را تحو یعنیاند، 

با او روبرو شوند  یتوجه یهستند و اما اگر با ب ین نعمت الهیند، شاکر ایمشکل او نما

 انـد،  را کفـران نمـوده   ین نعمت الهیقت ایکنند، در حق یو در حل مشکل او کار شکن

 «.لَشَهديد   لَئِنْ كَفَهْنُمْ إِ َّ عَْابي...  د: یفرما یم میطور که خداوند در قرآن کر همان

 (7م/ یابراه)

فَهال   –كُم ْكُم مِن نِعَمِ اهللَ عَلَْلإتوائٍِ القاسِ  إِ ِِّ: يّن بن علْقاَ الحس 

 2«نََْلُّوا القِعَم.

                                                 

 .193یمان، ص . 1
 .311، ص 71. بحاراالنوار، ج 2



  200 معیشت در زندگی دینی  88ره توشه ماه مبارک رمضان                    

از مردم توسط یرطرف  شدن( نداشته است، )ب یکه خداوند به شما ارزان ییاز نعمت ها

 د.یآزرده خاطر نشو یاله يباشد؛ پس هرگز از نعمت ها یشما م

 گرانید یتالش در جهت کارگشائ اخروي  يامدهایب( پ

منـد   ات خود از آنهـا بهـره  یکه انسانو مؤمنو کار گشا در زمان ح ییعالوه بر پاداش ها

ـ ز در آن دنین یفراوان يشود، پاداش ها یم ظـۀ مـرگ بـه بعـد د ر انتظـار      )از لح –ا ی

 م کرد:یاز آنها اشاره خواه یکه به برخ –اوست 

 اعمال یمالک قبول -1

تسها ُ  اإلخِوانِكُم وإعْالِكُم قَضاءُ توائٍِ ممَ ْ َّ خوانإِ...  : الكاظم اإلمام

 1«صبَل مِقكم عََْلٌ...يكم  إِتِِِّْم ما قَدَرنُم وْلإ

برادرانتان باشد و احسان بـه آنهـا تـا     يازهایوردن نتان، برآیان و خاتمه کارهایهمانا پا

خود تعلل  ینیاز برادران دید )و در رفع نین کار را نکنیآنجا که در توان شما است؛ اگر ا

 شود. یرفته و قبول نمی  از اعمال شما پذیچ ید( هیبورز

رفتن یهمچـون بـه حضـور نپـذ     –ت، علت برخورد تند امامان مـا  ین روایبا توجه به ا

ـ بودنـد و بـه هردل   یگران مـ یاز د ییتوان و قدرت کارگشا ياز افراد که دارا یرخب ل ی

 شود. یروشن تر م -دند یورز یتعلل م

 ن اعمالی، برترییکارگشا -2

ان شده اسـت  یب ینیبرآوردن حاجت برادر د يبرا یمختلف يها ات متعدد، ثوابیدر روا

 م:ینمائ یاز آنها را ذکر م يکه پاره ا
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 نیمتق اشرف اعمال

ستَجلِبُ مَوَدَّةَ ينَ، ْصن اَشهَفُ اَعْاَِ الُْتِِّْ: قَضاءُ تُصُوقِ الْؤمقيّعل اإلمام

 1«نِْنَ وَ شُوقَ الحُورِ العْبئكةِ الُْصَهِّالالْ

زکاران و جلب کنندۀ نظر فرشتگان مقـرّب  ین، اشرف اعمال پرهیبرآوردن حقوق مؤمن

 با چشم است.یان زیخدا و شوق حور

   طواف خانه خدا باالتر از

بهو عبهد   م يَّتِ الحهام فاعتََْهدَ عَله  ْطُوفُ بالبقاَ: كقتُ م يْْمَ التِْبهاهإعَن 

، يبَل :قُلتُ :وافِ َ هْا به قاََط يما لَ َ ف !مُْبهاهإا يهُكَ خبِت اُم :فصاَ اهلل

بُوعاً فَطهافَ بهه اُ ه    ،تِ عارفاً بِحَصِّههِ  ْهْا الب يلإمَن جاءَ   :قاََ  جعِلتُ فداك!

قاََ:  ثُمّ ،كَتَبَ اهللُ لَهُ عَشَهَةَ آتفِ دَرَجَةٍ  ،مَْبهاهإمصامِ  ينِ فْرَكعَتَ يوصَلِِّ

خا ُ م: مَن قَضا فصاَ ،فداك جعِلت يبل :قلتُ ؟هٍ مِن ذل  بهْخبِهُكُ بِخَمُت م

 2«اًعَدَّ عَشَه يالْؤمِنَ تاجَةً كا َ كََْن طافَ طوافاً تَتِِّ

بـه   د: من در حال طواف خانه خدا بودم، که امام صـادق یگو یم یمیم بن تیابراه

؟ عـرض  یاجر طواف خـودت را بـدان   یخواه یا میم! آیابراه ي: اه داد و فرمودیمن تک

د و هفت بار طـواف  یایت شوم بله. فرمود: هر کس با معرفت به خانه خدا بیکردم: فدا

 یرگ ده هـزار حسـنه بـه او مـ    بز يم بگذارد، خدایکند و دو رکعت نماز در مقام ابراه

ا بهتر از آن را به تـو خبـر   یبرد. سپس فرمود: آ یدهد و ده هزار درجه مقام او را باال م

فرمـود: هـر کـس حاجـت      ت شوم بله. آن گاه امام صادقیدهم. عرض کردم: فدا
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است کـه طـواف خانـه را نمـوده باشـد، سـپس        یبرادر مؤمنش را ادا کند همانند کس

نـد.  یش حسـاب نما یاست که طواف خانه خدا کند و تا ده بار بـرا  یکس فرمود: همانند

 ثواب ده حج مقبول(. یعنی)

 ك ماه روزه گرفتن و اعتکاف در مسجد الحرامیباالتر از 

ه ْه  َّ مَعونَةَ الُْسلِمِ خَإِصوَُ: يكا   بانا ر وََ اهللِم ِِّ إِ: الوادق اإلمام

 1«الْسجد الحهامِ يهِ فام شَْهِ واعتكافْمِن ص مجهاًعظَمُ مَو

ـ فرمود: به  یم پدرمان رسول خدا بهتـر و   یبـر خواسـتن، پاداشـ    یمسـلمان  ياری

       ( در مسـجد الحـرام و اعتکـاف نمـودن     ی  مـاه روزه گـرفتن )مسـتحب   یتر از  بزرگ

 در آن دارد.

ـ یدر جهت رفع مشکل بـرادر د  یات آمده است که اگر کسین در روایهمچن خـود،   ین

ـ ز ياو پـاداش هـا   يموفق نشـد، بـاز هـم بـرا     یرا کرد ول تالش الزم     در نظـر   يادی

 شود. یگرفته م

 امتیدر ق یاندوه زدائ -3

محشر است  يژه صحراین مواقف انسان، هنگام مرگ به بعد به ویاز هولناک تر یکی

ـ نما ید مـ ید و تأکین مطلب را تأئیز ایۀ مأثوره نیات و ادعیم، روایکه قرآن کر د و بـا  ی

کوشـد تـا انسـان را از     یدهد، مـ  یمختلف به انسان م يکه در قالب ها ییدارهاهش

ـ ی یأمـن الهـ   يامت، بـه سـرا  یق يراه نجات داده و از صحرا یچارگیخسران و ب  یعن

 کند. ییدان راهنمایبهشت جاو

جاد یا ين راه هاین و کار آمدتریاز بهتر یکیم یرس یجه مین نتیات به ایروا یبا بررس
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ـ یمش در آن سرا، برخورد مناسب با برادران دت و آرایامن و تـالش همـه جانبـه در     ین

 باشد. یها م آن يازهایجهت رفع ن

سَ اهللُ عَقهُ كُهَب اآلخِهَةِ وخَهَجَ نَفَّسَ عَن مُؤمنٍ كُهبَةً نَفِِّ : مَنالوادق اإلمام

 1« الفؤاد ثلٍ مِن قَبهِ  وهو

آخـرت نجـات    يهـا  ياو را از گرفتارنجات دهد، خداوند  يرا از گرفتار یهر که مؤمن

 سازد که دلش آرام و مسرور است. یاز قبر خارجش م یبخشد و در حال یم

واتِهدَةً   نَ كهبهة، ْعَقهُ ثَالثاً و َبع وجلِِّ : مَن اَعَا َ مؤمِقاً نَفَّسَ اهللُ ع ِِّيّالقب

شاََلُ القهاسُ  تَي ُ ْت :قاَ .يهِ العُظْنَ كَهبَةً عقِدَ كُهَبِِْنِ و َبعْثِقتَاا وْالدُن يفِ

 2«نفُسُِْمأبِ

ـ که مؤمن را )در جهت رفع حاجتش(  یکس کنـد خداونـد بـزرگ، هفتـاد و سـه       ياری

گـر هنگـام   ید یا باشد و هفتاد و دو سختیدر دن یکیدارد، که  یرا از او بر م يگرفتار

امـت کـه هـر    یروز ق یعنیکه مردم به خود مشغولند. ) یبزرگ و هنگام يها يگرفتار

 د(.ینما یرفتار اعمال خودش است، خدا او را کم  مکس گ

 محشر يت و آرامش در صحرایامن -4

 يَّمدخَلَ عَلفَهَتاً ومَن  يَّمدخَلَ عَلمُؤمِنٍ فَهَتاً فَصَد  يدخَلَ علم: مَن يّالقب

 3«امَةِْومَ الصين ْجاءَ مِنَ اآلمق ،فَهَتاً فَصَد اَنَّخَِْ عقِدَ اهللِ عْداً

گرفتـه   يا شاد کند، مرا شاد کرده و هر که مرا شاد کند، از خدا عهـد ر یهر که مؤمن

 اند. تیباشد که در امان و امن یامت از زمرۀ کسانیاست که در ق
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، فَهُْكِهَ عِقهدَ ُ   اهلل عبهد  يبه مقاَ: كقهتَ عقهد    ،هْبمعَن  ،هيا ِ بنِ  َدِتَقِِّ

الْؤمِنَ مِن قَبهِ  خَهَجَ مَعَهُ  ذا بَعَ َ اهللُإ: فصاَ...  جِبُ مِن تَصِّهِ،يالْؤمِنُ وما 

امَهةِ، قهاََ لَههُ    ْوم الصيمِن اَهواَِ  ءتؤالْؤمِنُ هُ يفَكَُّْا رَم –هُ اَمامَهُ مُصدُيمِثاََ 

، فَْها  وَجَهلِِّ الكَهامَةِ مِنَ اهللِ عَه ِِّ  بشِه بالسُهورِ ومالِْثاََ: ت نَج َع وت نَح َ  وَ 

 اهللِ عه ِِّ  يديه نُ ْصِهفَ بَه  ي يتِِّمِنَ اهللِ  بحانَهُ ت الكهامَةِبَشِّه ُ بالسهورِ وي اَُ ي

صُهوَُ لَههُ   ْالِْثهاَُ اَمامَههُ، ف  الجَقَّهةِ و  يلإأمهَ به يو ،هاًْسيحا ِبُه تِساباً يو وجلِِّ

بالسههورِ   يمها زِلهتُ نُبَشِّههُن    ،يمن قبه يرَتِْ َ اهللَ نِعمَ الخارِجُ مَع :الْؤمِنُ

اَنا السُههُور   صُوَُ لهُ الِْثاَ:ْنتَ؟ فَمكا َ، فََْن  يتِِّ، توجلِِّ والكهامَةِ مِنَ اهللِ ع ِِّ

 1«كَ.ألُبشِِّهاهللُ  يا؛ خَلَصقِْالدن يمنِ فؤ َ الُْْاَخِ ياَدخَلتَهُ عَل يالْ

ان یبودم که سخن از مؤمن و حقوق واجب او به م د نزد امام صادقیگو یر میسد

کـه   یکند، همراه او تمثال یث مکه خداوند بندۀ مؤمنش را از قبر مبعو یهنگام... آمد،

از  یکیشود؛ و چون آن شخص مؤمن با  یافتد، از قبر خارج م یش او به راه میشاپیپ

ـ گو یامت روبرو شود، آن تمثال به او میترسناک روز ق يها يدشوار ن و ید: انـدوهگ ی

ن باشـد  یوسته چنیبشارت باد؛ و پ يشان مباش! تو را به سرور و بزرگداشت خداوندیپر

 یمـ  یدگیبه حسـاب او رسـ   یستد، آنگاه خداوند به آسانیشگاه خداوند بایآنکه در پ تا

که آن تمثـال در   یبهشت ببرند،  درحال يدهد که او را به سو یکند و سپس فرمان م

د: رحمت حق بر تو باد، تو چـه خـوب   یگو یمؤمن قرار دارد. مؤمن به او م يش رویپ

و  يو همـواره مـرا بـه شـاد     يبا من همراه شـد نجا( یکه از قبر )تا به ا يبود یهمدم

افتم. اکنون )به من بگو کـه(  یدست  يداد ی، به آنچه که مژده ميکرامت بشارت داد
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هستم کـه   يو سرور ید: من همان شادمانیگو ی؟ تمثال در جواب مؤمن میستیتو ک

د یسرور آفرو  ی، خداوند مرا از آن شادمانیداشت یخود ارزان ینیا ( به برادر دیتو )در دن

 تا تو را شاد کنم.

 در بهشت یفرمان روائ -5

ـ راه پ یمؤمنو کار گشا نه تنها به بهشت اله ن درجـات  یکنـد، بلکـه از بـاالتر    یدا مـ ی

 ز برخوردار خواهد بود.یبهشت ن

مَهن   ي َّ مِهن عبهاد  م :يو ه م يله إِ وجلِِّ اهللُ ع ِِّ يوتَم: جعفه يبمعَن 

مها نِله َ   و !ا رَبِّيه  :يفصهاَ مو ه   .الجَقَّهةِ  ياُتَكُُْهُ فِفَ ،بالحَسَقَةِ يَّإِلتَصَهَّبُ ي

 1و لَم نُصضُ.مت ْقُض ،قضاءِ تاجَتهِ يهِ الُْؤمنِ فْخِممَعَ  يْشي الحَسَقَة؟ قاَ:

از بندگان من با انجام حسنه به  یفرستاد: برخ ین وحیچن یخداوند بزرگ به موس

گفـت:   یدهم. موس یم یروائ ند و من در بهشت به آنان فرمانیجو یمن تقرّب م

ـ بـرآوردن ن  يخود برا ینیست؟ خدا فرمود: با برادر دین حسنه چیپروردگار من! ا از او ی

 ا نشود.یاز برآورده شود و ین نیافتند، خواه ا یبه راه م

اهلل  مهخدَم إِتِِّ ،مِن لُطف  ءياهللِ بِش يخا ُ فِملطَفَ معَبدٌ  يمَّتم ي: ما فيّالقب

 2جَقَّةِ.مِن خَدَمِ ال

خود را مورد لطف قرار دهـد، مگـر    ینیخداوند، برادر د يرضا يست که براین يبنده ا

 گمارد. یاز خادمان بهشت را به خدمت او م ین که خداوند )در آخرت( خادمیا

 گرانیاز دیدر رفع ن یتوجه یب يامدهایپ
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ـ ید يکه ذکر شـد، آمـوزه هـا    يفوق العاده ا يق هایعالوه بر تشو  يهـا  امـد ی، پین

نهـد و در بـر آوردن    یت نمـ یـ گـران اهم ید يازهایکه به ن یمسلمان يرا برا يناگوار

 م:یکن یاز آنها اشاره م یورزد، ذکر کرده اند که به برخ یحاجات آنان تعلل م

 ده شدنیخائن نام -1

 يخِوانهه فه  إْا رَجُلٍ مِن اَصحابِقا اِ تَعا َ بِهه رَجُهلٌ مِهن    يّ: اَالوادق اإلمام

بهو  مقهاَ   .نْفَصَد خا َ اهللَ ور هولَهُ والْهؤمق   ،ْا بِكُلِّ جُْدِ ِْبالِ  فيفَلَم  ،تاجةٍ

ه ْه ممن؟ قاَ: مِن لَدُ  ْوالْؤمق :بِصَولِ َ يما نَعقِ :اهلل عبد يبألقُلتُ  :هٍْبو

 1« آخِهِهم يلإ نَْالْؤمق

از برادرانش از او طلب کم  و حاجت کنـد   يگریهر کس از اصحاب ما که شخص د

رساندن به او اقـدام نکنـد، بـه خـدا و رسـول خـدا و        ياریاو با تمام توان در جهت  و

د: به امام عرض کردم مقصود از مؤمنـان  یگو یر میانت کرده است. ابو بصین خیمؤمن

 شان .ین این تا آخریر المؤمنیهستند؟ فرمود: از زمان ام یچه کسان

قاصِحُهُ، فَصَد خا َ يتاجَةٍ فَلَم  يمِنِ فؤه الْْخِممَعَ  ي: مَن مَشالوادق اإلمام

 2«اهللَ ور ُولَهُ

ر خواه و دلسوز او نباشد، به یخ یاش قدم بردارد ول ینیهر کس در رفع حاجت برادر د

 انت کرده است.یخدا و رسولش خ

دارد کـه نسـبت بـه او     یبه شخص یاست و شدت آن بستگ يدرجه بند يانت داریخ

و  یزتر باشـد، درجـه سـخت   یتر و عز هم تر، بزرگشود؛ هر چه آن طرف، م یانت میخ

                                                 

 .287، ص 71.بحاراالنوار، ج 1
 ..یمان2



  207 معیشت در زندگی دینی  88ان ره توشه ماه مبارک رمض                     

نکردن از برادر مسـلمان )در صـورت    ییات، کارگشایشتر است. در روایانت بیخ یتلخ

ا یـ ن داشـته شـده اسـت، آ   یانت به خدا و رسـول و مـؤمن  یبر حل مشکل او( خ ییتوانا

 ن ها هستند؟!یزتر از ایعز يموجود

 ن شدن یمزدور دشمنان د  -2

عِقِههُ  يتاجَتههِ فَلَهم    ينِه وا تَعا َ بِه فِإِخومِن  منا  رَجُلعتقا ْمِن ش ا رَجُلِْيّم

 1«به بْاعِِّْْعدائقا لمبِصَضاءِ  يابتال ُ اهللُ نعال ،صدريوهُوَ 

ـ   ینزد برادر مؤمنش برود و از او حاجت یاگر مؤمن بـا وجـود    یکـ یآن  یطلب کنـد ول

تعال او را مبتال به برآوردن حوائج در رفع مشکلش، به او کم  نکند، خداوند م یتوانائ

 د.ین عمل، او را عذاب نمایکند؛ تا با ا یدشمنان ما م

 اعالم جنگ با خدا  -3

 :يه نبارك ونعاللِِّ: قاَ القاَ ر وَ اهلل

 2«الْؤمن... يعبد يمِن آذ يأذ  بحهبٍ مِقِّي 

ؤمن مرا : از قول خداوند نقل کرده است که فرمود: آن کس که بندۀ مامبر اکرمیپ

 د.ینما ین کار( اعالم جنگ با من میدهد، )با ا یآزار م
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 قطع رشتۀ دوستی و والیت خدا با او  -4

بَعهضِ   يهاً بهه فه  ْخوانهه مسهتج  إهَ رَجُلٌ مِهن  ْلإ: مَن قَوَدَ الوادق اإلمام

 1«يةَ اهللِ نبارك ونعاليه، فَصَد قَطَعَ وتْصدِرَ عَلَي  مجِه ُ بَعدَ يتوالِه فَلَم م

ش به او مراجعه کند یها يرفع گرفتار ياش برا ینیاز برادران د یکیکه  یهر شخص

به او را دارد، او را کم  نکنـد، پـس همانـا رشـتۀ      یخدمت رسان ینکه توانائیو او با ا

 ده است.یخدا را از خود بر یت و دوستیوال

ت خدا یوال ا اگریخداوند همراه است و  یت و سرپرستیا با والیانسان  یلحظات زندگ

 ین آن خواهد بود کـه قـرآن مـ   یگزیطان جایت طاغوت و شیاش نبود، وال یدر زندگ

اللَّهُ وَلِيُّ الَّْينَ آمَقُوا يُخْهِجُُْمْ مِنَ الظُّلُْاتِ إِلَى القُّورِ وَ الَّْينَ كَفَههُوا  » د:یفرما

 (257بقره/ ) ...« لُْاتِمِنَ القُّورِ إِلَى الظُّمَوْلِْاؤُهُمُ الطَّاَُوتُ يُخْهِجُونَُْمْ 

ـ    -5 ـ  یسبك شمردن مؤمن، سبك شمردن امامـان معصـوم و ب        یحرمت

 به خدا

ما لَكُهم   :نا تاضِهٌمقاَ: قاََ لَقِفَهٍ عقِدَ ُ و اهلل عبد يبمهارو  عن  يبمعن 

  ملِوَجههِ اهلل   ه رَجٌهلَ مِهن خُها ها ُ فَصهاَ: مَعهاذ     ْه لإفَصامُ  :قاََ ؟و َ بِقافِِّنَستَخ

، فَصهاََ  ي تَخَفَّ باتَدٌ مَن منَّ َ إِ ،يبَل . فَصاَ:مهِكَمءِ مِن يو بَشَمنَستُخِفَّ بِ َ 

ونَحنُ بِصُهبِ  –لم نَسَْع فُالناً  حَ َ اُوَيوَ :فَصاََ  . تَخِفَّ بِم  ملِوَجهِ اهلل  مَعاذ

واهللِ مها رَفَعهت    تُ.ْْعملٍ؛ فَصَد وَاهللِ ْقَدرَ مِ ياِتِْلقِ صوَُ لَ :يوهُوَ  –الجَحفَة 

 قا اِ تخَخَفَّ وتُهمُةَ اهلل عه ِِّ ْومَن اِ تَخَفَّ بِْؤمنٍ فِ ،بِه رم اً ولَصَد اِ تَخفَفتَ به
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 1«وجلِِّ

بودم که به چنـد تـن فرمـود: چـرا      د: من در خدمت امام صادقیگو یابو هارون م

گفت:  ان جمع بلند شد ویاز م یخراسان يد؟ سپس مردیکن یشما ما را سب  و خوار م

م و آن را یتوجّه باشـ  یاز اوامر شما ب يزیا به چینکه به شما یم از ایبر یبه خدا پناه م

که مرا سـب    یهست یاز کسان یکیتو خود  يفرمود: آر یم. امام علیسب  انگار

که شـما را سـب  شـمارم.     نیبرم از ا یگفت: به خدا پناه م ی؛ مرد خراسانيشمار یم

 یم به تو مـ ی  حجفه بودیکه ما نزد یوقت یفالن يدیا نشنیآبر تو!  يامام فرمود: وا

ام؟ و بـه   ل سوار مرکب خود کن که به خدا قسم وامانـده ی  می یگفت: مرا تا مسافت

 ي، او را سب  شـمرد يبه او نداد یچ پاسخیو ه يخدا سوگند تو به او نگاه هم نکرد

ع یخـدا را ضـا   را سب  شمرد، ما را سب  شمارده اسـت و حرمـت   یو هر کس مؤمن

 نموده است.

رسـاند و از طـرف    ین مـ ی  مؤمن را در نگاه معصـوم یت فوق، شکوه و حرمت یروا

 ییو گـره گشـا   ییکـه در کـار گشـا    یر شـدن آن بزرگـواران را از کسـ   یگر دل گید

 کند. یبه هر جهت هستند را بازگو م يازمندان و ارباب رجوعان سست و بارین

 يشـتر یت فوق مراقبـت ب یدن روایمندِو مؤمن پس از شنس، توان گر و ثروتیکارمند، رئ

 یرا که مـ  يگر کاریازمندان خواهد داشت. دیردستان و نیخود با ز ياز نوع برخوردها

گر یکند، د یقه انجام دهد، به فردا و فرداها موکول نمیتواند امروز و در عرض چند دق

ازمند را برطرف سازد، بـا تمـام   ین  یا کارخانه بتواند غم و اندوه یا اداره یاگر در بازار 

ـ اول ینـاکرده  موجبـات آزردگـ    يدهد تا مبـادا خـدا   یوجود آن را انجام م ـ اء دی     ن رای
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 فراهم سازد.

 يعذاب اخرو -6

صضِْا لَهُ، يقَضائِْا فَلَم  يصدِرُ عَليتاجَةٍ  يخُو  فِمنا ُ م: مَن الوادق اإلمام

 1«و مُعََّْباًم لَهُ  امة، مَغفُوراًْوم الصي يلإ  قبه يقْش فيهِ شجاعاً ْ َلَّط اهللُ عَلَ

ـ یتواند آن ن ید که او میاینزد او ب يازیرفع ن يکه برادرش، برا یکس  یاز را برآورد، ول

او را بگـزد.   يامت پایکند که در قبر تا ق ین کار را نکند، خداوند ما را بر او مسلط میا

 « ب.ا معذّیده باشد یامت آمرزیت در قیخواه آن م

کـاران وجـود    گنـه  يکه در قبر برا ییل بر آن است که عذاب هایت فوق دلینکته: روا

را یشود؛ ز می اش وارد یکر مثالیشود، بلکه بر پ یشان وارد نم یکر جسمانیدارد، به پ

دن انگشت یکه گز یشود در صورت یل به خاک میتبد یبدنو در گور رفته پس از مدت

 ست.ن شده ایامت معیپا تا روز ق

 

                                                 

 .194، ص 2.یمان، ج 1



  211 معیشت در زندگی دینی  88ره توشه ماه مبارک رمضان                    

 

 

 موضوع هفدهم: 

 ت انفاق(ی)اهمبا فقراء؛ حوزه انفاق  ءایاغن ي رابطه

 

 

 اصل انفاق 

ـ گر افـراد بـه و  یبه د ین اسالم در حوزۀ کم  رسانیکه د یگر از دستوراتید یکی ژه ی

اصـل   سـازد،   یازمندان مطـرح مـ  یتوانگران با ن ي ازمندان و در ارتباط با نوع رابطهین

 باشد. یم« انفاق»

اسـالم   يو مکتب اقتصـاد  یاست اجتماعیدر س یتین اصول تربیاز مهم تر یکینفاق ا

ـ انسـان و و  یرنده همه جوانب زنـدگ ی، مهم و فرا گيشه ایر یاست، اصل ران کننـدۀ  ی

ـ و ما یت و نـوع دوسـت  یسر شار از ارزش ها و پر بار از انسان یاتیتکاثر و سازندۀ ح ه ی

 رشد و قوام توده ها.

 مقصود از انفاق:

ان مردم ینکه مال را در میدن مال و نگاه نداشتن آن و این جا، بخشیمراد از انفاق در ا



  212 معیشت در زندگی دینی  88ره توشه ماه مبارک رمضان                    

ازمندنـد تـا در مقاصـد    یاست که به آن ن یبه گردش در آوردن و پرداختن آن به کسان

تـا   ید اجتماعیمف يا دادن آن به سازمان هایش، مصرف کنند، یستۀ خویگوناگونو شا

 1و مطلوب به کار برند. یعال يدن به هدف هایرس يبرا

 ت انفاقیاهم

و نقـش و سـازنده    يشه این اصل ریت ای، اهمین نورانیات قرآن و احادیبا تدّبر در آ

شود که  یآشکار م یکند؛ و بر هر مسلمان یدا مین تبلور پیتکامل آفر يآن، در اقتصاد

سبت به ، نیاز جهات یاست که حت یو اصول عمل یف اسالمین تکالیانفاق از بزرگ تر

 گسترده تر دارد. يژرف تر و دامنه ا يگر اصول، اثرید

 حیتسب يا نخ دانه هایانفاق 

افت که انفـاق همچـون نـخ    یم ی، در خواهینیبه دستورات د یهر چند اجمال یبا نگاه

 يدا کـرده و خـود  یـ رسوخ پ ینیدستورات د يح است که در دانه دانه یتسب يدانه ها

 نشان داده است.

ح یتسـب  ينجا حکم دانه هایاز دستورات که در ا ين ادعا به پاره این اروشن شد يبرا

 م تا نقش پر رنگ انفاق در آن ها روشن شود:ینگر یرا دارند، م

 نماز -

که در آن به نماز دعوت شده است، بالفاصله در کنار نماز، سخن از زکـات   یاتیاکثر آ

 ان آمده است:یبه م یو انفاق مال

 (43)بقره/«  الةَ وَ آنُوا ال َّكاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الهَّاكِعْنوَ مَقُْْوا الوَّ   -

                                                 

 .665، ص 5ج الحیاة،. 1



  213 معیشت در زندگی دینی  88ان ره توشه ماه مبارک رمض                     

وَ مَقُْْوا الوَّالةَ وَ آنُوا ال َّكاةَ وَ ما نُصَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَْْهٍ نَجِدُو ُ عِقْدَ    -

 (110بقره/« )اللَّهِ إِ َّ اللَّهَ بِْا نَعَْْلُو َ بَوْه

وا وَ عَِْلُوا الوَّالِحاتِ وَ مَقامُوا الوَّالةَ وَ آنَوُا ال َّكهاةَ لَُْهمْ   إِ َّ الَّْينَ آمَقُ   -

 (277بقره/« ) مَجْهُهُمْ عِقْدَ رَبِِّْمْ وَ ت خَوْفٌ عَلَِْْْمْ وَ ت هُمْ يَحْ َنُو 

که در حال رکوعو نمـاز،   7ن یرالمؤوووونیم از انفاق منحصر به فرد امینکه قرآن کریجالب ا

د نموده و انفاق در حال رکوع را به عنوان نشانه ید، تمجید را به سائل بخشانگشتر خو

ان داشـته اسـت و بـه    یت بر مردم پس از رسول خدا بیصاحبان وال ياز نشانه ها يا

ت و خالفـت آن  یـ ص بـر وال یزان، متضمن تنصـ یر المیدر تفس ییان عالمه طباطبایم

 1باشد.  یحضرت م

و َ وَ رَ ُولُهُ وَ الَّْينَ آمَقُوا الَّْينَ يُصُْْهو َ الوَّهالةَ وَ يُؤْنُه    إِنَّْا وَلُِّْكُمُ اللَّهُ  

 (55مائده/« )ال َّكاةَ وَ هُمْ راكِعُو َ

ـ ان اسـت. ز یشتر نمایت انفاق بیاهم ،ه فوقیدر آ را اقامـۀ نمـاز در وسـط دو عنـوان     ی

 مربوط به انفاق قرار گرفته است.

ـ  یئله فوق آمده است که سایدر شأن نزول آ شـد، در مقابـل مـردم     یوارد مسجد النب

نـوا نکـرد،   یبـه آن ب  یتوجه یان کسیستاد و از آنان درخواست کم  نمود، از آن میا

که مشغول نماز بود، در حال رکوع، انگشتر خود را به سائل  یدر حال یحضرت عل

 د.یه فوق نازل گردین بخشش آیم اید، پس در تکریبخش

اسـر، جـابر بـن    یمانند ابن عبار، عمـار   امبریاصحاب پفوق را ده نفر از  يماجرا

ـ در ا یعه و سـن ینقل کرده اند و ش... ، ابوذر، انس بن مال ، بالل ويعبدا  انصار ن ی

                                                 

 .5، ص 6المیزان، ج . 1



  214 معیشت در زندگی دینی  88ره توشه ماه مبارک رمضان                    

 1شأن نزول توافق دارند.

ـ یب ير خم، برایدر غد امبر اکرمیپ ـ آ یان مقام حضرت عل ه فـوق را تـالوت   ی

 2فرمود.

 همراه است. ،در کنار نماز و با نماز ازمندانینکه انفاق به نیجه اینت

ـ افـت کـه در اد  یم یقرآن در خواه یات نورانیعالوه بر آنچه ذکر شد، با توجه به آ ان ی

 سابقۀ همراه بودن را داشته اند:« نماز و زکات»ز یگذشته ن

 ياً وجعلقّْنب يالكتاب وجعلق ينانآاهلل  عبد ينِِّإ :قاَ : یسیحضرت ع

 «اًّْة ما دُمتُ تَوبالولوة وال ك ينصاومن ما كقت ويممباركاً 

ه كا  صادق نِِّإل ْ ْاعإالكتاب  ي: واذكه فالوعدصادق  لیحضرت اسماع

ه ة وكا  عِقد ربّوهلَهُ بالولوة وال كمأمُه ياً وكا َ ّْالوعد وكا  ر وتً نب

 «اًّْمَهض

قام إهات وْْم فعل الخْلإقا ْوتممهنا وأْدو  بية ئّْموجعلقاهم ا گذشته: یانب

 «نية وكانوا لقا عابدوتاء ال كيإالولوة و

ازمندان، در یبه ن یدگیم که انفاق و رسیرس یجه مین نتیبا توجه به آنچه گذشت به ا

 ست.ین یباشد و از آن جدا شدن یهمراهِ در حال رکوعو نماز م یکنار نماز، با نماز و حت

 روزه  -

ط یشـرا  يگـر دارا ید يعبـاد  یط وجوب و صحت، همانند هر عملیروزه عالوه بر شرا

 باشد. یط کمال میقبول و شرا
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شـتر در روزه، روزه بـودن   یب یط کمال مانند: معرفت به فلسفۀ روزه، تحمل سختیشرا

 .... ستند، انجام مستحبات و ترک مکروهات روزه ویکه روزه ن یدر جمع

شود.  یروزه م يط فوق سبب بهتر کامل تر شدن عمل عبادیعمل به هر کدام از شرا

  از آنها روزه، مقبول یاست که در صورت فقدان هر  یطیط قبول روزه، شرایاما شرا

 –که شـخص امسـاک دارد    یط را در مدتین شرایاز ا یحضرت حق نخواهد شد. برخ

ـ د انجام یبا –از اذان صبح تا اذان مغرب  ـ ا تـرک نما ی ـ د. ماننـد: پره ی ز از خـوردن و  ی

 .... دن ویآشام

ان ماه مبـارک رمضـان و در شـب    یاست که پس از پا يبه گونه ا طیاز شرا یاما برخ

شـود و   ی  ماه روزه گـرفتن مـ  ی یشود، عمل به آن باعن قبول ید فطر واجب میع

ـ قـرار نگ  یگردد کـه روزه شـخص ،مقبـول درگـاه الهـ      یترک آن باعن م رد؛ و آن ی

 است.« زکات فطره»پرداخت 

 یباشد و بـر کسـان   ید فطر میروز ع   مرتبه و درین نوع زکات هر سال، یپرداخت ا

 ن آن را داشته باشند.یا امکان تأمیخرج سال خود  یعنیر نباشند؛ یواجب است که فق

 (14/یاعل) « قَدْ مَفْلَحَ مَنْ نَ َكَّى»د: یفرما ین باره میم در ایقرآن کر

 ت است که حضرت فرمودند:یروا ۀ فوق از امام صادقیل آیدر ذ

مِن نَْامِ الوَالةِ،  يّالقَب ي َّ الوَلوةَ عَلمعطاءُ ال َكاةِ كَْا إِلوُوم  َّ مِن نَْامِ اإِ

ذا إِذا نَهَكَْا مُتَعَهدِّاً وت صَهالةَ لَههُ    إِةِ فاَل صَومَ له، وؤَدِّ ال كيهُ مَن صامَ ولَم ألنِِّ

 1.يّبِالق ينَهَكَ الوَالةَ عَلَ

زکـاتِ فطـره اسـت. همـان      روزه، دادن یط قبولیفرمود: همانا از شرا امام صادق
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که  یرا کسینماز است؛ ز یط قبولیدر نماز، از شرا امبر اکرمیگونه که صلوات بر پ

ن کار را عمدأ انجـام دهـد، روزه   یکه ا یزکات فطره ندهد را در صورت یرد ولیروزه بگ

را در  امبریـ شود، همان طور که اگر صـلوات بـر پ   یدر نامۀ عملش منظور نم يا

 او محسوب نگردد. يبرا يد، نمازنماز ترک کن

 شود. یجه، روزه هم، با انفاق و کم  به مردم، مورد قبول حضرت حق میدر نت

 حج: -

 یسـت، قربـان  یاز واجبات حج تمتع که در صورت انجام ندادن، حج مورد قبـول ن  یکی

 باشد. ی( در )منا( ميکردن )هد

 يداریـ خر يالاقل گوسفندا ید شتر، گاو و یکردن با یقربان يو مشخص است که برا

 ی، عـالوه بـر قربـان   ین واجـب الهـ  یا ياز فلسفه ها یکیگردد.  یشود و سپس قربان

 1ازمندان است.یکردن، انفاق به فقرا و ن

را سـه قسـمت    یه آمده است که زائران خانۀ خـدا، گوشـت قربـان   یعلم يدر رساله ها

ازمنـدان  یرا بـه ن  یبخش را به مؤمنان و یرا خودشان استفاده کنند، بخش یکنند؛ بخش

 2بدهند.

 د:یفرما ین باره میز در ایم نیقرآن کر

 (28حج/« )فَكُلُوا مِقْْا وَ مَطْعُِْوا الْبائِسَ الْفَصْه...  

 (36حج/) ...«فَكُلُوا مِقْْا وَ مَطْعُِْوا الْصانِعَ وَ الُْْعْتَه  
عـالوه بـر درر     واجب مطرح است، یکردن که در حج به عنوان  یجه، قربانیدر نت

                                                 

 .صهباق حج، جوادق آملی. 1
 .281فلسفه و اسرار احکام، ص . 2
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شـهادت در راه خداونـد، درر کمـ  بـه      يبـرا  یو گذشت و آمـادگ  يثار و فداکاریا

 1آموزد. یازمندان و مستمندان را به ما مین

 جهاد -

ت اسـالم و  یـ ن است که در صدر اسالم موجـب تقو یاز ارکان د یکیجهاد در راه خدا 

 د.یانتشار آن به مناطق مختلف گرد

ـ باشـد و در فـروع د   یات اسـالم مـ  یضـرور از  یکیواجب بودن جهاد  ز کمتـر  یـ ن نی

کـه   يادیات زید قرار گرفته است. عالوه بر آیهمانند جهاد مورد توجه و تأک یموضوع

ط و احکـام  یت، حدود، شـرا یدر مورد اهم يادیات زیرامون جهاد نازل شده است، روایپ

 وارد شده است. نیآن از معصوم

فتحهه اهلل   ،ةبهواب الجقِِّه  مالجْهاد بهاب مهن      ِِّفإ باره جهاد فرمودند: در یّعل

 2«يوهو لباس التصو ،ائهْولملخاصّة 

ـ دوسـتان و  يبهشت است کـه خداونـد آن را بـرا    ياز درها يجهاد در ش یخـو  ي ژهی

 باشد. یگشوده است و آن، لبار تقوا م

 يزند، در کنار آن، به مسأله  یم هر جا حرف از جهاد و جنگ و جبهه میاما قرآن کر

ـ نما یز اشاره مـ ین یو انفاق مال يماد جهاد از ارتبـاط تنگاتنـگ    ید کـه خـود حـاک   ی

 دارد. یجهاد با انفاق مال ي مسأله

 د:یر توجه نمائیات زیبه عنوان نمونه به آ

...«   َبْلِ اللَّههِ   وَ مَنْفِصُوا في... وَ قانِلُوهُمْ تَتَّى ت نَكُو َ فِتْقَةٌ وَ يَكُو َ الدِّينُ لِلَّهِ

 (195و  193ه/ بقر)

                                                 

 .109، ص 14تفسیر نمونه، ج . 1
 .14، ص 15ايل الشیعة، ج وس. 2
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که خداوند، جهـاد در   ید: هنگامیگو یان میف مجمع البیر شریدر تفس یمرحوم طبرس

و »جهاد پرداخـت و فرمـود:    يراه خدا را واجب ساخت، به دنبال آن به ذکر انفاق برا

 د.ین مصرف کنیجهاد در راه د يخود برا ياز مال ها یعنی« ل اهللْ ب يانفصوا ف

عظهم  منفسهْم  مموالْم وأل اهلل به ْ ب يوا وجاهدوا فن آمقوا وهاجهيالْ  -

 1«ولئ  هم الفائ و مدرجة عقد اهلل و

نفسهكم  مموالكم وأالجْهاد به   ياهلل! اهلل! ف...  د: یفرما ین باره میز در این یعل

 «ل اهلل...ْ ب يلسقتكم فمو

 2...«خدا را! خدا را! درباره جهاد در راه خدا با مال و جان و زبان » 

 خورد. یبه چشم م یانفاق به خوب یز، پر رنگیجه در جهاد و جبهه نیدر نت

شـود کـه    یده میت انفاق به وضوح دین اهمید يعالوه بر آنچه گذشت، در آموزه ها

 م:یکن یاز آنها اشاره م يبه پاره ا

 اءیاز اهداف بعثت انب یکیانفاق   -1

 3«لم نبع  لجْع الْاَ ولكن بعثقا تنفاقه : يّالقب

ـ انفـاق آن مبعـوث گرد   يم، بلکه برایجمع مال مبعوث نشده ا يامبران(، برایپما ) ده ی

 م.یا

 4«جْع الْاَ...م  م يَّلإ يوتمما  : يالقب

 ...«ده است که مال جمع کن ینرس یبه من وح»

                                                 

 .تفسیر مجمع البیان، ذيل آيه مذکور. 1
 .677، ص 5الحیاة، ج . 2
 .667یمان، ص . 3
 .47، ص 69بحاراالنوار، ج . 4
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 مانیانفاق از ارکان ا -2

تْ ْه تْ قُلُهوبُُْمْ وَ إِذا نُلِ إِنََّْا الُْْؤْمِقُو َ الَّْينَ إِذا ذُكِهَ اللَّهُ وَجِلَ  م: يقهآ  كه

 (2انفال/ « ) رَبِِّْمْ يَتَوَكَّلُو   عَلَِْْْمْ آيانُهُ زادَنُْْمْ إيْاناً وَ عَلى
 (3)انفال/« مَِّْا رَزَقْقاهُمْ يُقْفِصُو َالَّْينَ يُصُْْو َ الوَّالةَ وَ   

مسه  الفضهل مهن    منفق الفضل مهن مالهه و  ممن من ؤالْ : يّعل اإلمام
 1«نوف القاس من نفسهمالقاس من شهِِّ  و يوكف كالمه

کـو،  یزه و حـالل باشـد، اخـالق او ن   یشت او پاکیاست که راه در آمد و مع یمؤمن کس

و  ییهوده گوید، از بیمال خود را )در راه خدا( انفاق نما يادیباطن و سرشت او سالم، ز

 د.یاف رفتار نمااو به مردم نرسد و با مردم با انص يکند، شر بد يخوددار ییپر گو

 عه بودنیش يانفاق از عالمت ها -3

، بالسخاءِ يتِِّعهفو  بخواَ شيعتقا ْْا شنِِّإبن جقدب! اا ي: الوادق ماماإل
 2«خوا ...البَْ لإلو

 ن نعمتیانفاق، بزرگتر -4

 3«عظم نعْةمطاعة اهلل،  ينفاق هْا الْاَ فإ  ِِّإ: يّعل اإلمام
 ن نعمت است.یترا، در راه خدا، بزرگ یدن مال دنیبخش

 صداقت و تعهد يانفاق، از نشانه ها -5

إِنََّْا الُْْؤْمِقُو َ الَّْينَ آمَقُوا بِاللَّهِ وَ رَ ُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَهْنابُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِِْمْ وَ   

                                                 

 693، ص 64بحاراالنوار، ج . 1
 281، ص 75یمان، ج . 2
 673، ص 5الحیاة، ج . 3
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 (15حجرات/ )  «  َبْلِ اللَّهِ مُولئِ َ هُمُ الوَّادِقُو   مَنْفُسِِْمْ في

 ندهیانسان از ترس و اندوه در احوال آ ییۀ رهایانفاق، ما -6

الَّْينَ يُقْفِصُو َ مَمْوالَُْمْ بِاللَّْْلِ وَ القَّْارِ  ِهًّا وَ عَالنَِْةً فَلَُْمْ مَجْهُهُمْ عِقْدَ رَبِِّْمْ وَ ت 
 (274بقره/ ) «  خَوْفٌ عَلَِْْْمْ وَ ت هُمْ يَحْ َنُو 

 یبهشت يها يمغفرت و روز -7

مُولئِ َ هُمُ الُْْؤْمِقُو َ تَصًّا لَُْمْ * يُصُْْو َ الوَّالةَ وَ مَِّْا رَزَقْقاهُمْ يُقْفِصُو َ  الَّْينَ 
 (4 -3انفال/ ) «دَرَجاتٌ عِقْدَ رَبِِّْمْ وَ مَغْفِهَةٌ وَ رِزْقٌ كَهيمٌ

 ین امتحانات و ابتالئات الهیو انفاق، از بزرگتر یامتحان مال -8

 «خهاج الدرهمإْم من ْشدّ علم ءيال اهلل العباد بشما ب : الوادق اإلمام
 ازموده است.یسخت تر از دادن مال ن يزیخداوند بندگان را به چ
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 موضوع هجدهم:

 (1ط انفاق ي)شراا با فقرا؛ حوزه انفاق یاغن ي رابطه

 

 

 ط انفاقیشرا

ـ   یعبادت محسوب مـ  یم با خداوند است و نوعیانفاق معاملۀ مستق  ن کـار یشـود؛ چن

ط و آداب خاص خود را دارد که در صورت فراهم بودن، مقبول درگاه ی، شرايارزشمند

 حضرت حق شده و ارزشمند خواهد بود.

 ده آل عبارتند از:ی  انفاق ایط ین شرایمهم تر

 مال یزگیپاک -1

 ي، ردّ پـا ياست که در تمام اعمال عبـاد  یاز اصول یکیو حالل بودن مال،  یزگیپاک

 شود. یم دهیآن به وضوح د

و زشـت شـناخته    یاسالم، منفـ  یدر مکتب نوران يمال، به قدر یو شبهه ناک ینا پاک

 ی، کوچ  و بـزرگ، بـا وجـود ناپـاک    یو اجتماع يفرد يچ عمل عبادیشود که ه یم
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 رفته نخواهد بود.یدرآمد پذ

 د:یفرما یمال در انفاق م یزگیم در رابطه با پاکیقرآن کر

وَ مَِّْا مَخْهَجْقها لَكُهمْ مِهنَ     ،قُوا مَنْفِصُوا مِنْ طَِّْباتِ ما كَسَبْتُمْيا مَيَُّْا الَّْينَ آمَ  

الْأَرْضِ وَ ت نَََُّْْْوا الْخَبْ َ مِقْهُ نُقْفِصُو َ وَ لَسْتُمْ بِآخِْيهِ إِتَّ مَ ْ نُغِْْضُهوا فْههِ وَ   

 (267)بقره/ « اعْلَُْوا مَ َّ اللَّهَ ََقِيٌّ تَْْد

كها   «: بات ما كسبتمّْنفصوا من طم  :يشهح قوَ نعال يف الوادق اإلمام

خهجوهها  ي  مرادوا م هلْوا  ما ة، فلّْه ّْالجاهل يالصوم قد كسبوا مكا ب  وء  ف

ب مها  ّْه خهجهوا مهن ط  ي  م تِِّإ ياهلل نعهال  يبأقوا بْها، فه  توهدّ ْموالْم لممن 

 1«كسبوا

 يزه ایپـاک  يزهایاز چ ؛بْتُمْمَنْفِصُوا مِنْ طَِّْباتِ ما كَسَ »ه یر آیدر تفس امام صادق

بـد   يت، مردمان به کسب و کارهایفرمود: در جاهل« دید انفاق کنیکه به دست آورده ا

گونه اموال را از  نیمان آورده اند، بر آن شدند تا ایکه به اسالم ا یپرداختند، هنگام یم

ن یل چنـ گران ببخشند؛ خداونـد متعـا  یخود دور سازند و آن ها را به عنوان صدقه به د

 ش انفاق کنند.یزۀ خویپاک يد و خواست تا از مال هایرا نپسند يکار

زنند و  یم يبه دست آوردن پول و دالر دست به هر کار ياز افراد برا یمتأسفانه برخ

درآمـد   به نـاک نبـودن کـار و حـالل بـودن     آنها ش يگذارند، برا یم یقدم در هر راه

 است پول است. آنان مهم يندارد؛ آنچه برا یتیچندان اهم

، يخواهد از راه حق و ناحق کردن ، رشوه و ربا، ظلم و کاله بردار یمد من درآیحال ا

 آنان ندارد. يبرا یگر؛ فرقیا از راه دیباشد ... غصب و سرقت و

                                                 

 48، ص 4کافی، ج . 1
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آرام کردن وجدان خودشان هم که شـده، بـا    ين گونه افراد، براینکه معموالً ایجالب ا

کننـد،   یمـ  يمتعدد ير و انفاق هایخ ياقدام به کارها ن درآمد ناپاک،یاستفاده از هم

ـ نکه شرط اول انفاق، طیافل از اغنند، یب یم یش خود، خدا را از خود راضیآنها پ ب و ی

 شود. یاست که انفاق م يحالل بودن در آمد

 و جاهل مقدس نما امام صادق

باشـد؛  او  يمرد روان شد تا خـود شـاهد کارهـا    یآن حضرت به صورت ناشنار در پ

د، دو یـ که صـاحب مغـازه نفهم   يو به گونه ا یمشاهده کرد که آن مرد به طور پنهان

ـ ز به همان ترتین ی  مغازه بقالیسپس از ... برداشت ی  نانوائیقرص نان از  ب، دو ی

حاضر شد و  نان و انار را به آن ناتوان  يمارین بیعدد انار سرقت کرد! پس از آن بر بال

 د و رفت.یبخش

 فرمود: يخلوت با او روبرو شد و به و یر جائامام د

، نان و انار یو بقال ییدم که از نانوایامروز د یده بودم، ولیتو را شن یف و خوبیمن تعر

؟ حضـرت  یسـت یل آن، چه بود؟ آن مرد به امام عـرض کـرد: تـو ک   ی! دليسرقت کرد

؛ امـا  یحمد باشـ امبرم. مرد گفت: به نظرم جعفر بن مینه و از خاندان پیفرمود: اهل مد

 !يخبر ین جدت رسول ا  بیف که با انتساب خود به رسول خدا، از دیح

ـ کـه از د  ییگـو  یامام فرمود: بله من جعفر بن محمد هستم، اما چگونـه مـ       ن جـدم  ی

 خبر ندارم؟

 حق به جانب گفت: خداوند در قرآن فرموده است: يافه ایمرد با ق

ِّئَةِ فَال يُجْ ىمَنْ جاءَ بِالْحَسَقَةِ فَلَهُ عَ   إِتَّ مِثْلَْا وَ   شْهُ مَمْثالِْا وَ مَنْ جاءَ بِالسَّْ

 (160انعام / ) «هُمْ ت يُظْلَُْو َ 

 .يشود چهار تا بد ی( م2×2=4دم و دو تا دو تا )یمن دو قرص نان و دو عدد انار دزد
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     شـود چهـل تـا     ی(  مـ 4×10=40در عوض آن، چهار تـا صـدقه دادم و چهـارده تـا )    

 و حسنه. یخوب

من  يتا حسنه برا 36جه ی؛ در نت36شود  یم میرا از آن چهل حسنه کم کن يچهار بد

 ماند. یباق

ـ بر تـو، ا  يند، وایحضرت به او فرمود: داغت به دل مادرت بنش کـه از   ین تـو هسـت  ی

     « صهْن إِنَّْها يَتَصَبَّهلُ اللَّههُ مِهنَ الُْْتَّ      ؛ خداونـد فرمـوده:   يآور یکتاب خدا سر در نمـ 

 (27)مائده/ 

و با مصرف غاصبانۀ آن، چهار گناه  يآن نان و انار، چهار گناه مرتکب شد يتو با دزد

 1.«ینکه چهل حسنه به دست آورده باشی، نه ايگر به آن افزودید

ْا مقْا هم ْنفصو  فأمههم اهلل به فمخْوا ما مالقاس   ِِّم: لو الوادق اإلمام
مههم اهلل به مها قبلهه   مْا ْنفصو  فأْوا ما مقْا هم اهلل فخمعقه ما قبله مقْم ولو 

 2«تقِِّ يقفصو  فيو خْو  من تقِِّأي يمقْم تتِِّ

 ل اهلل( بودنیسب یاخالص )ف -2

از نگاه دانشمندان اخالق، آن اسـت کـه انسـان قصـد خـود را در انجـام       « اخالص» 

جز تقرب به درگاه  يزه اید و انگیر خدا خالص نمایبه غ یختگیو آم یاعمال، از آلودگ

 3خدا نداشته باشد.

  عمـل را بـا   یـ ن صورت است کـه همـواره ارزش   یبه ا يبشر ياینظام حاکم بر دن

کـه کـار بـزرگ تـر،      یسـنجند. کسـ   یآن مـ « يو دشوار ی، سادگی، بزرگیکوچک»
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ـ گرفته و ارج ز يشتریدهد، پاداش ب یانجام م يده تریچیدشوارتر و پ هـم بـه    يادتری

 دارد. يساده تر و کوچ  تر، ارزش کمتر يشود؛ در مقابل، کارها یکارش گذاشته م

ـ ارهـا توجـه و عنا  ین معین ارزش اعمال بندگانش؛ به همـ ییز در تعیخداوند ن ت دارد، ی

سـتند، بلکـه در   یمنحصر بـه فـرد ن   يارهای، معیارها، در نظام ارزش الهین معیکن ایل

و  یرا از نظـر سـادگ   يکـار بنـده ا  نکه یش از ایت قرار دارند. خداوند پیدرجۀ دوّم اهم

 است.« تین»دهد و آن  یاعمال دخالت م یابیرا در ارز يگریار دیبسنجد، مع يدشوار

ـ زنـد   یم ي  کاریاست که به موجب آن، فرد دست به  يزه ایقصد و انگ« تین» ا ی

ـ تواننـد بـر اسـار ن    یکند؛ هر چند انسان ها نم یآن کار را ترک م ت افـراد، ارزش  ی

 ستند.یگر آگاه نی  دیات یند، چون آنها از افکار و نیانم يگذار

مٌ العَه »را او یگذرد واقف است؛ ز یآنان م ير انسان و آنچه بر دل هایخداوند بر ضما

ـ ی( است. به هم7)مائده/  «بِْاتِ الوُّدُور  يظـاهر  يش از آنکـه بـه نمـا   ین خاطر پ

        انجـام آن کـار    را بـه  ینگـرد کـه آدمـ    یمـ  یاعمال توجـه کنـد، بـه علـل و عـوامل     

 واداشته است.

 1يما نو ءيامه ات ولكلِِّّْعْاَ بالقْا األنِِّإ: يّالقب

 ابد.ی یت کرده است دست میت هاست و هر کس به آنچه نیارزش کارها به ن

جز  یانجام داده و هدف یزه الهیت خالص و انگیبا ن –چون انفاق  –را  ياگر فرد، کار

شود و  یاو نداشته باشد، انفاق او صالح و مقبول واقع م ت و تقّرب به درگاهیجلب رضا

ط یکـار، شـرا   یماننـد؛ شـدّت و بزرگـ    یبعد م يارهاین صورت است که معیتنها در ا

 رد.یگ یرد و پاداش متناسب، به منفق تعلق میگ یمدّ نظر قرار م... و یو مکان یزمان
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رد، عمل، هر اندازه یت نگخدا صور يرضا يبوده و کار برا یر الهیزه، غیکن اگر انگیل

 ندارد. یرد و پاداشیپذ یهم که باشد، خداوند نم یبزرگ و ستودن

 یق است که حتیدق يخدا به قدر یآموزد که نظام محاسبات یبه ما م ینید يها آموزه

از آن،  يزیخود انجـام دهـد و تنهـا در بخـش نـاچ      ي  عمل را برایاگر انسان تمام 

ـ  یخاص يا به عنوان مثال آن عمل را در فضایاشد، داشته ب یر الهیغ يزه ایانگ ا در ی

مردود « خداوند»شگاه یا انجام دهد تمام عملش در پیو ر ییخود نما يبرا ینیوقت مع

 خواهد بود.

 دارد: یان مین گونه بیت را ایت خلوص نیم اهمیقرآن کر

هِكْ بِعِبهادَةِ رَبِّههِ   اً وَ ت يُشْه فََْنْ كا َ يَهْجُوا لِصاءَ رَبِّهِ فَلَْْعَْْلْ عَْاَلً صهالِح  ... 

 (110کهف /) مَتَداً

ا رسول ید و عرض کرد: یامبر رسینزد پ یه فوق آمده است که شخصیدر شأن نزول آ

ن اعمال را فقط به یو ا... آورم یکنم و صله رحم به جا م یا  ! من در راه خدا انفاق م

نـد و  یگو ین اعمال من سخن مـ یاکه مردم از  یدهم، اما هنگام یخاطر خدا انجام م

 ن اعمال من چگونه است؟یشوم، اکنون ا یکنند، خوشحال م یش میستا

ـ ه فوق نازل گردینکه آینگفت، تا ا یسکوت فرمود و سخن امبر اکرمیپ د روشـن  ی

 مقبول درگاه خدا است که با اخالص کامل همراه باشد. یساخت که تنها عمل

است  یست، بلکه حالتین ياریر اختیحالت سرور غت آن ین روای)بدون ش  منظور از ا

 1ت کند(یت از عدم خلوص نیا حکایزۀ عمل انسان گردد و یکه انگ

 2كو  الخالبيخالب اإل يف : يّعل اإلمامه 
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 انسان، در گرو اخالص او است. ییرها

 هْخلص فمما  تِِّإالعْل كلِِّه هباء  : يّعل اإلمام

 ده باشد.یمگر آنچه در آن اخالص ورز اعمال انسان همه بر باد رفته است،

 يشههك معه  ممهن   ، يه شهه ْنا خم وجلِِّ صوَ اهلل ع ِِّي : الوادق اإلمام

 ما كا  خالواً تِِّإقبله معْله لم  يف يهَْ

قـرار   یکیمـن شـر   ي  هستم، هر که براین شرید: من بهتریفرما یخداوند بزرگ م

  واگذارم( جز همانچه خـالص  یرم )و همه را به شریکند، از او نپذ یکه م يدهد کار

 من باشد. يبرا

 یت شرط باشد، از جمله انفاق و امداد رسانیکه در آن خلوص ن ی، هر گونه عبادتيآر

رد، نه یکتا صورت نگیخالق  يرضا يازمندان، اگر خالصانه و تنها برایبه محرومان و ن

ـ او را د ينخواهد بود، بلکه گرفتار یتنها تکامل بخش روح و جان آدم  یر آخرت در پ

 خواهد داشت.

 د:یفرما ین باره میدر ا امام صادق

صهاَ  ْت ابتغاء وجْ  فْصلِِّ ا ربّي :صوَْ، فيقد صلِِّ امةْوم الصيجاءُ بعبد ي 

 القار يلإتسن صالة فال  اذهبوا به مما  :صاَْت لْبل صلِِّ :له

ار! مـن  د: پروردگـ یگو یشود که اهل نماز بوده است؛ م یاحضار م يامت بنده ایروز ق

ـ یتا بگو يشود: تو نماز خواند یتو نماز خواندم، به او گفته م يخوشنود يبرا  یند فالن

 د!یآتش ببر يخواند! او را به سو یکو نماز میچه ن

از  یامـت گروهـ  یانـد کـه در ق   تیـ ن واقعیانگر ایب یات اسالمیم و روایات قرآن کریآ

ا یـ سته که در دنیشا ياز کارها يارینگرند، از بس یش میبه نامۀ اعمال خو یمردم، وقت

 یشوند به آنها گفته مـ  یا میاز علت، جو ینند، وقتیب ینم يانجام داده اند، در آن اثر
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د، یخدا انجام نداده ا يخشنود ياز اعمال تان را خالصانه برا یشود به علت آنکه بعض

 د.یدر نزد خداوند ندار يزیاکنون بابت آن کارها چ

 د:یفرما یحت میگونه نص نیا به ابن مسعود رسول خدا

فال نهج  ،د بْل  عقد اهللينت نهمذا عْلت عْالً من البهِِّ وإ !ا بن مسعودي 

  امة وزناًْوم الصيم لْم ْفال نص  :صوَيه نِِّإبْل  مقه ثواباً ف

 ير خدا اسـت، بـرا  یکه مقصودت از آن کار، غ ی، در حاليانجام داد یکیهر گاه کار ن

ـ فرما یخداوند نداشته باش! چرا که خداوند م ياز سو ید پاداشیآن ام امـت  یدر ق»د: ی

 «م کرد.یآنها بر پا نخواه يبرا یزانیم

 طانیسر باز ش

داده  ي، چـه افطـار  یباشد که فالن یدادن من به خاطر چشم و هم چشم ياگر افطار

ـ د! او صد نفر دعوت کـرد مـا با  یم تا چشمش در آید بهتر از او بدهیاست، با د صـد و  ی

 .... مینیه ببید، ما دو مدل تهیه دی  مدل غذا تهیم، او ینفر دعوت کنپنجاه 

شـان  یبرا یو انفـاق  ی، منتظر تشکر کردن مهمان ها و آن ها که خدمتیزبان یاگر با زبان ب

امشـب،   يد که در غذایم: ببخشیا کرده ام باشم، سفره را پهن کرد، و نکرد، به آنها بگویمه

نه بگـذارد و  یچاره دست به سیه دل منتظر باشم که مهمان بوجود است و از ت یکم و کاست

   شـما خوشـمزه بـود، دسـت شـما درد       يد، چقدر غـذا یار داریکنم، اخت ید: خواهش میبگو

 .... نکنه و

باشم و تـه دلـم آن    یو جلسۀ مذهب يا عزاداری ياگر، دنبال به پا کردن مراسم مولود

 ا کند و همه انگشت به دهان شوند!رم که مثل توپ در شهر صدیباشد که مجلس بگ

م یهـا  يخـراب کـار   يه جلـوه بـدهم تـا سـر پـوش رو     یریر و خیاگر خودم را اهل خ

 .... جلوه کنم یا در چشم مردم، انسان پاک و مذهبیو ... بگذارم
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طان اسـت  یش ي  هایاز تاکتیی ن ها گوشه ها یرا همۀ ایچاره ام زیده و بیخسارت د

م یکند؛ پـس مواظـب باشـ    یال من و تو از آن استفاده مناخالص کردن اعم يکه برا

 م.یطان نشویسرباز ش

 ت هایت اولویرعا -3

  يَسْئَلُونَ َ ما ذا يُقْفِصُو َ قُلْ ما مَنْفَصْتُمْ مِنْ خَْْهٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْهَبْنَ وَ الَْْتامى  

 (215)بقره/  خَْْهٍ فَإِ َّ اللَّهَ بِهِ عَلْمٌ وَ الَْْساكْنِ وَ ابْنِ السَّبْلِ وَ ما نَفْعَلُوا مِنْ

ن معنـا  یت ها در انفاق کردن است، بدیت اولویده آل، رعایط انفاق ایگر از شراید یکی

ـ ید نیل وجود دارد، ابتدا بایکان و فامیاز نزد يازمندیکه تا ن در  یاز او را مرتفع کرد؛ حت

 ییباشند و شخص، تنها توانـا  یطیان شریازمند در چنیل اگر چند نفر نیخود همان فام

کس که به او  ت شود و آنیت اولوید رعایز بای  نفر را داشته باشد، آنجا نیاز از یرفع ن

   است را کم  کند.ینزد

 1ت صدقة وذو رتم محتاج !يّا علي : يّالقب

 صدقه )به غیر( نیست. يابا بودن خویشاوندي محتاج، به ج

 ءيخههاج شه  إ يقهو يسأله من الهجل يالصائم  يلإ يهْكتب الحْ اتتتجاج: 

وهف يمقهبائه محتاجاً، م يجد في خوانه ثمّإرجل من  يلإدفعه ي  ممن ماله و

قهبْْا من مدنا هْا وم يلإوهفه ي: هبجاأف ؟قهابته به ين نوا  له فذل  عّْ

 2... مْهبه

ـ نسؤال کرد که  ینوشت و در آن نامه از مردم ي، نامه ابه امام عصر يریحم ت ی

                                                 

 .59، ص 74بحاراالنوار، ج . 1
 ، باب من خرج من توضیحاته.169، ص 53، بحاراالنوار، ج 664در االخبار، ص . 2



  230 معیشت در زندگی دینی  88ره توشه ماه مبارک رمضان                    

شود کـه در   یخود بدهند، آنگاه متوجه م ینیاز برادران د یکیرا به  يزیکرده بودند چ

ت کـرده بـود   یـ که ن یکس يتواند به جا یا میوجود دارد، آ يریکانش خانوادۀ فقینزد

 ل خود بدهد؟یمحتاج از فام يا به خانواده ایمالش را به او بدهد 

ـ بدهـد کـه نزد   یحضرت در جواب مرقوم فرمود: مال را به کس ن تـر  ی  تـر و متـد  ی

 .... است

 ر اشاره کرد:یتوان به موارد ز یاز جمله اقسام انفاق م

 یه، و نفقه زندگیانفاق واجب؛ مانند خمس، زکات، کفارات، فد -1

 ه به دوستان.یمان و هدیتیران، یانفاق مستحب؛ مانند کم  به مستمندان و فق -2

 ت.یا انفاق در راه گناه و معصی یغصبانفاق حرام؛ مانند انفاق با مال  -3

 1شاوندان.یگران با وجود مستحق در خویانفاق مکروه؛ مانند انفاق به د -4

ازمنـدان،  ین گسترده بودن نیم که در عیرس یجه مین نتیبا توجه به آنچه گذشت به ا

کـان  یده آل است و مسلماً پدر و مادر سـپس نزد ی  انفاق ایت ها الزمۀ یت اولویرعا

ـ  یمـان و سـپس ن  یتیت دارند، بعد از آن ها ین مسأله اولویزمند در ااین  یازمنـدان و حت

مثـل تمـام شـدن مخـارج در سـفر       يبر اثر حادثـه ا  یستند ولیر نیکه ذاتاً فق یکسان

 2شود. یازمند شده اند را شامل مین

 سرعت و سبقت -4

باشـد   یه آل مـ دیط انفاق ایگر از شراید یکیسرعت و سبقت گرفتن در انجام انفاق، 

 نمود دارد. ین به خوبیات بخش معصومیرۀ حیز سیات و نیات و روایکه در آ
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مَغْفِهَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَقَّةٍ عَهْضَُْا السَّْاواتُ وَ الْأَرْضُ مُعِدَّتْ   وَ  ارِعُوا إِلى -

كاظِْْنَ الْغَْْظَ وَ الْعافْنَ عَنِ الَّْينَ يُقْفِصُو َ فِي السَّهَّاءِ وَ الضَّهَّاءِ وَ الْ* لِلُْْتَّصْنَ 

 (134-133آل عمران/ )  القَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الُْْحْسِقْن

 یشـ یپ يبـرا  يا چنـد نفـر  یـ کوشش و تـالش دو   یبه معن« مسارعت»از « سارعوا»

ش و ی ، قابل سـتا ین ي  هدف است که در کارهایدن به یگر در رسیکدیگرفتن از 

 است. دهیبد، نکوه يدر کارها

کرده اسـت کـه    ي  مسابقه معنویه به یکوکاران را تشبیه فوق، تالش و کوشش نیآ

ـ فرما یدان بهشت است. لذا میآن، آمرزش گناهان و نعمت جاو ییهدف نها  يد: بـرا ی

ـ جا از  نیقت، قرآن، در اید. در حقیرین هدف سرعت بگیدن به ایرس ـ  ی  ی  نکتـۀ روان

  کار، اگر تنها باشد معمـوالً کـار را   یام دادن انج ياستفاده کرده است که انسان برا

اگر همان کار جنبۀ مسابقه به خـود   یدهد ول یانجام م يبدون سرعت و به طور عاد

ن شده، تمام تـوان خـود را   ییآن تع يبرا یزه با ارزشیکه جا يرد، آن هم مسابقه ایبگ

ـ در آ شتابد. اگر یهدف م يشتر به سویرد و با سرعت هر چه بیگ یبه کار م ه فـوق  ی

ـ ا يقرار داده شده، بـرا « مغفرت»ن مسابقه، یم که هدف اول اینیب یم ن اسـت کـه   ی

 ست.یاز گناه، ممکن ن يبدون آمرزش و شستشو یدن به هر مقامیرس

مَغْفِهَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَقَّهةٍ عَهْضُهْا كَعَههْضِ السَّهْاءِ وَ الْهأَرْضِ         ابِصُوا إِلى -

آمَقُوا بِاللَّهِ وَ رُ ُلِهِ ذلِ َ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْنْهِ مَهنْ يَشهاءُ وَ اللَّههُ ذُو    مُعِدَّتْ لِلَّْينَ 

 (21د/یحد)  الْفَضْلِ الْعَظْم

 (48)مائد /  ...  فَا ْتَبِصُوا الْخَْْهات...  -

 (61مؤمنون/ ) خَْْهاتِ وَ هُمْ لَْا  ابِصُو َمُولئِ َ يُسارِعُو َ فِي الْ   -

از مردم، تنها داشتن مـال و   یدارد که برخ یان میسوره )مؤمنون(، ب نیهم 56ه یدر آ
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مـان و  یکه علـم و ا  یدانند، در صورت یر میۀ سعادت و نشانه سرعت در خیفرزند را ما

 پندارند. یت است نه آنچه آنها میاخالص و انفاق همراه با خوف و خش

ـ یر در کـار دارد،  ه فوق، فعل مضارع است که داللت بر اسـتمرا یدر آ« سارعونی»  یعن

 1ر است.یخ ي، سرعت در انجام کارهایمان واقعینشانۀ ا

 2هاتْالخ ية  ارع فالجقِِّ يلإمن اشتاق  : يّالقب

 کند. یها شتاب م یکیکه دل باختۀ بهشت است، در انجام ن یکس

تداركْا يذنب ذنباً مرجل  :نْهجلل إتِِّا ْالدن يه فْ... وت خ : يعل اإلمام

 3هاتْالخ يسارع فيجل بالتوبه ور

آنکه مرتکب گناه شود، امـا بـا توبـه،     یکیوجود ندارد:  يریدو نفر خ يا جز برایدر دن

   بشتابد.ین يآن شخص که به جانب کارها يگریگناهان خود را جبران کند و د

ر تعلل کرد و آن ید در کار خیشود که نبا یم يریجه گینت ان آمد گذشتیاز آنچه به م

گـر  یا فردا باشد و دیما نباشد و  يبرا یید که فردایو فرداها موکول کرد؛ شارا به فردا 

 توان انجام آن کار نباشد.

 داستانی پند آموز

ـ و انـدوه از پ  یرا عهده دار بود، با نـاراحت  ياز دوستان که امام جماعت مسجد یکی ر ی

مـرد اهـل    ریگفت پ یا رفته بود. میکرد که چند شب قبل از دن یاد می يمرد ثروتمند

در سطح منطقـه بـه    يدر جمع، سخن از انفاق گسترده ا يمسجد و جماعت بود. روز

کنم  یم را میر مرد هم گفت فکرهایاز آن شد، پ یان آمد و هر کس عهده دار بخشیم

                                                 

 111، ص 8تفسیر نور، ج . 1
 96، ص 74بحاراالنوار، ج . 2
 94نهج الب غه، حکم  . 3
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کـرد، تـا    یآن روز هم دائم امروز و فردا مـ  يدهد. از فردا یبه شما خبر م يو به زود

دم یرا د یا رفته است. چند روز بعد از دفن او، آمبوالنسینم که از دی  روز خبردار شدی

ـ که کنار منزل آن مرحوم توقف کرده است، بعدا کـه جو  ا شـدم گفتنـد فرزنـدان آن    ی

ده است! یرس یم اموال با هم نزاع کردند و کار به چاقو و چاقو کشیمرحوم بر سر تقس

ـ و فقر را با ییاتنه ياد، سوز سرمایه زیر مرد که با داشتن سرمایچاره پیب د بکشـد در  ی

 د!نمشغول باش یا طلبیو دن یاشیقبر و فرزندان )با مال او( به ع

اصل سرعت گرفتن  یکیمطرح است،  ینید يآنچه به عنوان ارزش در آموزه ها يآر

 گران.یهم سبقت گرفتن از د یکیاست و  –از جمله انفاق  -ر یدر انجام کار خ

نـد هنـوز زود اسـت،    یگو یم یکنند، برخ یو فردا م در انجام دادن انفاق امروز یبرخ

گران که آنهـا را  یدر جواب د یم شد، برخیم، آن گاه دست و دلباز خواهیر شویبگذار پ

 ي هارعو  فه  »، خود را از کاروان «مینیحاال تا بب»کنند با جملۀ  یدعوت به انفاق م

 اندازند. یعقب م «هاتْالخ

کنـد   یشود و دستش را مشت م یوارد م طان است که در فکر و ذهن شخصین شیا

 يشود و با شعار ها یوارد م« فیوست»طان با سالح یند، شیافرین يریخ یکس يتا برا

گـران  یبـه د  یدو دسـت  یخـواه  یم يفت را بکن، خودت پول جمع کردیچون: حاال ک

 کند. یرمق م یاو را ب... داد و یخواست به او هم م ی، اگر خدا میببخش

ات به سرعت دادن و سبقت گرفتن در انجام کـار  یات و آیکه در روا ن استیهم يبرا

 د فراوان شده است.یر تأکیخ

 هاتْالخ يومن ارنصب الْوت  ارع ف : يّعل اإلمام

 رد.یگ ی  سرعت میاد مرگ )و رفتن( باشد، در انجام کار نیهر کس به 

نعْهوها   ممهنم م يتمقازلكم ال يلإفسابصوا رتْكم اهلل  : يّعل اإلمام
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طاعته  يكم بالوبه علْْا وا تقِِّْوا نعم اهلل علْلإتم ْْا ودعْرَبتم ف يتالو

وم ْال ي هع الساعات فمب ما يوم قهْمن ال َداً  ِِّإته؛ فْلْعو ةالْجانبو

 العْه ين فْق هع السمو ةالسق ي هع الشْور فمالشْه و يام فيّ هع األمو

کـه شـما را بـه     ییاد کردن خانـه هـا  آب يد به سویخدا شما را رحمت کند! پس بشتاب

آن دعوت کـرده انـد.    يقتان کرده و به سویآن فرمان دادند، نسبت به آن تشو یآبادان

 یان و نافرمـان ید و از عصـ یـ خدا را بر خود تمـام گردان  يبا صبر و استقامت، نعمت ها

در   است. وه! چگونه سـاعت هـا در روز، روزهـا    ید؛ که فردا به امروز نزدیریکناره گ

 گذرد؟! یشتابان م یماه، ماه ها در سال و سال ها در عمر آدم

 یتاجر تهران

ـ   یمتد ی  منشیپول دار بود،  یلیکه خ یاز تجار تهران یکی در  ین داشـت. تـاجر وقت

ن مرد را خـورده  یبا خود گفت، چند سال است نان و نم  ا یافتاد، منش يماریبستر ب

 او ماندگار باشد. يدر حقش کنم که برا یخدمت ،ام، حاال که رو به قبله شده است

شـان  ید وقت تهران رفـت. بـه ا  ی، مرجع تقليخوانسار یۀ ا  العظمیبه سرا  آ یمنش

اش را  یاست که در عمرش خمـس و حقـوق مـال    يتاجر پول دار یعرض کرد، فالن

 د خمسش را بدهد.ید، شایاوریف بینداده، شما به منزل او تشر

بـه آقـا عـرض کـرد:      یروم. منشـ  ینمـ  یر پول به خانۀ کسآقا فرمودند: من به خاط

نـد،  یشـما را بب  ید اگر چهـره ملکـوت  یض و در حال مرگ است، شایشان مریبالخره ا

 ر شود.ید و به دست شما عاقبت به خیاو به وجود آ يدر منش اقتصاد يرییتغ

نـد،  دا کیـ   نفر از جهنم نجـات پ ید ید که شاین حرف را شنیا یوقت يخوانسار يآقا

 م.یآ یفرمود: باشد به منزل او م

ه جمع کرده بود یچاره چون تا به حال فقط سرمایبا هم به منزل تاجر رفتند، اما تاجر ب
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رد و حساب و یم بگیدر راه خدا نکرده بود، هر چه خواست تصم یچ انفاق و اطعامیو ه

، آخر بـه  ستدیخود با ینفسان يخود را روشن کند نتوانست در مقابل هوا یکتاب خمس

ـ گفت: آقا! من جانم در آمده است تا ا يخوانسار يآقا ـ ه را پـنج ر ین سـرما ی ال پـنج  ی

 توانم در راه خدا بدهم. یال، به دست آورده ام، حاال معذورم و نمیر

 1ا رفت.یتمام، از دن یچارگیو ب یرون آمدند و آن شخص با دست خالیآقا از خانه ب

                                                 

 به نقل از حج  االس م و المسلمین ارائتی.. 1
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 موضوع نوزدهم: 

 (2ط انفاق ي)شرافقراء؛ حوزه انفاق ا با یرابطه اغن

 

 

 ن اجناسیانفاق از بهتر -5

انفاق در  يده آل و مطلوب مکتب اسالم، آن است که آنچه برایط انفاق ایاز جمله شرا

 ن نوع و جنس باشد.یشود از بهتر ینظر گرفته م

ا مَخْهَجْقا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ يا مَيَُّْا الَّْينَ آمَقُوا مَنْفِصُوا مِنْ طَِّْباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مَِّْ

وا وَ ت نَََُّْْْوا الْخَبْ َ مِقْهُ نُقْفِصُو َ وَ لَسْتُمْ بِآخِْيهِ إِتَّ مَ ْ نُغِْْضُوا فْههِ وَ اعْلَُْه  

 (267)بقره/  مَ َّ اللَّهَ ََقِيٌّ تَْْدٌ

ـ ی – يمعنو یزگیه فوق، هم شامل پاکیدر آ« باتیط»ر یتعب و  امـوال شـبه نـاک    یعن

 یزگیم(؛ و هم شـامل پـاک  یشود )که در شرط اول در مورد آن سخن گفت یم –حرام 

 1شود. یم يظاهر يها

                                                 

 .334، ص 2تفسیر نمونه، ج . 1
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از بخل است منافات دارد.  یین شرط، با فلسفۀ انفاق که رهایت ایقت عدم رعایدر حق

کند و از مانده ها،  یخود، نوع مرغوب را انتخاب نم يکه در بخشش ها یرا شخصیز

اش را از  یخواهـد خـود و زنـدگ    یقت مـ یبخشد، در حق یرف ها ممص یکهنه ها و ب

 نکه از بخل رها شود.یارزش رها سازد، نه ا یاء بنجل و بیاش

بـاً از  یارزش و آنچـه تقر  یشه از اموال بیاز مردم عادت دارند هم یلذا از آنجا که بعض

 یسود چنـدان نکه یست انفاق کنند، عالوه بر ایمصرف افتاده و قابل استفاده خودشان ن

ـ ر و اهانت بـه آنهـا ن  ی  نوع تحقیازمندان ندارد، یبه حال ن شـود و   یز محسـوب مـ  ی

حاً مـردم را از  یه فوق صریباشد، آ یز نمین یو پرورش روح انسان يت معنویموجب ترب

ن است کـه،  یسازد و آن نکته ا یهمراه م یفیل لطیکند و آن را با دل یم ین کار نهیا

، يکراهت و ناچـار  يد، مگر از رویرین گونه اموال را بپذید ایستیشما خودتان حاضر ن

د و یکن یکه در راه او انفاق م يپس چرا دربارۀ برادران مسلمان و از آن باالتر خداوند

 د!یشو ین کار میبه ا یز شما از او است راضیهمه چ

منان   طرفش مؤیکند که انفاق در راه خدا،  یاشاره م یفیه به نکته لطیقت آیدر حق

ارزش انتخاب  ین حال اگر اموال پست و بیباشد، با ا یگر خداوند میازمند و طرف دین

ـ  یاست نسبت به ن يری  سو تحقیشود، از   یرغـم تهـ   یازمندان که ممکن اسـت عل

ت داشـته باشـند و روحشـان آزرده شـود و از     یمان و انسانیاز نظر ا ي، مقام بلندیدست

 قام شامخ پروردگار.است نسبت به م یگر سوء ادبید يسو

کنـد کـه اگـر در     ین نکته اشاره مید( به ایموا؛ )قصد نکنیفه با ذکر جمله ال تیه شریآ

ن سخن یباشد، مشمول ا یز نامرغوبید، بدون توجه، چیکن یکه انفاق م یاموال يالبال
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 1د.ینکن ين کاریعمد اقدام به چن ياست که از رو

آل )ء  فَإِ َّ اللَّهَ بِهِ عَلْمٌ  وا مَِّْا نُحِبُّو َ وَ ما نُقْفِصُوا مِنْ شَيْلَنْ نَقالُوا الْبِهَّ تَتَّى نُقْفِصُ

 (92عمران/ 

رسـد،   ینمـ  یواقعـ  يکوکارید دارد که انسان به مقام نین مطلب تأکیز بر ایه فوق نیآ

گاه  را عشق و عالقه به خدا آنید؛ زیاش است انفاق نما نکه از آنچه مورد عالقهیمگر ا

  طرف مال و ثروت و مقام یرد، در یقرار گ یشود که انسان بر سر دو راه یمروشن 

قـت  ید او اسـت و در طـرف مقابـل، خـدا و حق    یقرار داشته باشد که مورد عالقـۀ شـد  

صرف نظر کرد، معلوم  یبه خاطر دوم ی، حال اگر از اوليکو کاریت و نیعواطف انسان

ـ ر تنهـا در ا شود که در عشق و عالقۀ خود صادق است و اگ یم ن راه از موضـوعات  ی

ز به همان یاو ن يشود عشق و عالقۀ معنو یحاضر بود صرف نظر کند، معلوم م یجزئ

 2ت خود.یمان و شخصیسنجش ا ياست برا یاسین مقیه است. و ایپا

 سیره معصومین و شیعیان واقعی 

ـ بر انفاق از آنچه که خود به آن عالقـه دار  یات فوق مبنیآنچه در آ ـ د، بی ن شـد، در  ای

بـود کـه بـه     يو سـار  يت، جاریاهل ب یان واقعیعیز شیو ن  نیمعصوم یره نورانیس

 م.یکن یاز آنها اشاره م یبرخ

 ین صدقه میدند چرا چنیداد، از او پرس یبادام و شکر صدقه م امام سجاد -

سپس فرمود  «حِبُّو َلَنْ نَقالُوا الْبِهَّ تَتَّى نُقْفِصُوا مَِّْا نُ»ه را تالوت کرد: ین آی؟ ایده

                                                 

 .334، ص 2.تفسیر نمونه، ج  1
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 1ن دو را دوست دارم.یخودم ا

 يداشت، مقـدار  یانگور را دوست م فرمود: پدرم امام سجاد یم امام صادق -

د و هنگـام افطـار   یانگور خر يزان آن حضرت، قدریاز کن یکینه آوردند، یانگور به مد

ز کنـد،  آن درا ينکه دست بـه سـو  یخدمت امام آورد حضرت خوشش آمد، اما قبل از ا

ـ د. حضرت فرمود: تمام انگـور را بـه او بده  یاز راه رس ییگدا ـ د. عـرض کردنـد،   ی   ی

 2...«او ببر  ياست. حضرت فرمود: نه همه اش را برا یکاف يمقدار

 یشان عرض کردند: آقا شکر انفـاق مـ  یکرد به ا یشکر انفاق م حضرت صادق -

لم آنچـه  یتر است لذا مـا نزد من محبوب  يزید؟ حضرت فرمود: بله چون از هر چیکن

 3شتر دوست دارم، همان را انفاق کنم.یکه از همه ب

د و از آن خوشش آمد، همـان دم آن را در راه خـدا بـه    یخر یلباس یحضرت عل -

 داد و فرمود: یکس

را دوست بدارد و آن را در راه خدا  يزیدم که فرمود: هر کس چیشن از رسول خدا

گر یکـد ی يهـا  یکـ یا بـه ن یت خواهد گفت: بندگان در دنامید، خداوند روز قیانفاق نما

 4دهم. یپاداش، به تو م يدادند و من امروز، بهشت را برا یپاداش م

ـ ر رفتن به خانه شوهر بـه فق یشان در مسیبود، ا حضرت زهرا یشب عروس -  يری

لبـار کـرد.    يپوشش ندارم و از حضـرت تقاضـا   يبرا یداشت: لبار خوب یاظهار م

 انفاق کرد. جا ( خود را همانیراهن عروسیز )پیراهن نو و تمیهمان پ حضرت زهرا

                                                 

 .89، ص 46بحاراالنوار، ج . 1
 .90، ص46.یمان، ج  2
 .61، ص 4.کافی، ج  3
 .72، ص 6.الحیاة، ج  4
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خود  ينه داشت و به با  خرماین نخلستان خرما را در مدیشتری، بيابو طلحۀ انصار -

ـ   امبریداشت. با  مذکور، مقابل مسجد پ يادیعالقۀ ز  یواقع شده بـود و آب زالل

شد و از چشمۀ آن،  یبوطلحه موارد با  ا ی، هر از چند گاههم داشت. رسول خدا

ن بـا  بـه   یاز فروش محصوالت ا يادید. ابوطلحه هر ساله درآمد زینوش یآب گوارا م

نـازل شـد، او   ...« لن تنالوا البر »ه یکه آ یآورد که زبان زد مردم بود. هنگام یدست م

م ین با  است، تصـم یزها نزد من این چید و عرض کرد: محبوب تریامبر رسیخدمت پ

 یتجـارت خـوب  « مـال رابـح   »فرمود:  امبریم، پیم آن را در راه خدا انفاق نماگرفت

ـ فام ين بـا  را بـه فقـرا   یـ ن اسـت کـه ا  یشنهاد من ایپ ین بر تو. ولیاست، آفر ل و ی

ـ . ابوطلحـه قبـول کـرد و آن را م   یش بدهیبستگان خو ـ ازمنـدان از فام یان نی     ل اشی

 1م نمود.یتقس

داشـت و   یسـخت  يبر او وراد شد. از آنجا که گرفتار یابوذر در منزل بود که مهمان -

کند به آنها گفت: شما خودتـان   ییرایتوانست در خدمت مهمان باشد و از آنها پذ ینم

 يد. آنها شتر الغریخود درست کن يبرا یید و با آن غذایمرا نحر کن ياز شترها یکی

  ید: چرا یخود پرس يکشتن انتخاب کردند. ابوذر ناراحت شد و از مهمان ها يرا برا

م. ابـوذر گفـت: روز   یندۀ تو گذاشـت یاز آین يد؟ گفتند: آن را برایشتر چاق انتخاب نکرد

گذارنـد؛   یبندم و مرا در خانۀ قبرم  م ین جهان چشم میاست که از ا ياز من، روزین

 داشته باشم. يره ایآن روز ذخ يچه بهتر که برا

ن هـا بـه   ین ها و محبوب تـر یها، مرغوب تر نید تالش کرد تا از بهتریجه آنکه باینت

 گران انفاق کرد.ید
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گشاد شده، از مـد افتـاده، دوسـتش نـدارم، از      یلیا خیم تنگ شده، یکه برا یاگر لباس

ـ   يازمنـد یپسـندم را بـه ن   یا جنسش را نمـ ید و یآ یدوختش بدم م  یدادم، انفـاق عل

 انجام نداده ام. يپسند

که استفاده از آن  ییر شده ام؛ فرش نخ نمایز آن سگر ایکه مانده است و د ییاگر غذا

ن یاز من سر نزده است؛ بلکه ا يم، هنریدانم را، انفاق نما یخودم کسر شأن م يرا برا

 در قالب هنر خواهد بود. يهنر ی  نوع بی

 ریحفظ حرمت انفاق پذ-6

ـ دانـد کـه با   ی، خـود را از آنو خـدا مـ   یمومن واقع       د طبـق دسـتور خـدا از آن بهـره    ی

 د.ینما يبردار

ر شـخص انفـاق   یـ چ گاه با منّـت و آزار و تحق یز، هیلذا در هنگام انفاق و پس از آن ن

تش را یاو سودا نکرده، شخص يسازد و پول خود را با آبرو یر، عمل خود را تباه نمیپذ

اگر از شخص انفاق کننده سر بزند، نـه تنهـا    ین حرکت زشتیکند. چن یخدشه دار نم

ن یز پرده برداشته است. به همـ یاو ن یدرون يدیاز ارزش انداخته ، بلکه از پل انفاقش را

ـ  یت روحـ یو اذ يرامون منت گذاریات پیم و روایل قرآن کریدل بـه شـخص    یو روان

 ر هشدار داده اند.یانفاق پذ

مَقًّا وَ ت مَذىً لَُْمْ   َبْلِ اللَّهِ ثُمَّ ت يُتْبِعُو َ ما مَنْفَصُوا  الَّْينَ يُقْفِصُو َ مَمْوالَُْمْ في 

 (262بقره/ )  مَجْهُهُمْ عِقْدَ رَبِِّْمْ وَ ت خَوْفٌ عَلَِْْْمْ وَ ت هُمْ يَحْ َنُو 

شـگاه  یدر پ یشـود کـه انفـاق در راه خـدا در صـورت      یاستفاده م یه فوق به خوبیاز آ

 کـه موجـب آزار و   يزیـ شود که بـه دنبـال آن منـت و چ    یخداوند مورد قبول واقع م

 شود، نباشد. یازمندان میرنجش ن

انسـان   یه زندگیکند آن است که قرآن، سرما یشتر جلب توجه میه فوق بیچه در آ آن
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ـ را ن یو اجتماع یروان يه هایداند. بلکه سرما ینم يماد يه هایرا منحصر به سرما ز ی

 به حساب آورده است.

ـ گـذارد و   یبر او مـ  یدهد و منت یم يگریبه د يزیکه چ یکس بـا آزار خـود، او را   ا ی

بـه او   يه ایرا اگـر سـرما  یبه او نداده است، ز يزیقت چیسازد، در حق یشکسته دل م

بـه   یروحـ  ير ها و شکست هـا یهم از او گرفته است و چه بسا تحق يه ایداده، سرما

 ده است.یباشد که به او بخش یم ین تر از مالیمراتب سنگ

و عادالنه خواهد  یعیداشته باشند کامالً طباجر و پاداش ن ین اشخاصین، اگر چنیبنابرا

ـ از موارد بدهکارند نه طلبکـار؛ ز  ياریدر بس ين افرادیتوان گفت چن یبود، بلکه م را ی

 انسان به مراتب برتر از ثروت و مال است. يآبرو

کـه معمـوالً   « ثـم »ه فوق با کلمۀ یت نمودن در آینکه منت گذاردن و اذیگر اینکتۀ د

شـود:   ین میه چنیآ ين معنایو حادثه است، ذکر شده است؛ بنابر اان دیفاصله م يبرا

رسـانند، پـاداش آنهـا     ینم يگذارند و آزار ینم یکنند و بعداً منت یکه انفاق م یکسان

 نزد پروردگار محفوظ است.

ست کـه پرداخـت انفـاق، مودبانـه و     ین نیرساند که منظور قرآن تنها ا ین خود میو ا

ـ بعد ن يسال ها یبعد و حت يه در زمان هااز منت باشد، بلک یخال ـ ز نبای ـ د ی  ياد آوری

ت دقت اسالم را در خدمات خالص ین نهایرندۀ انفاق گذارده شود، که ایبر گ یآن، منت

 رساند. یم یانسان

که موجب عـدم قبـول انفـاق     يست که منت و آزاریده نیاز فا یز خالین نکته نیذکر ا

ماننـد   یو اجتمـاع  یعمـوم  يبلکه در کارهـا  شود، اختصاص به مستمندان ندارد، یم

ـ اج به بـذل مـال دارد، ن  یعام المنفعه، که احت يجهاد و کارها ـ ز رعای    ن موضـع  یـ ت ای
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 1الزم است.

  قَوٌَْ مَعْهُوفٌ وَ مَغْفِهَةٌ خَْْهٌ مِهنْ صَهدَقَةٍ يَتْبَعُْها مَذىً وَ اللَّههُ ََقِهيٌّ تَلهْم         -

 (263)بقره/

 کند. ید میر، تأکید حرمت نگاه داشتن انفاق پذیگر به تأکید یز در قالبیه نین آیا

د و اصرار او یرا با زبان خوش از خود دور بکن يریاگر سائل و فق یعنی« قول معروف»

 د.ید و بعد آزارش دهینمائ یکه به او کمک نید، بهتر است از ایریده بگیرا ناد

ـ  یواست خود را همراه با بنکه مثالً درخیازمند به این يز عفو و اغماض از خطاین  یادب

 رد.یکه پس از آن، آزار صورت بگ ییهمراه سازد  بهتر است از عطا يو پرخاشگر

كَالَّْي يُقْفِقُ مالَهُ   يا مَيَُّْا الَّْينَ آمَقُوا ت نُبْطِلُوا صَدَقانِكُمْ بِالَْْنِّ وَ الْأَذى   -

وْمِ الْآخِهِ فََْثَلُهُ كََْثَلِ صَفْوا ٍ عَلَْْهِ نُهابٌ رِئاءَ القَّاسِ وَ ت يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الَْْ

ء  مَِّْا كَسَبُوا وَ اللَّهُ ت يَْْدِي  شَيْ  فَأَصابَهُ وابِلٌ فَتَهَكَهُ صَلْداً ت يَصْدِرُو َ عَلى

 (264)بقره/   الْصَوْمَ الْكافِهين

هْضاتِ اللَّهِ وَ نَثْبْتاً مِنْ مَنْفُسِِْمْ كََْثَلِ وَ مَثَلُ الَّْينَ يُقْفِصُو َ مَمْوالَُْمُ ابْتِغاءَ مَ  

جَقَّةٍ بِهَبْوَةٍ مَصابَْا وابِلٌ فَآنَتْ مُكُلَْا ضِعْفَْْنِ فَإِ ْ لَمْ يُوِبْْا وابِلٌ فَطَلٌّ وَ اللَّهُ بِْا 

 (265)بقره/  نَعَْْلُو َ بَوْهٌ

ز انفاق یت و نینت و آزار و اذجه انفاق همراه با میه جالب، نتیه فوق، با دو تشبیدر دو آ

 دارد. یان میخدا را ب يمحترمانه در راه رضا

ف اسـت امـا بـاطن آن چـون سـنگ،      یظاهر عملشان همچون خاک، نرم و لط یبرخ

شـان، از  یدلها ین گروه به خـاطر سـخت  یت نفوذ ندارد. ایسخت و کوبنده است که قابل

                                                 

 319، ص 2تفسیر نمونه، جلد . 1
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 برند. ینم يانفاق خود بهره ا

ز رشـد و کمـال   یمحترمانه و ن یخدا و کم  رسان يفشان رضاگر که هدید یاما برخ

 1کو و بارور خواهد شد.یخود است، انفاقشان، همچون زراعت، ن یروح

ـ است کـه بـا عـدم رعا    ییز آکنده از هشدار به انسان هایات نیروا ت ادب در انفـاق،  ی

 سازند. یموجبات بطالن انفاقشان را فراهم م

ه ولهه  ْه  كِِّيه، وت ْه لإقظهه  ياهلل وت  ْهكلِِّي ت يعطيالْقِِّا  بْا  : يّالقب

 2م.ْلمعْاب 

خدا با آن کس که با منّت ببخشد، سخن نخواهد گفـت، بـه او نظـر نخواهـد کـرد و      

 دردناک خواهد بود. یزه اش نخواهد ساخت؛ و او را عذابیپاک

 3... ه وت نْحصه بالْنِِّْالخ يّدي يجه للقاس علم... و : ادالسجّ اإلمام

از  ير )و خدمت( را با منت گـذار ین خیر برسان و اید!! با دست من به مردمان خخداون

 ان مبر.یم

 4تسان ...إت  بّْرع ياك والْنِِّ عليّم : يّعل اإلمام

 ز.یبپره يکه کرده ا یکیاقدام ن يبر مردم، برا ياز عهد نامه مال  اشتر: از منّت گذار

عطاءُ قبل  تِِّإتبعه منِِّ ويت تصدّمه مطل وي: الْعهوف ما لم الحسن اإلمام

 5وددمكبه الساَ من ؤالس

ـ ید؛ و بخشـ یایدر دنبال آن ن یر نباشد و منتیآن است که با تأخ يکوکارین ش از یدن پ

                                                 

 428، ص 1تفسیر نور، ج . 1
 .76، ص 6، ج ةالحیا. 2
 .20صحیفه سجاديه، دعاق . 3
 .به مالك اشتر 53نهج الب غه، نامه . 4
 .113 ، ص75بحاراالنوار، ج . 5
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 بزرگ است. یدرخواست کردن، شرافت

نسا  فهال نفسهدها بكثههة الْهنِِّ     إد عقد ي  كانت ل  إ : الوادق اإلمام  

 1قْافول مأنبعْا بمولكن  ،كه لْاالْو

 یتباه مکن، بلکه در پ ياد آوری، آن را با منّت نهادن و ياحسان کرده ا یاگر به انسان

 بهتر از بار اوّل انجام بده. یآن احسان، احسان

 ،ه ْل كثْونصل ،لهْاَ: نعجوبثالث خ إتِِّتِِّم الْعهوف يت  : الوادق اإلمام  

 2متقا  بهونهك ات

 یکـ یدن، فراوان نیشود: شتاب ورز یحسوب نمم يکوکاریز، نیجز با سه چ يکوکارین

 کردن را اندک شمردن و منّت نگذاشتن.

وا ردّ ثهمّ  ،فهغ مقْاي يه مسألته تتِِّْذا  ئل  ائل فال نصطعوا علإ : يّالقب  

نس إس به ْكم مهن له  ْنأينِِّه قد إف ،لْو ردٌّ جْمه ْسيا بَْ مّإ :نْه بوقار لْعل

 3يم اهلل نعالْا خونكْعكم فْف صقْقظهو  كي وت جا ِِّ

ـ بخواهـد، سـخن او را قطـع نکن    يزیاز شما چ يکه حاجت مند یهنگام د، تـا تمـام   ی

ـ د؛ یـ مت بـه او پاسـخ بگوئ  یش را شرح دهد، سپس با وقار و ادب و مالیمقصود خو ا ی

د، یاو را باز گردان يسته ایا به طرز شاید و یارش بگذارید در اختیکه در توان دار يزیچ

ند در برابر یش شما است، تا ببیباشد که مأمور آزما يند، فرشته اازمیرا ممکن است نیز

 د.یکن یداشته، چگونه عمل م یکه خداوند به شما ارزان یینعمت ها
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 يانه رویم -7

رامون یز تنفّر دارد و پیط در کارها نین عدالت و اعتدال است و از افراط و تفریاسالم، د

داند و  یم يرا جار ین قاعده کلیز ایانفاق نخود را از آن بر حذر داشته است. در مورد 

 د:یستا ین میبندگان خاص )عباد الرحمن( را چن

        وا وَ كهها َ بَههْْنَ ذلِهه َ قَوامههاًوَ الَّههْينَ إِذا مَنْفَصُههوا لَههمْ يُسْهههِفُوا وَ لَههمْ يَصْتُهههُ

 (67فرقان/ )

ـ کـه ن  يه فوق، اصل انفاق کردن را مسلم دانسته است، به طـور یدر آ بـه ذکـر    يازی

 ياست، لذا سـخن را رو  یهر انسان یف حتمیاز وظا یکینداشته است؛ چرا که انفاق، 

عادالنـه و بـه دور از هـر گونـه      ید: )عباد الرحمن(، انفاقیگو یت انفاق برده و میفیک

کنند که زن و فرزندشـان محتـاج و    یچنان بخشش دارند، نه آن يریاسراف و سخت گ

 رند.یگران از مواهب آنان بهره نگیر باشند که دینان سخت گچ گرسنه بمانند و نه آن

ن یکرده است؛ اسراف در انفاق، به ا یه فوق، مؤمنان را از )اسراف( و )اقتار(، نهیآ يآر

نه کند و اقتـار در انفـاق، آن اسـت    یر حق هزیجا و در غیش از حد و بیمعنا است که ب

 که کمتر از مقدار حق و الزم بوده باشد.

 راه گشا یهیتشب

ه وارد شـده، آمـده اسـت کـه امـام      ین آیرامون همیپ که از امام صادق یتیدر روا

ـ از سـنگ ر  یح اسراف و اقتار و حدّ اعتدال در انفـاق، مشـت  یتوض يبرا صادق زه ی

 يریـ و سخت گ« اقتار»ن همان یبرداشت و محکم در دست گرفت و فشرد و فرمود ا

شت و چنان دست خود را بـاز کـرد کـه    بردا يگریدن است، پس مشت دیو بخل ورز
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اسـت، بـار سـوم مشـت     « اسـراف »ن همان یخت و فرمود این ریزم يهمۀ آن به رو

گـر  ید یمـ یخت و نیاز آن فرو ر یمیدست خود را گشود که ن یبرداشت و کم يگرید

 1است.« اعتدال و حد وسط»ن یماند و فرمود ا يبر جا

 د شده است:یمتفاوت تأک يگونه ادر انفاق به  يانه رویگر به مید يه ایدر آ

فَتَصْعُهدَ مَلُومهاً    عُقُصِ َ وَ ت نَبْسُطْْا كُلَّ الْبَسْهطِ   وَ ت نَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى

 (29)االسراء/  مَحْسُوراً

ـ قـت کنا یدر حق (...عُقُصِ َ  )وَ ت نَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلىجملۀ  اسـت از   یفـ یۀ لطی

دستشان به گردن شان با  ییالن که گویهنده داشته باش و همچون بخنکه دسته دیا

 ستند، مباش.یگر قادر به کم  و انفاق نیر بسته شده است، که دیغل و زنج

دسـت خـود را آن    یعنی...« وَ ت نَبْسُطْْا كُلَّ الْبَسْط»...د: یفرما یگر مید ییاز سو

و  یود از کـار خـود بمـان   ش یحساب مکن؛ که سبب م یقدر مگشا و بذل و بخشش ب

 2.يرین و آن قرار گیمورد مالمت ا

ر شـدن خـود   یـ ن گیه زمـ یـ حساب کـه ما  یجه، هم بخل بد است و هم بذل بیدر نت

 شخص شود.

بـودم کـه    د: در خدمت امام صـادق یگو یم اران امام صادقیاز « عجالن» -

خود را پـر کـرد و    که در آن خرما بود، دست یلیآمد. آن جناب بلند شد و از زنب یسائل

خرما برداشت و به او داد،  یآمد، امام دوباره بلند شد و مشت يگریبه او داد. بعد سائل د

ازمنـد  یخرما به او داد. مرتبۀ چهارم که ن یآمد، باز حضرت مشت ین سائل سومیهمچن

 ي؛ خـدا بـه مـا و شـما روز    «اكيه اهلل رازققا و ا»آمد، حضرت به او فرمود:  يگرید
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نکـه  یکـرد، مگـر ا   یدرخواست نم يزیچ یبه من فرمود: از رسول خدا کس بدهد. بعد

پسر خود را نزد حضرت فرستاد و به او گفت: نزد حضرت  ینکه زنیفرمود، تا ا یعطا م

راهن خـود را  یـ ست، بگو پیدر دست ما ن يزیطلب کن، اگر فرمود چ يزیبرو و از او چ

 )از باب تبرّک( به من بده. 

راهن خـود را در آورد و بـه آن پسـر داد. لـذا     یپ رسول خدا فرمود: امام صادق

 1در انفاق دستور داد. يانه رویه فوق، رسولش را به میخداوند در آ

وَ آنُوا تَصَّهُ يَوْمَ تَوهادِ ِ وَ   ...   يعن قوَ اهلل نعال اهلل با عبدم أَ رجل 
: كها  فهال  بهن فهال      ( فصا141َانعام/ )  ت نُسْهِفُوا إِنَّهُ ت يُحِبُّ الُْْسْهِفْن

ههو   يبصه يتوهدّق بهه و  يخهْ  مذا إوكا  له تهث وكها    - ّْا   - ينواراأل
 2ذل   هفاً وجلِِّ فجعل اهلل ع ِِّ ء،يه شْاله بغْوع
ـ گو ید که مـ یح دهیه را توضین آیعرض کرد: ا به امام صادق يمرد و حـق  »د ی

ـ د، اما اسراف مکنیبرداشت را در روز برداشت محصول ادا کن د کـه خداونـد مردمـان    ی

 ینه درخت خرمائی  نفر از انصار مدیفرمود:  امام صادق«. مسرف را دوست ندارد

 یم میان فقر تقسیشد، همۀ محصول درخت را م یدن خرما میداشت و چون موقع چ

ـ ماند. خداوند با نـزول ا  ینم یباق يزیال خود چیاهل و ع يکه برا يا کرد، به گونه ن ی

 اسراف و ناپسند خواند.وه او را یه، شیآ

ان همـۀ اقـوام، مرسـوم اسـت کـه هنگـام برداشـت        یالبته الزم به ذکر است که در م

م در یند. قـرآن کـر  یاز آن محصول را به حاضران و ناظران عطا نما يمحصول، مقدرا

ـ کند، امـا ز  یت مید و تثبییکو را تأیوه نین شیه فوق، اینزول آ و اسـراف در   ياده روی
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 شمارد. ید مبخشش را ناپسن

ل اهلل مها  ْل مهن  هب  ْ ب يه فييد ينفق ما فم  ِِّ رجالًم: لو عن الوادق

وَ ت نُلْصُهوا بِأَيْهديكُمْ إِلَهى    ...  : يس بصهوَ اهلل نعهال  ْله متسن وت وفِِّهق؛  مكا  

 1نين الْصتودْعي؛ (195)بقره/   التَّْْلُكَةِ وَ مَتْسِقُوا إِ َّ اللَّهَ يُحِبُّ الُْْحْسِقْن

وه یدار و ندار خود را در راه خـدا انفـاق کنـد، بـه شـ      یفرمود: اگر کس ادقامام ص

در راه خـدا انفـاق   »د: یگو یافته است؛ چرا که خداوند میدست ن يده ایموفّق و پسند

ـ و احسـان بپو  یکید و راه نینکشان يه خود را به نابودید اما سرمایکن د، کـه خداونـد   یی

 «اهل احسان را دوست دارد.

 2وت نكن مصتِِّهاً وكن مصدّراً ،: كن  ْحاً وت نكن مبْراًيّعل اإلمام

 س(.یانه رو باش نه تنگ نظر )خسیرگر )ولخرج(؛ و میدست و دل باز باش، نه تبذ

 ثار تضاد دارد؟یدر انفاق با ا يانه رویا میآ

از  یکه بخش –در انفاق است  يانه رویرامون مسأله میکه پ یاتیات و روایبا توجه به آ

ـ و آ« دهـر »د که در سوره یآ یش مین سؤال پیا –ان شد یدر صفحات قبل بآن  ات ی

ـ یخوان یثارگران را میش و مدح ایات، ستاین در روایگر قرآن و همچنید در  یم که حت

ـ دهنـد؛ ا  یگـران مـ  یگذرند و بـه د  ی، از خود میت سختینها     ن دو چگونـه بـا هـم    ی

 سازگار است؟

نکه: دسـتور  یسازد و آن ا ین سؤال را روشن میپاسخ ا ات،ید گفت دقت در شأن نزول آیبا

 يفـوق العـاده ا   يهـا  یاست که بخشش فراوان سبب نابسامان ییت اعتدال، در جایبه رعا

 شود.« ملوم و محسور»خود انسان گردد و به اصطالح  یدر زندگ
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خطـر  اش را بـه   یو فشار بر فرزندان او گردد و نظام خـانوادگ  یثار، سبب ناراحتیو با ا

 ن راه است. یثار بهتریابد، مسلماً ایها تحقق ن نی  از ایچ یکه ه یافکند، در صورت

  حکم خاص که مربـوط  یثار، ی  حکم عام است و ایت اعتدال ین گذشته، رعایاز ا

 1ندارند. ين دو حکم، با هم تضادیاست و ا ینیبه موارد مع
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 ستم: یموضوع ب

 «وقف»و « ض الحسنهقر»اء و فقرا؛ حوزه یاغن يرابطه 

 

 

     یکی دیگر از راه کارهایی که دین اسالم بـه تـوان گـران پیشـنهاد مـی کنـد تـا بـه         

ــد، ســنت نیکــوي    ــدان گــام بردارن ــه نیازمن                  کمــ  آن در مســیر خــدمات رســانی ب

 قرض الحسنه است.

شـروع  قرض الحسنه، به معناي دادن مقداري از مال شخصی خود بـراي رفـع نیـاز م   

 افراد، و استرداد آن بدون اضافه، می باشد.

 : اهمیت قرض الحسنه

 قرض دادن به خلق خدا، قرض دادن به خدا است. -1

قرآن کریم پیرامون قرض الحسنه تعبیري شـگفت انگیـز دارد، کـه در مـورد مطلـب      

 دیگري در قرآن دیده نمی شود: 

اً فَُْضهاعِفَهُ لَههُ مَضْهعافاً كَثْههَةً وَ اللَّههُ      مَنْ ذَا الَّْي يُصْهِضُ اللَّهَ قَهْضاً تَسَهق   
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 (245)بقره/ « بْوُطُ وَ إِلَْْهِ نُهْجَعُو َيَصْبِضُ وَ يَ

         مَْن ذَا الَّهْي يُصْهِهُض اللَّهَه قَهْضهًا َتسَهقًا فَُْضهاعِفَُه لَهُه َو لَهُه مَجْهٌه كَههيم            

 (11)حدید/ 

مطرح نموده است. کـه مـی   « وام دادن به خدا»مورد، خداوند سخن از  7در قرآن کریم در 

   «يصهض اهلل قهضاً تسقاً»  فرماید:
ي خـود طلـب    ، با این حـال از بنـده   با این که مال  حقیقی تمام هستی، خداوند است

و ایـن از   )اضهعافاً مضهاعفاً(  قرض و وام می کند، آن هم قرض با سود بسیار زیـاد  

ن را می رسـاند و از سـویی دیگـر اهمیـت     سویی نهایت لطف خداوند نسبت به بندگا

 1مسأله انفاق و قرض الحسنه را بیان می دارد.

 براي درک بهتر این نوع بیان، به مثال زیر توجه نمائید: 

د، یو شما به او بی توجهی کن  ممکن است شخص عادي از شما طلب وام و قرض کند

خانه بیاید و طلـب   اما اگر ی  شخصیت مهم که مسئولیت مهمی به عهده دارد درب

 حتماً تالش می کنید که به او بدهید.  قرض کند،

اگر مسئول کشوري به شما رو بزند یا به وسیله تلفن و نامه، نیـاز خـود را بـا شـما در     

 کنید تا آن جا که مقدور است به او قرض بدهید. میان بگذارد، باز تالش مضاعف می

قرض بـده، اگـر طـرف مقابـل امـام      به کسی پیغام بدهد که  حال اگر امام زمان

شنار باشد، حتی حاضر است اسباب خانه اش را بفروشد تا بـه امـام زمـانش لبیـ      

به مـن  »این خداوند است که با ی  دنیا عاطفه می گوید:  بگوید. اما در آیات شریفه، 

که خود حاکی از آن است که هر که به نیازمند وام دهد، در حقیقت با خدا « وام بدهید
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 امله کرده است. مع

 آزمایش بندگان -2

هلل »چه گفته شد، بدان معنا نیست که خدا محتاج پول و سرمایه من و تو است که  آن

، بلکه براي آن است تا ببیند مردانگی و حرف شنوي ما «وات و اترضسْخ ائن ال

باشد. آیا اگر نیازمندي شخصی را احسار کـردیم بـه او خـدمتی در     یدر چه حدي م

 وان می کنیم یا خود را به گوش کري و چشم کوري می زنیم؟حد ت

 در این باره می فرماید:  امام علی

نِِّْها  إالحْْد و رض وهو الغقيّاألمقكم وله خ ائن السْوات وض ... وا تصه

 1تسن عْالًميّكم م  يبلوكم مراد م

ن در حالی که گـنج هـاي آسـمان و زمـین از آ      خداوند از شما درخواست قرض کرده،

باشد، )این ها نه از جهت نیاز است( بلکه مـی خواهـد شـما را     یاوست و او بی نیاز  م

 د.یبیازماید که کدام ی  نیکوکارترهست

 پاداشی بیشتر از صدقه -3

 ....... فَُْضاعِفَهُ لَهُ مَضْعافاً كَثْهَةً  در آیات مربوط به قرض الحسنه می خوانیم که 

و با توجه به این که با کلمه  د برابر کردن چیزي است واژه )اضعاف( به معنی دو یا چن

ر( تأکید شده و نیز استفاده از فعل )یضاعف( که تأکید بیشتري را نسبت به یضعف ی)کث

می رساند، از مجموع این جهات استفاده می شود که خداونـد بـه وام دهنـده پـاداش     

 بسیار فراوانی خواهد داد.
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قرض دادن بیش از صدقه دادن بیان شده اسـت بـه   عالوه بر این در احادین، پاداش 

 برابر می باشد:  18برابر است و پاداش وام قرض الحسنه  10طوري که پاداش صدقه 

بعشهه   : الوهدقة مكتوبهاً  ةعلي بهاب الجقِِّه   ي هي بم: رميت لْله القبيّ

 1عشه... الصهض بثْانْةمثالْا وم

ت نوشته است: )ثـواب( صـدقه،   شبی که به آسمان برده شدم، دیدم که بر سر در بهش

 ده برابر آن است و وام، هیجدده برابر.

راز برتري پاداش قرض الحسنه از پاداش صدقه آن است که صدقه ممکـن اسـت بـه    

انسان مستحق برسد و ممکن است بر اثر عدم شناخت، بـه غیـر مسـتحق برسـد امـا      

د. عـالوه بـر ایـن    قرض الحسنه به گونه اي است که معموالً به دست نیازمند می رس

 قرض دادن مانع بیکاري و مفت خواري نیز هست.

 آمرزش گناهان -4

یکی از پیامدهایی که براي قرض الحسنه ایده آل بیان گردیـده کـه خـود حکایـت از     

 اهمیت وام دادن می کند، پاک شدن گناهان وام دهنده می باشد: 

عطا  اهلل بكهلِِّ  مو ،تسن طلبته ا تأنف العْلأقهض ملْوفاً فم: من القبيّ

 2...ةلف ققطار من الجقِِّمدرهم 

هر کس به اندوهگین )کـه مـالش را از دسـت داده( وام دهـد و در پـس گـرفتن آن       

 اش را از نو شروع کرده است. )گناهانش پاک شده( یمراعات کند، عمل و زندگ

 توشه اي براي تنهائی آخرت -5
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واَتههقم مههن ... مـی فرمایــد:  در ســفارش بــه فرزنـدش امــام مجتبــی  علـی 

 1ا تصهض  في تاَ َقاك، لْجعل قضائه ل  في يوم عسهن 

اگر توانگر بودي و کسی از تو وامی خواست، وجود او را غنیمت بدان تـا آن را در روز  

 تنگ دستی به تو باز گرداند.

 ن در صورت تمکّ  مجازات ترک کننده ي وام،

عطاء وام به نیازمندان را دارند و در از سویی دیگر در روایات به آنان که توان و قدرت ا

عین حال عمداً آنها را مأیور می کنند، هشدارهاي سختی داده شده اسـت. از جملـه   

 وارد شده:  روایتی است که از رسول اکرم

خو  الْسلم في قهض وهو يصدر علْهه فلهم يفعهل تههِِّم اهلل     ملْه إمن اتتاج 

 2ة.علْه ريح الجقِِّ

)بر اثر ناداري( به او نیاز پیدا کند و او بتواند وام بدهد امـا  کسی که برادر مسلمانش را 

 چنین نکند، خداوند بوي بهشت را بر او حرام گرداند.

آري کسی که در عین توانایی، دست رد به سینه ي نیازمندان مـی زنـد، خداونـد نیـز     

دست رد بر سینه ي او زده و حتی از استشمام بوي بهشت منع می شود، چه رسد بـه  

 رود آن!و

 قرض نیکو چه قرضی است؟

افت آن متفاوت است؛ انواع قرض ها را نمی توان، یقرض دادن ها و نوع پرداخت و در

ي افرادي که وام مـی دهنـد را نمـی تـوان نیکوکـار       قرض نیکو محسوب کرد و همه
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را به حساب وام دهنـده   دانست و پاداش هاي بی شماري که براي آن ذکر شده است، 

 .واریز کرد

 1براي نیکو نمودن قرض و نیکوکار شدن قرض دهنده باید موارد زیر را رعایت :

 قرض الحسنه از مال حالل و پاک باشد. -1

 بی منت و بی ریا همراه با عشق و ایثار پرداخت شود. -2

 ع در پرداختیتسر -3

 قرض دهنده بابت قدرت بر وام دادن، از خدا تشکر نماید. -4

 به دور از ربا باشد. -5

ي ربوي حـرام و سـبب رکـود اقتصـادي مـی گـردد و اخـالق نیکـوي         زیرا قرض ها

 اقتصادي همچون انفاق، ایثار، قرض الحسنه و... را به تدریج نابود می کند.

 در این باره می فرماید: امام صادق

 2نِِّْا تهِِّم الهبا لْتعارض القاس...إ... و 

 خداوند ربا را حرام کرده است تا مردمان به یکدیگر قرض بدهند.

، مقداري زاید بر قرض به صاحب وام، یالبته اگر وام گیرنده، بدون قرار داد و شرط قبل

هتُمْ    بدهد، نه تنها ربا و حرام نیست، بلکه به دلیل آیه قرآن که می فرماید:  وَ إِذا تُِّْْ

 ( مستحب نیز می باشد.86نساء/ ) ...بِتَحَِّْةٍ فَحَُّْوا بِأَتْسَنَ مِقْْا مَوْ رُدُّوها

 . مهلت دادن در پرداخت6
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اگر کسی با عذر موجه نتوانست بدهی خود را سر موعد پرداخت نمایـد، سـزاوار اسـت    

 طلب کار به او مهلت دهد تا گشایشی براي او حاصل شود.

 (280)بقره/  مَْْسَهَةٍ  وَ إِ ْ كا َ ذُو عُسْهَةٍ فَقَظِهَةٌ إِلى  

م  نعسههو   نكم الْسلْْن، خواإتد من معسار إاكم ويّإ: الوادق اإلمام

كها  يصهوَ: لهْس     بانا ر وَ اهللم ِِّ إيكو  لكم قبله وهو معسه، ف بشيء

يوم ت ظلِِّ  ،ظلِِّه اهلل يوم الصْْه بظلِِّهمنظه معسهاً مومن  ،  يعسه مسلْاًملْسلم 

 1ظلِِّه تِِّإ

بپرهیزید از این که یکی از برادران مسلمان خود را براي باز پس گرفتن مـالی کـه در   

زیـرا پـدر مـا      زد او دارید در فشار قرار دهید، با این که او در حال تنگ دستی اسـت، ن

 یمی فرمود: سزاوار نیست که مسلمانی، مسـلمان دیگـر را بـه سـخت     رسول خدا

اندازد )زیر فشار گذارد( هر شخص، )تنگدستی( را مهلت دهـد، خداونـد متعـال در روز    

ي خویش قـرار   وجود ندارد وي را زیر سایه ي رحمت او قیامت ـ که سایه اي جز سایه 

 خواهد داد.

 ماندگار  یوقف، خدمت رسان

بسیاري از مشکالتی که در زمینه هاي مختلف، گریبان گیر مردم جامعه است، تنها به 

وسیله ي دولت و دستگاه هاي اجرایی قابل حل نیست، بلکه مشارکت خود مـردم بـه   

 ویژه توانگران از مردم را می طلبد.

سنت حسنه وقف می تواند، یکی از راه کارهاي ارتباط میان اغنیاء با فقراء جامعه باشد 
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و با قابلیتی که دارد از طریق آن می توان بسیاري از مشکالت جامعه را شناسایی و در 

 جهت حل یا کاهش آن، دارائی افراد نیکوکار را داوطلبانه به کار انداخت.

عین کارآیی باال به ویژه کارکرد اقتصـادي و فقرشـکن   متأسفانه این نهاد ارزشمند در 

که شایسته است شناخته نشـده و لـذا نقـش و تـأثیر آن در ابعـاد       يبودن آن، به طور

گوناگون، در اذهان مردم مسلمان پنهان مانده است. وقف درلغت به معناي ممنوعیـت  

آن در امـور   و جاودانگی و در اصطالح، حبس کردن عین مل  یا مالی است که منافع

 عام المنفعه مصرف می شود. 

 جایگاه وقف در اسالم

مکتب نورانی اسالم، در آیات و روایات متعددي به حائز اهمیت بودن وقف پرداختـه و  

داوطلـب ایـن امـر خداپسـندانه و انسـان        می کوشد تا با ایجاد انگیزه خود، مسـلمان، 

 دوستانه شود.

ْاةِ الدُّنْْا وَ الْباقِْاتُ الوَّالِحاتُ خَْْهٌ عِقْدَ رَبِّ َ ثَواباً الْْاَُ وَ الْبَقُو َ زيقَةُ الْحَ 

 (46کهف/ . )وَ خَْْهٌ مَمَالً
دارائی و سرمایه انسان، به سان نهال و شکوفه ي کوچکی می ماند که اگر درسـت از  

آن استفاده نشود، پژمرده و از بین خواهد رفت. انسان عاقل، کاري می کنـد کـه ایـن    

، نه تنها ریشه بگیرد، بلکه شکوفه هایش تبدیل به میوه هاي جاودان همیشـگی  نهال

گردد تا در روز تنهایی و سراي واپسین نیز از آن بهره مند گردد، او بایـد نعمـت زوال   

پذیر و فانی موجود در دستش را تبدیل به نعمت جاوید و باقی کند تا از آن نعمـت در  

 آرزو، با )وقف( نمودن بهترین ها شدنی است. هر دو سرا بهره مند گردد؛ و این

 (92آل عمران/ ) ... لَنْ تَنالُوا الْبورَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون  

 مرحوم طبري در ذیل آیه فوق می نویسد: 
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ن( است که )بر(، نفعی است که بـا  یاصل )بورّ( سعه و گستردگی است و تفاوت آن با )ا

برسد اما )خیر(، نفع رساندن به دیگري است هر چند این کـار  قصد و اراده به دیگري 

 سهواً صورت بگیرد.

ی معناي عام است که شامل وقف هم می شود و داستان وقف یانفاق در آیه فوق، دارا

ابوطلحه ي انصاري که باغش را وقف کرد و نیز زید بن حارثه که اسـبش را تصـدیق   

 1رخ داد.نمود و ...، دنبال نزول این آیه شریفه 

 *  وَ صَدَّقَ بِالْحُسْقى* وَ انَّصى  فَأَمَّا مَنْ مَعْطى

*   وَ كَههَّْبَ بِالْحُسْههقى*   وَ مَمَّهها مَههنْ بَخِههلَ وَ ا ْههتَغْقى*   فَسَقَُْسِّهههُ ُ لِلُْْسْهههى

 (11 – 5لیل/ ) عَقْهُ مالُهُ إِذا نَهَدَّى  قيوَ ما يُغْ*   فَسَقَُْسِّهُ ُ لِلْعُسْهى

فهي   هس َه هاً غه مهِِّ بهجل ي م ِِّ ر وَ اهلل )ع(:عن آبائه  ،الباقهاإلمام  

وم ههع إيقاعهاً      علي َهس مثبت مصهالً دلِِّممت  :فوقف علْه فصاَ ،تائط له

إذا  :فصاَ !ي يا ر وَ اهللفداك مبي وممّ ،يلب :قاَ ؟ فاقاًإنومبصي   ومطْب ثْهاً

إ ِِّ فه  ،اهلل واهلل مكبهه  تِِّإ  بحا  اهلل والحْد هلل وت إله :مصبحت وممسْت فصل

 ة من منهواع الفاكْهة،  عشه شجهات في الجقِِّ ل  بْل  إ  قلته بكلِِّ نسبْحة

م ِِّ  !مشهْدك يها ر هوَ اهلل    :جهل : فصهاَ اله قاَ .الحاتهنِِّ من الباقْات الوو

فهأن َ اهلل   دقة،علي فصهاء الْسلْْن من مهل الوه  تائطي هْا صدقة مصبوضة

 ي.فسقْسّه  للْسه ،انِِّصي وصدّق بالحسقيفأمّا من معطي و  :نبارك ونعالي

د که در باغش مشغول کاشت درخت بود، بـه او فرمـود:   یبه مردي رس رسول خدا

تو را راهنمائی نکنم به درختی که ریشه اش و میوه اش، زودرر تر و خوشـمزه تـر و   
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در  در انفاق پایاتر باشد؟ عرض کرد: چرا یا رسول ا ، پدرم و مـادرم قربانـت. فرمـود:   

 کبرأا  وا   الّإله إسبحان ا  والحمد   وال  :بامداد و پسین بگو

 یکه اگر آن را بگوئی به هر تسبیحی، ده درخت از انـواع میـوه هـا در بهشـت خـواه     

داشت و آن ها باقیات و صالحان هستند. آن مرد عرض کرد: یا رسـول ا ، تـو گـواه    

ه در صفه اند؛ خـداي تبـارک و تعـالی ایـن     ک یباش این با  من وقف فقراء مسلمانان

و اما کسی که عطا کرد و تقوا داشت و )پاداش( نیکو تو را تصدیق »آیات را نازل کرد: 

 کرد، به زودي راه آسانی پیش پاي او خواهیم گذاشت.

ولهد صهالح    ::  تّ خواَ يقتفع بْا الْؤمن بعد مونهه الوادق اإلمامه 

مهاء   صهدقة و ،وَههس يغه هه   ،لْب يحفه وق ،وموحف يصهم مقه ،يستغفه له

 1يؤخْ بْا بعد   قِِّة تسقةو ،يجهيه

ــ فرزنـد   1شش خصلت است که مؤمن بعد از مرگ از آن ها بهـره منـد مـی گـردد:     

ـ قرآن که او از خود به یادگـار گذاشـته و پـس از    2صالحی که براي او استغفار نماید 

ـ درختی 4اختیار مردم گذاشته  ـ چاه آبی که حفر کرده و در3مرگش خوانده می شود 

ـ روش نیکوئی که پـس  6ـ آبی که به جریان انداخته و وقف نموده 5که غرر کرده 

 از مرگش مردم به آن عمل می کنند.

ثهالث   جهل بعهد مونهه مهن األجهه إتِِّ     ي لله: لْس يقبغالوادق اإلمامه 

دقة مة: صه اْمجهها في تْانه فْي نجهي بعد مونه إلي يوم الص : صدقةخواَ

 ،هدي  قِِّْا فكا  يعْل بْا وعْل بْا من بعد  َْه  ، مو  قِِّةت نورث موقوفة

                                                 

 .257، ص 68. بحاراالنوار، ج 1



  261 معیشت در زندگی دینی  88ان ره توشه ماه مبارک رمض                     

 1.مو ولد صالح يستغفه له

. صـدقه  1پس از مرگ، براي هیچ کس اجري و ثوابی نخواهد بود، مگر از سـه چیـز:   

اي )هزینه گذاري در راه خیر، چه فردي یا اجتماعی( که در زمان زنده بودن خود وقف 

. مالی که براي امور خیر وقـف  2و پس از فوتش نیز به آن عمل می شود؛ کرده است 

کند و از ارث خود خارج سازد، یا راه و رسم درست کاري و دیـن داري کـه )در دوران   

زندگی پشت سر نهاده است( پس از مرگش مردم به آن عمل می کننـد )و خیـر مـی    

 . یا فرزندي صالح که برایش دعا کند.3بینند(. 

 ر سیره ي معصومین وقف د

وقف در دوره بعد از ظهور اسالم با توجه به تعالیم نوع دوستانه اي کـه در ایـن دیـن    

 الهی آمده است با شکلی گسترده و فراگیر شیوع پیدا کرد.

انجام شـد. آن   طبق مدارک تاریخی، نخستین وقف در اسالم توسط پیامبر اسالم

ت بوستان و مزرعه آباد را بـه نـام   حضرت در سال سوم هجرت پس از جنگ احد، هف

که به ایشان هدیه شده بـود وقـف نمودنـد و تولیـت آن را پـس از      « بساتین السبعه»

واگذار کردند. این بوستان ها متعلق به ی  یهـودي   رحلت خود به حضرت فاطمه

آمده بـود، مخیریـق نـامی از     به نام مخیریق بود که در جنگ احد به یاري پیامبر

بار یهود بنی قینقاع که و به صف مجاهدان اسالم پیوست و وصیت کرد که اغنیاي اح

قرار دهند تا به هر خیـر کـه    اگر کشته شد دارایی اش را در اختیار حضرت محمد

 2خدایش فرموده و خود خواهد هزینه کند.
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به طور کلی در دوران بعد از اسالم نیز هر وقت امنیت و آرامش نسبی پدیدار می شـد  

اران و وزراء و مردم ثروتمند انسان دوست، دست به فعالیت هاي عـام المنفعـه   زمام د

 می زدند و یا مبادرت به وقف امالک خود می نمودند.

این امر به حدي در زمان رسول خدا، پـر رنـگ بـود کـه جـابر انصـاري، آن دوران را       

هـیچ   لم يكن من الوحابه ذو مصهدر  الِِّها وقهف وقفهاً؛    گونه ترسیم می کند:  این

 1توانگري از صحابه نبود، مگر اینکه چیزي وقف کرد.

در یکـی از   اهمیت وقف تا آن جاست کـه حضـرت علـی    در نظر معصومین

 کند:  وقف نامه هایش هدف خود را از وقف چنین بیان می

ويوهفقي عن القار ويوهف القار عن  ةابتغاء وجه اهلل لْوالجقي اهلل به الجقِِّ 

 2.وجو  ونسودّ وجو  ْوم نبْضّلوجْي 
باشد  تا به سبب آن مرا داخل بهشت برین فرماید و  یبه منظور جلب رضایت الهی م

از آتش، دورم دارد و آتش را از صورتم دور فرماید: در روزي که صورت هایی سـفیدند  

 و صورت هایی سیاه.

در مـدت   بیشترین وقف را داشته است، علـی  حضرت علی در میان ائمه

ت خود به کارهاي کشاورزي و باغداري مشغول بودند و از طریق امالک سال امام 25

و مزارع، زکات و صدقه واجب یا مستحب انفاق می کردند و در آخر عمرشان همه با  

 ها و مزارع را وقف نمودند.

این با  ها براي حجاج خانه خدا و براي فقرا خانـه شـد. از جملـه موقوفـات حضـرت      

ه براي حاجیان خانـه خـدا وقـف کـرد. از آن حضـرت      ، صد چشمه آب بود کعلی
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 1،الودقه و الحهبس ذخْهنها  فهدعوهْا لْومْْها    روایت شده است که فرمودند: 

صدقه و حبس دو ذخیره هستند، پـس آن هـا را بـراي روزگـار خـودش حفـ  کنیـد.        

 امام حسن 2نیز بسیاري از با  هاي خود را در مدینه وقف کرد. حضرت فاطمه

در مدینه به نام بـا    يهم با  هاي خود را که هم اکنون در محله ا نو امام حسی

، امالک و اموال خود را سایر ائمه 3صبا و با  مرجان معروف است وقف کرده اند.

 و امـام صـادق   در راه خدا و براي رفع نیاز فقرا وقف کرده اند. امام محمد باقر

 نیز موقوفاتی در مدینه داشتند.

 دکفن جیب ندار

پیرمردي در حال طواف بود، از دور نگاهش کـردم و او را نشـناختم، امـا همـین کـه      

  صورتش را برگرداند، دیدم دوست قـدیمی خـودم اسـت، بـا او سـالم علیـ  کـردم،       

صورتش پر از اش  بود و صدایش می لرزید. می گفت: فالنی از آینده ام می ترسـم،  

ن نجواي جوانی را شنیده همراه با اش  براي قبر و قیامتم کاري نکردم. در آن سرزمی

چشم و سوز دل، پدر و مادر خود را دعا می کرده است و براي آنان طلب مغفرت مـی  

نموده است. آه سردي کشید و گفت: من چه کنم؟ فرزند شایسته اي ندارم که پـس از  

. مـی  که و تنها رها نسازد. دلداري اش دادم فایده اي نداشـت یرفتنم، مرا در خانه قبر 

گفت: حتماً این ضرب المثل را شنیده اي که کفن جیب ندارد. اگـر آن قـدر بـدوي و    

شب و روز نشناسی که حساب بانکی ات ملیاردي شود، برج هایت دو قلو و چنـد قلـو   
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شوند، چند مدل اتومبیل داشته باشی، با  و ویال و... اما هیچکـدام را نمـی تـوانی بـا     

 نه ي ابد ببري!خودت به آن سراي آخرت و آن خا

شاید بچه هاي تو هم مثل فرزندان من، پس از مرگـت شـب اول و سـوم و چهـل و     

سال، مراسم باشکوه برایت بگیرند و با چند مدل غذا بخواهند آبروئی به تو داده و روح 

در قفست را شاد کنند! اما خودت هم خوب می دانی که این ها چندان فایده اي ندارد. 

 رث و میراث دعوا بلند است و به گور و جنازه ي در آن می خندند!بعد مراسم بر سر ا

گونه نیستند، دومـاً   ، اما اول همه ي فرزندان این حرف هایش که تمام شد، به او گفتم

خداوند راه هاي گوناگونی گذاشته است که شما بـا اسـتفاده از همـین دنیـاي فـانی و      

دمان وسـعت آن را خـودت اختیـار    امکاناتش، خانه قبرت را خودت انتخاب کنی و چیـ 

نمایی یکی از راه کارها سنت زیباي وقف است، لذتی که بـه راسـتی، باشـد دیگـران     

منفعتی برساند، وقف نمایی، در ثواب کارهایی که تا قیامت آن انجام می شـود، بهـره   

 مند خواهی بود.

ختـه  ، ریسال هم در آن مکان وقف شده براي عزیـز فاطمـه   500اگر اشکی پس از 

شود و تو در گورستان باشی و جسدت هم پوسیده باشد، بهره اي از آن به تـو خواهـد   

 بود. ی  خواهیرسید و در ثواب آن ها شر

اگر با وقف نیکوي خودت، کاري کردي که طالبان علم و دانش، بهتر و راحت تـر بـه   

ری  تحصیل خود ادامه دهند، در ثواب یادگیري و پس از آن به کارگیري علمشان شـ 

 خواهی بود.

آن پیرمردي که زمین مدرسه ي فیضیه ي قم را وقف کرد، آنکـه آن را بنـا کـرد، آن    

همه و همه در ثواب فراگیري دانـش شـیفتگان مکتـب     که امکاناتش را تجهیز نمود، 
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شری  اند. اگر در این مدرسه، بروجردي ها و مطهري ها و... جماعتی  امام صادق

 رد واقف در ثواب آن هدایت، شری  است که پیامبر اکرمرا ارشاد کردند، آن پیرم

 فرمود: 

  ممن َْه  إلي يوم الصْامةجه من عْل بْا مجهها ومفله  ة تسقةمن  نِِّ  قِِّ

 1.جورهم شْئاًميقصص من 

هر شخص سنت نیکوئی را بنیان گذارد، پاداشش از آن او است و نیز از ثواب همـه ي  

مل می کنند، بهره می برد، بی آنکه از ثواب خـود  آنان که تا روز قیامت بدان سنت ع

 آنان چیزي کم شود.

چه وقف هاي با برکتی با خلوص نیت و قصد قربت انجام یافته و سال ها و سـده هـا   

است که همچون خورشیدي فروزان می درخشد و همچون کارخانـه اي فعّـال خیـر و    

 برکتش به واقف و جامعه می رسد.

  آثار وقف:

د داراي فایده هایی بس مهم و سازنده و آثار گوناگون و تکامـل آفـرین   وقف می توان

 باشد که به برخی از آن ها اشاره می کنیم: 

 ایجاد اشتغال -1

 زدایش فقر -2

 نشر فرهنگ -3

 تعدیل ثروت )مبارزه با تکاثر و تفاخر و ...(  -4
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 نبرد با حرص درونی و رسیدن به تعالی روحی -5

 صرفه جویی -6

 ها و تشنّج هاي اجتماعی از میان بردن برخی از تنش -7

پـاداش  »)مال، خانه و دیگر امکانات معیشت( بـه  « چیزهاي فانی»تبدیل  -8

 )باقیات الصّالحات(« هاي باقی

انسانی ـ  »نشر محبّت و نشان دادن عالقه گذشتگان به آیندگان و اهمیّت  -9

 آن« الهی

 دعا و طلب آمرزش آیندگان براي وقف کنندگان -10

 تذکراتی مهم 

ذکر شد، یکی از راه هاي مهم خدمت رسانی و هزینه گـذاري مانـدگار،    طور که همان

است؛ به ویژه که این سنت همواره باقی خواهد ماند و آینـدگان نیـز از   « وقف»سنت 

مند خواهند شد. پس کسانی که به هر اندازه توانایی دارند نبایـد از ایـن خیـر     آن بهره

 ماندگار و ثواب بی پایان غافل شوند.

ساله نیز می تواند با اهداء وقف ی  کتاب، نـام   15تی است که حتی نوجوان وقف سن

ست واقفان ثبت کند؛ در این جا براي هر چه مطلوب تـر شـدن ایـن    یخود را در این ل

  عمل نیکو به چند تذکر توجه داده می شود:

 توجه در انتخاب نوع وقف -1

، توان گران و کسـانی کـه   از آن جا که هدف وقف، بهره مندي و منفعت موقوفه است

می خواهند با وقف مل ، مال، با ، دارائی، مدرسه و... مزین به عنوان زیبـاي )وقـف(   

شوند، باید با درایت کامل و تحقیق بررسی نمایند که در اجتماع امروز، چه نوع وقفـی،  



  267 معیشت در زندگی دینی  88ان ره توشه ماه مبارک رمض                     

 قابلیت استفاده بیشتر سود و بازدهی نیکوتري براي جامعه به همراه خواهد داشت.

 توجه کافی به شرط هاي ضمن وقف -2

مؤثر در جهت رشد انسانی، پیشـرفت اجتمـاعی و    یباید شرط هایی بیان شود که عمل

 اعتالي اسالمی باشد.

 مورد هاي وقف -3

مروزه ـ در نتیجه ي تحوّل در فرهنگ زندگی ـ موارد تازه و پر اجـري بـراي وقـف،      ا

ه آن می توان حـق انتخـاب خـود را    پدید آمده است که با توجه ب... اموال و امالک و

 وسعت بخشید.

    که براي وقف کـردن، سـودمند و حیـاتی اسـت اشـاره       يدر این جا به برخی از موارد

 می شود: 

 نشر فرهنگ عدالت گستر و زندگی ساز تشیّع .1

 ایجاد بیمارستان هاي عمومی، تخصصی سیار و ثابت .2

 رساندن کم  هزینه به بیماران کم توان .3

رستان ـ در جاهاي الزم ـ با وضعی مناسب و هـوایی سـالم، بـه      ایجاد تیما .4

 دور از آفات صوتی و مجهّز به امکانات.

مبارزه با اعتیاد و کاشت مواد اعتیـاد آور؛ و تـرک دادن معتـادان و نجـات      .5

 جامعه

جاد کانون هاي فرهنگی جوانان، بـراي دختـران و پسـران )مناسـب بـا      یا .6

 ..(شئونات انسانی و اخالق اسالمی .

تأمین هزینه ازدواج و وسائل زندگی و خرید و ساختن خانه، براي ناتوانـان   .7
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 و کم توانان.

ایجاد پرورشگاه، مهد کودک، کودکستان، با متصدّیان و مربّیان صـالحیّت   .8

 دار، با محوریت تربیت دینی.

 خرید اسباب بازي و اقالم فرهنگی، براي کودکان خانواده هاي تهی دست .9

 اي مجهّز ورزشیساختن مجموعه ه .10

 بهبودبخشی جدّي به وضع زندانیان و نشر فرهنگ اسالم میان آنان .11

 ... رسیدگی به وضع زندگی بازنشستگان و سالمندان .12

ه گذاري، براي مبارزه با پدیده تورّم و ریشه کن کردن علل و عوامل یسرما .13

 آن 

هزینه سفرها و مسافرت هاي عبـادتی، زیـارتی و تفریحـی بـراي افـراد و       .14

 نواده هاي نیازمند.خا

 ساختن و ترمیم راه ها. .15

شناختی و پژوهشی ـ در آفاق گوناگون انسـان شـناختی و     يهزینه سفرها .16

جهان شناسی ـ براي عالمان و مبلّغان دینـی و طلّـاب علـوم اسـالمی، در      

 اطراف و اکناف جهان و در میان ملل و اقوام

 تأسیس کتابخانه هاي مجهّز .17

 بچاپ و پخش کتاب هاي مناس .18

 ساختن دبستان، دبیرستان و مراکز علمی .19

ایجاد آزمایشـگاه هـاي علمـی، در رشـته هـاي گونـاگون؛ و کوشـش در         .20

 اختراعات پیشرفته و ابزارهاي علمی

؛ و تـأمین زنـدگی محقّـق، و    یقـات یتحق يساختن پژوهشگاه هایی و جاها .21
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 تشویق اصل تحقیق

 یساختن خوابگاه هاي دانشجویی مناسب، در شهرهاي دانشگاه .22

ایجاد با  ها )و ویالها( و جاهـایی از هـر جهـت مناسـب، بـراي تفـریح و        .23

 استراحت محقّقان و متفکّران 

ایجاد با  ها )و پارک ها و ویالهـا ـ فضـاهاي سـبز و نشـاط آور(، بـراي        .24

 استفاده رایگان خانواده هاي محروم و فراموش شده

نما و تئـاتر  تأیید و گسترش هنر، و هنرمندان راستین و الیـق، ایجـاد سـی    .25

سـان و نمایشـنامه نویسـان، فـیلم سـازان و      یمفید، و تربیـت فیلمنامـه نو  

کارگردانان معتقد، متفکّر و مسئول و اسالمی، و ویژگی هاي مردان بزرگ 

و زنان بزرگ تاریخ اسالم، براي نوشتن بهترین فیلمنامه هـا و نمایشـنامه   

و دل هـاي انسـان    ها، که به ده ها زبان ترجمه گردد، و جهـان درنـوردد،  

هاي سرزمین ها را زنده کند و این مرگ مستولی بر دل غالب اهل جهـان  

 بدل سازد.« حیات»را به 

 ه گذاري براي حف  محیط زیستیسرما .26

1رفع فقر از محرومین و مستضعفین، در سطح جهانی .27
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 کم: يست و یموضوع ب

 مصرف يش فرض هایو پ يمبان

 

 

 مفهوم مصرف

شتر است که در رونـد رو بـه رشـد    یت رشد هر چه بیکامل و با قابلمت يانسان موجود

عت را تصرف نموده و آنهـا را در  یمختلف موجود در طب يخود چار است مواد و ابزارها

در عـالم   ین تصـرف و اسـتخدام مواهـب الهـ    یرد. ایل به اهداف خود به خدمت بگین

مسـتلزم   یگـاه  اء بسـته بـه نـوع آن،   ینـد. مصـرف اشـ   یگو یم« مصرف»عت را یطب

همـراه بـا اسـتهالک     یدن آب و خوردن غذا؛ و زمانیاست مانند آشام ياستهالک فور

ـ لبـار؛ از ا  یباشـد؛ ماننـد فرسـودگ    یمـ  یجیتدر ن ین دو مـدل مصـرف، بـا عنـاو    ی

 یاد مـ ی، «يریو بهره گ يبهره بردار ياستمتاع و تمتّع به معنا»و « استهالک و فنا»

 کنند.

ـ در قرآن و روا یاست، گاه« خوردن»ق بارز مصرف، یاز مصاد یکیاز آنجا که  ات، از ی
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 ر شده است.یتعب« اکل»مصرف به 

وَ ت نَهأْكُلُوا مَمْهوالَكُمْ بَْْهقَكُمْ     »اصطالح )الکل مال به باطـل(، کـه بـر گرفتـه از     

 باشد. ی( م188بقره/ ) ...«بِالْباطِلِ

 ينبوده، )اکل( بـه معنـا   منظور ین موارد، صرفأ خوردن به تنهائیروشن است که در ا

 باشد. یر آن میهرگونه تصرف در اموال اعم از خوردن و غ

 ت مصرفیاهم

ـ و ن ی، اجتمـاع يمختلـف فـرد   ير گذار در عرصه هایاز عوامل تأث یکی« مصرف» ز ی

 باشد. یم« عید و توزیتول»از  ییهدف نها

ار انسان قـرار داد،  ید و در اختیآفر یعیزات گوناگون طبیا را با تمام تجهیز دنیخداوند ن

 م شود.ینده او ترسیر آی، مسیاله ين نعمت هایمصرف او از ا یتا در مقابل چگونگ

پس از خلقـت   یت دارد، که خالق هستیضرورت و اهم يمصرف به قدر يوجود الگو

 یام مخابره مـ ین پیمصرف و حدود آن را به عنوان اول يفۀ خود و همسرش، الگویخل

 ان شده است:ین بیم چنیدر قرآن کرام ین پیات ایکند، حکا

وَ قُلْقا يا آدَمُ ا ْكُنْ مَنْتَ وَ زَوْجُ َ الْجَقَّةَ وَ كُال مِقْْا رَََداً تَْْ ُ شِهئْتُْا وَ    

 (35)بقره /  ةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِْْنَت نَصْهَبا هِْ ِ الشَّجَهَ

سرزنش قرار داده و با  از مصرف را مورد يگر خداوند مهربان، خوددارید يه ایدر آ

ِّباتِ مِنَ   قُلْ مَنْ تَهَّمَ زيقَةَ اللَّهِ الَّتي د: یفرما یعتاب م مَخْهَجَ لِعِبادِ ِ وَ الطَّْ

 (32)االعراف/  ....الهِّزْقِ

ـ نکه اصل و آزاد بودن در مصرف را تأکیا يو گاه برا  ید کـرده باشـد، از نـوع زنـدگ    ی

د و یگو ی، خورد و خوراک سخن ميامکانات ماد آنها به یعیاز طبیش و نیفرستاده ها
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 د:یفرما یم

وَ ما مَرْ َلْقا قَبْلَ َ مِنَ الُْْهْ َلْنَ إِتَّ إِنَُّْمْ لََْأْكُلُو َ الطَّعهامَ وَ يَْْشُهو َ فِهي      

 (20)فرقان/  ... الْأَ ْواق

 نش، با هدف مصرف صورت گرفته است.یآفر

ار بشـر  یـ مصرف کـردن در اخت  يه و آنها را برادیخداوند امکانات گوناگون خود را آفر

مصرف نمودن و  يات متعدد قرآن که از خلقو موجودات برایقرار داده است. عالوه بر آ

 م:یخوان یز مین ین قدسیت دارد، در حدیبه انسان حکا یخدمت رسان

 يجلت  ألجل  وخلصاء ألْش! خلصت األآدم يا بقي 

 دم.یخودم آفر يخاطر تو خلق کردم و تو را هم برااء را به یفرزند آدم! من همۀ اش يا

ـ  ي، نعمت هـا ینید يخواهد که با استفاده از آموزه ها یاز ما م حـد و حصـر او را    یب

دن بـه  یت خـود را خـرج رسـ   یابد، نه آنکـه انسـان  یت ما رشد یم تا انسانیخرج خود کن

 م.یکن ییایامکانات دن

 ستین ییمصرف هدف نها

 یست. کسـ ین باور به جهت دار بودن مصرف، قابل تصور نمصرف، بدو ياصالح الگو

ـ گو یداند و م یخود م ییکه مصرف را هدف نها د کـه آمـده ام تـا از امکانـات بـه      ی

کند،  ین نوع، لذت ببرم و انسان بودن خود را خالصه در راه آشپزخانه و توالت میبهتر

ر مصـرف بـه   مصرف نخواهد داشت، اگـ  يالگو يدن آموزه هایشن يبرا یهرگز گوش

باالتر از انسان داشته باشند امـا   یست مقامیبا یوانات، می، هدف خلقت بود، حییتنها

ت تنهـا، خـورد و خـوراک را    یکه از انسـان  یمصرف یب يم که قرآن، انسان هاینیب یم

 د:یفرما یه کرده و میوانات تشبیبلدند، به ح

الوَّالِحاتِ جَقَّهات  نَجْههي مِهنْ نَحْتَِْها      إِ َّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّْينَ آمَقُوا وَ عَِْلُوا  
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 (12)محمد/  ...الْأَنْْارُ وَ الَّْينَ كَفَهُوا يَتََْتَّعُو َ وَ يَأْكُلُو َ كَْا نَأْكُلُ الْأَنْعامُ
ان آورده، یـ م، معموالً هر کجا سخن از تصرف در امکانات توسط انسان به میقرآن کر

دارد تـا در پرتـو آن انسـان در     یان مـ یات برا جهت هدف دار کردن تصرف یدستورات

 خود حرکت کند. یر رشد و کمال واقعیمس

 اهداف مصرف در نگاه قرآن

کـه   یها و اهـداف  يریکوشد تا جهت گ ی، در تمام مصارف خود، میهر مسلمان واقع

د، تا در پرتو آن بـه رشـد و تکامـل    یت نمایح کرده است را رعایم بدان تصریقرآن کر

 هد.خود ادامه د

 باشد. یر میم به قرار زیاز اهداف مصرف در قرآن کر یبرخ

 یاله يمصرف همراه با هشدارها -1

 یاتیـ ح ییم، در کنار اجازه بر تصرف در امکانات، هشدارهایات، خداوند کریآ یدر برخ

 به آن، انسان را به انحراف و سقوط خواهد کشاند. یتوجه یدارد که ب یان میرا ب

 او يریان و گام پذطیز از شیالف: پره

ْطا ِ إِنَّهُ    َا القَّاسُ كُلُوا مَِّْا فِي الْأَرْضِ تاَلتً طَِّْباً وَ ت نَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّْ يا مَيُّْ

 (168بقره / )  لَكُمْ عَدُوٌّ مُبْن

ْطا ِم عبارت )یدر قرآن کر ( پنج مرتبه آمده است که در مورد ت نَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّْ

است و در واقع به انسان ها هشـدار   یاله يمصرف نعمت ها ین در ارتباط با چگونگآ

 يبرا يها را ابزار د، آنیر مورد مصرف نکنیحالل را در غ ين نعمت هایدهد که ا یم

 .ینفسان يطنت هایر شید، نه گام برداشتن در مسیخدا قرار ده یاطاعت و بندگ
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ْطا ِ)ت نَتَّبِعُوا خُطُواتِ العبارت فوق    ز داردین یتیق تربی  مسأله دقیاشاره به  (،شَّْ

کنـد، نـه بـه صـورت      یدر انسان نفوذ م یجینکه، انحراف غالباً به صورت تدریو آن ا

اد بـه کـراک و   یـ کبـاره اعت ی، به عنوان مثال شخص معتاد شراب خـور،  يو فور یدفع

و  یصـورت تماشـاچ  کند، ابتـدا، بـه    یم یرا ط یکند بلکه مراحل یدا نمیپ... شه ویش

د که چـه  کن یکند، گام بعد امتحان م ی  جلسه شرکت میبدون استفاده از مواد، در 

ند و بـه  یب یدفعه بعد خود را آلوده م ؟کند یم یا رفع خستگیدارد! آ یو چه حال یمعط

 .نماید. یاز آنها استفاده م یراحت

کامـل   ياریاز آنها، بـا هشـ   هدر مصرف کردن امکانات و استفاد :دیفرما یم میلذا قرآن کر

تجـه  یکنـد. در ن  یخـود را بـاز مـ    يد که آرام آرام جایطان و نفوذ آن باشیش يمواظب ردپا

 آن نباشند. يطان و دست نشانده هایباشد که ش ید در جهتیبا یمصرف اسالم

 ز از فسادیب( پره

 (60بقره /  )  رْضِ مُفْسِدينكُلُوا وَ اشْهَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَ ت نَعْثَوْا فِي الْأَ...  

نه سـاز فسـاد   ید زمیو مصرف امکانات، نبا يریشود که بهره گ یبرداشت م بااله یاز آ

اصـالح و   يد فرد و جامعه را به سمت و سـو یبلکه مصرف، با 1باشد. )کلو( و )التعثوا(

 یکـه برخـ   2و لو به اسـم اصـالح   ، نیفساد در زمحرکت دهد نه  یواقع ياصالح گر

 3رند.یگ یم یپ ،خود را در لبار اصالح یطانیگونه حرکت ش نیا

 انیز از طغیج( پره

                                                 

 124، ص 1تفسیر نور، ج . 1
 .43، ص 2اطیب البیان، ج . 2
 .11بقره/ . 3
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وَ مَهنْ يَحْلِهلْ     كُلُوا مِنْ طَِّْباتِ ما رَزَقْقاكُمْ وَ ت نَطْغَوْا فْهِ فََْحِلَّ عَلَهْْكُمْ ََضَهبي    

 (81طه / )  فَصَدْ هَوى  عَلَْْهِ ََضَبي

نکـه آنهـا را در راه اطاعـت خـدا و     یا يآن است که انسان بـه جـا   ،ان در مصرفیطغ

و کفـران و   یگنـاه، ناسپاسـ   يبـرا  يله اید، آنهـا را وسـ  یـ ش مصرف نمایسعادت خو

افـت  یرا در یاله يل آن همه نعمت هایاسرائ یگونه که بن قرار دهد؛ همان یکش گردن

 1مودند.یان را پیکردند و سپس راه کفر و طغ

 د( امر به تقوا

ـ را در مصرف ب  هشدارها یلبکه ذکر شد، روش س یاتیآ ـ ان کـرد، در آ ی گـر،  ید يه ای

از  يریبهره گ : در دیفرما ی، و منمودمطرح  یجابین هشدار را به صورت ایخداوند هم

 ت شود. یرعا یید تقوا و پارساینعمت ها با

     بِههِ مُؤْمِقُهو    وَ كُلُوا مَِّْا رَزَقَكُمُ اللَّهُ تَالتً طَِّْباً وَ انَّصُهوا اللَّههَ الَّهْي مَنْهتُمْ      

 (88مائده / )

ر یدر مسـ  اول آمـد، گـام    بـه میـان   از هشدار هـا تا به حال  چه پر واضح است که آن

 ،، قدم اوّلیتکامل و قرب اله يرا برای؛ زمی باشد یاله ينعمت ها ح ازیمصرف صح

 است. یطانیش يترک گناهان و وسوسه ها

  يمصرف همراه با معاد باور -2

 (15مل / ) لُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَْْهِ القُّشُوروَ كُ...  

شـود کـه    یاد آور می، یاله يفه، در کنار امر به تصرف و استفاده از نعمت هایه شریآ

کـار کـردن، هـدف     يخوردن و خوردن برا يهدف قرار دادن مصرف و کار کردن برا

                                                 

 .262، ص 13تفسیر نمونه، ج . 1
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 يات ابـد یـ حر یاسـت در مسـ   ینها وسائل و امکانـات یست؛ بلکه این یح و مطلوبیصح

امـت از  یو در روز ق ؛ن نعمت هایدارد به نوع استفاده ما از ا یندۀ ما بستگیو آ 1؛انسان

  یاله ين نعمت هایبرخورد و مصرف ا یچگونگ

 ده خواهد شد.یپرس

 (8تکاثر / ) لُنَّ يَوْمَئِْ  عَنِ القَّعْمثُمَّ لَتُسْئَ  

ت نه تقاطع آن؛ مرگ نه تنهـا  اس یزندگ يو معنا ی، ادامۀ زندگ«مرگ»ن، ینگاه د از

م، در جاده یگونه که مصرف کرده ا و من و تو آن بلکه آغاز جاده استست یان راه نیپا

کنـد؛ کـه    یبار خودش نمـ  ،گر اضافهین باور برسد، دیکه به ا یم. کسیکن یحرکت م

 یکنـد کـه مـ    یجا و اشتباه مصرف نمیحرکت با بار اضافه خطرناک و کشنده است، ب

ز خطرناک تر از یچ چیراننده در جاده، ه يشود و برا یم یو مست يال به خمارداند مبت

 ست و ...ین یو مست يخمار

ا، آخـر خـط   یـ ن است کـه دن یمصرف، باور به ا يها يریاز ارکان و جهت گ یکیپس 

مصرف مـا،   یچگونگ در کار است، یس راه و حساب و کتابیست، اول جاده است، پلین

 کند. یآخرت مشخص م يوحرکت ما را به س نوع و

 ند.ینش یابد و با مرگ به ثمر می یات انسان مسلمان، با مرگ ادامه میح

 مصرف همراه با عمل صالح -3

ِّباتِ وَ اعَْْلُوا صالِحاً     (51مؤمنون / ) ...يا مَيَُّْا الهُّ ُلُ كُلُوا مِنَ الطَّْ

 یمسلمان مـ  يانسان هادارد و از  یان مصرف و عمل پرده بر میه فوق از ارتباط میآ

 خواهد که با درست مصرف کردن، مقدمۀ انجام اعمال صالح را در خود فراهم سازند.

                                                 

 .339، ص 24یمان، ج . 1
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رفتـار   ت، اعمـالو یبر شخصـ  یرات فراوانیتأث ،هیم که تغذیان کردیدر مباحن گذشته ب

، از ین خاطر فرد مسلمان، قبل از تصرف در امکاناتینسل او دارد؛ به هم یانسان و حت

 کند. یدا مینان پیل بودن آن اطمب و حالیط

 مصرف همراه با شکر -4

ِّْبهاِت مها رَزَقْقهاكُمْ وَ اشْهكُهُوا لِلَّههِ             َا الَّهْيَن آمَقُهوا كُلُهوا مِهْن َط        ...يا َميُّْ

 (172بقره/ )

ن خـاطر  ینش آن هـا اسـت، بـه همـ    یر هـدف آفـر  یشکر، استفادۀ نعمت هـا در مسـ  

کنـد.   یت نمـ یکفا یشکر زبان اًسب  داشته باشد و صرفد با نعمت، تنایبا يگذار سپار

دسـتورات   يریگو به کـار  يرویشکر نعمت نبوت و رهبران معصوم، پ: به عنوان مثال

ح و خـدمت بـه جامعـه    یشه، تفکر صحیعمت فکر و اندن از  يگذار آن ها است. سپار

 است.  یاسالم

 يکویتجارت ن استفاده از و ي، خدمت گذاريرفتار از نعمت پدر و مادر، خوش یدانقدر

ار ما گذاشته است، بـا  یکه خدا در اخت ین شکر و سپار از امکاناتیآن ها است. همچن

رفاه خانواده و حـل مشـکالت    ين و در راستاید ياسار آموزه ها مصرف به جا و بر

 کند. یدا میگران تحقق پید

ن یابد و در حیآن را ب ید راه کار شکر واقعیبا یجه، انسان مسلمان، در هر مصرفیدر نت

ر کمـال  ی، مقـدمات حرکـت در مسـ   يز از ناشکریو پره يشکر گذار مصرف و پس از

 خود را فراهم آورد.

ح از امکانـات و مواهـب   ین است که در صورت عدم اسـتفاده صـح  یبر ا ،را سنت هایز

پس  جامعه یا اثر آن را از شخص و حتی متعال، نعمت کردن، خداوند يو ناشکر یاله
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 1کند. یبزرگ مبتال م یرد و آن ها را به بالئیگ یم

 یمصرف همراه با توجه به حقوق مال -5

)انعتام/   ... كُلُوا مِنْ ثََْهِ ِ إِذا مَثَْْهَ وَ آنُوا تَصَّهُ يَوْمَ تَوهادِ ِ وَ ت نُسْههِفُوا  ...ٍ 

141) 

ان یبه حقوق طبقات محروم و مستضعف ب یدگیه فوق، اجازه مصرف را همراه با رسیآ

گـران  یکه د یز از غفلت، به حقوقید با پرهیقت شخص مسلمان بایاست. در حق نموده

ز یـ مال کـردن آن پره ید آگاه بوده و از پایکنند با یدا میا پیاو دارند  یدر موارد مصرف

 کند.

ـ کند، بـه ا  یرامون مصرف مطرح میات قرآن پیکه آ ییها يریبا توجه به جهت گ ن ی

 بـه  سـت، بلکـه توجـه   ید و شـرط ن یدر مکتب ما بدون قم که مصرف، یرس یجه مینت

در  ،مسلمان صرف کنندهشود م یسبب م ،آن ذکر شده يکه برا ییاهداف و جهت ها

ـ قـدم بـر دارد و از جهـت گ    ینید يدن به کماالت ارزش هایر راه رسیمس هـا و   يری

 د.یز نمایشود پره یکه باعن دور شدن او از اهداف فوق م ییزه هایانگ
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 ست و دوم:یع بموضو

 (1 ينيقواعد مصرف در فرهنگ د)اصالح الگوي مصرف 

 

 

و  یمصـرف امکانـات و مواهـب الهـ     يخـود، بـرا   ینـوران  ياسالم در آموزه هـا  نید

ان داشته است، تا مسـلمانان بـا   یرا ب یروشن يارهایزان آن، اصول و معیو م یچگونگ

 یو اجتماع يسعادت فردده و یمصرف خود کوش يتوجه به آن اصول، در اصالح الگو

 ا و آخرت به دست آورند.یافراد آن جامعه را در دن

 م کرد.ین موارد آن اشاره خواهیتر ن  به مهمیا

 بیمصرف حالل و ط -1

باشـد، در کنـار    ی، هر کجا سخن از مصرف منیات معصومیم و روایدر قرآن کر

کوشد  یفراوان م ين با هشدارهاید يآموزه ها شود. یده میب( دید )حالل و طیآن ق

 ن باز دارد.یتا انسان را از مصرف حرام و خب
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را بـه حـال    –اشرف مخلوقات  –انسان  ،کند که  خداوند یاقتضا م یو البته لطف اله

ان آور اسـت بـاز دارد و   یجسم و روحش ز يخود رها نکرده و او را از مصرف آنچه برا

رشـد و تکامـل    يرکت او به سونه ساز حین کنندۀ مصلحت و زمیتنها آنچه را که تأم

، در هر کجـا سـخن از   ینید ين خاطر در آموزه هاید؛ به همینما یاست را به او معرف

 یبـه چشـم مـ   « بیـ ط»و « حالل»د یان آورده، بالفاصله در کنار آن قیمصرف به م

ـ     « نیخب»و « حرام»انسان را از مصرف  تا خورد  یکـه باعـن اخـالل در حرکـت حت

 دارد. باز شود، به شدت یسقوط م

آن در مباحـن گذشـته بـه صـورت      يامـد هـا  یاز آنجا که سخن از حالل و حرام و پ

 م.یکن یات بسنده می  نمونه از آین جا تنها به ذکر ید، در ایمبسوط مطرح گرد

ِّبات    (4مائده/ ) ... يَسْئَلُونَ َ ما ذا مُتِلَّ لَُْمْ قُلْ مُتِلَّ لَكُمُ الطَّْ

 (157اعراف/ ) ... يُحَهِّمُ عَلَِْْْمُ الْخَبائِ ...  بِيَّ الْأُمِّيَّ الَّْيالهَّ ُوََ القَّ...  

اورد و یبه دست ن یق نامشروع، مالیکه اگر انسان از طر گمان کنند یممکن است برخ

ن نخواهـد  یق حالل تـام یشت او از طرین نکند، معیخود را از راه حرام تام یامور زندگ

 ت نخواهد کرد.یاو را کفا یزندگ يازهاینخداوند شد و 

انسان  يکه روز ییبه خداوند دارد؛ خدا یشه در بدگمانینادرست است و ر ين پنداریا

ن غـذا را در  یتر ده و پس از آن تولد او مناسبیرا قبل از تولدش در رحم مادر تدارک د

ـ یز تا رسیش فراهم آورده و پس از آن نیآغوش مادر برا و  یدن به حد رشد و بلو  عقل

، یزندگ يش قرار داده، در مراحل بعدیها يازمندین نیله تامی، پدر و مادر را وسیسمج

او مقـرر   ين روزیتـام  يبـرا  یحـالل و منطقـ   یو سست یز از تنبلیز در صورت پرهین

 خواهد فرمود.

، فرزنـدان خـود را   یو گرسـنگ  یم قحطیاز اعراب، از ب یت، برخیدر دوران جاهل یوقت
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نان داد که خداوند یز به آنان اطمید آمیباز دارنده و تاک یانیر بم دیکشتند، قرآن کر یم

وَ ت نَصْتُلُوا مَوْتدَكُمْ خَشَْْةَ إِمْالقٍ نَحْنُ نَهْزُقُُْمْ وَ   کند:  ین میشما را تضم يروز

 (31اسراء / ) ... إِيَّاكُم

 ياداعتقـ  یب ،یست که انسان به وعده الهیسته نی، هرگز شاین ضمانت محکمیبا چن

ا آنچه را خداوند بر یحرام مبادرت ورزد  يخود به کارها يه روزیته ينشان دهد و برا

 او حرام فرموده مصرف کند.

ن، تـا  اافت که آن بزرگـوار یم ین در خواهیمعصوم یبه زندگ یهر چند اجمال یبا نگاه

 د و دقت داشتند.ی، برحالل بودن آن تأکیاله يچه اندازه در هنگام مصرف نعمت ها

پـر از   ي، کاسـه ا ام عبدا ، خواهر شداد بن اور، از اصحاب رسـول خـدا   يروز

ـ ر، خدمت حضرت رسول فرستاد تا با آن روزه اش را افطار نمایش آورنـده   ،حضـرت  .دی

؟ ير را از کجـا آورده ا ین شـ یر را نزد ام عبدا  باز گرداند و فرمود: برو سؤال کن ایش

ده ام. حضرت فرمود: برو بپرر گوسفند را یخودم دوشام عبدا  پاسخ داد: از گوسفند 

ر یگاه، حضرت ش آن ده ام،یاز کجا آورده؟ ام عبدا  عرض کرد: آن را از مال خودم خر

 د. یرا نوش

ر یشـ  يرسـول خـدا قـدر    يد و عرض کـرد: ا یامبر رسیروز بعد، ام عبد ا ، خدمت پ

 د؟ین اندازه پرر و جو فرمودیم کردم چرا ایحضورتان تقد

 تِِّإوت نعْهل   بهاً ّْط تِِّإ  ت نأكهل  م :يمهت اله ل قبلاُبْل   حضرت فرمود: 

زه نخورنـد و جـز   یپاک مامور شدند که جز حالل و ز یش از من  نیامبران پیپ 1صالحاً

 عمل صالح، انجام ندهند.
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 ییز از تجمل و تجمل گرایپره -2

 ياست و انسـان بـه مقتضـا    یروان آدم یاز ابعاد اصل یکی ییبایش به جمال و زیگرا

منطبـق و هماهنـگ    ینییز به عنوان آیپسندد. اسالم ن یش، آن را میخو یفطرت اله

مناسـب، خواسـتار اشـباع آن     یل را محترم شمرده و به شـکل ین حس اصیبا فطرت، ا

با و متناسب، یدن لبار زیعت، پوشیطب يها ییبایاز نظر اسالم، استفاده از ز .شده است

خوش و امثال آن، نه تنها مجاز شمرده شده، بلکه به آن سـفارش   يبوهابه کار بردن 

ـ    یم به بندگان خدا دستور میاز قران کر يه ایز شده است، آین  يبـرا  یدهـد کـه وقت

 ییبـا یو ز یشـوند، آراسـتگ   یکنند و عازم مساجد مـ  یعبادت خداوند، خود را آماده م

يقَتَكُمْ آدَمَ خُُْوا ز  يا بَقيا ي بردارند: خود را با خود  يها نتیاد نبرند و زیظاهر را از 

 (31اعراف / ) ...«عِقْدَ كُلِّ مَسْجِد  

نا آگاه،  يعده ا يبا و آراسته اش از سویبه خاطر ظاهر ز یامام حسن مجتب یوقت

 1الجْاَ ... حبّيل وْاهلل جْ  ِِّإ مورد انتقاد قرار گرفت، در پاسخ به آنان فرمود: 

قت اسـت کـه اصـل    ین حقیگواه ا یل، همگین قبیگر از ایت دیه و روایآ ها ر فوق و دهیتعب

ـ نـدارد و اگـر غ   یها و تجمالت، از نظر اسالم، منعـ  نتیاستفاده از ز ـ ر از ای ـ ین بـود، دل ی  یل

ـ ند و تمایافریرا در جهان ب ییباین همه زینداشت که خداوند، ا را در فطـرت   ییبـا یل بـه ز ی

ن اسـت کـه خـالق    یـ ل بـر ا یـ ل بـه آن دل یو تما ییبایز نشین آفریانسان قرار دهد. بنابرا

 دارد. یها آن را دوست م ییبایز

ـ  ینام م« نیمترف»از مردم به نام  یم از گروهین حال قرآن کریدر ع  یبرد و رفاه طلب

ند که نعمت یگو یم یشمارد. مترف، به کس یم انآن يها یژگیرا از و ییو تجمل گرا
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   وا  یهـا، او را بـه غـرور و سرکشـ     یوش گـذران فراوان و غرق شدن در شـهوات و خـ  

 1داشته است.

نان یا: ن است کهیشمارد، ا یبر م« نیمترف» يم برایکه قرآن کر یاز جمله مشخصات

کنـد،   یذ، روح آنان را اشباع نمین لذایندارد و چون ا یدر زندگ يپناهگاه محکم معنو

نـد.  یآ یش بر مـ یخو یندگها و تجمل ظواهر ز دن به لذتیهمواره در صدد تنوع بخش

، یر بـار مقـررات الهـ   یـ شود که از ز یتنوع طلب و تجمل پرست آنان موجب م يخو

ز ملـزم  یجه خود را نیدانند و در نت یخدا نم يها را از سو نان، نعمتیکنند، ا یشانه خال

ورزنـد و قـرآن،    یان مـ یکنند و عص یان مینند، در برابر خداوند، طغیب یبه شکر او نم

وَ قاََ الَْْلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّْينَ كَفَهُوا وَ كََّْبُوا بِلِصاءِ  کند یف مین توصیرا چن نیمترف

 (33مومنون / ) ... الْآخِهَةِ وَ مَنْهَفْقاهُمْ فِي الْحَْاةِ الدُّنْْا ما هْا إِتَّ بَشَهٌ مِثْلُكُم
ابُ وَ مَصْههح  : دیــفرما یف اصــحاب شــمال مــی، در توصــيگــرید يقــرآن در جــا

وَ كهانُوا يُوِههُّو َ عَلَهى الْحِقْه ِ      *  إِنَُّْمْ كانُوا قَبْلَ ذلِه َ مُتْههَفْن  .....  الشِّْاَ
واقعه / )  وَ كانُوا يَصُولُو َ مَ إِذا مِتْقا وَ كُقَّا نُهاباً وَ عِظاماً مَ إِنَّا لََْبْعُوثُو  *  الْعَظْم

41 ،45 ،46 ،47) 
 یی، از سـو ذهـن خطـور کنـد کـه چطـور اسـالم       ل بهن سؤاینجا ممکن است، ایدر ا

گـر  ید يکنـد و از سـو   یه مـ یتوص یاز تجمالت زندگ يریرامون خود را به بهره گیپ

 رد؟یگ ین به باد انتقاد مین چنیان را ایتجمل گرا

کن افراط را یست، لید گفت، اسالم با رفاه و تجمل، مخالف نین سؤال بایدر پاسخ به ا

شوند  یل موارد از حد اعتدال خارج مین قبیاز مردم در ا ياریسفانه بسأپسندد، مت ینم

فـاخر و   يهـا  دن لبـار ی، پوشیطاغوت ي، ساختن خانه هایتجمل وسایلدر مصرف  و
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مت و ...، راه افراط یگران ق يها لیرنگارنگ ، استفاده از اتومب ي، خوردن غذاهایمتیق

دانـد کـه    یرا تا آنجا مجاز م يویرند، اسالم، استفاده از تجمالت دنیگ یش میرا در پ

ـ ، وییجامعه، در اثر تجمل گرا يمعنو يها ه گاهیتک  يران نشـود و مسـلمانان در ورا  ی

او  يهـا  اد نبرند و از شکر نعمتیخود را از  یقی، منعم حقيویاز زخارف دن يریبهره گ

فان و محرومـان  یش به تجمالت، نسـبت بـه حـال ضـع    یز در اثر گرایغافل نشوند و ن

 تفاوت نگردند. یبجامعه 

 دــزه -3

 یانسان حاکم باشد، زهد مـ  یوه معرفیسته است به شیکه شا ییارهایگر از معید یکی

 باشد.

ست، بلکـه بـه   ین يدادخدا يمصرف نکردن نعمت ها يدگاه اسالم، زهد، به معنایاز د

بـه آنهـا دل نبسـته و     یاله ياز نعمت ها يرین بهره گیدر ع ین معنا است که آدمیا

ـ دن یمشغول نشدن به زنـدگ  یعنیخود را به آن نفروشد. زهد  ا نباشد ویستۀ به دنواب ا ی

 نه برخوردار نشدن از آن.

د با اطـالع  یبا یا پرستان مورد نکوهش قرار گرفته اند، مسلمان واقعیم دنیدر قرآن کر

ـ هـا پره  یژگـ یا پرستان، کوشـش کنـد تـا از آن و   یاز اوصاف دن و موجبـات   نمایـد ز ی

 خود و خانواده اش فراهم نسازد: ياوند را برانکوهش خد

إِ َّ الَّْينَ ت يَهْجُو َ لِصاءَنا وَ رَضُوا بِالْحَْاةِ الدُّنْْا وَ اطَْْأَنُّوا بِْا وَ الَّْينَ هُمْ   

 (7ونس/ ی)  عَنْ آيانِقا َافِلُو 

و  از مذمت مصرف نعمت ها یات مشابه، سخنیه و آین آیدا است که در ایپ یبه روشن

ت یست، بلکه آنچه مورد نکـوهش قـرار گرفتـه، رضـا    ین نیاز مواهب در ب يریبهره گ
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بـه   یبر تاختن از حرکت تکـامل  يات و رویافتن به مادینان یدادن و قانع شدن و اطم

 و مالقات با او است. یو قرب اله يسعادت معنو يسو

ـ فرما یف زهد میدر تعر یامام عل : قهاَ اهلل  ن مهن الصههآ   ْن كلْتْال هد بد: ی

ومن  (23د/ یحد)...  ما فانَكُمْ وَ ت نَفْهَتُوا بِْا آناكُم  لِكَْْال نَأْ َوْا عَلى  ع وجل 

 1هْفصد ا تْس  ال هد بطهف يفهح باآلنيولم  يالْاض يأس عليلم 

بـر آنچـه از   »د: یفرما ین است؛ خداوند بزرگ مآان دو جمله از قریدر م ییتمام پارسا

ـ نکن ید و به سبب آنچه به شـما داده شـادمان  ین نشویهگدست شما رفته اند هـر  « د.ی

نکند، پس  يده، شادیش رسیکس به آنچه از دستش رفته تأسف نخورد و به آنچه برا

 افت کرده است.یدر –نده یبه گذشته و آ ییاعتنا یب –او زهد را از دو سمت آن 

 د:یفرما یم گر امام صادقید یتیروا

ا ْالهدن  يبل ال هد فه  ،م الحالَيضاعة الْاَ وت بتحهإا بْالدن يس ال هد فْل 
ـ زهـد در دن  2وجلِِّ د اهلل ع ِِّي يق مق  بْا فثومدك ي ي  ت نكو  بْا فم ا بـه  ی

ست، بلکه زهد آن است یمال و حرام نمودن حالل ن –مصرف نکردن  – کردن  عیضا

نـان  یاطم، باشـد  در دسـت خـودت مـی    شتر از آنچهیب در اختیار خدا است، هچکه به آن

 .یداشته باش

 يم که انسان زاهد، نعمت هـا را بـرا  یرس یجه مین نتیان شد، به ایبا توجه به آنچه ب

کنند، بلکه با توجه به عدم  یخود، مصرف نم یشهوان يالت و خواسته هایتما يارضا

ـ فه و عمـل بـه تکل  یانجام وظ ، مصرف او صرفاً جنبهياو به مظاهر ماد یبستگ دل ف ی

 یا بهره مند مـ یدن يگران از مواهب و لذت هایز همچون دیگر او نیرت ددارد، به عبا
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 يپـا  يا پرستان که فقط جلـو یبرخالف دن –ع است یچنان وس د او آنیشود، اما افق د

ـ دور و جهان آخرت را ن ينده هایکه آ –نند یب یخود را م ز در نظـر دارد و از نعمـت   ی

کنـد.   یاستفاده مـ  دیآن سعادت جاو دن بهیرس ين جهان برایقابل استفاده در ا يها

ـ ، با مصرف دنين باوریواضح است که مصرف با چن کامالً ا پرسـتانه چقـدر متفـاوت    ی

 ست!ا

به  یالطاف خاص زیزاهدانه قرار دهد، خداوند ن یر زندگیکه خود را در مس یو البته کس

 نان کامل قدم بردارد.یر، با اطمین مسیخواهد نمود تا بتواند در ا او

نطهق  مقلبه و يثبت اهلل الحكْة فما ْالدن يمن زهد ف د: یفرما یم م صادقاما

ا  هالْاً  ْخهجه من الهدن مو –داءها ودواءها  –ا ْوب الدنْوبوّه  ع ،بْا لسانه

 1السالمدار  يلإ

و  سـازد  یشه کند، خداوند حکمت را در دل او استوار میزهد پدنیا، که نسبت به  یکس

ش ینـا یب –چه درد و چـه درمـان    –ا یدن يب هایکند و بر ع یا میزبانش را به آن گو

 .کند ا به دار السالم واردش مییسازد، و به سالمت از دن یم

 تـاعــقن -4

از نعمـت   يکتفا نمودن بـه مقـدار محـدود   ابه کم و  شدن یراض يبه معنا« قناعت»

افـزون   يعنـا و در مقابل آن طمع است، که به م 2ار انسان قرار گرفتهیاست که در اخت

 گران است.یو چشم داشتن در مال د یطلب

به کار گرفته شده و  يشتر در حوزه مسائل مادیاسالم، ب یواژه قناعت، در متون اخالق
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ـ  یپسـند  یلتین محدوده به کار رود، فضـ یتا آنجا هم که در ا کن در ابعـاد  یده اسـت، ل

ست و ین يده ایامر پسند، قناعت، ... مان، تقوا، صبر ویل علم، ایل تحصی، از قبيمعنو

خـور تـوان و   د بلکه هر کـس فرا یها اکتفا نما ن ارزشید به مقدار اندک از ایانسان، نبا

ش دهـد،  ین جهـات افـزا  یـ ش را در ایخـو  یانسان يود بکوشد، تا موجودیاستعدادش با

ر یناپـذ  يریافـزون طلـب و سـ    يش، موجودیعت و فطرت خویطب يانسان به مقتضا

، کـه او در کسـب کمـاالت    عت نهاده شدهیر عمق روح او به ودد این مطلب، و 1است

متوقف نشـود   یچ منزلی، در هیل به مقام قرب الهین يبرا یمدارج روح یو ط يمعنو

 یشناسد و راه را بـه اشـتباه مـ    یقدر خود را نم یل، گاهکن بشر جاهیو در جا نزند، ل

ـ معنودان یـ ل افـزون طلبانـه اش، در م  یتما يارضا يرود، او به جا  يهـا  ات و ارزشی

ور و مال و منـال  یش را در زر و زیزند و مطلوب خو یا میدان دن انه به کاهی، ناشیروح

بلکـه  کنـد،   ین جوالنگاه تنگ، نه تنها به آنچه دارد، قناعت نمـ ید و در ایجو یآن م

 يویـ خود را، سخاوتمندانه در راه اندوختن و انباشتن زخارف دن یمان و هستی، ازندگی

سـازد،   ی، فنا و فدا مـ یوانیح يها ر اغراض و هوریل آنها در مسیف و میح و سپس

 یگام مـ  ين وادیبشر نامحدود است، تا در ا يمحدود و خواسته ها يچون جهان ماد

 نخواهد برد. ییزند، راه به جا
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 قناعت در مصرف

قناعـت در  »ت دارد و یبشـر، موضـوع   يمـاد  یگونـاگون زنـدگ   ينه هایقناعت در زم

دهـد کـه همـواره     یهاست، تجربه نشـان مـ   نهین زمین ایتر از شاخص یکی «مصرف

ن جهـان،  یانسان در ا یگذران آبرومندانه زندگ ي، براياز امکانات ماد يمقدار محدود

 يها يازمندید بکوشد، تا آن مقدار از نین انسان، در درجه نخست، بایاست، بنابرا یکاف

داشـته   يآسـوده ا  یزندگ ید، به طور نسبتوان یرا که بدون داشتن آن ها نم يضرور

هـا،   يازمنـد ین کند و آن را منطبق بر همان نیه و تامیباشد، از راه حالل و مشروع، ته

ـ که البته آن ن -ش، یخو يه تالش خود را در جهت تکامل معنوید و بقیمصرف نما ز ی

ـ در ا ، قرار دهد؛ -ست یاز خدمت به بندگان خدا و اصالح امور آنان منف  ن ـ ی ن، ین ب

ش و یش فراهم شد و خداوند به او گشـا ین مقدار برایش از ایب یه ثروتیاگر امکان ته

 کرامت فرمود، در مصرف آن قناعت ورزد. يشتریب يروز

ز از یـ الت افزون طلبانه بشر، جهت بدهـد و ن یبه تما ییده است که از سویاسالم کوش

ـ  ير ضـرور یف غگر او را از مصارید يزد و از سویتکاثر و تفاخر بپره ـ رو یو ب ه بـاز  ی

دعـوت کـرده    يمـاد  یدار زنـدگ یناپا يه هایرایداشته و به قناعت نمودن در مصرف پ

  ده شده است از جمله: یر کشیبه تصو يادیات زیدر آ يماد یمظاهر زندگ یاست، پوچ

كُمْ وَ نَكاثُهٌ فِي الْأَمْواَِ اعْلَُْوا مَنََّْا الْحَْاةُ الدُّنْْا لَعِبٌ وَ لَْْوٌ وَ زيقَةٌ وَ نَفاخُهٌ بَْْقَ

وَ الْأَوْتدِ كََْثَلِ ََْْ   مَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبانُهُ ثُهمَّ يَْهٍُْ فَتَهها ُ مُوْهفَهًّا ثُهمَّ يَكُهو ُ       

 (20د/ یحد) ...تُطاماً

الدُّنْْا لِقَفْتِهقَُْمْ  ما مَتَّعْقا بِهِ مَزْواجاً مِقُْْمْ زَهْهَةَ الْحَْاةِ   وَ ت نَُْدَّ َّ عَْْقَْْ َ إِلى  

 (131)طه/   فْهِ وَ رِزْقُ رَبِّ َ خَْْهٌ وَ مَبْصى

روان خـود را بـه قناعـت در مصـرف     ین که پیز، گذشته از ایان بزرگوار اسالم نیشوایپ
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ـ فرمودند: خودشان ن یشان گوشزد میآن را به ا کردند و شهوات پردازي یدعوت م ز ی

، از نظـر ثـروت   از قناعت بودند، رسول خدا یکامل و درخشان يدر عمل، اسوه ها

نزد خـود نگـاه    ینبود و گر چه هرگز مال فراوان یدست ی، فرد تهیو امکانات مال يماد

شد کـه   یدا میپ یداد، کمتر کس یاز خود نشان م یلیکن اگر اندک تمایداشت، ل ینم

ـ وجـود ا م ندارد، با یخود را با جان و دل به حضرتش تقد ییحاضر نشود، همه دارا ن، ی

 یارش بـود، تـا مـ   یداشت و در مصرف آنچه در اخت يار ساده ایبس یآن حضرت زندگ

 کرد. یم ییتوانست، صرفه جو

 د:یفرما یز آن حضرت، میقناعت آم یف زندگی، در توصیعلامام 

خْوْم مهن  ما كشحاً، وْهل الدنمم ضهم ،عهها طهفاًيا قضْاً ولم ْقضم الدن 

 1صبلْاي  م يبأا فْالدنه ْا بطقاً، عهضت علْالدن

چرخانـد و هرگـز فـرد بـودن و      مـی در اطراف دهـان   ییاشتها یا را با بیذ دنیلقمه لذ

د افـر ان یتـر  سـه بـا محـروم   یمردم جهـان و در مقا  یشان را آرزو نکرد، از تمام یافزون

بـه او عرضـه    یا را به تمـام ین؛ دنیش فرو رفته ترین بود و دو پهلویگرسنه تر ،جامعه

 سر باز زد. رش آنیاما او از پذ کردند،

ْها  ْف يكا  له   د: یفرما یخود م یمانیاز برادران ا یکین درباره یآن حضرت، همچن

ْ يوكا  خارجاً من  لطا  بطقه فال ...  اهلل يخ فم يضم جهد وت  يمها ت  يشهت

 2ذا وجد...إكثه ي

بود. آنچـه را  ش آزاد یشکم خو یرگیاز چ و... در راه خدا بود که يدر گذشته مرا برادر

ـ افـت ن ی یکرد و در مصرف آنچه مـ  یکه نداشت آرزو نم ـ ز زی نمـود،   ینمـ  ياده روی
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شـمرد؛ در   ین مـ یمتق يها یژگین وی، قناعت در مصرف را از بارزتریحضرت عل

 نفسه، مق وراً اًه، قانعبه، خاشعاً قلتالً زلِِّْهله، قلمباً ينها  قه  د:یفرما ین باره میا

 1 ...مه مكله،  ْالً م

ـ که: آرزو یدر حال ینیب یشه را میتقوا پ انسانو  ، لغزشـش انـدک، قلـبش    یـ ش نزدی

تکلف اسـت. قناعـت، رمـز     یساده و ب اش یز، زندگیخاشع، نفسش قانع، خوراکش ناچ

ـ ، بـه همـان ترت  با آن رفتار کندهر طور  یر است و آدمینفس انسان خود پذ عزت ب ی

هـا،   ، در همه زمانینفسان يه خواسته هان رفاه کامل و اشباع همیکند، تام یعادت م

ـ ن یدور از هر گونه عوارض جنبه ق حالل و بیاز طر ـ در ا یآدمـ  يز، بـرا ی ن جهـان  ی

از خواسـته هـا و    یساختن برخـ  یرسد که عمل یم یست و خواه ناخواه زمانیمقدور ن

 یجاب میت، این دو واقعیگردد، توجه به ا یا دشوار میر ممکن و یش غیالت، برایتما

عـادت دهـد، کـه     ي، خود را طورین جهانیاز مواهب ا يریکند، که انسان، در بهره گ

و  يعـاد  یاز مواهب مزبور به زندگ ين حد بهره مندیبتواند تا سر حد امکان، با کمتر

او  يمعنو یو عزت و آزادگ یش ادامه دهد و کمبودها در نشاط روحیمندانه خو شرافت

 جاد نکنند.یا یخلل

تواند به کم قانع باشـد، در   یت عادت نداده و نمیو محروم یبه سخت که خود را یکس

عـزت و کرامـت   تـا  ، ناچار خواهد شد، يماد یروز افزون زندگ يبا کمبودها ییارویرو

سنگ آبـرو و   ه گرانیگذارد و از سرماز، در معرض فروش یناچ ییخود را به بها یانسان

ـ یظر کند، چه بسا در ا، صرف نيویدن به آمال دنیرس يش برایخو یآزادگ ن بـه  ین ب

ـ تقاضـا کنـد، صـرف ا    يزیـ ت رود و از آنـان چ یه و کم ظرفیسرا  اشخاص فروما ن ی
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هم رو به رو شود، موجـب خواهـد    ین که ممکن است با پاسخ منفیتقاضا، گذشته از ا

استفاده از مقـام و  ا در صدد سوءیشد که آنان از آن پس به چشم حقارت به او بنگرند، 

 د خود قرار دهند.یل به اهداف پلین يبرا يله ایند، و او را وسیآ و برت ایموقع

 به خانه خریدن شریح قاضی واکنش علی

ـ را افزون بر ن ي، خانه ایح قاضیخبر دادند، که شریعل امیر المؤمنین به ازش بـه  ی

ن ید ضمن نکوهش او به خاطر انجام ایکرده، حضرت او را طلب يداریگزاف خر یمتیق

 ود:کار فرم

 يعله  اًت لكتبت له  كتابه  يعقد شهائ  ما اشته يتقْنم  لو كقت نِِّمما م 

 القسخةشهاء هْ  الدار ]بالدرهم بدرهم فْا فوق و يفلم نهَب ف هْ  القسخة

مهن   مقه داراً ياشته ،لْزعٍ للهتمت قد ّْل من مْعبد ذل يهْا ما اشته :هْ 

 مربعهة: هْ  الدار تدود ونجْع  ،نْالْالك ةن وخطِِّْدار الغهور من جانب الفان

 يدواعه  يله إ يقتْه ي يالثهان  والحهدّ  ،فهات اآل يدواعه  يلإ يقتْيَ وّاأل الحدّ

 يله إ يقتْيالهابع  والحدّ ء،يالْهد يالْو يلإ يقتْيالثال   والحدّ ،باتْالْو

هْا الْعته باألمل من هْا  ياشته ،شهع باب هْ  الداريه ْوف ،يطا  الْغوْالش

الطلهب   َِِّذ يوالهدخوَ فه   الصقاعة، ر بالخهوج من ع ِِّجل هْ  الداالْهعٍ باأل

 1... الضهاعةو

گـر  ینوشـتم کـه د   یمـ  يتو سند ي، برايد خانه، نزد من آمده بودیاما اگر هنگام خر

نوشـتم:   ین مـ ی، آن سند را چنـ يکرد یشتر، رغبت نمیا بی ید آن به درهمیخر يبرا

ـ ماده کـوچ خر آ يخوار آن را از مرده ا ياست که بنده ا ين خانه ایا از  يده، خانـه ا ی
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ـ و کوچه هالک شدگان قرار دارد، ا غرور، که در محله نابود شوندگان يسرا ن: خانـه  ی

 گردد. یم یبه چهار جهت منته

سـوم بـه هـوا و     يسو بت ها،یدوّم آن به مص يآن به آفت ها و بالها، سو ي  سوی

و  شـود؛  یم مـ طان گمراه کننده ختیچهارم آن به ش يو سو سست کننده يهور ها

 طان گشوده است.یش يدر خانه به رو

بنـدد،   یاز جهان رخت بر م يکه خود به زود یب خورده آزمند، از کسین خانه را فریا

 يداریکشانده، خر یا پرستیو دن يکه او را از عزّت و قناعت خارج و به خوار یمبلّغبه 

 کرده است.
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  ست و سوم:یموضوع ب

 (2 ينيمصرف در فرهنگ د قواعد) اصالح الگوي مصرف

 

 

 ت اعتدالیرعا -5

از اصول حاکم بر عمـوم دسـتورات اسـالم، اصـل      یکیگذشت،  قبلطور که در  همان

ست. البته اگر انسان به ین ین قانون مستثنیز از ایاست و مصرف ن يانه رویاعتدال و م

ن شـ   کنـد، بـدو   یابد که بتواند با زهد و قناعت زندگیدست  یاز اعتدال روح يحد

برساند  ين مرحله ایتر است، لکن اگر نتوانست خود را به چن  یبهتر و به سعادت نزد

، جانب اعتدال و قوام را یاله ياز امکانات و نعمت ها يریالزم است الاقل در بهره گ

 از دست ندهد.

حـد  » ين نمـوده و بـه معنـا   یـی مصرف اموال تع ياست که اسالم برا یزانیم« قوام»

 1باشد. یم« وسط
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ـ د يقرار دارد که هر دو نوع در آمـوزه هـا  « ریتقت»و « اسراف»قوام،  يدر دو سو ن، ی

ن معنا که انسان، در مصرف امکانات، نه مجاز است که بر خـود  یباشد؛ به ا یممنوع م

 کـه همـان   ر شـود یدشوار و تحمل ناپـذ  ،یرد که زندگیو خانواده اش چنان سخت بگ

 گردد. « ریاسراف و تبذ»خود مرتکب  و نه حق دارد در مصارف است «اقتار»

 د:یفرما یبندگان صالح خود دانسته و م يها یژگیبودن را از و« قوام»خداوند 

)فرقـان /   وا وَ كا َ بَْْنَ ذلِ َ قَواماًوَ الَّْينَ إِذا مَنْفَصُوا لَمْ يُسْهِفُوا وَ لَمْ يَصْتُهُ  

67) 

ر( معنـا و  یدو طرف آن )اسراف و تبذد یر بایقوام، ناگز يشتر معنایروشن شدن ب يبرا

 شود. یم یبررس

 ریاسراف و تبذ

 1و تجاوز از حدّ وسط است. ياده رویز يبه معنا« اسراف»

ز مصرف مال یو ن یستگیاز و شایش از نیمصرف نمودن ب ياسراف در مصرف به معنا

 2ت خداوند، دانسته شده است.یدر راه معص

ـ کندن و پاشاندن دانه است و اپرا يبه معنا« بذر»شۀ یاز ر« ریتبذ»  یر، نـوع یـ ن تعبی

 یخت و پاش مـ یع و به اصطالح ریاست که مال خود را تباه و ضا یکس ياستعاره برا

 3کند.

شـتر در  ین تفاوت که اسراف بیدارد؛ با ا یکینزد ير، معناین اسار، اسراف با تبذیبر ا
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هـدر نشـود،    يزیچممکن است در ظاهر  یرود، و حت یدر مصرف به کار م ياده رویز

است که امکانـات   یباشد و کاربرد آن زمان یر، هدر دادن مال و اتالف آن میتبذ یول

 1هوده نابود گردد.ی، بياریبس

 ریص اسراف و تبذیتشخ يار هایمع

را هر گونه هـدر دادن و اتـالف   یست، زیر، با توجه به مفهوم آن دشوار نیص تبذیتشخ

تجاوز  ياسراف، چنان که گفته شد، به معنا ید، ولرو یر به شمار میثروت و کاال، تبذ

 است. ییو به افراط گرا يانه رویاز حدّ و گذر از م

شناخت اسـراف اسـت. از    يارهاید بدان پرداخته شود مالک و معیآنچه مهم است و با

تـوان موضـوع و    یمـ  ید که با دو مالک کلیآ ین بر میچن ینید يمجموع آموزه ها

 کرد: ییامصداق اسراف را شناس

 ید شرعیتحد -1

ر در یاسـت و هـر گونـه تفسـ     ی، حدود الهینین، تمام واجبات و محرمات دیاز نگاه د

اسـراف،   يباشد؛ چنان که مفهوم لغـو  یا عمل به آن، خروج از حد و ممنوع میاحکام 

ض در احکام یر و تبعیتذه ،يکار ن ترک واجبات، گناهیا د. بنابرنک ید مین معنا را تأئیا

 رود. یق اسراف به شمار میاز مصاد یاله

 م.یکن یاز آنها اشاره م یفراوان استعمال شده که به برخ ،ن نوع کاربرد در قرآنیا

 (147)آل عمران /  ...مَمْهِنا  رَبَّقَا اَْفِهْ لَقا ذُنُوبَقا وَ إِ ْهافَقا في...  

    ... نَصْقَطُهوا مِهنْ رَتَْْهةِ اللَّهه     مَنْفُسِهِْمْ ت   قُلْ يا عِبادِيَ الَّْينَ مَ ْهَفُوا عَلهى ... 

 (53)زمر/ 
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ِّْهِه  ُهْلطانًا فَهال ُيسْههِْف فِهي الْصَتْهل        ...        ... َو مَْن قُِتَل َمظْلُومًا فَصَهْد جَعَلْقها لِوَِل

 (33)اسراء / 

ـ دارد، هر چنـد بـه م   یکه حرمت شرع وئین، مصرف هر گونه کادیبنابرا  ،زان انـدک ی

1رود. یم اسراف به شمار ینوع
 

 ید عرفیتحد -2

ص موضوعات احکام، یباشد. تشخ یاسراف، مصرف م یگر در موضوع شناسیمالک د

ضـابطه منـد    ين حـال بـرا  یشتر، بر عهده عرف و مکلّف نهاده شده است، و در عـ یب

 ارائه شده است. ییارهایص عرف، معیکردن تشخ

ـ روا یار برخـ اسـ  ان ذکر است کـه بـر  یاد شده، شای يار هایمع یش از بررسیپ ات، ی

شمرده شده است کـه   ینسب ي)به مفهوم تجاوز از حد وسط( امر یاسراف در امور مال

عبـارت  ابـد. بـه   ی یمـ  تغییر ها ها و مکان آنان، زمان يط اقتصادینسبت به افراد و شرا

اسراف به شـمار   يفرد ي  کاال، ممکن است برایمشخص از  ي، مصرف مقداردیگر

 . ينه روای، ميگرید يد و برایآ

 تواند باشد: ین نکته مید ناظر به همیآ یر میکه در ز ت امام صادقیروا

؟ يّشهف من الغقمه ْكو  الفصيف ْك :فصلت ،يّشهف من َقمه ْفص ه ربّنِِّإف  

 2يونمه ما ْقفق من َيه ْوالفص ،يونما قفق مّْي يّالغق  ِِّإفصاَ: 

پرسـد: چگونـه    یم يراو کند. یشتر اسراف میمردمان ثروتمند ب که از يریچه بسا فق

کنـد ،   یرا توانگر، از آنچه دارد خـرج مـ  یشود؟ فرمود: ز یم یتر از غن، اسراف کارریفق

                                                 

 638، ص 4-3اعراف، ج  31مجمع البیان، ذيل آيه . 1
 55، ص 4کافی، ج . 2



  297 معیشت در زندگی دینی  88ره توشه ماه مبارک رمضان                    

 د.ینما ینه میر، بدون دارا بودن مال، هزیفق یول

کنـد کـه بـا توجـه بـه در آمـد        يداریـ خر يله ایر ممکن است کـاال و وسـ  ی، فقيآر

ـ   برهم خ يان دخل و خرج ویمحدودش، تعادل م  ين کـار یورد و در نگـاه عـرف، چن

ـ تـوانگر خر  يکـه بـرا   یاسراف باشد، در حال ـ     ی      ید همـان کـاال، انتقـاد عـرف را در پ

 نخواهد داشت.

 م :یپرداز یص اسراف میتشخ يبرا یعرف يار هایمع ین  به برخیا

                –هــر چنــد انــدک  – یکــه بخشــ يا ار اول: مصــرف کــاال بــه گونــهیــمع

 ع گردد.یرفته و ضا هوده هدریب

  د:یفرما ین باره میدر ا امام صادق

طهته    يبغضهه اهلل تتِِّه  يمهه  مالسهف   ِِّإو وجلِِّ ه اهلل ع ِِّحبّيمه مالصود   ِِّإ

 1  فضل شهاب صبّ يوتتِِّ ءيْا نولح لشنِِّإف القواة،

ـ   ياست که خدا يزیچ يان رویم  یبزرگ آن را دوست دارد و اسراف را نـاخوش، حت

ـ را؛ ز 2خرما دور انداختن هستۀ ـ را آن نی ـ آ يز بـه کـار  ی ـ ی ـ  یدور ر ید، و حت     م یخـتن ن

 آب. هخورد

گر از اسراف ید یرد، نوعیگ ینادرست از آن صورت م کاال که با استفاده یفیع کییتض

 باشد. یم

                                                 

 55، ص 4بحاراالنوار، ج . 1
یا، در عیر امروز، از میاديق روشن اسراف محسوب نمی شود از  مواردق از ابیل دور ريختن یسته میوه. 2
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 1  نجْع ثوب صون  ثوب بْلت مْا السهف نِِّإ امام صادق

د لبار فرسوده )و لبـار  یکه با ییاسراف آن است که لبار نو )و آبرومندانه( را در جا

 .ید، بپوشیکار( پوش

 :يریجه گینت

آن بر اثـر   يا نابودی، یو پوشاک مصرف ییختن مواد غذایبراسار آنچه گذشت، دور ر

 ی، و حتـ یکیعات فلزات و مـواد پالسـت  یه و ضاینادرست، هدر دادن مواد اول ينگهدار

 رود. یق اسراف به شمار میاددر عصر حاضر، از مص یافتنیباز ينابود کردن زباله ها

 بدن يان بار برایز يار دوّم: مصرف کاالیمع

 د:یفرما ین باره میدر ا امام صادق

         فسههد الْههاَ مْهها ْ هههاف فاإلنِِّْهها إ...  هههافإصههلح البههد  مْهها ْس فْلهه 

 2ضِِّه بالبد مو

ل است که مـا  يزیبلکه اسراف در چ... ستیبدن شود اسراف ن یه تندرستیدر آنچه ما

 رساند. یب میکند و به بدن آس یرا تلف م

سـت(، تجـاوز از   یاست، اسـراف ن  یه تندرستیاز جمله )در آنچه ما مراد امام صادق

انه تجاوز کند، یآنچه از حد م»گر آمده است که ین دیرا که در احادیست، زیانه نیحدّ م

 3«رساند یب میآس یسالمت به بدن و

 از یش از نیب يادار سوم: استفاده از امکانات میمع
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دهـد،   یروزمرۀ خود انجام م یدر زندگ ،که انسان امروز یاز تصرفات ياریمتأسفانه بس

ـ گ یاز کاذب صورت میو ن ياز سازیست، بلکه بر اثر نین یواقع ياز هاین يبر مبنا رد. ی

چ گونه یع که به همۀ آن، هیار وسیبس یاز، ساختن منزلیش از اندازه نیمانند: خوردن ب

ـ ، شـود  خریداري مـی از و شأن یکه اضافه بر ن یید لبار هایندارد، خر يازین ا ماننـد  ی

ـ  یکه ن یتیفیمناسب و با ک يکه مرکب سوار یکس پاسـخگو باشـد    یازش را بـه راحت

ـ ز تهیت باالتر نیفیک ين مرکب سواریدارد، با وجود ا کنـد و آن هـا را بـدون     یه مـ ی

در خـوراک، پوشـاک،    ياده روی، زيادیات زین خاطر در روایگذارد. به هم یاستفاده م

ق بـارز  یاز مصـاد  یکـ یوسائل منزل و مسکن نکوهش شده است؛ چنانچه مفسـران،  

ـ  (31اعراف / ) ..«.كُلُوا وَ اشْهَبُوا وَ ت نُسْهِفُوا»...ه یاسراف در آ ش از یرا مصرف ب

  1از دانسته اند؛یحد ن

 ار است:ین معیهم ز ناظر برین یعلامام ن سخن یا

  2 هافإا فوق الكفاف م 

 ار چهارم: مصرف کاال و تصرف در امکانات باالتر از شأن افرادیمع

س ْكل ما ل أي -1للْسهف ثالث عالمات  د: یفرما ین باره میدر ا یامام عل

 3س له.ْما ل يشتهيو -3س له ْلبس ما ليو -2له 

سـت  یمـال او ن آنچـه   -2خورد  یست میآنچه مال او ن -1اسراف کار سه نشانه دارد: 

 خرد. یست میآنچه مال او ن -3پوشد  یم

خـود و   يعـاد  ينه هـا یدارد و با زحمت، هز يزیکه در آمد ناچ یبه عنوان مثال کس
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  دست لبار بـا  ید یکند، اگر همۀ درآمد خود را صرف خر ین میخانواده اش را تأم

ـ یکه چه بسا هم ی  قطعه جواهر کند، اسراف کرده است، در حالی  یکسـ  يران کار ب

 ست.یداشته باشد اسراف ن يشتریب یکه تمکن مال

 ب( اقتار

ز امساک از انفـاق مـال   یاز مصرف و ن يدارخود يبه معنا« اقتار»چنان که اشاره شد 

در مصرف مورد نکوهش اسـالم قـرار گرفتـه، از     ياده رویاست، به همان اندازه که ز

ـ   .شده استز منع یدر مصرف ن يریگ نقطه مقابل آن، اقتار و سخت  یاقتار به طـور کل

ا، خـود  یدن يها به نعمت یبستگ ن که انسان به خاطر دلیمورد نکوهش است، اعم از ا

ن که در اثـر حـرص و   یا ایو خانواده اش را از مصرف و استفاده از آن ها محروم کند، 

ـ از قب یبخل، از پرداخت حقوق الهـ  ز انفـاق بـه مسـتمندان    یـ ل زکـات و خمـس و ن  ی

   زد.ور يخوددار

 کرده است: ینیش بیپ ين افرادیچن يرا برا يم سرنوشت بدیقرآن کر

وَ ت يَحْسَبَنَّ الَّْينَ يَبْخَلُو َ بِْا آناهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَْْهاً لَُْهمْ بَهلْ هُهوَ      

 (180)آل عمران / ... شَهٌّ لَُْمْ  َُْطَوَّقُو َ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْصِْامَةِ

ه انـد و چـون هـر دو    یبه هم شب یلیخ ،در ظاهر« اقتار»و « قناعت»است که  یفتنگ

ـ پره ینوع         ز و اعـراض از مصـرف را در خـود دارنـد، ممکـن اسـت بـا هـم اشـتباه          ی

 گرفته شوند.

ـ از مواهـب دن  يد دانست که آنچه در قناعت، انسان را از بهره بردارین رو، بایاز ا  يوی

د انسـان بـه کمـال    یشـد  یبسـتگ  و دل يا و مظاهر مادیبه دن یرغبت یدارد، ب یباز م

ـ و پره يریآنچه انسان مقتر را به سختگ یاست؛ ول یو قرب اله يمعنو ز از مصـارف  ی

ن جهان اسـت؛ همـان کـه    یا يماد يد به جلوه هایکند، عالقه شد یوادار م يضرور
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 کند. ، یاد میها را بخل فرا گرفته است و جان 1...«الشح »م از آن به یقرآن کر

  یر زندگیتدب -6

رد، یـ که مناسب است در ارتباط با موضوع مصرف، مورد بحـن قـرار گ   يگر اموریاز د

دارد و در  یعیانسان، دامنه وسـ  يماد يازهایاست، از آنجا که ن« یر زندگیتدب»بحن 

در  یسته است آدمیست، شایاو هماهنگ ن ياغلب موارد، با توان، امکانات و درآمد ها

، دخل و خرج خـود را بـا   يزیر داشته باشد و با محاسبه و برنامه ریر و تقدیتدب ،یدگزن

را  یو نگه داشتن اندازه در زندگ يزی، برنامه رهم هماهنگ سازد، امام محمد باقر

 د:یفرما یدانسته، م یاز ارکان مهم کمال آدم یکی

 2شةْه الْعيونصد ،القائبة يبه علووال ،نيالد يه فالتفصِِّ :الكْاَ الكْاَ كلِِّ 
ـ ها و مصـائب و انـدازه گ   یدر سخت يداین و پایافتن در دیرت یتمام کمال، بص و  يری

و  یندارد که انسان در صورت امکان بـه زنـدگ   یاست، البته منع یر در امور زندگیتدب

بهتر بخورد، لبـار فـاخرتر بپوشـد، در     يخانواده اش توسعه دهد؛ به عنوان مثال غذا

د، توجه انسـان  ینبا ین وسعت دادن به زندگیکن ایکند و ...؛ ل یزندگ يع تریخانه وس

او را تحت الشعاع قرار دهـد   یز عزت و آزادگیات و نیش او را به معنویرا به خدا و گرا

مـان، آبـرو،   ی، از سر ایزندگ ير ضروریغ ينه هایو ناچار شود به خاطر افزودن بر هز

ـ ، ایر زنـدگ ین منظور از تـدب یهمچنش بگذرد، یخو یو آرامش روان يش فکریآسا ن ی

ـ ه بر دانش و بینکند و خود با تک يرویپ یشرع یست که انسان از اوامر و نواهین نش ی

ر یکند، بلکـه منظـور از دخالـت دادن تـدب     يزیش به طور مستقل برنامه ریمحدود خو

قواعـد   ين است کـه انسـان، بـر مبنـا    یمصرف، ا یو چگونگ یدر امور زندگ یشخص
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خود و رفع مشکالت و  یدن به وضع زندگیجهت بخش ين، براید ياقتصاد و یاخالق

ش یهـا  ییآمد ها و تواناهماهنگ و متناسب با در ي؛ برنامه اياقتصاد يها ینابسامان

 نظر قرار دهد. خود مدّ یو اجتماع یشخص یآن را در زندگ يه و اجرایته

 گانگان  یاز ب گرفتنالگو ن -7

ژه یگانگان و به ویز از الگو قرار دادن بی، پرهینید يها از اصول مهم مصرف در آموزه

 باشد. یمصرف م در یدشمنان جامعه اسالم

 د:یفرما ین باره میدر ا امام صادق

ت نلبسهوا لبهاس    :نْمقؤلْه لائه قهل  ْنبمن األ يّنب يلإ وجلِِّ اهلل ع ِِّ يوتم 

 فتكونهو  ،يعهدائ موت نسهلكوا مسهال     ييعهدا موت نطْعوا طعهام   يعدائم

 1يعدائمكْا هم  يعدائم

ن بگو: لبار دشـمنان  ینمود که به مؤمن یامبرانش وحیاز پ يامبریخداوند بزرگ، به پ

د(، یـ خود قرار نده يد )آنان را الگوید و از راه آنان نرویآنان را نخور يغذا ،دیمرا نپوش

   طـور کـه آنـان دشـمنان      د، همانیشو ین صورت از دشمنان من محسوب میکه در ا

 هستند.من 

گونـاگون، بـه    ي، از جنبه هایمصرف يگانگان در نوع و مقدار کاالهایاز ب يریالگو پذ

 رساند؛  یان میز یجامعه اسالم

ـ  یخـارج  يج مصرف کاالهایباعن ترو ،ياز جنبۀ اقتصاد ـ بـه تول  یتـوجه  یو ب دات ی

تصاد د و اقیه از کشور، بر تولین امر افزون بر خارج ساختن سرمایشود، که ا یم یداخل

 زند. یز ضربه مین یمل
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ـ و تهد اسـت  گانـه یج بیو ترو یغ علمیتبل یز، نوعین یو فرهنگ یاجتماع از جنبه  يدی

ـ ژه ایرود، به و یدر جامعه به شمار م ینید یو حت یفرهنگ ياصالت ها يبرا ن کـه  ی

ـ در اخـالق و رفتـار را ن   يریدر مصرف، ناخواسته الگـو پـذ   يریالگو پذ    ز بـه همـراه   ی

 اشت.خواهد د

 د:یفرما ین باره میدر ا رسول اکرم

 1شبه الخلق بالخلق، ومن شبّه بصوم فْو مقْمي يتتِِّ يّبال  يّتبه ال يت  

گردد، جز آنکه خلق و خوهـا بـه    یگر همانند نمیکدی( به یمصرف يهاشکل ها )و مد

 2رود. یسازد، از آنان به شمار م یه گروهی  شود؛ و هر کس خود را شبیهم نزد
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 بخش چهارم:

 اسالمي  رد اقتصاد از کسب رد آمد یيآفت زدا 
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 ست و چهارم: یموضوع ب

 )اهمیّت و آثار کسب حالل(آفت زدايي از کسب درآمد 

 

 

 ،   نعهف ربّمموّلْا  :اس كلِِّْم في مربع: وجدت علم القالوادق اإلمام

  م الهابعهة و ،راد مقه  م  نعهف ما م الثِِّالثةو ،  نعهف ما صقع ب م الثانْةو

 1.نعهف ما يخهج  من ديق 

دانش مردمان را در چهار چیز یافتم: نخست این که پروردگـار خـود را بشناسـی، دوم    

از  هـا داده اسـت،    ها کرده است )و به تـو چـه نعمـت    این که بدانی که با تو چه خوبی

و  ین که بدانی از تـو چـه خواسـته اسـت    ها(، سوم ا نعمت هستی گرفته تا دیگر نعمت

 کند. و گمراه می برد ه چیز تو را از دین بیرون میچهارم آن که بدانی چ

منجـر بـه    هایی که ندانسـتن آن  که علوم و آگاهییابیم  با توجه به روایت فوق در می

 شد:با هالکت و خروج انسان از جاده انسانیت خواهد شد، چهار علم می

 . خداشناسي1
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 . خود شناسي2 

 . وظیفه شناسي3 

 فت شناسي. آ4 

و درجۀ اهمیت آن، بسته بـه نـوع    در هر حرکت رو به رشدي الزم است شناخت آفت

 حرکت، تغییر خواهد کرد، 

کسی است که عالوه بر شناخت بذرها و رساندن آب و نور و کود، بـا  « باغبان خوب»؛

هایی که ممکن است نهالش را تهدید کند نیز آشـنا بـوده و بـراي مبـارزه بـا آن       آفت

 ه داشته باشد.برنام

، کسی است که عالوه بـر مهـارت الزم بـراي بـه حرکـت درآوردن      «ناخداي خوب»

هـاي شـکننده ـ کـه آفـت       ها، توانایی کافی براي برخورد با مـوج  کشتی و شناخت راه

 را نیز داشته باشد.  کشتی و مسافرین است ـ

تشـخیص داده و  هـاي حـالل را از حـرام     کسی است که لقمه« نان آور خوب»با این حساب 

 پاک در تکاپو باشد. يتنها به دنبال روز

نان آور مسلمان کسی است که حتی در تنگناها و فشـارها، از صـراط مسـتقیم خـارج     

برد، بلکه با سـالح صـبر و توکـل،     شود و به غذاهاي شبهه ناک و آلوده پناه نمی نمی

 نشیند. گشایش کارش را به انتظار می

 لقمه حالل، لقمه حرام

گفت: نان با  ت دوران دبیرستانم بود، مقابلم ایستاد و شروع کرد به حرف زدن. میدوس

هایی کـه شـما    مهم این است که شکم سیر شود، حاال یا از راه کند! نان چه فرقی می

هاي دیگري همچون خیانت، کـم کـاري، رشـوه،     شمارید یا از راه اسمش را حالل می
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 ربا، گران فروشی و... باشد.

هایی که خدا براي ماشین وجودت تعبیه کرده اسـت   ها و قدرت اگر سرمایه :تمبه او گف

 زدي. گاه این حرف را نمی دانستی، هیچ را می

این حرف و حرکت تو، همانند کار کودکان نادانی  است که ماشین واقعـی   :به او گفتم

تنها به هُـل   ها دانستند، آن را صاحب شده بودند، اما از امکانات و توانایی آن هیچ نمی

ل کردند و از این همه تفـریح و شـاد  پـر و بـا     دادن، بوق زدن و چرا  زدن اکتفا می

کند که باک ماشین از آب پر باشد یا بنـزین   زدند. آري، براي این گروه تفاوتی نمی می

 ها توقع حرکت ندارند تا نیاز به سوخت را احسار نمایند.  و یا هوا. زیرا آن

هـایم را   هایش پشیمان شد، اما مـن بـاز حـرف    شنید، کمی از گفتهها را که  این حرف

ادامه دادم: اکنون اگر خودت را در حد ی  حیوان که تنها اسیر شهوت و در بند شکم 

اي ، بسـم ا ، هـر چـه     دانی و تا این اندازه توقعت را از وجودت پـائین آورده  است می

زندگی ات بریز، آب هم از آب تکان گیرت آمد از حالل و حرام و هزار نکبت دیگر به 

تـوانی حرکـت    دانی که می خورد. اما اگر خود را انسانی در مسیر رشد و تکامل می نمی

    بنـدي کـه تـو انتظـار حرکـت و رشـد را از        کنی، آن گاه به تنـوع و توقـف دل نمـی   

 وجودت داري.

خالقـت توصـیه    وباشـد  ها را بدانی، به دنبال سوختی خواهی رفت که سازنده  اگر این

کند  کند، تا با آن انرژي گرفته و حرکت کنی، آن گاه حالل و حرام برایت فرق می می

اي حـرام بـه زنـدگی ات     کنی تا خـداي نـاکرده ذره   و شش دانگ حواست را جمع می

اي کـه اسـتفاده از مـال شـبهه نـاک و ریخـتن        سرازیر نکند. زیرا اطمینان پیدا کـرده 

پلیدي روح »و « قساوت قلب»م زندگی ات، چیزي به جز سوخت سیاه قالبی در حلقو

 در پی نخواهد داشت.« و روان
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و در مسیر حـق قـدم   « لذت عبادت»اگر نم  گیر سفره حرام شدي، دیگر شیرینی و 

 برداشتن را نخواهی چشید و کم کم از جاده عبودیت فاصله خواهی گرفت.

گویـد از چـه مـالی     که مـی  هم هست، و اوست« رازق»داریم که «  یخالق»آري، ما 

اي  اي خانه درست کن و از چه درآمدي پرهیز کن. مگر نشـنیده  بخور و از چه سرمایه

كُلُهوا مَِّْها فِهي      : دهـد  کالم خدا را که در قرآنش به من و تو این گونه دستور مـی 

ْطا  ین است، حـالل و  از آنچه در زم ؛ الْأَرْضِ تَالتً طَِّْباً وَ ت نَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّْ

 «.شیطان پیروي نکنید که او دشمن آشکار شماست هاي وسوسهپاکیزه را بخورید و از 

 کسب حالل و حرام در اسالم

کلـی   رورا در انتخاب کار و کسب مال به طـ هاي اقتصادي جهان معاصر، انسان  نظام

هـم از  هـاي صـحیح و    دهنـد کـه هـم از راه    آزاد و رها گذاشته اند و به وي اجازه می

هاي باطل و غلطی چون رباخواري، قمار بازي، احتکار، بـازار سـیاه سـازي و... بـه      راه

جمع ثروت بپردازد. بی آن که براي حقوق دیگران ارزشـی قائـل شـود و بـه پایمـالی      

 اصول اخالقی و پیامدهاي اجتماعی، سیاسی و اخروي آن بیندیشد.

ـ   ورم، تکـاثر، بـرده داري نـوین،    بدیهی است این نوع برخوردها مشکالتی همچـون: ت

اي، زندگی مشکل و طاقت  معهرا در پی دارد؛ در چنین جا... مفاسد اخالقی و سیاسی و

 گردد. هاي انسانی سرکوب می لگدمال و ارزش ،شود، انسانیت یمفرسا 

درخشد و اهمیت دارد، حـالل   اما آن چه در نظام اقتصادي اسالم، بیش از هر چیز می

دسـت آوردن مـال و درآمـد و     است؛ به این معنا که شخص در بـه  بودن کسب و کار

هـاي زنـدگی، از راهـی کسـب      خورد و خوراک، پوشاک و تأمین دیگر هزینه سرمایه،

 درآمد کند که آزاد است و ممنوعیت شرعی نداشته باشد.
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ورزد کـه کسـب    دین اسالم تأکید می ناگون به پیروانهاي گو آیات و روایات در قالب

 ود را تنها و تنها از راه حالل پی جویی نمایند.روزي خ

يا مَيَُّْا القَّاسُ كُلُوا مَِّْا فِي الْأَرْضِ تَالتً طَِّْباً وَ ت نَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّهْْطا ِ  

 (168)بقره/   إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبْن

ود ش می به چیزهایی گفته« طیب»چیزي است که ممنوعیتی نداشته باشد و « حالل»

است که طبع آدمی از آن « خبین»نقطۀ مقابل آن  که موافق طبع سالم انسانی است؛

 تنفّر دارد.

  وَ كُلُوا مَِّْا رَزَقَكُمُ اللَّهُ تَالتً طَِّْباً وَ انَّصُوا اللَّههَ الَّهْي مَنْهتُمْ بِههِ مُؤْمِقُهو      ... 

 (88)مائده/ 

آن، یعنـی حـرام    سـویی دیگـر از ضـد   کند و از  از سوئی به کسب حالل امر می قرآن

 کند. خواري نهی می

 1مسلْةعلي كلِِّ مسلم و : طلب الحالَ فهيضةالقبيّ

   سعی و تالش در جهت به دسـت آوردن درآمـد حـالل، بـر هـر مـرد و زن مسـلمان        

 واجب است.

   مقْها فهي    : نسهعة جه اء م إ ِِّ العبهادة عشههة   !تْدمه: يا قوَ اهلل نعالي لقبّْ 

 2طلب الحالَ

اي احمد! به راستی که عبادت ده جزء است و نه جزء آن در کسب روزي حـالل قـرار   

 داده شده است.
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               ِِّ صههاتبه الحههالَ، أل إتِِّعلههيّ ت يأكههل    ِِّ ولههيُّإ الوههادق:  اإلمههام

 1  كْل كا

 خورد، زیرا سرور و موالي او چنین بود. جز حالل نمی دوست علی

تی پیرامون اهمیت کار و پیامدهاي آن مطرح شد، که بدون در بخش اول کتاب، روایا

ها ذکر شده بود، متعلق به کار حالل بود. این   ش ، آثار و فواید بی کرانی که در آن

 به برخی دیگر از آثار کسب حالل اشاره خواهیم کرد.

 ـ زمینه ساز عمل صالح و نیك1

ِّبهاتِ وَ اعَْْلُهوا      يا مَيَُّْا الهُّ فرماید:  قرآن کریم در این باره می  ُهلُ كُلُهوا مِهنَ الطَّْ

 (51)مؤمنون/ ...صالِحاً

ذیه در روحیات انسـان مـؤثر اسـت و غـذاهاي مختلـف، آثـار       با توجه به اینکه نوع تغ

از غذاهایی » فرماید:  شود که می اخالقی متفاوتی دارد، ارتباط این دو جمله روشن می

  2«.دعمل صالح انجام دهی»و « پاکیزه بخورید

    رهاي بزرگاـ توفیق و توان انجام ک2

رادوا بقهاء   مهدموا البْهت، فلّْها    إ ِِّ قهيشاً في الجاهلْة :الوادق اإلمام

لصي في روعْم الهعب تتِِّي قائل مهقْم لْهأني كهلِِّ رجهل     متْل بْقْم وبْقه و

ففعلهوا   ،و تهامم ،رتم ت نأنوا بْاَ اكتسبتْو  من قطْعةطْب ماله وأمقكم ب

 3بْقْم وبْن بقائه، فبقو . يفخلِِّ

                                                 

 .163ص  ،8کافی، ج . 1
 .255، ص 14تفسیر نمونه، ج . 2
 .247، ص 2من ال يحضره الفقیه، ج . 3



  311 معیشت در زندگی دینی  88ره توشه ماه مبارک رمضان                    

در زمان جاهلیت، خانه کعبه توسط قریش ویران شد، هنگامی که خواستند دوبـاره آن  

ها از بیم و هرار پیدا شد کـه از انجـام آن احسـار ضـعف      را بنا کنند، حالتی در آن

تـرین   ها پیشنهاد داد و گفت: باید براي ایـن کـار پـاکیزه    کردند، تا این که یکی از آن

موال را که از راه حرام به دست نیامده باشـد، بیـاوریم و از امـوالی کـه بـا رسـیدگی       ا

نکردن به ارحام و بستگان و یا از راه حرام دیگر به دست آمده اسـت خـودداري کـرد.    

 پس این کار را کردند و به ساخت کعبه موفق شدند.

 ـ نورانیت دل و جان3

 1نوّر اهلل قلبه. ،ربعْن يوماًمكل الحالَ م: من ه القبيّ

 کند. هر کس چهل روز از حالل استفاده کند، خداوند قلب او را روشن می

 2كل الحالَم: ضْاء الصلب من عليّ اإلمامه 

 روشنائی دل از خوردن حالل است.

 داري ـ تقویت دین4

علهي   نِِّهه عهو  له    إ: ت ندع طلب الهزق من الحالَ، فالوادق اإلمام

 3ديق 

 کند. فرو مگذار، که روزي حالل، تو را در دین داري کم  میطلب روزي حالل را 

روزي حالل، تأثیر عمیق و ریشه داري در واقعیـت وجـود انسـانی و در سـاختن      ،آري

هـا و   در جهت شکفتن اسـتعدادهاي نیـ  و حصـول تصـمیم     و روح آدمی دارد، بدن

                                                 

 .326، ص 53بحاراالنوار، ج . 1
 .82نثر الآللی، ص . 2
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 هاي خوب در انسان، از نقشی سرنوشت ساز برخوردار است. نیّت

ه این روزي حـالل، جـز در دوري و پرهیـز از دو طـرف میانـه روي، بـه دسـت        و البت

داده ایـن اجـازه را    شرع و نه چیزهاي پاکیزه و حالل، حرام است نخواهد آمد. پس نه

انـدازه کـه   خواهد و به هر  می شهمان حالل و پاکیزه، هر کس هر چه دلاست که از 

پس حالل طیّب آن است که میان دو و کارش به طغیان برسد.  خواهد استفاده کند می

به عبارت دیگر، حالل چیزي است  اشد، یعنی به اندازه نیاز و کفاف؛ وحد قرار گرفته ب

چه بسـیار   ، مراعات شده باشد؛هاي شرعی، از لحاظ مالکیّت و مصرف که در آن قیار

 1چیزها که از لحاظ مالکیّت حالل است و برحسب مصرف حرام.

                                                 

 .651، ص 4یمان، ج . 1
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 جم: ست و پنیموضوع ب

 )کسب حرام و پیامدهاي شوم آن(آفت زدايي از کسب درآمد 

 

 

در  ینـاگوار و خطرنـاک   يامدهایپ ،از حرام کسب مال حرام، انباشتن، خوردن و ساختنو

 م.یکن یها اشاره م از آن یخواهد داشت که به برخ یانسان در پ یابعاد مختلف زندگ

 هودهیعمر ب -1

کنـد، خداونـد او را    یحرام، جاده حرام را انتخاب م حالل و یکه بر سر دو راه یانسان

د که از عمـرش نتوانـد بـه    ینما یش میها و هور يات و هویسرگرم ماد يبه گونه ا

 ببرد. يجهت رشد و کمال بهره ا و در یخوب

گذرد، اما به واسـطه افتـادن در دام کسـب حـرام، از      یم ین انسانیچن يها روز و شب

هـا دل   ها و رنـگ عـوض کـردن    مانده و تنها به تنوع حرکت و رشد و سعادت محروم

 ین بـدنش پـر مـ   یروحش، از قفس آتش ،چارهیمر  ب ين که روزیدارد، تا ا یخوش م

 عمر نخواهد بود. یبرکت یجز ب يزین چیو ا کشد
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ه البقهاء والْهاء   ْ لِِّط اهلل عل ه تلِِّْ: من كسب ماتً من َالوادق اإلمام

 1نْوالط

و آب و گل را  يساختمان ساز ر حالل به دست آورد، خداوندیه غرا از را یهر کس مال

ض یر، تعویوسته به دنبال تعمیپ ین شخصین که چنیه از ای؛ کنا«کند یبر او مسلط م

و  ین گونـه عمـرش بـدون آسـودگ    یاش است و بـد  يماد یل زندگیل وسایا تکمیو 

 رسد. یان میش به پایآسا

 هودهیه بیسرما -2

کنـد، امـا    يرد و از آن بهره برداری، مال و ثروت را در چنگ بگممکن است حرام خوار

 ید بر میجد يپُر کردن خألها يکند و دائم در تالش و تکاپو برا یتش نمیهرگز کفا

هـل مـن   )اد یندارد و دائم فر يریچ گاه سیخورد، ه یم يکه از حرام روز ید. انسانیآ

است که بـه برکـت کسـب     يان گروه برخالف عده یحال و روز ا بلند است. (دشیمز

ـ را حس کرده اند و بـا چشـمان خـود د    ییخدا يها حالل، استمرار و دوام نعمت  ده وی

کنـد و آرامـش و    یبزرگ را بـاز مـ   يها مال حالل، گره یاندک یباور کرده اند که حت

 آورد. یه میاهلش، به هد يش را برایساآ

ـ  که نسبت  ییها درد دلو انسان يدانم تا به حال پا ینم تفاوتنـد   یبه حالل و حـرام ب

هـا   نگاهشان را گرفته است، آن یها و حت ا نه؟ غم و حسرت سرتاسر گفتهی ينشسته ا

که  ینیب یگر را مید یسوزند! اما برخ ینالند و م یم یدارند، ول ییبه ظاهر مال و دارا

د آورد و با همـان درآمـ   یخانواده اش به ارمغان م ينان حالل، برا يلقمه ا یبا سخت

ر از یبه غ يزیها را با چ ن تفاوتیا ایدارد. آ یش خانه را روشن نگاه میاندک چرا  آسا

                                                 

 .8، ح 150، ص 73بحاراالنوار، ج . 1
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 ؟ه کردیتوان توج یم« یبرکت یب»و « برکت»

 1هْبارك فيلم  يو ا  نْ يقْيا  الحهام ت  : يعل اإلمام

 «.نخواهد بود یآن برکت هم داشته باشد، در يکند و اگر رشد یمال حرام رشد نم

فصهاَ   ،هل خها ها  مه قوم من ْدخل عل :قاَ عبد اهلل يبمعن  ،تْدمبن د محّْ

جعلقها   :فصهالوا  .نْابه يذهبه اهلل فممن مْاوش  من جْع ماتً ة:ه مسألْابتداء من َ

 :فصاَ. ت نفْم هْا الكالم  !فداك

از اهل خراسان خـدمت آن   یکه گروه کند ینقل م محمّد بن احمد از امام صادق

ذهبه اهلل ممن مْاوش  من جْع ماتًنکه سؤال کنند فرمود: یقبل از ا .دندیجناب رس

 نْابه. يف

ـ    یـ م چه فرمودیدیآقا ما نفهم ان عرض کردند:یخراسان آشـنا   ید )چـون بـه زبـان عرب

 2«برد یباد آورده را باد م» د بدم بشودیاز باد آ :فرمود یرانینبودند( به زبان ا

د و سـر  یسف ییها برج اه،یس يکرد و با درآمدها عادت يبه حرام خوار یاگر انسان يآر

ـ را نخواهـد د  یو برکت زنـدگ  يدیده احداث کرد، باز هم سفیبه فل  کش د و طعـم  ی

 د.یآرامش را نخواهد چش یواقع

 نسل مسموم -3

شـود،   یحرام خوار خالصه نم يوفرد یو زندگ یکسب حرام در وجودِ شخص يامدهایپ

ـ ز داده اسـت و لـذا در نسـل او ن   یه زن و فرزندش نآلوده و فاسد ب هکه او آب و دان ز ی

 خواهد ماند. ياثرات شوم آن بر جا

                                                 

 .7، ح 125، ص 5کافی، ج . 1
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 1ةيّالْرّ ين فْبيكسب الحهام  : الوادق اإلمام

 شود. یکسب حرام در نسل انسان خودش را نشان داده و ظاهر م

 يکـه اورا از سـرما   يند، پـدر یکودکش بنشـ  يبه پا يشود خار یکه حاضر نم يپدر

دهد، چگونه  یت نشان میکند و نسبت به وزن و قد کودکش حساس یحف  م زمستان

ن مهمان کند و مقـدمات انحـراف او را   ید او را بر سر سفره مسموم و آتشیآ یدلش م

 فراهم آورد؟!

 عدم استجابت دعا -4

 ب مطعْه وكسبهّْطْستجاب دعاؤ  فلي  متبّ م: من يّالقب

 2زه کندیود خوراک و کسبش را پاکش مستجاب شیهر کس دوست دارد که دعا

كله  وت  أطّْهه م  :قاَ له .يستجاب دعائي  م تبّم :لْن قاَ له وقاَ

 3ندخل بطق  الحهام.

م مستجاب شود، فرمـود: خوراکـت را   یدوست دارم که دعا :که عرضه داشت یبه کس

 زه کن و در شکمت حرام داخل مکن.یپاک

 بطالن عبادت -5

 شود. یوارد سبب بطالن عبادت مم یبرخ ر حالل دریمصرف غ

 د: یر توجه کنیبه عنوان مثال به مسائل ز

                                                 

 .4یمان، ح  .1

 .504. الحکم الزایرة، ص 2

 .139. عده الداعی، ص 3
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ـ باشد  یست صاحب آن راضیکه معلوم ن یا آبیو  یوضو با آب غصب -  ،ا نـه ی

 حرام و باطل است.

بدهد غسل او  یکه خمسش را نداده به حمام یا پولیاگر بخواهد پول حرام  -

 باطل است.

ن  را نـداده انـد لبـار بخـرد، نمـاز      ا زکـات آ یکه خمس  ین پولیاگر با ع -

 باطل است. خواندن در آن لبار

بخـرد، تصـرف او در    یکه خمس و زکات آن را نداده ملک ین پولیاگر با ع -

 آن مل  حرام و نمازش باطل است.

 وت تجّهاً  وت عتصاً صبل اهلل مقه صدقةيلم  تهاماً : من اكتسب ماتًيّالقب

ْها  ْومهن قهدر عل   ،وزاراًمجهه ذله    مبعهدد   جلِِّو اهلل ع ِِّ وكتب ،وت عتْاراً

 1ة.الجقِِّ يؤمه به إلياهلل ورتْته، و ةمحبّ ياهلل ه كا  ف نهكْا ه مخافةو

رد و نه بنده آزاد کردن و نه یپذ یحرام کسب کند، خدا نه صدقه او را م یهر کس مال

 یاو گناهان ين اعمال برایو به اندازه پاداش ا انجام دادن او را؛حج گذاردن و نه عمره 

، توشـه راه جهـنّم او   بمانـد  يپس از مرگش بر جـا  يسد؛ و آنچه از وینو ین میسنگ

ابد و از ترر خدا آن را رها کند، خداوند او یبر حرام دست  خواهد بود. هر شخصی که

 د تا او را به بهشت ببرند.یفرما یو م دهد یو رحمت قرار م یرا مورد دوست

 مردگی عبادت -6

ا شن و ماسه، خانه بسـازد؟! انسـان عاقـل    یخاک نرم  يانسان رو يده ایدتا به حال 

                                                 

 .373، ص 90. بحاراالنوار، ج 1
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ان نخواهـد  یـ ن ساختمان نه تنها بـه پا یرا ایزند؛ ز ینم ين کاریچ گاه دست به چنیه

 در بر نخواهد داشت، بلکه بودجه و مصالح آن به هدر خواهد رفت. يد و سودیرس

 1هِِّملال يكل الحهام كالبقاء علممع  : العبادةيّالقب

ـ  امبر خاتمیپ  یه کـرده و مـ  یتشـب  ین عمـارت یعبادت شخص حرام خوار را به چن

 یشـن مـ   يکـردن سـاختمان رو   ییه حرام، همچون بناید پرستش همراه با تعذیفرما

 باشد.

حرام را بهتر از انجـام دادن صـدها    ياز لقمه ا زیات، پرهیاست که روا ن خاطریبه هم

 دانسته است:  یماز مستحبز برتر از هزاران رکعت نیحج و ن

مهن مهاَ    مهن مهاءة تجّهة    ياهلل نعال يإل تبّم: نهك دانق تهام يّالقب

 2تالَ

 3نطوّعا ركعة يملف اهلل من صالة يتبّ إلمتهام  : نهك لصْةيالقب

و حج و نماز و تـالوت   يمان و تقویر پرده ایرا در ز خود یت واقعیها که ماه ، آنيآر

هـم چـون کـم     يفاسـد  يهـا  ر واقع به اعمال حرام و کسبکنند، د یقرآن پنهان م

ـ پردازند، با یم... افت و پرداخت رشوه، احتکار وی، دري، رباخواری، گران فروشيکار د ی

خ در یـ  يشان همچـون نقـش رو  یها بدانند تا دست از انحرافات خود بر ندارند، عبادت

 ر ماه، خواهد بود.یر آفتاب تیز

دنـد  ید یمـ  يرا در حرام خوار یراتین تأثیچن نیگر معصومیو د امبر اعظمیپ

حـالل،   يمسلمانان را از آن بـاز داشـته و بـه کسـب روز     ،گوناگون يها که به روش

                                                 

 .56، ح 258، ص 81یمان، ج . 1
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 کردند. یب میق و ترغیتشو

ـ اما بـا ا  1ه از مسلمانان بود،یها، در قبول کردن هد یامبر مهربانیره پیس ن حـال اگـر   ی

ـ کـرد، تـا از حـالل و ط    یدعوت م يزیآن حضرت را به خودرن چ یکس ب بـودنش  ی

  2نمود. یز میگذاشت و از آن پره یکرد، لب به آن غذا نم یدا نمیپ یآگاه

 3مقْا طلب الحالَ ةنسع :ج اءم ةعشه ة ِِّ العبادإفرمود:  یو م

 حالل قرار داد. يعبادت ده جزء دارد که نه جزء آن در طلب روز

ان شـد،  یـ طور که ب را همان یب کند، زد تعجینبا ینوران ين گفتارهایاز ا به درستی که

نـاکرده   يل اگر خداین دلیما قرار دارد، به هم يها تمام عبادت ير بنایحالل ز يروز

هـا   هـا و اطاعـت   دا کند، انـدک انـدک از عبـادت   یراه پ یدر زندگ يحرام و حرام خوار

شود و  یم میا تسلینار و دنیگر تنها در مقابل درهم و دیکه د ییشود، تا جا یکاسته م

 یافتـد و زمـان   یها به صـورت نامحسـور اتفـاق مـ     ها و افول ن سقوطیالبته ا بس. 

ـ اش در ا یچارگید بیگر کار از کار گذشته و شایکه د شود یشخص متوجه م ن راه و ی

ر برهنـه را در مقابـل   یبرسد که شمش يبه خاطر استفاده مال حرام و شبه ناک به حد

 امام زمانش قرار دهد!

 ام خواران حریکوف

ها که بـه   مردان نامرد کوفه است، آن یت زندگیست، بلکه واقعیال نیها خواب و خ نیا

 ان درآوردنـد. پسـر فاطمـه   یظاهر اهل عبادت بودند اما کم کم سر از مخالفت و عصـ 

حت را به ید، پس از آن که نصیخبر را د یان از خدا بیوفک دیکه مخالفت شد یهنگام
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 یمن و تو هـم مـ   يکه برا فرمود ید شد، کالمیها ناام آنت رساند و از بازگشت ینها

 تواند درر عبرت باشد.

که بـا آمـدن    ییشما هستم! با خودم هستم! ما با ن فاطمهینه زنان حسیس يآها

شود و از خانه دل گرفته تـا اتـاق و کوچـه و     یمان میها اه، زینت بدنیمحرم رخت س

 م.یکن یاه پوش او میه را سینیابان و مسجد و حسیخ

نان آوران خانه! ما که تاسوعا و عاشورا دست از کـار   يها و کارمندها! آها يبازار يآها

ـ یها م، گوشیفرست یان لعنت میدیزید و یزیم و بر یکش یم  يم و صـدا یمان را باز کن

 د؟یگو یم! او چه میب کربال را بشنویغر

ـ   ید چرا با ایدان یم سپاه کوفه! ـ  ین که حسـب و نسـبم را م د، در یشناس

که در ابتدا با  یید چرا شمایدان ید؟ مید و بر من راه بسته ایده ایمقابلم صف کش

د، اکنون کارتان به ینجا کشانده ایها، ما را به ا ها و دعوت کردن ت شومینامه فدا

د چه یدان ید؟ میکن یم پرتاب میزه به سویر و سنگ و نیده است که تیرس ییجا

 ؟هستیدغافل  به جانتان افتاده و خود یآفت

وه نشسـته و فصـل برداشـت    یـ مان به میاه د: با یتان ننوشته بودیها نامه مگر شما در

ه یو ما يمبارکت، قدم در با  ما بگذار يها م تا تو با قدمیگذار یاست، اما پا به آن نم

ـ زه کـرده ا یر و نیها را ت نم که آن درختیب یاما اکنون م 1!يبرکت آن شو ي د و بـه  ی

ـ کن ییراید از ما پـذ یخواه ید و میا سنگ در دست گرفته اه وهیم يجا ـ دان ید، مـ ی د ی

 « تان از حرام پر شده است.یها شکم» «فصد ملئت بطونكم من الحهام»چرا؟ چون 

 يتتِِّ فخهج مثل الحلصة، يجعلو  ف يجانب تتِِّ ن من كلِِّْومتاطوا بالحس
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  مكم ْمها عله   !ملكه يو :قاَ لْم يقوتوا تتِِّيفا تقوتْم فأبوا م   ،القاس يمن

كا   يفْن مطاعق ،شادل الهْ ب يدعوكم إلموإنِِّْا  ،يفتسْعوا قول يَّنقوتوا إل

ه ْه َ ،يمهه كهم عهاب أل  وكلِِّ ،نْكا  من الْْلك ين ومن عوانيمن الْهشد

مت  !لكهم يو ،قلهوبكم  يوطبع عل ،فصد ملئت بطونكم من الحهام ،يمستْع قول

 1؟ت نسْعو م ؟نقوتو 

آماده و هر کدام را  نیکارزار با امام حس يصحاب خود را براکه ابن سعد ا یهنگام

ن نمـود و گـروه   یگزیها را در موضع خود جـا  خود مرتب و منظم کرد و پرچم يبه جا

که در قلب لشکر بودند گفـت: شـما در    يسره لشکر را برقرار کرد به افرادیمنه و میم

 د.یخود ثابت باش يجا

ـ را احاطـه کردنـد و نظ   نیامام حس یطرف خبر از هر یسپس آن مردم از خدا ب ر ی

نـزد آن گـروه    خـارج شـد و   نیمدند. امـام حسـ  آحلقه در اطراف آن حضرت گرد 

 یشان ساکت نشدند کار به جـائ یا یت شوند، ولخوار آمد و از آنان خواست تا ساکخون

    د و سـخن مـرا   یدارد کـه سـاکت شـو    یبر شما! چـه مـانع   يد که امام فرمود: وایرس

 د؟یکن گوش

که از مـن اطاعـت کنـد     یکنم، کس یت دعوت میست که من شما را به راه هداین نیجز ا

. شـما عمومـا امـر مـرا اطاعـت      د کافر خواهد بودینما یکه نافرمان یشود و کس یت میهدا

ـ د. زیده ید، گوش به سخن من نمیکن ینم شـما از حـرام پـر شـده و بـه       يهـا  را شـکم ی

ـ بـر شـما! آ   يواشده است،  شما مهر )قساوت( زده يها قلب ـ د؟! آیشـو  یا سـاکت نمـ  ی ا ی

 د؟یشنو ینم
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ـ گر نماز و روزه و عبادت ایا دین حساب آین کالم پسر فاطمه در کربال است، با ایا ن ی

بندنـد، قبـول درگـاه حـق بـوده و عبـادت        یمـ  ینیقوم گمراه، که راه بر کاروان حس

 شود؟! یمحسوب م

کند که، نُه قسمت از ده  یرا روشن م  مفهوم کالم رسول ا یان به خوبین جریا

 قسمت عبادت، در کسب حالل است.

 عذاب اخروي -5

ههو  لحسهاب    مفإنِِّه  ،  نحا بمتا ب نفس  قبل  !با ذرّما ي: يّالقب

 يوم نعههض ت نخفه  ي  نوز  ونجّْ  للعهض األكبه موز  نفس  قبل  !.َدا

 ين تتِِّه ْصه الهجل مهن الْتِِّ  كو ي ت !با ذرّمبا : -  قاَ م يإل - ةْاهلل خاف يعل

ن مطعْهه  يه معلم مهن  ْف ،كهيشه من  يهمشدّ من محا بة الشحا ب نفسه ي

مهن لهم    !با ذرّما ي ؟و من تهاممممن تالَ  ،ن ملبسهيمن مشهبه ومن يأومن 

 .ارمدخله القن يمباَ اهلل من ين اكتسب الْاَ لم يمباَ من ي

ـ ود به حساب خود برر، که اش یدگیش از آن که به حسابت رسیاباذر! پ يا ن کـار،  ی

ـ   نماید یتر م حساب تو را در فردا آسان ش از آن ی. و خود )و صفات و اعمـال خـود( را پ

 يشتن را برایو خو ن کن و بسنج؛یسنگ ن کنند و بسنجند، خود سب یکه سب  سنگ

  ز بـر او  یـ چ چیو هـ  دارنـد  یروز بزرگ آماده ساز، آن روز که تو را بر خـدا عرضـه مـ   

 ...ده نیستیشپو

سـد  زگاران نخواهد بود مگـر آن گـاه کـه بـه حسـاب خـود بر      یاز پره یاباذر! آدم يا

و  یرسـد؛ و بدانـد کـه خـوردن     ی  خـود مـ  یبه حساب شر یکیتر از آن که شر سخت

 ا از حرام؟ید، از حالل است یآ یاو از کجا فراهم م یدنیو پوش یدنینوش
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آورد، خدا در  می د که مال را از کجا به دستن نباشدانستن آ که در بندِ یاباذر! کس يا

 بند آن نخواهد بود که او را از کجا وارد دوزخ کند.

م یخـواه  یم کـه اگـر مـا مـ    یرس یجه مین نتیان شد به ایدر آن چه ب یبا اندک تأمل

ـ ر والیات و مرگمان در مسـ یو ح ده نشودیکش ییها ن سقوطیکارمان به چن ت باشـد،  ی

 ،حـرام  ،حـالل  م و خوب، بد،یها و کسب و کارمان داشته باش ینو به زندگ ید نگاهیبا

 م.ییو سپس به آن عمل نما یدگاه اسالم بازشناسیتجارت و اقتصاد را از د

ـ امـام  شناخت حالل و حرام است که  ين خاطر و برایبه هم در بـازار شـهر    یعل

ل فقـه و  مـردم، او  يا 1ٍْا القاس الفصهه ثهم الْهت   يا فرمود:  ید و میکش یاد میفر

 «د و فروش و تجارتیشناخت احکام حالل و حرام، سپس خر
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 ست و ششم: یموضوع ب

 (يآفات کسب درآمد )ربا کار

 

 

ـ د و توزیکه آفت تول ییها از انحراف ین جا به برخیدر ا ع و مصـرف اسـت و کسـب    ی

 م کرد.یکند، اشاره خواه یحالل را خدشه دار م

 يربا کار

ـ اطراف یا و آخرت فرد و حتیکه در دن يخانمان سوز ياز بالها یکی انش را در آتـش  ی

نخواهد داشـت،   ین خدا و رسول در پیجز لعن و نفر يجه ایچ نتیسوزاند و ه یخود م

ن، عالوه بر ین آتش خسارت  آفریالبته از ا است.« يرباخوار»گناه بزرگ و پر عقوبت 

د بود و مورد لعـن و  بهره نخواهن یآن هم ب« کاتب» یو حت« نیشاهد»، «دهنده ربا»

 ن خدا قرار گرفته اند.ینفر

  1ا وموكله و كانبهب ِِّ اهلل ع ِِّ وجلِِّ لعن آكل الهِِّإ : يّالقب
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 د: یربا توجه نمائ يامدهایاز هشدارها و پ یبه برخ

ـ یب یات دقت کـن، مـ  ی، در آیکه مشغول تالوت قرآن هست یهنگام کـه چگونـه    ین

 يهـا  هـا وچالـه   رشد من و تو، مـا را از چـاه  دن و یبه سالمت رس يخداوند دلسوز، برا

ـ ، آگاه کـرده و بـا تعب  یو بدبخت تبنک ـ رات مختلـف، مـا را از نزد  ی       شـدن بـه آن  ی

 ترسانده است.

کـه خـدا    ینیب ی، میرس یدر سوره بقره م يات مربوط به ربا و رباخواریبه آ یاما وقت

استفاده کـرده کـه در    يرین گناه، از تعابیبودن ا یطانیو ش یان نکبت و بزرگیب يبرا

 شود! یده مید یمورد کمتر گناه

 یطانیش يکار يرباخوارـ 1

ْ  يكْا  صومو  إتِِّيأكلو  الهبا ت ين يالْ طا  مهن  ْتخبّطهه الشه  ي يصهوم اله

م الهبا، فْهن  ع وتهِِّْاهلل الب تلِِّمع مثل الهبا، وْ، ذل  بأنِِّْم قالوا: إنِِّْا البالْسّ

ولئه   أاهلل، ومن عهاد ف  يمه  إلما  لف، وفله م يه فانتْمن ربّ جاء  موعظة

 .ْا خالدو ْصحاب القِِّار هم فم

ـ ر ایان، در تفسیدر مجمع الب یخ طبرسیش سـودمند و سـازنده آورده     یه، مطـالب یـ ن آی

 م: یآور یاز آن را م ين جا خالصه ایا در است، که

کـرد و  ق ین، مردمان را به انفاق و بخشش مال تشویشیه پیچون خداوند متعال در آ»

ـ ن، ازمنداین يازهایو ن ین زندگینه گذران در راه تأمیگران )هز پاداش انفاق ا مصـالح  ی

 ید، که جـاهالن مـ  یگو یسخن م« ربا»ه از ین آیان داشت، در ایاجتماع( را ب یعموم

مـال اسـت...    يکه به واقع سبب نـابود  یشود، در صورت یمال م يادیپنداراند سبب ز

گذارنـد )و اعتـدال    یمحشر م يانند جن زدگان پا به صحراامت میرباخواران در روز ق

 ياسـت بـرا   یشوند عالمتـ  ین حالت که به آن دچار میا دهند(، یخود را از دست م
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ناننـد...  یشان را بشناسند و بدانند کـه ربـاخواران ا  یمحشر تا ا يمردم حاضر در صحرا

ش دارند که بـا  یخوت یمناسب معص اي ز هر کدام نشانهیگر نیت کاران دیکه معصچنان

   مناسب طاعت و عبادت ویز هر ین گونه اهل طاعت نیشوند؛ و هم یآن شناخته م

شوند که اهل چـه عمـل    یدارند که با آن شناخته م يکه کرده اند نشانه ا يریکار خ

 فرمود: « احد يشهدا»درباره  امبر اکرمیبوده اند... پ یکین

 ابْمْلوهم بدمائْم وثمّر 

د )و بـه خـاک   یـ چیهاشـان بپ  خـون آلودشـان در جامـه    يکرهایپآنان را با  (1)

گلگون کفن سر از خاک  ن بدن وین گونه خونیامت همی، )تا در ق«د(یبسپار

 بردارند( و فرمود: 

 ن، من آثار الوضوءْمحجّل من قبورهم  َهِِّاً مةاْوم الصي يتمّمبع  ي

ش یخـو  يهـا از قبر ینوران ییها ها و صورت امت با دستیامّت من در روز ق (2)

 «.از اثر وضوء یند، نورانیآ یرون میب

 فرمود:  امبر اکرمیت شده است که پیروا ق امام صادقیز از طرین»

ه، ْصدر عليصوم وتيمتدهم م  د يهي ت مقواماًيالسْاء، رم يإل يب ي هما لّْ 

أكلو  الهبا، ت ين يْل؟ قاَ: هؤتء الْا جبهائيمن عظم بطقه، فصلت: من هؤتء 

ل آَ ْ، وإذا ههم بسهب  طا  مهن الْهسّ  ْطه الشتخبّي يم الْوصيكْا  تِِّإصومو  ي

 ؟اعةنصوم السّ يربّقا مت :صولو ي، اًّْوعش اًالقار َدوّ يعهضو  عليفهعو ، 

ـ را د یبردند، مردمـ  یدر شب معراج که مرا به آسمان م (3) دم کـه بـه علـت    ی

زنـد. بـه   یرخخـود ب  يتوانستند از جا یکردند نم یشان هر چه م شکم یبزرگ

 ند؟ا ینان چه کسانیل گفتم: ایجبرئ

 کنند. یطان زدگان )جن زدگان( حرکت میگفت: رباخوارانند که مثل ش
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 . اعالن جنگ با خدا: 2

ـ که تا آن روز، بر سـفره کث  یقرآن خطاب به مسلمانان     نشسـته بودنـد،    يف ربـاخوار ی

 د: یگو یم

* هَ وَ ذَرُوا ما بَصِيَ مِنَ الهِّبها إِ ْ كُقْهتُمْ مُهؤْمِقْنَ    يا مَيَُّْا الَّْينَ آمَقُوا انَّصُوا اللَّ

فَإِ ْ لَمْ نَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَهْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَ ُولِهِ وَ إِ ْ نُبْتُمْ فَلَكُهمْ رُؤُسُ مَمْهوالِكُمْ   

 (279-278)بقره/  ت نَظْلُِْو َ وَ ت نُظْلَُْو َ

قرآن به جنـگ خـدا و رسـول     ق فرموده خداوند درطب که يگر به مسلمان رباخوارید

 است؟! يدیآمده، چه ام

 برکت محو  . ربا و 3

          َيْْحَهُق اللَّهُه الهِّبها َو يُهْبِهي الوَّهدَقاِت َو اللَّهُه ت يُحِهبُّ كُهلَّ كَفَّهاٍر َمثهْم          ه 

 (276)بقره/ 

اسِ فاَل يَهْبُوا عِقْدَ اللَّههِ وَ مها آنَْْهتُمْ    مَمْواَِ القَّ  وَ ما آنَْْتُمْ مِنْ رِباً لَِْهْبُوَا فيه 

 (39 /)روم  مِنْ زَكاةٍ نُهيدُو َ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِ َ هُمُ الُْْضْعِفُو 

ن که مراد از آن، یا یکیه دو قول است، ین آیو مقصود از آن در ا« ربا» يدرباره معنا

بـه   يشتریز بیآن، چبدهد، تا درعوض  يگریبه د یاست که کس يه ایبخشش و هد

 ين ربـا ین که مراد همـ یگر ای. ديفریدارد نه ک ینه پاداش ين کاریچن دست آورد، و

ـ     یشـ یاست که برکت و افزا ین مالیو ا ؛معروف است  ینـدارد، بلکـه خداونـد آن را ب

 ْحق اهلل الهبا...(ي)کند  یبرکت و نابود م

 ؟!ي. مؤمن و رباخوار4

 انَّصُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَصِيَ مِهنَ الهِّبها إِ ْ كُقْهتُمْ مُهؤْمِقْن     يا مَيَُّْا الَّْينَ آمَقُواه 
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  (278)بقره/ 

يا مَيَُّْا الَّْينَ آمَقُوا ت نَأْكُلُوا الهِّبَوا مَضْعافاً مُضهاعَفَةً وَ انَّصُهوا اللَّههَ لَعَلَّكُهمْ     ه 

 (130)آل عمران/   نُفْلِحُو 

 يهودی انیرتی، سي. رباخوار5

لْمٍ مِنَ الَّْينَ هادُوا تَهَّمْقا عَلَِْْْمْ طَِّْبات  مُتِلَّتْ لَُْمْ وَ بِوَدِّهِمْ عَهنْ  َهبْلِ   فَبِظُ

وَ مَخِْْهِمُ الهِّبَوا وَ قَدْ نُُْوا عَقْهُ وَ مَكْلِِْمْ مَمْواََ القَّهاسِ بِالْباطِهلِ وَ   * اللَّهِ كَثْهاً 

 (161 -160)نساء/ لْْامَعْتَدْنا لِلْكافِهينَ مِقُْْمْ عَْاباً مَ

 ن درآمدهایدترین و پلی. بدتر6

 1: شه الْكا ب كسب الهبا.يالقب

 ها، کسب از راه رباست. ن کسبیبدتر

 2خب  الْكا ب كسب الهبام: الباقه اإلمام

 .است يها، کسب از راه رباخوار ن کسبیدتریپل

 ن وبالی. بزرگتر7

سه  مثل م  ي، مالهبا  بعو  ج ءاً! يّا علي: اًّْبه عل يوصمْا ْف يّالقب

! درههم ربها معظهم عقهد اهلل مهن      يّا عله ي ت اهلل الحهام.ْبْف ،هقكح الهجل ممّي

ا بْات محهمْن زنْ بع  ت اهلل الحهامْب يف ة، كلِِّْ

ـ ! ربـا )و پل یعل ي: اطالب یبن اب یبه امام عل امبر اکرمیپ يها هیاز توص  يدی

                                                 

 .135، ص 74. بحاراالنوار، ج 1

 .607، ص 5. الحیاه، ج 2
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در خانه کعبه بـا   یماند که کس ین مراحل بدان میان یآن( هفتاد مرحله دارد، ساده تر

 از ربا بزگتر است از هفتاد بار زنـا کـردن بـا    ی! گناه درهمیعل يزد. ایمادر خود در آم

 در خانه خدا. یکی از محارم

ها   ةْه ن زنْمن  هبع  وجلِِّ اهلل ع ِِّ : درهم ربا معظم عقدصادق اإلمام كلِِّْ

 ت اهلل الحهام.ْب يف بْات محهم

محارم  با ي  درهم ربا خوردن در نزد خداوند بدتر است از هفتاد زنای: دقامام صا

 در خانه خدا.

  یامّت اسالم يخطر برا نیتر ترسناک. 8

 يمخاف عل مخوف ما : إ ِِّه عن آبائه: قاَ ر وَ اهلل  الكاظم اإلمام 

وة، و، هْ  الْكا ب الْحهِِّمةيمن بعد يممّت  «االهب، وةْالخف الشِِّْ

 يهـا  ن کسـب یمناکم، ایکه درباره امتم از آن ب يزین چیتر خدا فرمود: ترسناکامبر یپ

 و ربا. ینهان هاي و شهوت حرام است

 با شرک سومه. 9

بآكهل الهبها    ينِِّهه منه  م البهاقه  اإلمهام عهن   يْا روْف الوادق اإلمام

سهتتاب مهن   يا، كْا ستتاب آكل الهبي له، ثمّ قاَ: ْ ب يخلِِّ فا تتابه فتاب، ثمّ

 .لشِِّهكا

شان از او خواسـتند کـه توبـه    یآوردند، ا را نزد امام باقر ي: رباخوارامام صادق

ـ رباخوار را چنان با»ش کردند، بعد فرمودند: ین کرد، آن گاه رهایکند و چن د توبـه داد  ی

 «دهند. یکه مشرک را توبه م
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 هراسناک یآخرت يها . چهره10

ت يه السهْاء، رم  يإله  يب يم ه ا: لّْالوادق اإلمامْا روا  ْف يّالقب

ه من عظم بطقه. فصلت: من هؤتء ْصدرعليصوم وت يد متدهم م  يهيمن  :مقواماً

 أكلو  الهبا...ين يل؟ قاَ: هؤتء الْْا جبهائي

ـ را د ی: چون مرا شبانه به آسمان بردند، کسانت امام صادقیبه روا امبریپ دم ی

ـ و ا آن را نداشتند ییتوانا یزند ولیبرخ يخواستند از جا یکه م  ین بـه سـبب بزرگـ   ی

ربـاخوارن  نـان  ی؟ گفـت: ا چه کسـانی هسـتند  نان یل! ایجبرئ يشکم آنان بود. گفتم: ا

 .باشند می

 نید ينابود. 11

ل ْ، ق«الوّدقات يهبيْحق اهلل الهبا وي : يقوله نعال يه ف الوادق اإلمام

قه، وإ  كا  يهلل دْحق ايكثه؟ فصاَ: يوماله  يهبيالهجل  ي: قد نهللوادق

 كثه.يماله 

ل ْه ، ق«الودقات يهبيْحق اهلل الهبا و ي ه: ين آيه دربار  ا  امام صادق

قه، و إ  كها   يْحق اهلل ديكثه؟ فصاَ: يماله  يهبيالهِِّجل  ي: قد نهللوّادق

 كثه.يماله 

فهمهود:  « الوهدقات...  يهبه يْحق اهلل الهبها و  ي» هین آیدرباره ا  امام صادق

: فرمودنـد  ، امام صادق«بخشد یم یکند و صدقات را فزون ید ربا را نابود مخداون

نش را خدا نابود ید»شود؟ فرمود:  یخورد و مالش افزون م یربا م يم که مردینیب یم

 «ابدیش یکند، هر چند مالش افزا یم

شود که خداوند، به سـبب ربـا و    ین میه ایآ ين ـ معنا ین حدین گونه ـ و بنا بر ا یبد
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او ـ کـه    يو ابـد  یه واقعیسرما یعنیکند،  ین شخص رباخوار را نابود می، ديرباخوار

از  یانیرود )و چه ز ین حق و عمل بر طبق آن اعتقاد است ـ از دستش م یاعتقاد به د

 اد گردد.یاو به ظاهر ز یو از دست رفتن يوین باالتر(، هر چند مال دنیا

 يحـالل و پـاک، غـذا    يغذا يسفره، به جان ید بر سر ایکه با يچاره زن و فرزندیب

 زند.ین آغشته به ربا را در جسم و جان خود برف و متعفّیکث

 علت تحریم ربا 

و  یش فاصـله طبقـات  یموجـب افـزا   ين است که رباخواریم ربا این علت تحریمهم تر

شـود. در   یجامعـه مـ   يت اکثر اعضایمحدود و محروم يتراکم ثروت در دست عده ا

ـ ه جدیمه شـده و سـرما  یه ضـم ی، همواره سود بـا اصـل سـرما   ین معامالتیچن را  يدی

را  يتـر  رد و سـود افـزون  یـ گ ید مجدداً مورد ربا قرار میه جدیدهد. سرما یل میتشک

و  یکوتاه، بدون آن که کار مثبتـ  یب فرد رباخوار، در مدتین ترتیشود و به ا یموجب م

ـ انجام دهد، از راه تراکم سود، ثـروت هنگ  یتالش واقع و در  آورد یبـه دسـت مـ    یفت

ج او را یجه به تدریابد و در نتی یش میز به چند برابر اصل، افزایبدهکار ن یمقابل، بده

 کند.  یساقط م یاز هست

خود،  یرا که به خاطر قانع نبودن به زندگ ییها د انسانید شما هم سرا  داشته باشیشا

 ین برابـر اصـل بـده   یکه چنـد  ییاج اند، تا ، آلوده ساختهمرگ بار ين بازیخود را به ا

شان به حال خـود   يخود را به صورت سود، به رباخوار پرداخت کرده، اما هنوز بدهکار

 است. یباق

 ي  درهـم را بـه دو درهـم بخـرد، بهـا     یرا اگر انسان یاموال است، ز یه تباهیربا، ما

مراه بـا  گر، باطل و ناحق خواهد بود؛ پس معامله هیدرهم د يدرهم، درهم است و بها

 انبار خواهد بود.یدار زیفروشنده و خر يربا در هر حال برا
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ـ ربا دهنده ترد يبرا يان بار بودن معامالت ربویند در زیبگو ید برخیشا سـت،  ین يدی

هـا   ه دار رباخوار، دهی  سرمایکرد که در ارتباط با  ینیش بیتوان پ یم یرا به روشنیز

تـوان   یشوند؛ اما چگونه مـ  یم یساق یتر شده و از هسین گینفر پس از چند سال زم

ان شده، تصـور کـرد؟   یشخص رباخوار ب يات برایات و روایرا که در آ یانیو ز ينابود

شـود.   یادتر هم میشود، بلکه ز یمال رباخوار نه تنها نابود نم ،يرا در معامالت ربویز

  ( خداونـد ربـا را   276)بقـره/   «يَْْحَقُ اللَّهُ الهِّبها   د: یفرما یم میپس چطور قرآن کر

 سازد. ینابود م

شود.  ید میتول يو کند ي، رکود اقتصادیتوان گفت: ربا موجب فساد مال یدر جواب م

 يهـا  ج ارزشیحاکم شد، به تـدر  يجامعه ا یا حتیفرد و  یربا بر تار و پود زندگ یوقت

د و شون یب نمیر دست به جیامور خ يگر ثروتمندان برایگردد. د یفرو  م یب يمعنو

شـوند کـه    یه مـ یچنان مست پول و سـرما  دهند، یگر قرض نمیکدیبه  يزیمردم چ

ن یـ شوند د یحاضر م یند و حتیآ یچ ظلم و فساد کوتاه نمیدن به آن، از هیرس يبرا

 خود کنند! يایدن يخود را فدا

بان ی، گریانسان يها ات و ارزشیاز آتش گرفتن خرمن معنو یپر واضح است، دود ناش

و  یاجتمـاع  يونـدها یپ یموجـب سسـت   يجامعه را خواهد گرفـت، ربـاخوار  رباخوارن 

را بـدهکار هـر چنـد در اثـر     یپاشد، ز یها م را در دل ینه و دشمنیعواطف شده، بذر ک

داند، امـا رفتـه رفتـه     یبه عنوان ربا م یمبلّغر از پرداخت ی، خود را ناگزيماد يازهاین

 يهـا  یکند و او را عامل همه بـدبخت  یخود احسار م يفشار پنجه رباخوار را بر گلو

ن یـ شـود. ا  یرد و تشنه خون او میگ ینه اش را به دل میجه کیپندارد، در نت یخود م

ـ هـا جنا  ده ،صـورت  ایـن  دهـد و بـه   یه خود را نشان مـ یجاست که ربا چهره کر ت ی

 ب نخواهد ماند.ینص یز از آن بیکه ربا خوار ن یتید. جناینما یوحشتناک رخ م
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 ين نـابود ید ایه رباخوار را وعده داده است. شایسرما يم نابودیگر قرآن کرید ياز سو

 فتد: یر اتفاق بیاز طرق ز یکیبه 

ـ     ی  جا نابود میچند خانوار  ییدارا - ن نـرود،  یشـود و اگرصـورت مـال از ب

برد،  یاش نم یاز دارائ یگر شخص بهره و لذتیرود و د ین میبرکاتش از ب

کند و آخر هم، بـا حسـرت تمـام     یم یزندگ ياردردسر و گرفت بلکه با هزار

 رود. یگذارد و م یه اش را میسرما

را مـال حـرام،   یکند ز یرا نابود م اش« نیه دیسرما»ن است که یه ایمراد آ -

موعظه  و کند یدا میطان را مسلط، دل قساوت پیکند و ش یاه میقلب را س

 شود. ین در آن وارد نمیو حرف د

که کسب کرده، در آخـرت نـابود    يعباد يها هیااش، سرم يبه علت رباکار -

، چه اندازه از عبادات او را بـه  یا، به اندازه هر درهمیرا در آن دنیشود، ز یم

ن یـ ن بار کننـد؛ بـا ا  یاو را بر ا يها یدهند و چه اندازه زشت یصاحب مال م

 يکند به سـمت و سـو   یدا میرغبت پ یگر چه انسان عاقل مسلمانیحال د

 دا کند؟!یبا گرفتن سوق پربا دادن و ر
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 تم: فست و هیموضوع ب

 س(ی، سوگند، تدليي)دروغ گوآفات کسب درآمد 

 

 گویی دروغ

ـ که در همـه اد  يله ایرذ يها از صفت ان مـورد نکـوهش قـرار گرفتـه و ارتکـابش،      ی

 است.  « ییدرو  گو»آورد،  یمقدمات انحراف شخص را به وجود م

کـه انسـان در    یشـود و تـا زمـان    یمان جمع نمیاهرگز با  1که به گفته قرآن، یصفت

مانش دچار خدشـه و انحـراف   یاز درو  استفادده کند، ا شیها و قول و قرارها معاشرت

 خواهد بود.

« ترسـو »سئوال شد ممکن اسـت مـؤمن    از حضرت رسول ین خاطر وقتیبه هم

ـ یباشد؟ حضرت فرمود: ممکن است. همچنـ  سـئوال شـد امکـان دارد مـؤمن      ین وقت

ـ دند آیکه پرس ید. اما هنگامیباشد، حضرت جواب دادند: شا« لیبخ» ا ممکـن اسـت   ی

                                                 

 .105نحل/ . 1
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 ر.یباشد؟ حضرت بدون درنگ فرمودند: خ« درو  گو»مؤمن 

ل ْ؟ قاَ: نعم، قكو  الْؤمن جباناًيم !ا ر وَ اهللي :لْم: قْعن صفوا  بن  ل

 1قاَ: ت. ؟كو  الْؤمن كِِّْاباًيمل له: ْنعم، ق :؟ قاَالًْكو  الْؤمن بخيمله: 

هـا و   ی. بلکـه مـادر تمـام پسـت    باشد میها  ین زشتیاز بدتر ییاز نگاه اسالم، درو  گو

 یآزاد مـ  ين درو  است که انسان را به مرور، در مقابل هر نـوع بـد  ی. ااستها  رذالت

 یکند. اما کسـ  یه میش را توجی، کارهایفهم بافتن ارجبه  از، بایت نرگذارد و در صو

هـا فاصـله    لـت یبنا کرده باشـد، از رذ « صداقت»اش را بر ستون  یگانزند يها هیکه پا

 خواهد گرفت.

 .داستان زیر دقت کنیمبه ن مطلب بهتر است یدرک بهتر ا يبرا

خـودش بـه    یگر از پستیت، اما دیغرق در گناه و معص ی بودجوان در زمان پیامبر

 ،آمد و بدون خجالت امبریشکسته به سرا  پ دلین خاطر با یتنگ آمده بود. به هم

فتـد مرتکـب   یش بیخوانم، اما در مقـابلش، پـا   یسفره دلش را باز کرد و گفت: نماز م

م، اکنون آمـده ام تـا برگـردم و خـود را از     یگو یز مین« درو »شوم،  یمنکرات هم م

د از کجا شروع کنم و کدام ییبگو ! جانم فدایتان باد،ا رسول ا یها نجات دهم.  يدیپل

از »بلند کرد و به جوان فرمـود:  ش را ا در مرحله اول ترک کنم؟ حضرت سرر يمنکر

تعهـد داد و   امبری. جوان در محضر پیی! قول بده هرگز درو  نگودوري کن درو 

 از خدمت حضرت مرخص شد.

نگذشته بود که در حـال قـدم    يادیش مدت زیها دن حرفیامبر و شنیدن پیهنوز از د

 ،ارتکـاب منکـرات   يبه سراغش آمد و او را به سـو  یطانیش يها زدن، دوباره وسوسه
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ـ امبر از او در ایـ ن فکر فرو رفت که اگر فـردا پ یدرنگ به ا یاما ب کرد. یق میتشو ن ی

ن خالف ید مرتکب منکر نشده ام، درو  گفته و اید؟ اگر بگویباره سئوال کند، چه بگو

اب جـرم اعتـراف کـنم، آن    م و به ارتکیامبر بگویباشد و اگر راستش را به پ یتعهدم م

خـود دور شـد.    یطانین محاسبه، از فکـر شـ  یشود. جوان با ا یم يگاه بر من حدّ جار

    ترک درو ، سرچشـمه تـرک همـه گناهـان      ،خالف ير کارهایطور در مورد سا ن یهم

 1د.یاو گرد

گردند تـا بـا    یم يبه ایها به دنبال غر خبر که در کوچه پس کوچه یاز خدا ب يعده ا

دهنـد و از    بـه خـوردش   یرا به عنوان درجه  یقالب يها ز و کل  و درو ، جنسدو

 يتوانند بر سر او کاله بگذارنـد، بـه قـدر    یکنند و م یدا میپ يساده ا ينکه مشتریا

 گرفته اند. یشوند که انگار در دلش عروس یشاد م

شـتم  وقـت گذا « چهار ساعت»گفت:  یباشم که م ر کارینکند من هم همانند آن تعم

 يش را هم عوض نموده ام، امـا در روز یها له شما را درست کردم و فالن قطعهیتا وس

شـود کـه او تنهـا     یرود، مشخص م یها کنار م و پرده است« السرائر یومن تبلی»که 

چاره آن جا چگونه یب را عوض نکرده بود. يچ قطعه ایوقت گذاشته و ه« م ساعتین»

 ش را بدهد؟!یها يم خوارها و حرا ن درو یخواهد جواب ا یم

 ییدروغ گو يامدهایپ

 مواجه اسـت کـه دانسـتن آن، بـه انسـانو      یمختلف يامدهایبا پ ،درو  گو بودن انسان

 کند. یتر زندگ کند تا صادقانه یکم  م ،یکیطالب ن
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 یـ دور شدن از کرامت انسان1

بگذارد که  يه ان معنا که اگر پا در جادیدارد، به ا یت او بستگیانسان، به انسان یزندگ

اسـت متحـرک    يست بلکه مـرده ا یگر زنده نیت از او سلب شود، او دیآرام آرام، انسان

 به تن دارد. یکه لبار آدم

 است. ییگو کند درو  یو کرامت دور م يکه انسان را از بزرگوار ياز امور یکی

 1خالق الكهاممسا من ْل انةْ: الكْب والخيّعل اإلمام

 ست.ین ارزشمند يها الق انسانانت از اخیدرو  و خ

 یینفاق و دو رو يـ سرچشمه 2

، حرکت بـر اسـار فطـرت اسـت و درو ، حرکـت بـرخالف آن،       یاز آن جا که راست

ـ آ یبه وجـود مـ   ، تضادن دل و زبان درو  گویشه بیهم  يد و آرام آرام او را بـه سـو  ی

 دهد. یخطرناک تر سوق م سخت تر و يها نفاق

نفـاق   ياز درهـا  يدر ییدرو  گـو  2نفهاق  ببواماب من  ِِّ الكْب بإ: يّالقب

 است.

 .ن دانسته شده استیمان راستیا يها در مقابل آن، صداقت از نشانه

الكهْب   يضهِِّك عله ي  ْ  نؤثه الودق تمْا  ي: عالمة اإليعل اإلمام

 3قفع .ي  ْت

 انت بزرگیـ خ3
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زعـم طـرف مقـابلش    کند کـه بـه    یشخص، آن چنان درو  خود را پردازش م یگاه

درو  گفته اسـت و در   يگریداند که به د ید. او خود مینما یقت جلوه میراست و حق

 شود. یها محسوب م انتین خیتر ده، از بزرگین پدیا ،اتیلسان روا

بهه   نهت مهو ل  موهدق و  ثاًيخاك تدم  نحدث م انةْ: كبهت خيالقب

 1«كاذب

قت پنـدارد، در  یکه او آن سخن را حق ییوبگ یاست که به برادرت سخن یانت بزرگیخ

 .يکه تو درو  گفته ا یحال

 مانیرانگر ایـ و4

و  آورد یاز جا در م یکی یکیمان را یا ياست که آجرها يشه ایهمانند ت ییدرو  گو

ن جلوه در آ ینید ین، شوره زار نفاق و بیقیمان و یا ین نورانیسرزم يآرام آرام به جا

 شود. یگر م

 2ْا يالكْب هو خهاب اإل  ِِّإ: قهالبا اإلمام

 مان است.یران کننده ایو ،درو 

شهفاء   يْها ، الوهادق عله   يه مجانب لإلنِِّإ: جانبوا الكْب، فيّعل اإلمام

 3.مْانةو شهف مْواة يوالكاذب عل نجاة وكهامة،

تانه مان بر کنـار اسـت، شـخص راسـتگو در آسـ     یرا درو  از اید، زیریگباز درو  کناره 

 باشد. می يپرتگاه و خوار ي ، بر لبهگو مت است و شخص درو نجات وکرا
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 و سبب دیگر گناهان دیکلـ 5

ن معنـا کـه   یآورد، به ا یتلخ درو ، آن است که درو  با خود گناه م يامدهایاز پ یکی

اش مـانع   یید و صادقانه رفتار کند، راسـتگو یشخص درو  گو، اگر بخواهد راست بگو

د ید دائم آن را از دیشود، اما اگردرو  گفت با یاو م یالیخ يها گناهان و سراب یبرخ

چـون،   يگری، ممکن است به گناهان دپوشاندن دائم درو  يلذا برا گران بپوشاند، ید

کند: بـه   یم يدزد یانت و... دست بزند. به عنوان مثال شخصیبت، قتل، خیتهمت، غ

ـ ینه کیکند با درو  توج ی؟ شروع ميکرد يند چرا دزدیگو یاو م ن و ید که وضعم چن

 چنان بود، مجبور شدم و...

گذارد که خوب درر  یچاره میر را به گردن معلم بی؟ با درو  تقصيچرا درر نخواند

ا اگـر  یا زن ندارد یکه  یض بود در حالید زنم مریگو ی؟ مير سر کار آمدیدرا نداد! چ

 دارد سالم و سرحال است!

فاکتورش هم هست! شاگرد و کارگر دارم، دم، ید گران خریگو ی؟ میچرا گران فروخت

 ه هست و...یمه هست، کرایب

ح نله   ْ، وجعهل مفهان  قفهاتً م جعل للشههِِّ  وجلِِّ اهلل ع ِِّ  ِِّإ: الباقه اإلمام

 1قفاَ الشهاب والكْب شهِِّ من الشهاباأل

ـ قـرار داده و کل  ییها قفل ها ها و زشتی يبد يخداوند بزرگ برا هـا را   آن قفـل  يدهای

 ده است و درو  بدتر از شراب است.شراب قرار دا

 2ت وجعل مفتاته الكْبْب ي: جعلت الخبائ  فيهالعس اإلمام

 د آن درو  است. ی  خانه نهاده شده و کلیها در  يدیپل يهمه 
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 ياعتبار یـ ب6

د، طرف مقابلش آن را راست یگو یدرو  م یبار اوّل که درو  گو به شخص يد برایشا

شـود، شـخص درو  گـو     یند، اما آرام آرام که دست او رو مـ ک پنداشته و بر او اعتماد

 رود. یش میدهد و آبرو یگران از دست میرا نزد د اعتبار خود

 1به : الثصة: من عهف بالكْب قلتيّعل اإلمام ه 

 ابد.ی ی، شناخته شود، اعتماد مردم نسبت به او کاهش مییکه به درو  گو یکس

از سـلب اعتمـاد    يل و نمونه ایم که تمثیاد داری را به« چوپان دروغگو»داستان  ،همه

 مردم از افراد درو  گو بود.

ز کن،که موجب یپره ییاز درو  گو  2سوّد الوجهيه نِِّإف ،اك والكْبيّإ :يّالقب

 شود. یم یاهیروس

مهـم و بـا ارزش باشـد اعتبـار و ارزش شـخص اسـت کـه بـا         باید آن چه در اجتماع 

کـه   يزیـ شـود، چ  یده مـ ی، سـنج ییگـو  اقت و راستمختلف، از جمله صد يها زانیم

 بهره است. یشخص درو  گو از آن ب

ه من الْاَ ْالقاس خ يجعله اهلل للْهء في... ولسا  الودق  : يّعل اإلمام

 3ه ْورثه َي

است که انسان  یان مردم بگذارد، بهتر از مالیدر م یآدم يان راستگو که خداوند برابز

 د.راث نهیگران به مید يبرا

 ت الثصهة ّْه الْ يعل الحقِِّ لةْفض  ِِّإف ،ت  واءّْ: الكِِّْاب والْيّعل اإلمام
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  1انهْوثق بكالمه بطلت تيذا لم إف به،

زنده بر مرده به سبب اعتماد به اوسـت، پـس    يرا برتریکسان اند، زیدرو  گو و مرده 

 ن رفته است.یاتش از بیاو اعتماد نشود، ح يهرگاه به گفته 

 حافظه است کمـ دروغ گو 7

ن ید، همـ یگو یز است ـ سخن م ی  چیقت و واقع ـ که  یدرو  گو، دائم بر خالف حق

  مجلس و برخورد، یدر  یشود تا او در چند مجلس و گفتگو، و گاه حت یامر سبب م

ان یـ گـر ب ید ين حرف را قبالً بـه گونـه ا  یض بزند و نفهمد که ایضد و نق يها حرف

 او رقم خواهد خورد. ياعتبار یب يبرا يگریکرده است و باز عامل د

 2ا ْن، القسْالكِِّْاب يعا  اهلل به علما  ِِّ مّْإ: الوادق اإلمام 

درو  گو )و به نفع طرف مقابلش تـا   يها خداوند بر ضد انسان که ییها از جمله کم 

 است. حافظه بودنوکم  یرا بشناسد(، فراموش او درو  گو

 یمانیـ سرزنش و پش8

ـ ثابت شده است کـه اعتبـار درو ، همچـون اعتبـار و موجود     ن مطلب به تجربهیا ت ی

از درو  گـو سـر    يگذرد که رفتـار  ینم ید و مدت طوالنیپا ینم يادی، مدت ز«خی»

 یکه کـرده، پـرده بـر مـ     ییادعااز ا ی شود معلوم میگفتار او عدم صداقت زند که  یم

ـ گردند و با ا یم گر، مورد سرزنش قراریارباب رجوعان دو  مخاطبان ياز سو ،دارد ن ی

 شود.  یمان میز پشیش نیا کردار درو  خویاز گفته و  يزیآبرور

  ندامةو : عاقبة الكْب مالمةيّعل اإلمام
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 است.   یمانی، مالمت و پشییسرانجام درو  گو

 يروز کاهشـ 9

ا کـاهش آن  یانسان  يش رزق و روزیموجب رشد و افزا يادی، عوامل زیدر سنت اله

 ییدرو  گـو  فقر خواهد شد، یو حت يکه سبب کاهش روز یمله عواملاز ج .گردد یم

 است.

اء یپندارند، نان در درو  گفتن وکاله سر مردم گذاشتن است، اول یکه م یبرخالف برخ

همچـون درختـان    اش يدهند که انسـان درو  گـو، روز   یت خبر مین واقعین از اید

 زش خواهد بود. یدر حال ر يزیپائ

 1قصص الهزقي: الكْب يّالقب

 دهد. یرا کاهش م ي، روزییدرو  گو

 2ورث الفصهياد الكْب ْ: اعتيّعل اإلمام

 کند. یر میعادت به دوزخ، انسان را فق

 يعذاب اخرو ت ویاز هدا يدورـ 10

 يها میو نس یت الهیخود ادامه دهد، نه تنها از هدا يره ین گناه کبیدرو  گو، اگر به ا

ز فـراهم  یـ خـود را ن  يرفتار ناپسندش، مقدمات عذاب اخروکه بلرحمت بازخواهد ماند 

 کرده است.

 (3)زمر/  إِ َّ اللَّهَ ت يَْْدي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّار ... 

                                                 

 .347، ص 15وسايل الشیعه، ج . 1
 .261، ص 69بحاراالنوار، ج . 2



  343 معیشت در زندگی دینی  88ره توشه ماه مبارک رمضان                    

 (28)غافر/   إِ َّ اللَّهَ ت يَْْدي مَنْ هُوَ مُسْهِفٌ كََّْاب... 

 1لْللا حهم بْا صالةْف كْب الكْبةْالهجل ل  ِِّإ: الوادق اإلمام

 ماند. ید و به سبب آن، از نماز شب محروم میگو یم یدروغ ،ا فردهمان

 2عْاب القار اآلجلة يعار وف العاجلة ي: الكْب فيّعل اإلمام

 ا ننگ است و در آخرت، عذاب آتش.یدرو  گفتن، در دن

 سوگند خوردن

هاست! به  ن حرفیش از ایدش بیکنم! و ا  خر یمت ضرر مین قی... به خدا قسم با ا

سـالم و   ،خـدا  يندارم! به خداوند ،ن جنس بازار است! به قرآن قسمیغمبر بهتریر و پیپ

 ن قبله قسم...یب است! به همیع یب

 يدر طول شبانه روز برا يا هستند که عده یآن، جمالت يها نمونه  ها و ده ن عبارتیا

 کنند. یدا میا راست جلوه دادن گفتارشان به آن توسل پینشاندن و  یبه کرس

کنـد   ینـان آوران را آلـوده مـ    یحـالل برخـ   يکه روز یعیاز انحرافات شا یکی يآر

 است.« توسل به سوگند»

که بـه جـان، نـامور،     یص امر مهمیاست که تشخ ییجا يع سوگند برایفلسفه تشر

به جـز قسـم    یدارد، با مشکل مواجه شود و راه یافراد بستگ يت و آبرویمال و جنس

اسالم اسـتفاده   ین مقامین، وجود نداشته باشد در چنآ« قتیکشف حق» يخوردن برا

ط خـاص و در محضـر   ید با شرایاز سوگند به خدا را اجازه داده است که البته آن هم با

 رد.یصورت پذ یقاض
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شوند از  یشتر، حاضر میب یالیدن به ریسر يافراد به عشق درآمد باالتر و برا یاما برخ

ها  سازند، آن يو سوگندشان را بر زبان خود جاره بگذارند یگر مقدسات هم مایخدا و د

گـر  یدن، فـروختن و د یـ خر يشان، اعتماد طرف مقابل را براین است با سوگندهاممک

دا کنند. غافل از یمسائل مربوط به داد و ستد به دست آوردند و به اهداف خود دست  پ

و چـه   را از دسـت داده  یبـا ارزشـ   يزهـا ین کـار ناپسـند خـود، چـه چ    یـ ن که بـا ا یا

 خود به بار آورده اند. يرا برا ییها خسارت

 (244)بقره/  ؛... وَ ت نَجْعَلُوا اللَّهَ عُهْضَةً لِأَيْْانِكُم  د: یفرما یم میدر قرآن کر

ـ  ینمـ  یکند که شـنونده سـخن او را بـه آسـان     یکه انسان احسار م یهنگام  ذیردپ

ز بـه  یآورد. ن يسوگند روده به ننان شنویسخن و اطم یاثبات درست يممکن است برا

متعـال در   يد و خـدا یـ جو ید از سوگند سود میتأک يگران براید دیا نوید یهنگام تهد

ـ امت، عـذاب دوزخ و نعمـت بهشـت، تهد   یاثبات ق يقرآن برا يها از سوره ياریبس د ی

گذارد  یر میمعموالً در شنونده تأث ده است کهکوکاران سوگند خوریق نیبدکاران و تشو

ـ یسازد، به خاطر همـ  مینسبت به مورد سوگند مطمئن  يا حدرا ت يو و درو   ین حت

شوند: قسم خوردن از نظر اسـالم   یاثبات سخن خود به سوگند متوسل م يان برایگو

را عـادت بـه   ید زیزیاد به سوگند بپرهید شده که از اعتیمورد نکوهش قرار گرفته و تأک

 دارد. یآن، انسان را از گناه مصون نم

خـود   1ثمسلم من اإليف ت الحالِِّ  ِِّإف ،نْْْت نعود نفس  ال: »يّلع اإلمام

 ست.یخورد از گناه در امان ن یاد قسم میکه ز یرا کسیرا به قسم خوردن عادت نده ز

د به نام خدا سوگند یر مهم نبایبا توجه به عظمت خداوند، انسان مؤمن به خاطر امور غ
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بـه او قسـم خـورده     يش پا افتاده ایر هر امر پرا خدا برتر از آن است که دیاد کند، زی

 شود.

 1ه ضهورةْوت صادقاً من َ ت نحلف باهلل كاذباً !يّا علي : يّالقب

از  ه ضرورت ندارد به خدا سـوگند نخـور، چـه راسـت، چـه درو ؛     ک ییدر جا !یعل يا

ـ پره يبرا نین العابدین رو نقل شده  که امام زیهم ش یز از سـوگند از مـال خـو   ی

حـق   رسـاندن  مانند به اثبات يگر سوگند در موارد ضرورید ياز سو 2رف نظر کرد.ص

، مجاز است و در فقه یگران، شهادت حق به نفع کسیخود در موارد مهم، رد تهمت د

اثبات حق و مانند آن، سـوگند مجـاز شـمرده     يها برا وجود دارد که در آن يما موارد

ه شده است که تـا آن جـا کـه امکـان     یصتو ین وصف از نظر اخالقیشده است و با ا

 زند.یدارد، مسلمانان از سوگند خوردن بپره

 3ا ذهب مقههاً مّْْعطا  اهلل خم حلف بهي  مجل اهلل ممن  : یّالنب

اد کند، خداوند بهتـر از آن چـه   یهر کس خداوند را بزرگتر از آن بداند که به او سوگند 

 . از دست او رفته است به او عطا خواهد کرد

راست، ناروا باشد، سوگند درو  نـارواتر خواهـد بـود و     : آن جا که سوگندسوگند دروغ

ح جلوه دادن رفتار و گفتـار خـود   یله صحیکه سوگند به خدا را وس یبدون ش ، انسان

دن بـه  یله رسـ یرا او خداونـد را وسـ  ینخواهد داشت، ز یسرنوشت خوب دهد و یقرار م

 ت. نادرست خود قرار داده اس يها هدف

نِِّه كاذب فصد بارز اهلل عه ِِّ  معلم ين وهو ْْي يمن تلف عل : الوادق اإلمام
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داند درو  است، به جنـگ بـا خـدا     یو م يزیچ يکه سوگند بخورد برا یکس  1وجلِِّ

 برخاسته است.

س اهلل قهد  ْله م !ا ر وَ اهللي :لْفص ،هم الفجّار ار ِِّ التجّإ فرمود:  امبر اکرمیپ

بـه   2كهْبو  ْثو  فحهدّ يثْو  وأْه حلفهو  ف ينعم ولكقِِّْم  :َع؟ قاْتلِِّ اهلل البم

مگر خداونـد   رسول خدا يگفتند: ا ار، همان گناهکاران هستنند کهکه تجّ یدرست

ها با قسم خوردن گنـاه   نیا ید و فروش را حالل نکرده است؟ فرمود: چرا، ولیخود خر

ـ نـد؛ و البتـه مقصـود روا   یگو یکنند و در سخن گفـتن درو  مـ   یم ، آن دسـته از  تی

 دارند.  ین خصلتیشود که چن یرا شامل م یبازرگانان و نان آوران

 پیامدهاي زیان بار سوگند دروغ

ـ یره مضـاعف اسـت.   یره است و سوگند درو ، گناه کبیدرو  از گناهان کب هـم مفاسـد    یعن

 يرانبـا یز يامـدها یپ یات اسالمی، در روابه همراه دارد ن به مقدسات رایدرو  را و هم توه

 م.یکن یها اشاره م از آن یسوگند درو  ذکر شده است که به بعض يبرا

 یفقر و تنگدست الف(

سـوگند خـوردن باعـن     3«ةللبهكه  ةمْحص ة،للسلع ةالحلف مقصف»: امبر اکرمیپ

 برکت است. رفتن نیه و از بیسرما ينابود

 ها از اهل آن:  نیشدن سرزم یخال ؛ناگوار يشامدهایپ ب(
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 1هلْامار بالقع من يه ندع الدنِِّإف ن الفاجهة،ْْْاكم واليّإ : يّالقب

ـ  نیرا سرزمید، زیزیاز سوگند درو  بپره حاصـل سـاخته و از اهلـش     یها را خش  و ب

شـود و   یها مـ  ب انسانیاست که در اثر سوگند درو  نص ین عذاب  و عقوبتیا ،یخال

ه ک یامل کسانشود و هم ش یم که سوگند درو  خورد هم ین عذاب هم شامل کسیا

 کنند. یم یبا او زندگ

 ل در عقوبت: یج ـ تعج

 د.یجه آن را خواهد دیاست، که انسان قبل از مرگ نت یسوگند درو  از گناهان

 :وبهالْنِِّ  يهيه  يتتِِّه  بهداً مْوت صاتبْنِِّ يثالث خواَ ت  : يّعل اإلمامه 

ز سـه صـفت اسـت کـه صـاحب آن هرگـ       2ةن الكاذبْْْوال ،الهتم ةعْوقط ،يالبغ

 «ند، ظلم کردن، قطع رحم و سوگند درو  خوردن.یجه آن را ببینخواهد مرد تا نت

 3ن الفاجهةْْْال يء عصوبة: هع شم : يّعل اإلمامه 

مانه ین سخنان حکیرسد. ا یتر به انسان م عیگر سریز دیمجازات سوگند درو  از هر چ

ند و بـه هـوش   یبنشـ  د بر جانمـان یبا ،پاک و معصوم برخاسته ییها انسان که از جان

ن و آن، در بازار، کارگاه و کارخانـه، اداره و  یا خوشامد ایش یمنفعت خو يم تا برایباش

ـ خـدا   مقـدرو  يها گر به نامید يها و جاها ا در دادگاهیخانه و  ا قـرآن سـوگند درو    ی

م تا چه رسـد کـه   یز نخوریت، سوگند راست نیاثبات حقوق کم اهم يبرا یم حتینخور

 م.یرا حق جلوه ده یا ناحقیق، را ناح یحق
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 یت از رحمت الهید ـ محروم

شتر و کـاله سـر مـردم    یآوردن ب جهت پول در ياء خدا را ابزاریآن کس که خدا و اول

 دارد که خدا با رحمت خود با او برخورد کند؟! يگر چه انتظاریگذاشتن قرار دهد، د

ْ ا  ا: الْقِِّه وجلِِّ ْْم اهلل ع ِِّكلِِّيت  ثالثة : يّالقب  تِِّإ ئاًْشه  يعطه يت  يله
  1زار ، والْقفق  لعته بالحلف الفاجهإ، والْسبّل ةبْقِِّ

که هر چه  یکس یعنیمنت گذار،  -1د: یگو یسه گروه اند که خداوند با آنان سخن نم

ـ تکبر( بلنـد گ  يکه دامن جامه اش را )از رو یکس -2گذارد  یمنت م بخشد، یم رد. ی

   رواج دهد.ش را با سوگند درویکه کاال یکس -3

ـ ا يتـوان بـرا   یمـ  یگر چه منفعتید ،یامد منفین همه پیبا ا ن سـوگندها و حرمـت   ی

 ائش در نظر گرفت؟!یها از خدا و اول یشکن

 يکار بیس و فریتدل

ـ با يکه انسـان مسـلمان در کسـب روز    يگر از امورید یکی ـ د از آن فاصـله بگ ی رد، ی

 باشد. یس میتدل

ـ ارایب ی، کاال را به صورتن معنا است که فروشندهیس به ایتدل ـ د کـه خر ی دار را گـول  ی

 ق کند.ید کاال تشویو او را به خر بزند

مذکور در غش را به همـراه خواهـد    يامدهایز در شرع اسالم حرام بوده و پین کار نیا

 داشت.

 د: یفرما یم يس در کسب روزیز از تدلیت پرهیرامون اهمیپ امبر اکرمیپ

حْهد، وت  يذا باع لهم  إعب، ويلم  يذا اشتهإ ه طاب مكسبه،ْربع من كنِِّ فم
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 1حلفين ذل  ت ْْا بْوف لس،دي

 ت کند، درآمدش پاک و حالل است:  یهر که چهار امر را رعا

ـ در موقع فروش تعر -2نکند،  ییب جوید جنس عیدر موقع خر -1 غ نکنـد  یـ ف و تبلی

 نکند.اد ید و فروش قسم یو در خر -4، دزنسا یمخف يب جنس را از مشتریع -3
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 م:هشتست و یموضوع ب

                                                             آفات کسب درآمد 

 (يبر گران فروش ي؛ تباني)احتکار؛ غش و دغلکار

 

 

 احتکار

و فسـاد   یرد و باعن آلودگیگ ینان آوران را م یبرخ که دامن یتگر از انحرافاید یکی

 د، گناه بزرگ احتکار است.شو یدر کسب و کارشان م

از مردم، بـا  یمورد ن يا از دسترر خارج نمودن کاالیانبار کردن و  يبه معنا« احتکار»

 باشد.  یمت آن جنس میهدف باال رفتن ق

اه خـود،  یغـات سـ  یهستند که به کم  ترفندها و تبل ي، صاحبان زور و زر«محتکر»و 

، مـردم بـه   یکنند تا از طرفـ  یم جادیرا در جامعه ا ییکاال« یکمبود مصنوع» يفضا

ـ کنند تا با ا یرا کم م« عرضه» گر،یآورده و از طرف د يرو« تقاضا»تکاپو و  ن کـار  ی

د باال برده و بـه  نخواه یکه م يا از اندازه و بعضاً به هر اندازه شیمت کاال را بیخود، ق
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 ابند.ید خود دست یاهداف شوم و پل

شود، بلکه هـر   یخالصه نم ییان و احتکار مواد غذایامروزه دامنه احتکار، تنها به بازار

 احتکار خواهد بود. یرد، نوعیکجا عرضه کمتر از تقاضا صورت پذ

ستاده یشهر منتظر اتوبور ا يها ین درکنار خروجیکه مسافر یبه عنوان مثال، هنگام

ـ دند و از اضـطرار و وجـود سـرما    یشتر از عرضه دیاند، اگر اتوبور داران، تقاضا را ب ا ی

د بدانند که نان خـود را  یمت مصوب خود افزودند، بای، سوء استفاده کرده و بر قیلیتعط

 به سم کشنده احتکار آلوده ساخته اند.

اه درست کنـد، بـه شـکل    یا اگر متخصص و اهل حرفه، دانش خود  را احتکار کرده و بازار سی

 دست به احتکار زده است... يگرید

و  یمورد احترام اسـت کـه بـه مصـالح عمـوم      ییتا جا، يت فردیاز منظر اسالم، مالک

ن احتکار است که توازن عرضه و تقاضـا را بـه   یوارد نشود و ا ي، خدشه ایمنافع جمع

ـ د مردم به ویجه، قدرت خریبرد و در نت یها را باال م متیهم زده و سطح ق ژه اقشـار  ی

الم احتکـار را  ل، اسـ ین دلیدهد. به هم یر را به شدت کاهش میب پذیکم درآمد و آس

ن و حاکمان را یا و آخرت داده و مسئولین را وعده عقوبت در دنیم کرده و محتکریتحر

 ن افراد پست و خائن نموده است.ید با ایموظف به برخورد شد

، «خـائن »، «ملعـون »همچـون   ینی، از شـخص محتکـر بـا عنـاو    یات مختلفیدر روا

گنـاه بـزرگ احتکـار و     يایـ شـده کـه خـود گو    ادی« قاتل»در حد  یو حت« خطاکار»

 باشد:  ین و پست مرتکب آن مییت پایشخص

 محتکر ملعون )به دور از رحمت خدا( است. 1: الْحتكه ملعو يّالقب
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 یمـ نکاران، دست به احتکـار   انتیجز خ یکس 1.انو الخوّ تِِّإحتكه ي: ت يّالقب

 زند.

 زند. یبه احتکار نم دست یجز، گنه کار، کس 2.ءيالخاط تِِّإحتكه ي: ت يّالقب

محتکـران و   3.ةدرجه  يم فه جْقِِّ يلإنفس األ ةقتلارو  وحشه الحكِِّي: يّالقب

 .هستند  آدم کشان در جهنم هم درجه

ـ   یب میبه ج یها، پول خوب يادین شیمحتکر، به زعم خود از ا يآر اش  یزنـد و دارائ

ن نوع درآمد، یا  :دیفرما یم یعلامام ن که ی، غافل از ایابد یش میروز به روز افزا

 ندارد. یر و برکتیخ

 4ْاْه فْْم فال خْالسعه عل يلغبالقاس ون نضهِِّ ةتكه : كلِِّيّعل اإلمام

ـ که به مـردم ز  يهر گونه احتکار ـ هـا را بـاال بـرد، خ    ان برسـاند و نـرخ  ی ـ ی      یر و برکت

 نخواهد داشت.

 40 یشخص ، اگرامبریاست که طبق فرموده پ يدانسان محتکر به ح یاه بختیس

زه گران شدن انبار کنـد، سـپس آن را فروختـه و    یاز مردم را به انگیمورد ن يروز کاال

 ست را نکرده است: ین کار ناشایه را در راه خدا صدقه بدهد، جبران ایتمام سود و سرما

ن ْربعه مفكبسهه   طعاماً يْا رجل اشتهيّم: قاَ ر وَ اللِِّه: يّعل اإلمام

ْ د به َهالء  يهي صباتاً           كهن كفِِّهارة  يق بثْقهه لهم   باعهه فتوهدّ   ن ثهمّ ْللْسهل

 5لْا صقع.
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الهبالء  و ةالشهدّ  ي، وفه وماًيالخوب مربعو   يف : الحكهةالوادق اإلمام
ملعهو ، ومها زاد   الخوهب فوهاتبه    يف وماًين ْربعم يعل ام؛ فْا زاديّم ثالثة

 1.العسه  فواتبه ملعو  يام  فيّم ثالث يعل
سـه روز،   يو گرفتـار  یچهل روز است و در حـال سـخت   یل فراوانمدت احتکار در حا

روز آن را نگـاه دارد ملعـون در    ش از چهـل یب یکه در حال فراوان ییپس صاحب کاال

ـ  یکه در حـال سـخت   ییو صاحب کاال ملعون است ش از سـه روز آن را نگـاه دارد   یب

 .باشد می ملعون

شـود کـه در    یحمـل بـر آن مـ   ن مدّت یین تعیا»د: یگو یم« عهیوسائل الش»صاحب 

ـ یاد شـده ) یپس زمان « رسد... یهم نمه ب يضرور يازیاد شده نیکمتر از مدّت   یعن

، ورود فشار یو مالک اصل ت نداردی( موضوعیو سه روز در سخت یچهل روز در فراوان

  2بر مردم و صدق کردن احتکار است.

شود، با  و امـالک   یمال خود هر روز وضعش بهتر از روز گذشته یمحتکر به خ ،يآر

او و  ،کند کـه خـدا   یش خود فکر میکند و پ یدا میپ يشتریمرکب و منزلش تنوع ب و

ـ فرما یاسـت کـه مـ    امبر خـاتم یـ ن سخن پیاحتکارش را فراموش کرده، اما ا د: ی

صـعب العـالج و    يها يماریز منتظر بیا نیدن ، درياخرو يها محتکر، عالوه بر عذاب»

 بر خانه او فرود خواهد آمد:  يخره روزباشد که باال یورشکست

  3.ن طعاماً ضهبه اهلل بالجْام واإلفالسْالْسلْ يمن اتتكه عل

 .آخرتش در نظر گرفته شده است يبرا یو البته عذاب دردناک
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 َهبْلِ اللَّههِ فَبَشِّههْهُمْ      وَ الَّْينَ يَكْقِ ُو َ الَّْهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ ت يُقْفِصُونَْا فهي ... 

 (34)توبه/   عَْابٍ مَلْمبِ

ر کرد و به ییاز آن را نشان دادند، رنگش تغ ين گوشه ایل امیبه جبرئ یکه وقت یعذاب

 د: یخود لرز

مراك  يمها له   !لْه ا جبهائيه  :فصلهت  ،و ه اللّْل متغْجبهائ يجاءن :قاَ يّالقب

 !ا ماله  يه  :فصلت ،يغليجْقِِّم  يف اًيت واديمار فهالق يعت ف: اطِِّلقاَ ؟و لله اّْمتغ

 1ن.يالخْه والصوّاد ين علْن والْدمقيللْحتكه :لثالث نفه :فصاَ ؟لْن هْا

 ر کرده بود، به او گفتم:یینزد من آمد که رنگش تغ یحال ل دریفرمود: جبرئ امبریپ

از  .دیجوشـ  یدم کـه مـ  یدر جهنم د اي يده؟! گفت بر دوزخ گذشتم وادیچرا رنگت پر

ـ دم ایمال  دوزخ پرس سـه گـروه: محتکـران،     يسـت؟ گفـت: جـا   یک يجـا  ين وادی

 و دلّاالن زنا. م الخمریاشخاص دا

مصعهدك مهن    منبهوّ  !ا كهافه يه ه: ْقْن عْصوم الْحتكه مكتوب بي: يّالقب

   2القار.

 گاهت دوزخ باد.یکافر! جا يمحتکر نوشته شده است: ا یشانیامت بر پیو در ق

من ]لْن[  يوقادم عل ،شكه يل جامع لْن ت ْ: الْحتكه البخيّعل اإلمام

 3غدر يت 

 يکنـد و بـه سـو    یآورد که از او تشکر نمـ  ی)وارث( گرد م یکس يل برایمحتکر بخ

 رد.یپذ یرود که عذرش را نم ی)خداوند( م یکس
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 برخورد حکومت با محتکر

گـردد و مصـالح همگـان را مـورد      یاز احتکار، به عموم بر مـ  یان ناشیاز آن جا که ز

از  دیاست و دولت با یف حکومت اسالمیز از وظایبرخورد با آن ن دهد، یض قرار متعرّ

 د.یگرد قرار داده و مجازات نمایکند و افراد محتکر را تحت پ يریآن جلوگ

ـ در عهدنامه خود به مال  اشتر، ضـمن تجل  یحضرت عل ان یـ ل از بازرگانـان و ب ی

ه داده و به او دستور احتکار توج يها انیشان، مال  اشتر را به زیت کار ایارزش و اهم

 فر دهد:  یدهد تا محتکران را ک یم

واتتكهار   ،حهاً ْقب اًوشهحّ  فاتشهاً  صاًْه مهقْم صه  ْه كث ي ِِّ فمواعلم مع ذل  

 يب عله ْه ه وع  ةللعامّه  ةوذله  بهاب مضههِِّ    ؛اعاتّْالب يف ْاًللْقافع ه ونحكِِّ 

هاء ع والشه ْكن البْعقه ه ول  ي ِِّ ر وَ اهلل ب نْإف ،ه فامقع اتتتكار  ةيالوت

، فْهن  ن مع البائع والْبتاعْصي عار ت نجحف بالفهمن عدَ ويبْواز  ْحاً اًْعب

 .ه إ هافَْ ي  فقكل وعاقب فْنْ بعد قارف تكهة

کن، چه در آن جا باشـند کـه    یدگیگران( رس به کار آنان )بازرگانان، کاسبان و صنعت

ان بازرگانـان  یـ ه من همه ـ بدان ک یگر؛ و ـ با ا ید يا در شهرهای يبر یخود به سر م

از( یمورد ن ي، کاالها )باشند ص مییتنگ نظر و حر يهستند که بدجور ياریکسان بس

 یین )سودجویفروشند؛ و ا یگذارند و م یدلخواه نرخ م يکنند، و به بها یرا احتکار م

ز باعن ننـگ و  یحاکمان ن يبرا شود؛ یتمام م مردم يها ( به ضرر تودهیفروش و گران

ـ مال !( جلـو احتکـار را بگ   يتو )اعار است؛ پس  از آن منـع   کـه رسـول خـدا    ری

عادالنه، و  یرد، با مقرّراتیصورت پذ يرید و فروش بدون سخت گید خریبا فرمود. می

که پس از منع تو دسـت بـه    شخصدار، و آن یان فروشنده و نه خرینه به ز ییها نرخ

 مکن. ياده رویفر او زیر کگران گردان و دیده و عبرت دبفر یاحتکار زند، او را ک
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 يه عله ْ، قاضه يشهدّاد البجله   بهن  رفاعهة  يْا كتبه إله ْه ف يّعل اإلمام

عاقبهه بإظْهار مها     فأوجعهه، ثهمّ   يْه ه عن الحكهة، فْن ركهب الق نإاألهواز: 

 1اتتكه.

 يریاهواز: از احتکار جلـوگ  ی، قاضیبه رفاعه بن شداد بجل يـ در نامه ا  یامام عل

ـ دردناکش ده، و سـپس بـا ب   يفریر کرد ککن، و هر کس احتکا رون آوردن اجنـار  ی

 احتکارشده، محتکر را به عقوبت برسان.

  یبر گران فروش یتبان ؛يو دغلکار غش

 يدرکسب روز يغش و دغلکار

ــاتیاز د            در کســب « غــش»حــالل وجــود دارد،  يل روزیکــه در تحصــ یگــر انحراف

 و کار است.

کاال با  یمعرف یعنیشتر، یب یالیدن به ریرس ي، برايگریانت کردن به دیخ یعنی ،غش

جا،  یف بید و تعریها و تمج بیکردن ع یمخف یعنیت نداشته باشد. یکه واقع یاوصاف

را با  معیوبجنس  یعنیو نو.  یاصل يا دست دوم به جایقالب کردن جنس بدل  یعنی

 ينـوان کـاال  سـت مخلـوط کـردن و آن را بـه ع    یت به آن انـدازه ن یمکه در ق یجنس

 ر با آب...یمخلوط کردن ش یعنیمرغوب فروختن. 

 ي، حتمـاً مـوارد  یخبـر داشـته باشـ    يج در معامالت امـروز یرا يها انتیالبته اگر از خ

را هـم  « دن چ  بالمحل و...ی، تقلب، جعل امضاء و سند، کشيکاله بردار»همچون 

 کرد. یبه موارد باال اضافه خواه
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 :پیامدهاي شوم غش و دغلکاري

 ،اتیـ شود و در روا یمحسوب م« حرام» ی، عملیدگاه فقه اسالمیغش در معامله از د

        هـا اشـاره    از آن یکـه بـه برخـ    ان شـده اسـت  یـ ن آن بیعامل يبرا یسخت يامدهایپ

 م: یکن یم

 : ستی. دغلکار از ما ن1

خرمـا   ینیشد. نگاهش به سـ  یرد م یخرما فروش ياز کنار مغازه  رسول رحمت

ـ امبر درست دیشتر کرد. پید. دقتش را بافتا از  یده بـود، خرمـا فـروش، هماننـد برخـ     ی

قرار داده بود، امـا در   يد مشتری، جنس مرغوبش را در معرض ديامروز يها فروشنده

 د!یکش یم يمشتر يکرد و از آن برا ینامرغوب را مخلوط م يپشت آن، خرماها

کند، خرمـا فـروش را بـه اسـم     « از منکر ینه»خواست خودش  یامبر جلوتر آمد، میپ

ـ  1؟ن من َشهْم ْس من الْسلْْفال  اما علْت انه لا یصدا زد و فرمود:  ! یفالن

سـت؟ و  یانت کند، از مسـلمانان ن ین خیکه در کسب و کارش به مسلم یکس یدان یم

 او را از شود که رسـول ا   ی  مسلمان تصور می ين برایباالتر از ا یا خسارتیآ

 خود براند؟!

 2و ما كه مو ضهِِّ  م مسلْاً ا من َشّس مقِِّْ: ليّلقبا

ـ ا بـه او ز یـ غـش روا دارد   یکـه بـه مسـلمان    یست کسیاز ما ن ـ ان رسـاند  ی        ا بـه او  ی

 رنگ زند.ین

عهال ؟  م فل هْا مثهل  م !ا صاتب الطعاميفرمود:  یبه گندم فروش رسول خدا
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ـ ا ریا زیگندم فروش! آ يا 1س مقْم؛ْن فلْالْسلْ من َشّ آن  ين هـم ماننـد رو  ی

 ست. ین کند از مسلمانان يغلکاراست؟ هر که با مسلمانان د

 ینشانه بدبخت ي. دغلکار2

 یطیچ شـرا یند هرگـز و در هـ  یب یخود م ینیگران را به چشم برادران دیکه د یانسان

ن عمل شوم گردد از لئامت و یر به احاض یست؛ اگر کسیگران نیانت به دیر به خحاض

 خود پرده برداشته است. یبختشقاوت و بد

 2قيدالو الشِِّصاء َشّ : من عالمةيّعل اإلمام

 با دوست است. ي، دغلکاریبدبخت يها از نشانه

 یزندگ ی، تباهیبرکت ی. ب3

کارانه خـود بتوانـد    بیآورد به زعم خود و با تالش فر یرو م يد آن که به دغلکاریشا

او را  یبرکـت زنـدگ   ،ل است که خداوندرا آب کند؛ اما او غاف يجنس بنجل و مانده ا

 اش دور خواهد شد. یاز  زندگ یقیحق يآب خواهد کرد و شاد

ه ْه فسهد عل مو ،رزقهه   بهكهة عقه  ه: من َشّ مخا  الْسلم ن ع اللِِّيّالقب

 3نفسه. يله إلووكِِّ ، شتهْمع

و  دارد یاو بـر مـ   ينـد، خـدا برکـت را از روز   برادر مسلمان خود غـش ک  به هر کس

ش یگذارد، )و از نظـر لطـف خـو    یو او را به خودش وا م سازد یرا بر او تباه م یزندگ

 اندازد(. یم
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 ن مالئكینفر . خشم خدا و4

 مصهت اهلل ولهم نه َ الْالئكهة     ي َ فه يقه لم ّْبيلم  باًْ: من باع عيّالقب

 1نلعقه

 خـدا باشـد و فرشـتگان او را    یوسته در دشـمن یپ ،دیبفروشد و نگو یوبیز معیهر که چ

 لعنت کنند.

 هودی. محشور شدن با 5

َهشّ  مْهم  ألنِِّ امهة ْوم الصيه ْهود  ْن تشه مع الْ: من َشّ الْسلْيّالقب

  2ن.ْالقاس للْسلْ

ـ را ایـ شـود، ز  مـی  هـود محشـور  یامت بـا  یکند، روز ق يهر که با مسلمانان دغلکار ن ی

 ن مردم نسبت به مسلمانان هستند.یجماعت دغلکارتر

 صافکار پنجه طال

خود تصـادف کـرد و گـذرش بـه      يمدل باال ياز دوستان با خودرو یکیش یپ یمدت

د که یسرا  ندار يد: صافکاریپرس یگر دوستان میافتاد، از من و د یو نقاش يصافکار

کـه   ي، به گونـه ا منم را مثل روز اولش درست کنیخواهم ماش یباشد، م یکارش عال

کـه بـه دنبـال صـافکار و      بودنش را نفهمد! به او گفتم خوب است یچ کس تصادفیه

دا یـ هـم پ  یـی ن صـافکار پنجـه طال  یاگر چن یدان ی، اما ميگرد یم ينقاش حرفه ا

ـ کار را انجام داد، باز هم هنگـام فـروش با   یخواست یطور که م و همان  يکرد د بـه  ی

و اال بـه او   است، هر چند بـه ضـررت تمـام شـود     ین تصادفین ماشیا ییدار بگویخر
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 .یباش ینش مویو مد يانت کرده ایخ

انت یش خیها د به ارباب رجوعیکه هست، نبا يبه او گفتم: هر کس در شغل و حرفه ا

د. فرش فروش اگـر فرشـش، رفـو    بفروش 1را درجه  2د گوشت درجه یکند. قصاب نبا

 را آگاه کند. يد در موقع معامله مشتریبا شده یا خوردگی دارد

 يبـرا  يله اینتش به عنوان وسـ یور و زیا و زین که به دنیوران متدآخوشا به حال نان 

کـه از خـود،    یها با شناخت دانند. آن ینگرند و آن را مزرعه آخرت م یکسب آخرت م

 یآلوده نم یستین کار ناشایش را به چنیدا کرده اند، هرگز خویشان پیها هیا و سرمایدن

 سازند.

اند که فرمـود:  شان قرار داده یها د و فروشیرا سرلوحه خر ها سخن امام صادق آن

 1.مهلهه  يكن ماله َشّ  فيماله، فإ  لم  ي! فإنِِّه من َشّ َشّ فاك والغشّيّإ

انـت کنـد، بـه مـال     یگران خیرا هر کس که در حق دیکن ز يانت دوریاز تقلب و خ»

انـت خواهـد   ینداشته باشد، به اهل و ناموسـش خ  یشود، و اگر مال یانت میخودش خ

 «شد!

 یفروشبر گران یز از تبانیـ پره6

 بر گـران  یبه شدت از آن نکوهش شده، تبان يکه در معامالت اقتصاد ياز جمله امور

مت کاال را به یبا هم متحد شوند و ق یین معنا که فروشندگان کاالیاست. به ا یفروش

بـه   يند و چون مشـتر یفزایاد بیا زی، کم يزیمت عادالنه آن چیاتفاق باال ببرند و بر ق

شود  یم میتسل یر در برابر گرانیند، ناگزیب یکسان میمت را یکند، ق یهر جا رجوع م

ز، کم و یان تجار و کسبه زمان ما نیده ناهنجار در مین پدیخرد، متأسفانه ا یو آن را م
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  نقطـه جمـع   یـ   صنف، در یکه کسبه  یژه در نقاطیشود به و یش، مشاهده میب

 هستند.

ـ ذکر  ن خصوص بهیدگاه اسالم  در این بهتر دییتب يبرا خ اسـالم  ی  نمونـه از تـار  ی

 م: یکن یبسنده م

نار پرداخت و بـه  یهزار د« فدمصا»ارانش به نام ذگ از خدمت  یکیبه  امام صادق

شتر یاز به درآمد بیاد شده و نیرا عائله من زیبه مصر شو؛ ز ياو فرمود، آماده سفر تجار

ز تجار رهسپار مصر شد. ا یه کرد و همراه گروهیته ییدارم، مصادف با پول امام کاال

از  یبرخورد کردنـد کـه بـه تـازگ     یدند، با کاروانیمصر رس یکیبه نزد ین گروه وقتیا

خـود در آن   يت کـاال یـ ت بازار مصر و موقعیر خارج شده بود. از آنان درباره وضعیمس

مـردم بـود، در    یعمـوم  يازهـا یشـان کـه از ن  یا یتجارت ییدند و معلوم شد کاالیپرس

فـراوان دارد. مصـادف و همراهـانش بـا درک      يمشـتر  اب اسـت و ینا مصر يبازارها

ش را یچ کس کاالیکه در آن قرار گرفته بودند هم سوگند شدند که ه یت خاصیموقع

 يو جمع آور یتجارت يها پس از فروش کاال د نفروشد. آنیمت خریکمتر از دو برابر ق

 نه باز گشتند.یه به مدیسود و سرما

پـول همـراه داشـت و     ،سـه یکـه در ک  ید، در حالیرس قمصادف خدمت امام صاد

سه را خدمت حضرت نهاد و عرض کرد: یاو هر دو ک. نار بودیسه هزاردیهر ک يمحتوا

ن سـود  یا»حضرت فرمود: « سود آن است يگریه و دیاصل سرما یکیت شوم، یفدا»

 «؟ياست، چگونه آن را به دست آورد ياریبس

ن که چگونه با هـم، هـم سـوگند    یشرح داد و ا ماما يماجرا را برا یمصادف تمام

 به دست آوردند. يسود سرشار یشدند و به آسان

 یمسلمان با هم، هم سوگند م یان مردمیسبحان ا  به ز»فرمود:  یحضرت با ناراحت
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 «د؟ید نفروشیمت خریش را جز به دو برابر قید که متاع خویشو

ـ    يه ین سرمایا» سه را برداشت و فرمود:یاز دو ک یکیآن گاه  ن یمن، و مـا را بـه چن

      وف مههو  مهن   ْا موهادف مجالهد السه   يه  ست. سـپس فرمـود:   ین يازین يسود

 1طلب الحالَ
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 ام: يموضوع س

                                                           آفات کسب درآمد 

  (ي؛ بي توجهي به مالوب کاالیش و پوشاندن عي، ستاي)کم فروش

 

 

 و اجحاف یکم فروش

بت بـار  یمصـ  يمختلف، مسلمانان را از بـال  يها ات متعدد و با روشیم در آیقرآن کر

ـ     1دارد، یبر حذر م يو کم کار یکم فروش  یاما در سوره هشتاد و سوم خـود، بـا لحن

 «نیل للمطففیو»د: یفرما یخروشد و م یم يز، بر عده اید آمیکوبنده و تهد

ـ و»بـه جـز    يریچ تعبیاست که ه يانحراف به حد نیا يامدهایا پیگو ـ و فر« لی اد، ی

 ان آن را ندارد.یتوان ب

ـ و»رسد کـه خداونـد بـا آوردن     ین گروه به کجاها میا یچارگین خسارت و بیبب « لی

ان از خدا یهودی»و  2«نیکفار نگون بخت جهنم نش»همچون  يها را در کنار  افراد آن

                                                 

 .35، اسراء/ 85. یود/ 85ف/ ، اعرا152انعام/ . 1
 .27، ص/ 37مريم/ . 2



  364 معیشت در زندگی دینی  88ره توشه ماه مبارک رمضان                    

 قرار داده است. 1«ن فروشید خبر یب

تد ل أليجعل الوين ه ولم  ْفل للْطفِِّيو ،لْالك يان َ فد: یفرما یم امام باقر

 مْوم عظه ين كفهوا من مشْد يل للِِّْيفو :قاَ اهلل ع ِِّ وجلِِّ ،ه كافهاًْسّْي يتتِِّ

 2(37)مريم/ 

بـر کـم    يوا ،نْفه ل للْطفِِّيه و»ه نازل شـده اسـت:   ین آیمانه کردن ایدرباره پ»...  

بـرد،   یرا درباره او به کـار نمـ  « لیو»را کافر نخواند، کلمه  ی؛ و خدا تا کس«فروشان

بر کـافران،   يوا مْوم عظين كفهوا من مشْد يل للِِّْيفو»چنان که فرموده است: 

 «.حساب( ز و روزیبزرگ )روز رستاخ يبه هنگام حضور در روز

ى القَّهاسِ  الَّْينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَ  :کند یم ین گونه معرفین را ایجماعت مطفف ،قرآن

 (3 -2ن/ ی)مطفف ؛ وَ إِذا كالُوهُمْ مَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِهُو * يَسْتَوْفُو َ 

رنـد، امـا   یگ یکنند، حق خود را به طور کامـل مـ   یمانه میخود پ يبرا یآنان که وقت

 «.گذارند یا وزن کنند، کم میمانه یگران پید يخواهند برا یکه م یهنگام

روز افـزون صـنعت و    یدگیـ چیشـرفت و پ یدر بـازار بـا پ   یمتأسفانه امروزه کم فروش

 يها تن کاال در بازارهـا  ونیلیتر به خود گرفته است. همه روزه م يجد یاقتصاد، حالت

رد و مشاهده یگ یار مصرف کنندگان قرار میاخت شده در يمختلف به صورت بسته بند

ـ  ازمـوارد، از   ياریشده، در بسـ  يبسته بند يشود که مقدار کاال یم آن  یمقـدار واقع

ن یکنند و ع ین کار میکه مبادرت به ا يا افرادیها و  است شرکت یهیکمتر است. بد

خود  یز مرتکب شده، به سادگین یبه ظاهر فراوان، ظلم فاحش يبه دست آوردن سود
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 ین کار را همـواره تکـرار مـ   یو چون ا سازند یون میدار ناشنار مدیرا به هزاران خر

افکنند، که  یخطرناک از حق النار و اموال مردم م يا در ورطه اکنند، آگاهانه خود ر

 ار دشوار خواهد بود.یاز آن اگر محال نباشد، بس ییرها

ـ امر تجارت و کسب قائل اسـت و کاسـب را حب   يکه برا یتیاهم ياسالم با همه  ب ی

 لیرا که نسبت به تحو يد، تجار و کسبه ایشد ین حال با لحنیداند، اما در ع یخود م

شـوند، از   یا در حق آنان مرتکب اجحـاف مـ  یکنند،  یم یداران کم توجهیاجنار خر

 کرده است:  یاهل آتش معرف

خهْ الحهقِِّ   ممهن   تِِّإالقهار،   يالتاجه فاجه والفاجه ف د: یفرما یم رسول اکرم

 .الحقِِّ يعطمو

کـه حـق را    يدر آتش است، مگر آن تـاجر  يگناهکار است و هر گناهکار يهر تاجر

 1و حق را بدهد. ردیبگ

 وسعت معنا

هـا کـه بـراي     با شنیدن آن چه بیان شد و با نگاه اول، نگاهت به کسبه و بازاریان، آن

هـا را  رهـا و عطا  شود. در خیالت بقال خرید و فروش میزان و پیمانه دارند، معطوف می

اي که هنگام خریدن، حق را براي خود بـه   گویی: واي بر آن عده دهی و می نشان می

کشـند امـا هنگـام فـروختن کـم       کنند و مو را از ماسـت مـی   مال و تمام رعایت میک

گذارند و به کم  ترازوهاي قالبی خـود، پـول مثقـال و گـرم و کیلـوي نـداده را        می

شوند تا در کنار کفـار و یهـود    فروشند و حاضر می گیرند. چه ارزان دین خود را می می

 قرار بگیرند.
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و این فریاد، همه افـرادي  « ویل»بینیم این  یم میاما اگر کمی بیشتر دقت کن

که به نوعی مشغول داد و ستد هستند و با هر سن و شغلی براي گذراندن زندگی خود 

 1گیرد. کنند را در بر می تالش می

بینیم هر کدام از ما، کمتر از مقدار مزد دریافتی،  با این نگاه دقیق و عمیق است که می

توانـد   یه بگذاریم، داخـل در کـم فروشـان خواهـد بـود و مـی      از انرژي و توان خود ما

رفته تا پزشـ   مخاطب این آیات کوبنده باشد؛ از کاسب و کارمند و استاد و دانشجو گ

و  مبلّـغ و مشـاور و   ا و بقال و نجار و برقی تا کـارگر س، از بنیلو مهندر و وکیل و پ

، از کادر اتاق عمل گرفته تـا  قاضی، از نانوا و میوه فروش تا مسئولین اداري و سیاسی

ها اگر کمتر از مقدار مزد دریافتی و وجـدان   کادر پرواز، هر کدام از این اصناف و گروه

کاري، از انرژي و توان و تخصص خود مایه بگذارند، مطفّف و کم فروش خواهند بـود  

 و واي بر کم فروشان.

براي خود پیمانه و میـزان و   ها، پرسی چگونه؟! هر کدام از این گروه حتماً با تعجب می

ساعت کاري دارند که اگر کمتر از آن وقت و انـرژي بگذارنـد، در دادگـاه الهـی کـم      

کشـد و یـا    شوند. مثالً کارمندي که در وقت اداري دست از کار می فروش شناخته می

گـذارد و   ان مـی درشخصی، مراجعین را بالتکلیف و سـرگ به دلیل بی حالی و ناراحتی 

کند. استادي که به جاي ارتقاي سـطح علمـی و فنـی شـاگردان، وقـت       یوقت تلف م

افی براي معاینه و توجه بـه  گذارند؛ پزش  و پرستاري که زمان ک کالر را بیهوده می

نـامرغوب   مـواد رود و یـا از   ا و کارگري که از کـار طفـره مـی   د، بنّگذار بیمار خود نمی

دهـد و   نان خمیر یا سوخته به مردم می ی که به خاطر بی دقتی،کند. نانوای استفاده می
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بندد تا سنگین تر شود... همه و همـه جـزء کـم     هایش می یا دیگري که آب به جنس

 شوند. فروشان محسوب می

و  زي همراه با سابقه کار، کم کارهـا اگر رو ستی که چه دردناک و و حشتناک است،را

 هاي انسان را نیز به او نشان بدهند. بدکاري

  فرماید: درباره کم فروشان می رسول خدا

طلبهوا بعْهل   و ةتي مكْالْا ومْ انْا واختهانوا فخفههوا الْمّه   مّمإذا طفِِّفت  

 1ع مقْم.نفسْم ويتورّمو  الدنْا فعقد ذل  ي كِِّ اآلخهة

عهد و پیمـان را   و ها و ترازوها را کم دهند و خیانت ورزند پیمانه هنگامی که امت من

را طلب کنند، به خودستایی پردازند )به گمـان ایـن کـه     دنیا ،و با عمل آخرت بشکنند

مسلمانان خوبی هستند( و حال آن که باید از آنان پرهیـز کـرد )کـه مسـلمانان بـدي      

 هستند(

نیز به برخی پیامدهاي ایـن خصـلت شـیطانی اشـاره کـرده و       علیامیر المومنین 

 فرماید:  می

 2.خْهم اهلل بالسقْن والقصصمإذا طفِِّفت الْكْاَ  

هر زمان که مردم کم فروشی کنند )و در خرید و فروش و معامالت، حق و انصـاف را  

از دست نهند(، خداوند آنان را به خشکسـالی و قحطـی و کـم شـدن محصـول )و در      

 نتیجه، گرانی( گرفتار سازد.

خـورد،   در هـر شـغلی و کسـبی روزي مـی     شخصبهترین میزان عدالت آن است که 

ها بـودم، چـه    دیگران بگذارد و از خود بپرسد: اگر من جاي آن پیوسته خود را به جاي
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 انتظاري از ایشان داشتم.

 ستایش کاالي خود و نکوهش کاالي دیگران

م امري ناپسند است، زیرا با تأثیري که روي ت به هنگام فروش کاال از نظر اسالتبلیغا

مبتنی بـر اندیشـه   گذارد، او را از تعقل صحیح و تصمیم گیري  قواي فکري خریدار می

 دارد. سالم باز می

بدیهی است این کراهت در جایی است که تبلیغات مزبور، حاوي مطلب دروغی نبـوده  

شـود و   مـی نات جنس و امتیازات آن بر انواع مشابه اکتفا و در آن صرفاً به بیان محسّ

 گرنه در حرمت آن تردیدي وجود ندارد.

کنـد نیـز    آن را براي فروش عرضـه مـی   از سوي دیگر بدگویی از کاالیی که دیگري

ا فروشنده شود و چه بس کاري ناپسند است. زیرا موجب پایین آمدن ارزش آن کاال می

 .شودبه قبول قیمت کمتر راضی  ه ورا تحت تأثیر قرار داد

اي و دغـل بـازان    حرفـه  هاي ر دو مورد فوق از ترفندهاي داللالبته باید دانست که ه

ن ی  مسلمان متعهد به دور است که براي نیـل  شأ چرا که از بازارهاي تجاري است،

ـ زاي  دست  ارف پست و بی ارزش مادي به چنین اعمال ناشایستهبه زخ د، از رسـول  ن

 تِِّإمن باع واشتهي فلْحفظ خْس خواَ و در این باره چنین نقل شده:  خدا

ذا إ باع والهْمّ ذا إالهبا والحلف وكتْا  الغْب والحْد  :وت يبعْنِِّ فال يشتهينِِّ

 1اشتهي

کسی که قصد خرید و فروش دارد، باید پنج ویژگی را در خود حف  کند و گرنه اقـدام  

به خرید و فروش نکند، آن پنج ویژگی عبارتند از: ربا، سوگند، پوشـاندن عیـب کـاال،    
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 ستایش به هنگام فروش و نکوهش به هنگام خرید.

 کاالعیوب پوشاندن 

نگام عرضه آن براي فروش به طور کلی مکروه است، البتـه  پوشاندن عیوب کاال به ه

نباشـد کـه در ایـن صـورت      مشروط به این که این کار به حد تدلیس و فریب خریدار

شود، چنان که در حدین گذشـته بیـان    موجب خیار فسخ براي خریدار می حرام بوده و

أکید قـرار داده،  اجتناب از آن را در معامالت مورد ت شد، از مواردي که رسول خدا

، لیکن آیین مقدر اسالم به همین اندازه اکتفا نکـرده و  باشد میپوشاندن عیوب کاال 

بیان عیوب کاال را از سوي فروشنده در معامالت اقتصادي مستحب دانسته و آن را از 

 1هاي خیرخواهی و کمال ایمان بر شمرده است. نشانه

 بی توجهی به تکالیف مالی

هاي خطرناکی که به درخت کسب و کار حالل نشسته و پیامـدهاي   یکی دیگر از آفت

ناگوار دنیوي و اخروي به بار خواهـد آورد، بـی تـوجهی بـه تکـالیف مـالی همچـون        

 است.« خمس و زکات»

پرداخت نمودن مقدار معینی از مال به محرومان و نیازمندان جامعه است که « زکات»

 در شرایط خاص بـر مسـلمانان واجـب    2یی،به دستور خدا و براي پاکیزگی و رشد دارا

 .است  گردیده

اشـخاص   هدر اصطالح فقهی به معناي ی  پـنجم از مـازاد درآمـد سـالیان    « خمس»

 باشد. می
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هاي متعـارف زنـدگی، همچـون خـوراک و      دین اسالم، خمس را پس از تأمین هزینه

ریخـت و  هـایی کـه در آن    پوشاک، ازدواج و مسکن، مرکب و مسافرت و انواع هزینه

 پاش نبوده و در نظر عرف مردم به جا باشد، قرار داده است.

میلیون باشد که چهار میلیون آن خرج زندگی  5به عنوان مثال اگر درآمد سال معلمی 

شود، به ی  میلیون آن خمس تعلق گرفته و تنهـا بایـد دویسـت هـزار      سالیانه او می

 تومان براي پرداخت این واجب الهی کنار بگذارد.

ب و کـار بـه ویـژه    سـ البته بهتر است با مراجعه به رساله مراجع تقلید خـود، احکـام ک  

 مسائل مربوط به خمس و زکات را به تفصیل فرا بگیریم.

زکات به صورت پر رنگ پرداخته و براي تأکید بـر   هگفت: قرآن به مسأل می بزرگواري

تا جایی که هر گـاه   1آن به طور مکرر به وجوب آن در ردیف نماز تصریح نموده است.

در ذهنمـان نقـش    «آنوا ال كهات »شنویم، بی درنگ  را می «اقْْوا الولو »جمله 

 بندد. می

 ،اي علمی به خود گرفت و گفت: اما من براي خمـس  حرفش که به اینجا رسید، قیافه

 خمس را مطرح کرده اند. ،اي بنابر مصالحی رسد عده دلیلی پیدا نکردم و به نظر می

زنی و منکـر   فش تعجب کردم و به او گفتم: چگونه با این قاطعیت حرف میاز این حر

   قرآنی دارد و روایـات زیـادي بـر پایبنـدي بـه آن تأکیـد        هشوي که ریش اي می مسأله

 کرده اند؟!

 از سورۀ انفال را بخوان. 41قرآن را باز کردم، به دستش دادم و گفتم آیه 

ء  فَأَ َّ لِلَّهِ خُُْسَهُ وَ لِلهَّ ُوَِ وَ  نَّْا ََقِْْتُمْ مِنْ شَيْوَ اعْلَُْوا مَ شروع کرد به خواندن 
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وَ الَْْساكْنِ وَ ابْنِ السَّبْلِ إِ ْ كُقْهتُمْ آمَقْهتُمْ بِاللَّههِ وَ مها       وَ الَْْتامى  لِِْي الْصُهْبى

 .ء  قَهديه  كُلِّ شَهيْ   لَّهُ عَلىعَبْدِنا يَوْمَ الْفُهْقا ِ يَوْمَ الْتَصَى الْجَْْعا ِ وَ ال  مَنْ َلْقا عَلى

 (41)انفاَ/ 

بدانید هرگونه غنیمتی به دست آوریـد،  » از او خواستم تا ترجمۀ آیه را هم بلند بخواند 

بینوایـان و در   ،یتیمان ، براي و خویشاوندان )او( براي پیامبر ،خمس آن براي خدا

 «.البته اگر به خدا ایمان دارید...  راه ماندگان است،

بینی خداوند در این آیه لحنـی محکـم و تأکیـدي فـراوان، بـه مسـأله        به او گفتم: می

كُقْهتُمْ   إِ ْ...» است خمس پرداخته و اعتقاد به آن را مشروط بر ایمان نموده و فرموده

دهد و هر که خمس ندهد، به خدا  ؛ یعنی هر که ایمان دارد خمس می«...آمَقْتُمْ بِاللَّهِ

  1ایمان ندارد.

ایـن   هاي پررنگ تر بودن زکات در قرآن نسبت بـه خمـس،    او گفتم: یکی از علت به

دار بودند و تنها عدۀ انـدکی از   کشاورز و دام است که بیشتر مسلمانان زمان پیامبر

افرادي را براي  ها به تجارت و بازرگانی اشتغال داشتند. با این حال پیامبر اکرم آن

و  فرستاد و در همین راستا، حضرت علـی  ف میجمع آوري خمس به مناطق مختل

 2معاذ بن جبل را به یمن فرستاد.

هـاي   در نامه آري اعتقاد به خمس به قدري حائز اهمیت است که حضرت رسول

خواسـتند مسـلمان شـوند، در     و نیز در جمع کسانی که می 3هاي مختلف خود به گروه
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 1فرمود. کنار مسأله نماز و زکات، خمس را نیز مطرح می

توسط خلفاي امري و عباسی دچار انحـراف   ،این واجب البته پس از رحلت پیامبر

از دریافت خمس منع گردیدند،  صادق امام و گردید و امامان تا زمان امام باقر

 از زمان آن دو امام بزرگوار تـا دوران امامـت حضـرت مهـدي     اما معصومین

کردند و حتی  حیات بخشیده و بر آن تأکید می به این مسأله همچون زمان پیامبر

 در شهرها نماینده مخصوص دریافت خمس معرفی کرده بودند.

هاي وجودي خمس، تقویت جامعۀ اسالمی و نیز رسـیدگی   از آن جا که یکی از فلسفه

نیـز پابرجـا    باشد، این واجب در زمان غیبـت حضـرت مهـدي    به سادات فقیر می

این گونه اموال باید به دست فقهاي بـا تقـوایی   : معصومین هخواهد بود و طبق فرمود

وظیفۀ مرزبانی از افکار  2«ناخداي کشتی»همچون  برسد که به فرمودۀ امام هادي

 و عقاید دینی مردم را در میان امواج سهمگین شیطانی، بر عهده دارند. 

ده و نسـبت بـه   ها و توجیهات شیطانی افتا متأسفانه برخی از مسلمانان در دام وسوسه

 کنند. این دو واجب الهی سستی می

ال و دارائی ات کـم  مگویند: اگر خمس و زکات بدهی،  به همین خاطر گاهی پیش خود می

گوینـد: تـو    اي دیگـر بـه خـود مـی     شوي و عـده  شود و فردا خودت محتاج دیگران می می

نیازي به پرداخت  اي، پس دیگر اي، اموالی را وقف و وصیت کرده کارهاي خیر زیادي کرده

توجیهی براي نداشتن سـال   ،ها به طریقی باالخره هر کدام از آن ،خمس و زکات ندارید و...

 کنند. خمس دست و پا می

اما واقعیت این است که اگر نهال باور مسلمان، ریشه دار بـوده و بـا اعتقـاد و ایمـان،     
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افکنده و تن بـه دسـتور    اسالم را پذیرفته باشد این تفکرات و توجیهات غلط را به دور

دین خواهد داد. آري اگر انسان باور کند که پرداخت حقوق مالی هر چند اندک، پـیش  

 امـام رضـا   هخدا کم و کوچ  نخواهد ماند و اگر ایمان داشته باشد که به فرمـود 

خواهد شـد، اگـر کـالم رسـول      1«کفارۀ گناهان»و « تقویت دین»دادن خمس باعن 

د که در آخرین سفر زیارتی خود، در میان انبوه حاجیان فرمود: هر را پذیرا باش خدا

و نیز اگر بداند که بـه تصـریح    2؛که زکات مالش را ندهد، نمازش پذیرفته نخواهد شد

و با پایبنـدي بـه آن    3قرآن، اعتقاد به این تکالیف مالی، مرز میان مؤمن و منافق بوده

آن گاه به راحتی حساب اموال خود  4رد،را دریافت خواهد ک ربسالم و صلوات پیام

رساند. اگر انسـان بـاور کنـد کـه      را کرده و خمس و زکاتش را به دست مستحقین می

پرداخت خمس و زکات، به دارایی اش برکت داده و باعـن حفـ  و صـیانت امـوالش     

مسلمانانی که در پرداخـت ایـن حقـوق     گردد، اگر باور کند که حضرت مهدي می

نند را مورد لعن و نفرین قرار داده و خوردن مال خمس نداده را به آتشی ک کوتاهی می

اگر باور کند که همـان حضـرت    5کشد، ها را به آتش می تشبیه کرده که زندگی انسان

هسـتیم کـه در پرداخـت    شخصی ؛ ما روز قیامت دشمن 6«و نحن خوْاؤ »فرموده 

نپـرداختن   ام صـادق کند، اگر انسان بشنود و بـاور کنـد کـه امـ     سستی می سخم

اگر  7دانسته و در کنار شرک و قتل از آن یاد کرده است؛« گناهان کبیره»خمس را از 
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را بشنود که فرمود: نپرداختن حقوق ما، سبب ناپـاکی و هالکـت افـراد     کالم علی

هـا را،   ترین وسیلۀ جهنمی شـدن انسـان   آسان و اگر بداند که امام باقر 1خواهد شد

هایی  صحنه اگر بداند و باور کند که معصومین 2س بیان کرده است،نپرداختن خم

از شکنجه این افراد را این گونه بیان کرده اند که مار بزرگی به گـردن آنـان آویختـه    

؛ همـان مـالی   « ْطوقو  ما بخلوا»فرماید:  شود و این همان است که قرآن می می

 ؛3«شود که در دنیا بخل کرد، در قیامت طوق گردن می

گوید به خاطر نپرداختن حقـوق محـرومین در آتـش     اگر به داستان باغی که قرآن می

کند  توجه کند، اگر باور کند که چنین انسانی، لحظه جان دادن آرزو می 4الهی سوخت،

 5تواند؛ که باز گردد و با دستان خود حق فقرا را بدهد اما نمی

آورد و عـزمش را   د بیـرون مـی  هاي مستی و دنیا دوستی را از گوش خـو  آن وقت پنبه

 کرد. کرد و در پرداخت این حقوق کوتاهی نمی جزم می

کردند که میان نماز و طواف فرقی نیست و طواف بـا لبـار    ها را باور می اگر آن ،آري

کنـد، اسـتفاده از مکـان یـا      احرامی که خمسش پرداخت نشده باشد حج را باطل مـی 

 6سازد. ا با مشکل مواجه میلباسی که خمس آن پرداخت نشده، نماز ر

تواننـد   دانستند که در صورت عدم توانایی بر پرداخت خمس، مراجع تقلید می و اگر می

ببخشند و یا فرصت پرداخت دهند، دیگر کسی با کسب و کاري که خمس و زکـاتش  
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 کرد. سفره پهن نمی ،را نداده باشد

افات موجود در کسب معیشت به امید روزي که همۀ نان آوران با پرهیز از آفت و انحر

 .بستر عبودیت و بندگی را براي خود و خانواده شان فراهم سازند
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