کار و تالش
اسالم با تاکید بر تضمین روزی بندگان از سوی خداوند متعالی  ،سعی و تالش را توصیه کرده دربسیاری از
روایات از کار وتالش برای روزی حالل به عبادت برتر تعبیر شده است.امیر مومنان (ع) آن را از سحر خیزی در
راه خدا کمتر ندانسته.
درروایاتی نیز کم همتی را مانع پیشرفت و تنبلی را مایه ی حقارت و سربار دیگران بودن را ناشایست می شمارند،
چنان که در روایاتی دیگر از تالش توانفرسا و کار مداوم شبانه روزی که باعث نادیده گرفتن حق اعضای بدن
شود باز می دارد و آن را حرام می داند.
رسول خدا (ص) می فرماید  :اگر مرد بر دوش خود هیزم کشد و نیازش را با آن تامین کند و بیش از نیاز خود
را صدقه دهد بهتر از این است که از دیگری درخواست کند  ،زیرا دست دهنده بهتر ازدست گیرنده است.
امیر مومنان (ع) می فرماید  :اگر جویای رستگاری هستید جدیت و تالش را پیشه ی خود سازید.
امیر مومنان (ع) می فرماید  :اگر کار ،سخت و توانفرساست  ،بی کاری دایمی هم فساد آور است.
امام باقر (ع) نیز می فرماید :تنبلی برای دین و دنیا زیانبار است.
امام صادق (ع) به برخی از فرزندانش می فرماید  :از دو خصلت تنبلی و بی حوصلگی (بیقراری) بپرهیز که این
دو مانع بهره گیری تو از دنیا و آخرت می شوند.
امام کاظم (ع) هم می فرماید  :خدا بنده پرخواب بی کار را دشمن می دارد.
ابن عباس گوید  :رسول خدا (ص) هرگاه کسی را می دید و از او خوشش می آمد می پرسید  :آیا حرفه ای دارد؟
اگر می گفتند  :نه ،می فرمود  :از چشمم افتاد  .پرسیدند  :چرا ای رسول خدا؟ فرمود :چون هرگاه مومن دارای
حرفه ای نباشد به ناچار دینش برای تامین زندگیش بهره می برد.
امام صادق (ع) می فرماید  :مسلمان را جز سه چیز اصالح نکند  :دین شناسی  ،شکیبایی در گرفتاریها و مدیریت
نیکو درزندگی.
ش آزمندی باشد که
نیز می فرماید  :باید میزان تالش تو برای معاش بیشتر از ضایع کنندگان وقت و کمتر از تال ِ
به دنیایش دلخوش و مطمئن است  ،پس تالش خود را در مسیر شخص با انصاف و عفیف قرار ده تا برتر از افراد
سست و ناتوان باشی و آنچه را که شایسته مومن است به دست آوری [در عین حال به لطف خدا امیدوار باش]
زیرا کسانی که مالی به آن ها داده شود ولی سپاس نگزارند [در حقیقت] مالی ندارند.
سبک زندگی اسالمی از کتاب مفاتیح الحیاه تالیف حضرت آیت العظمی جوادی آملی ( دام ظله العالی)

