
 
 
 
 
 
 

 

 کار و تالش
 پرهیز از تنبلی و کم همتی

 .اگر کار، سخت و توانفرساست، بی کاری دایمی هم فسادآور است: می فرماید( ع) امیرمؤمنان   
 .تنبلی برای دین و دنیا زیانبار است: نیز می فرماید( ع)امام باقر   
بپرهیز که این دو مانع بهره گیری تو از دنیا ( بیقراری)از دو خصلت تنبلی و بی حوصلگی: به برخی از فرزندانش می فرماید( ع)امام صادق    

: سربار مردم نباشید و باز می فرماید: سست نباش تا آن که تو را می شناسد تحقیرت نکند و می فرماید: و آخرت می شوند؛ نیز می فرماید
 .ترین مردم نزد خدا کسی است که شب خواب و روز بیکار باشدمنفور

 .خدا بنده پرخواب بی کار را دشمن می دارد: هم می فرماید( ع)امام کاظم    
نه، می : اگر می گفتندآیا حرفه ای دارد؟: هرگاه کسی را می دید و از او خوشش می آمد می پرسید(ص)رسول خدا: ابن عباس گوید

دینش برای تأمین زندگیش چون هرگاه مؤمن دارای حرفه ای نباشد به ناچار از : چرا ای رسول خدا؟ فرمود: پرسیدند. ادچشمم افتاز:فرمود
 .بهره می برد

 سحرخیزی و کار
: سحرخیزی مبارک است و همۀ نعمت ها به ویژه روزی را می افزاید؛ همچنین آن حضرت می فرماید: می فرماید (ص)رسول خدا   

 .صبحگاهان در پی نیازمندی هایتان بروید، چرا که آسان به دست می آیند
 -کسی که خواستار جاودانگی است: صبح زود در پی روزی رفتن، روزی را افزون می کند؛ همچنین می فرماید: می فرماید( ع)امیرمؤمنان   

هیچ سحرخیزی در راه خدا برتر از سحرخیزی برای تأمین معاش فرزندان و : باید سحرخیز باشد؛ نیز می فرماید -که جاودانگی وجود ندارد
 .خانواده نیست

روزی روید و کسب حالل کنید،  ید و بازگشتید صبحگاهان در پیدهرگاه نماز صبح گزار! جدیت و تالش کنید: می فرماید( ع)امام صادق 
هنگام صبح در پی روزی بیرون می ( ع)امام سجاد : چرا که خدای عزّ و جلّ روزیتان دهد و یاریتان رساند؛ همچنین آن حضرت می فرماید

ده ات صدقه می آیا برای خانوا: پرسیدند. برای پذیرش صدقه برای خانواده ام: ای فرزند رسول خدا کجا می روی؟ فرمود: پرسیدند. رفت
 .هر که کسب حالل کند صدقه عایله خود را از خدا می پذیرد و به آنان می رساند: پذیری؟ فرمود

 مدیریت در کار
؛ نیز می دین شناسی، شکیبایی در گرفتاری ها و مدیریت نیکو در زندگی: مسلمان را جز سه چیز اصالح نکند: می فرماید( ع)صادق امام    

تالش تو برای معاش  باید میزان: رگ و مهم را خودت انجام بده و کارهای کوچک را به دیگران بسپار؛ نیز می فرمایدکارهای بز: فرماید
بیشتر از ضایع کنندگان وقت و کمتر از تالشِ آزمندی باشد که به دنیایش دلخوش و مطمئن است، پس تالش خود را در مسیر شخص با 

در عین حال به لطف خدا ] انصاف و عفیف قرار ده تا برتر از افراد سست و ناتوان باشی و آنچه را که شایستۀ مؤمن است به دست آوری
  .مالی ندارند[ در حقیقت ] زیرا کسانی که مالی به آن ها داده شود ولی سپاس نگزارند [ میدوار باشا
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