
فصل پنجم        اخالق
ــت خصوصياتى  ــان ها ويژگى هاى اخالقى خاصى داريم كه ممكن اس هر يك از ما انس
پسنديده يا ناپسند به شمار آيد. نكتة مهم اين است كه اين ويژگى هاى اخالقى تعيين كنندة 
رفتارهاى ما هستند و مثًال از شخصى با ويژگى هاى بد نمى توان انتظار رفتار مناسب داشت.
ــان و تصحيح اخالق او برنامه هايى دارد كه با برخى از  ــالم براى تربيت انس دين اس

آنها در سال پيش آشنا شديم.
ــاى اخالقى مى پردازيم كه مى توانند تأثير  ــى برخى ويژگى ه در اين فصل به بررس
ــند. فصل حاضر از سه درس تشكيل شده است كه  ــت ما داشته باش زيادى بر سرنوش

به ترتيب عبارت اند از: شاخه اى از درخت بهشتى، عادت ها و آسيب ها و ارزش كار.

 درس يازدهم (شاخه اى از درخت بهشتى) ضمن بررسى دو 
ويژگى سخاوت و بخل، تأثير هريك از اين ويژگى ها را بر زندگى انسان 
نشان مى دهد و در ادامه به تبيين مرز ميان سخاوت و اسراف مى پردازد.

 درس دوازدهم (عادت ها و آسـيب ها) ابتدا به ما نشان 
مى دهد كه يك عادت چگونه به وجود مى آيد. اين درس در ادامه به 
دو عادت كم طاقتى و افراط در سرگرمى ها پرداخته و در پايان به راه 

غلبه بر عادت هاى ناپسند اشاره مى كند.

ــش كار كردن در زندگى   درس سـيزدهم (ارزش كار) نق
انسان و فضيلت آن را در نگاه اسالم يادآورى مى كند. سپس با طرح 
موضوع كسب و كار حرام به ما نشان مى دهد كه اموال حرام چگونه 

مى تواند باعث نابودى دنيا و آخرت انسان شود.
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همين كه ابراهيم عليه السالم وارد 
ــمش به  ــد با تعجب چش خانه اش ش

مردى افتاد كه در خانه نشسته بود.
ـ اى بنده خدا، با اجازه چه كسى 

وارد خانه شدى؟
ـ با اجازه پروردگار خانه.

يعنى درست شنيده بود؟! دوباره 
ــرد و مرد همان  ــؤالش را تكرار ك س
ــى براى  ــرد. وقت ــرار ك ــواب را تك ج
ــومين بار اين پرسش و پاسخ بين  س
آنها رد  و بدل شد، ابراهيم تازه فهميد 
با چه كسى سخن مى گويد. جبرئيل، 

فرشته وحى و امين خداوند!
ــپاس گفت و منتظر  خداوند را س

ماند تا جبرئيل سخن بگويد.
ــروردگارت مرا به دنبال يكى از  ـ پ
بندگانش فرستاده است تا او را به عنوان 

دوست صميمى خود برگزيند.

شاخه ای از درخت بهشتی

درس یازدهم
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ــ چه افتخار بزرگى! اين فرد هر كه هست خوشا به حالش! دوست صميمى خدا؟! به من بگو 
آن فرد كيست تا من همواره در خدمت او باشم.

ــ آن مرد خود تو هستى!
ــ من؟! انتخاب من به اين مقام براى چيست؟

ــ براى دو ويژگى كه دارى. اّول اينكه تاكنون هرگز از كسى چيزى درخواست نكرده اى1 و دوم 
ــت [بجا و شايسته اى] نكرده است، مگر اينكه خواسته اش  اين كه تاكنون هيچ كس از تو درخواس

را برآورده ساخته اى.2

فواید سخاوت
شما كدام را مى پسنديد؟
 سخاوتمند و بخشنده!

 بخيل و خسيس!
ــراغ داريد كه از افراد خسيس خوشش بيايد؟ آيا خود انسان خسيس از آدم هاى  ــى را س كس

خسيس ديگر خوشش مى آيد؟
ــى به ما نيكى كند، او را دوست خواهيم داشت.  ــت كه اگر كس خداوند ما را طورى آفريده اس
يكى از بهترين و ساده ترين راه هاى نيكى به ديگران نيز، بخشش به آنهاست. براى همين است كه 

مى گويند اگر مى خواهيد كسى شما را دوست داشته باشد، به او هديه اى بدهيد.
آيا بخشش فقط همين يك فايده را دارد؟

پيامبر اعظم صلى اهللا عليه و آله مى فرمايد:

انسان سخاوتمند به خدا نزديك است، به بهشت نزديك است، به مردم نزديك 
است و از آتش جهنم دور است و انسان بخيل از خداوند دور است، از بهشت دور 

است، از مردم دور است و به آتش نزديك است.3

1ـ يعنى به كسى اظهار عجز و نياز نكرده اى.
2ـ كافى، ج 4، ص 40.

3ـ مستدرك الوسائل، ج 7، ص 13.
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منونه های بخشندگی
پيامبر اكرم مى فرمايد:

بخيل ترين مردم كسى است كه از سالم كردن به ديگران بخل ورزد.1

ــت كه ديگران را از آنچه  ــائل مالى نيست. سخاوتمندى اين اس ــخاوت و بخل تنها در مس س
داريم بهره مند كنيم. مثًال وقتى گفتن يك جمله تشكرآميز و يك لبخند، خستگى را از تن پدر و 

مادرمان مى زدايد، آيا تشكر و لبخند ما به آنها سخاوت نيست؟
ياد دادن درس به ديگران، گفتن جمالت تشكرآميز به كسانى كه براى ما زحمت مى كشند و 
خوشرويى با نزديكان، نمونه هايى از سخاوت هستند كه مى توانند ما را به بهشت نزديك تر كنند.

به همين دليل است كه امام رضا عليه السالم مى فرمايد:

سخاوت درختى است در بهشت كه شاخه هايش در دنياست. پس هر كس به 
شاخه اى از شاخه هاى اين درخت درآويزد، او را به بهشت خواهد رسانيد.2

1ـ وسائل الشيعه، ج 7، ص 27؛ جامع الصغير سيوطى، ج 1، ص 173،  
2ـ ُمسَتدَرك الوسائل، ج 7، ص 13.

سی
 کال

یت
صدقه دادن، يكى از ساده ترين نمونه هاى سخاوت است. به نظر شما فعال

اين كار چه سودى براى شخص صدقه دهنده دارد؟ 
براى جامعه چطور؟
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اندازه نگهدار که اندازه نکوست! 
به اين آيه توجه كنيد:

ذيـَن اِذا اَنـَفـقوا            [مؤمنان واقعى] كسانى اند كه هنگام بخشش وَ الـَّ
لَم يُسـِرفوا َو لَم يَقُتـروا        نه اسراف مى كنند و نه بخل مى ورزند،

َو كاَن بَيَن ذلِـَك َقـواًما1       بلكه در ميان اين دو [معتدل و ميانه رو] هستند.

يكى از اصحاب امام صادق عليه السالم 
ــان پرسيدم منظور  مى گويد: روزى از ايش

اين آيه چيست؟
ــتى سنگ ريزه  امام از روى زمين مش
ــت و آن را محكم در دست گرفت،  برداش
طورى كه هيچ چيز از دستش فرو نريخت. 
سپس فرمود: اين همان بخل ورزى است 
كه خداوند فرموده است. سپس مشتش 
ــه همه  ــرد، آن چنان ك ــاز ك ــًال ب را كام
سنگ ريزه ها از الى انگشتانش بر زمين 
ــتش نماند. بعد  ــت و چيزى در دس ريخ
ــراف است. در آخر مشتى  فرمود: اين اس
سنگ ريزه را برداشت و دستانش را كمى 
ــتش ريخت و مقدارى هم در دستش باقى ماند. سپس  ــنگ ريزه ها از دس باز كرد، مقدارى از س

فرمود: اين ميانه روى است.2

2ـ كافى، ج4، ص54. 1ـ سورة فرقان، آية 67.   

سی
 کال

یت
الف: شما در زنـدگـى خـود چـه نمونه هـاى ديـگرى بـراى بـخل فعال

و سخـاوت مى شناسيد؟
ــخ هر پرسش در يكى  ــش هاى زير را با دقت بخوانيد. پاس ب: پرس
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شما نيز داستان، شعر و يا ضرب المثلى دربارة سخاوت نوشته و آن  را در كالس براى 
دوستانتان بازگو كنيد. 

از آيات بعدى بيان شده است. عدد هر آيه را كنار پرسش مربوط به آن بنويسيد. 
آيه ………… سوره …………    چه كارهايى بخشش ما را باطل مى كند؟ 
آيه …………  چه چيزهايى را نبايد به ديگران ببخشيم؟ سوره …………  
آيه ………… سوره …………    چگونه به مقام نيكوكاران مى رسيم؟ 

1ــ به مقام نيكوكارى نخواهيد رسيد مگر اينكه از چيزهايى كه دوست داريد 
به ديگران ببخشيد.1

ــتن و اذيت  ــانى كه ايمان آورديد، صدقه هاى خود را با منت گذاش 2ــ اى كس
كردن [فقيران] باطل نكنيد.2

3ــ چيزهاى بدى را كه خودتان حاضر نيستيد از كسى بگيريد، براى بخشيدن 
به ديگران انتخاب نكنيد.3

1ـ سورة آل عمران، آية 92.
2ـ سورة بقره، آية 264.
3ـ سورة بقره، آية 267.

کن
حن 

 امت
ت را

ــول اكرم صلى اهللا عليه و آله چه چيزى خود 1ــ با توجه به حديث رس
ــان به خداوند و بهشت مى شود؟ نتيجة بخل  ــدن انس باعث نزديك ش

ورزيدن چيست؟
ــند؟  ــخاوتمند باش ــان هاى ثروتمند مى توانند س 2ــ آيا تنها انس

توضيح دهيد.
3ــ اسراف در سخاوت يعنى چه؟ دو نمونة آن را بيان كنيد.

پیشنـهاد
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تصور كنيد فردا براى اولين بار بايد ساعت پنج صبح از خواب بيدار شويد.
براى اينكه در اين ساعت خواب نمانيد چه مى كنيد؟

شايد شما هم مانند برخى افراد از ساعت كوكى براى بيدار شدن استفاده مى كنيد و يا اينكه 
از پدر و مادرتان مى خواهيد شما را بيدار كنند.

اما عده اى از مردم هستند كه براى بيدار شدن در ساعتى مشخص، نيازى به ساعت و يا كمك 
ديگران ندارند و خودشان به راحتى در همين ساعت بيدار مى شوند.

مى دانيد علت چيست؟
ــود و ترك آن  ــى ما كارى را به صورت مداوم انجام مى دهيم، آن كار براى ما عادت مى ش وقت

دشوار مى شود.
به نظر شما عادت كردن به انجام يك كار، خوب است يا بد؟

  

محمد از اولين روزهاى سال تحصيلى تصميم مى گيرد روزى سه ساعت مطالعه كند.
ــت، اما او كه در اجراى  ــكل اس ــه انجام اين كار در يكى دو هفتة اول كمى برايش مش اگرچ
ــوارى را تحمل مى كند و پس از مدتى كم كم به مطالعة روزانه  ــت، اين دش تصميمش جدى اس

عادت مى كند.
برادر محمد در تعطيالت تابستان هر شب تا دير وقت بيدار مى ماند و به همين دليل صبح ها 
ــروع سال تحصيلى هم نتوانسته است ساعت  ــد. او حتى با ش هم خيلى دير از خواب بيدار مى ش

خوابش را تنظيم كند و به ديرخوابيدن عادت كرده است.

عادت ها و آسیب ها

درس دوازدهم
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همان گونه كه ديديم، عادت هاى انسان ها با يكديگر متفاوت است.
ــان به وجود مى آورند و عده اى  عده اى با تكرار كارهاى خوب، عادت هاى خوبى را در خودش

ديگر عادت هاى بد!
حضرت على عليه السالم مى فرمايد:

كسى كه از عادت هاى [بد] پيروى كند، هرگز به مقام هاى بلند نخواهد رسيد.1

بنابراين اگر ما مى خواهيم رشد كنيم و در زندگى سعادتمند باشيم، چاره اى نداريم جز اينكه:
1ــ عادت هاى خوب ورزش كرده و مطالعه را در خودمان تقويت كنيم.

2ــ عادت هاى بد مانند پرخورى و تنبلى را بشناسيم و آنها را ترك كنيم.
ما در اين درس به بررسى دو عادت بد خواهيم پرداخت كه مى توانند مانع رشد ما شوند و ما 

را از مسير خوش بختى واقعى دور كنند.

١ــ رسگرمی های نامناسب
«همين كه به خانه مى آيد، با عجله سالم مى كند و قبل از اينكه حتى لباسش را عوض كند 

تلويزيون را روشن مى كند.
اين كار براى امير تبديل به يك عادت شده است. او از مدرسه كه مى آيد، كيفش را گوشه اى 
مى اندازد و به تماشاى تلويزيون مى نشيند. برنامة كودك و نوجوان، برنامه هاى ورزشى، مسابقه هاى 

تلويزيونى، فيلم هاى سينمايى و سريال ها! … 
امير با اشتياق همة برنامه ها را نگاه مى كند و به تذكرهاى ديگران هم ــ كه از او مى خواهند 

1ـ غررالحكم، ص 238.

سی
 کال

یت
1ــ به نظر شما عادت هاى محمد و برادرش هم ارزش هستند؟فعال

2ــ چه چيزى باعث تفاوت عادت هاى محمد و برادرش شده است؟
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سی
 کال

یت
1ــ آيا به نظر شما تماشاى تلويزيون كار بدى است؟فعال

2ــ اشتباه امير در اين يك سال چه بوده است؟
3ــ شما اگر مى خواستيد امير را راهنمايى كنيد به او چه مى گفتيد؟

ــدون اينكه درس هايش را خوانده  ــب هم ب ـ توجه نمى كند. آخر ش ــن كار زياده روى نكندـ  در اي
باشد، با خستگى برنامة فردا را آماده مى كند و مى خوابد.

اين وضعيت ادامه پيدا مى كند تا اينكه باالخره فصل امتحانات فرا مى رسد و همة دانش آموزان 
براى موفقيت در امتحانات تالش خود را بيشتر مى كنند، اما امير كه يك سال تمام به جاى هر 
ــت، ديگر نمى تواند به راحتى عادت بدش را ترك كند. به  ــا كرده اس كارى فقط تلويزيون تماش

همين خاطر…»

سرگرمى ها دو دسته اند:
گروه اول سرگرمى هايى است كه به خودى خود بد نيست، اما زياده روى در آنها باعث باز ماندن 
از وظايف ديگر و غفلت از كارهاى اصلى مى شود. تماشاى تلويزيون از اين دسته سرگرمى هاست.

گروه دوم سرگرمى هايى است كه تأثير بسيار بدى بر انسان مى گذارد و مى تواند باعث زيان هاى 
بزرگى شود. برخى فيلم هاى نامناسب و بازى هاى خطرناك رايانه اى از اين دسته سرگرمى هاست 

كه پرداختن به آنها گناه است.

٢ــ کم طاقتی
اين ضرب المثل را شنيده ايد كه: « نابرده رنج گنج ميسر نمى شود.» 

مى توانيد آن را توضيح دهيد؟
يكى از عادت هاى بدى كه باعث مى شود انسان نتواند به اهدافش در زندگى برسد، كم طاقتى 
و بى تابى است. ورزشكارى را تصور كنيد كه مى خواهد در بين دوستانش از همه قوى تر باشد. او 

براى رسيدن به اين هدف چه قدر بايد تمرين كند؟
ــكار بخواهد در مسابقات المپيك شركت كند و با قوى ترين ورزشكاران  حاال اگر همين ورزش

جهان مسابقه دهد، براى پيروزى در اين مسابقات چه قدر بايد تمرين كند؟
ــن است كه هر قدر هدف هاى ما در زندگى بزرگ تر و ارزشمندتر باشند، دستيابى  كامًال روش
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به آنها نيز مشكل تر خواهد بود.
ــرت، با كم طاقتى و بى صبرى  ــعادت در دنيا و آخ ــيدن به هدف بزرگى مانند س حال آيا رس

امكان پذير است؟
امام باقر عليه السالم مى فرمايد:

هركس بر سختى ها و ناماليمات زندگى استقامت ورزد، وارد بهشت خواهد شد.1

فرد كم طاقتى را تصور كنيد كه بايد مانند بقيه مسلمانان در ماه رمضان روزه بگيرد. همين كه 
مقدارى از روز مى گذرد و تشنگى و گرسنگى به او فشار مى آورد، تسليم مى شود و دستور خداوند 
ــت كه او نه تنها از پاداش هاى بزرگ خداوند براى روزه داران محروم  را زير پا مى گذارد. واضح اس

مى شود؛ بلكه بايد خود را براى محاكمة روز قيامت نيز آماده كند.
آيا واقعاً انسان كم طاقت مى تواند در برابر وسوسه هاى شيطان مقاومت كند؟

1ـ كافى، ج 2، ص 89.
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سی
 کال

یت
فعال

رفتار انسان هاى صبور و افراد كم طاقت را در هريك از موارد زير با 
هم مقايسه كنيد:

هنگامى كه عصبانى مى شود.
صبور:

كم طاقت:

وقتى مادر در هنگام خانه تكانى، پاك كردن 
همة شيشه ها را به عهدة او مى گذارد.

صبور:

كم طاقت:

يك ساعت وقت صرف آموزش سورة حمد به 
برادر كوچكش كرده، اما برادرش هنوز هم 

نمى تواند سوره را بدون غلط بخواند.

صبور:

كم طاقت:

کن
حن 

 امت
ت را

1ــ چه چيزى باعث مى شود يك كار براى انسان به صورت عادت خود
درآيد؟

2ــ با ذكر چند مثال نقش صبر و استقامت را در رسيدن به بهشت 
توضيح دهيد.

3ــ با توجه به آنچه در اين درس خوانديم:
الف: توضيح دهيد سرگرمى ها چند دسته اند؟

ب: زياده روى در كدام گروه از اين سرگرمى ها ناپسند است؟
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بیشتـر بدانیم

جلوی رضر را از هر کجا بگیرید منفعت است.
شايد براى شما هم اين پرسش به وجود آمده باشد كه اگر متوجه عادت ناپسندى 

در خودمان شديم چه كار بايد كنيم؟
1ــ استعانت از خدا

توجه داشته باشيم كه خداوند بزرگ به همة ما نيروى بسيار قوى و ارزشمندى 
به نام اراده بخشيده است كه با آن مى توانيم هر كار دشوارى را با موفقيت پشت سر 

بگذاريم. پس از خدا يارى بخواهيم و اميدوار باشيم.
2ــ تصميم جدى

مهم ترين گام در راه ترك يك عادت بد، تصميم جدى براى دورى از آن عادت 
است. براى اين تصميم الزم است به مشكالت آن عادت بد بينديشيم.

3ــ تالش مستمر
قدم سوم به كار بستن تمام نيرو و تالش براى تكرار نكردن آن كار است. توجه 
داشته باشيم كه اگر چه ترك يك عادت در ابتدا خيلى مشكل به نظر مى رسد، 
اما پس از مدتى تمرين و مداومت، هر عادتى جاى خودش را به عادت ديگرى 

خواهد سپرد.
4ــ تغيير شرايط

انسان  در  بد  عادت هاى  ايجاد  باعث  كه  است  شرايطى  عوض كردن  بعدى  گام 
مى شود؛ مثًال كسى كه دوستانش همگى به انجام كار بدى عادت كرده اند، تا زمانى 
كه در ميان آن دوستان باشد، نمى تواند عادت ناپسند آنها را ترك كند. و يا كسى كه 
معموالً در تنهايى فكرهاى نادرست به سراغش مى آيد، بهتر است تا زمان ترك اين 

عادت، از تنها ماندن آن هم به صورت طوالنى پرهيز كند.
5 ــ پرهيز از يأس و نا اميدى

اگر با وجود اين كه تصميم گرفتيم كارى را ديگر انجام ندهيم، اما پس از مدتى 
باز هم ناخواسته به عادت قبلى خود عمل كرديم، نا اميد نشويم و تالشمان را براى 
ترك آن عادت  رها نكنيم؛ بلكه آن را يك اتفاق بدانيم و دوباره بر تصميم خود براى 

ايجاد عادتى خوب و جديد ثابت قدم بمانيم.
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ی ا
یی  ق  ای خا

یدی یک آ ا  وی  ق و  ه خُ م  و ی  پاس  و را 
دی م  دا ندی  ی  ودت  ه  و  آ
م ه  ود غ نان  ه  د م ده  و ی  ا

ند ی  و ام  ه و ی    طا
د ی کا ن  ت  ه از  ی  ف و 

ی سازد و دور  ت  ا از  ه  ی  م طا و 
م و با ار  پاس ش   رو  ا  ی  ا

ندم ود  عا  م   و 
م ر  م  ه  ود را از آ و 

ــد جمله با  ــت دارى چن ــر دوس ــم اگ ــو ه (ت
پروردگارت سخن بگو).
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عبادت بزرگ
«… قدم هايش را تندتر كرد. مى خواست هرچه زودتر خود را به خانه برساند. انگار از آسمان 
ــانى از خانه بيرون مى آمدند كه كار خيلى  آتش مى باريد. در اين بعدازظهر داغ مدينه، فقط كس
ــتند. همين طور كه با عجله راه مى رفت، از دور چشمش به كسى افتاد كه زير آفتاب  مهمى داش
ــاورزى اش مشغول كار بود. با خودش گفت: عجب آدم حريص و دنياطلبى!  ــوزان در زمين كش س

ــا چقدر ارزش دارد كه  مگر پول و مال دني
ــت  ــان اين گونه خودش را براى به دس انس
ــت  آوردن آن به زحمت بيندازد؟ خوب اس

او را نصيحت كنم.
ــد، تـعـجـبش  ــه نزديك تر ش كمى ك
بيشتر شد. درست مى بينم؟ او محمدبن على 
ــالم) است؟! خوب دقت  (امام باقر عليه الس
ــن چگونه عرق  ــت! ببي ــرد. بله خود اوس ك

مى ريزد و كار مى كند؟!
ــ سالم عليكم.

ــالم نفس زنان و عرق ريزان  امام عليه الس
جواب سالمش را داد و دوباره مشغول كار شد.

ــزرگان قريش، در اين  ــ آخر بزرگى از ب
ــن حال عرق بريزد و به دنبال  هواى گرم با اي
دنيا باشد؟! اگر همين حاال مرگ شما فرا رسد 
و شما در اين حال بميريد چه خواهيد كرد؟

ارزش کار

درس سیزدهم
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حضرت لحظه اى دست از كار كشيد و سپس فرمود:
ــد، در حال عبادت خدا از دنيا رفته ام. من تالش مى كنم تا با  «اگر در اين حال مرگم فرا رس
ــازم. اين عبادت خداوند است. اگر قرار  كار كردن، خودم و خانواده ام را از كمك ديگران بى نياز س

باشد از چيزى بترسم، بايد از اين بترسم كه در حال گناه و معصيت مرگم فرا رسد.
ــتم او را نصيحت  ــرش را پايين انداخت و كمى فكر كرد. چه جواب حكيمانه اى! مى خواس س

كنم، اما او مرا نصيحت كرد. خدا را شكر كه به اشتباهم پى بردم…».1

مثرات کار و کوشش
كار و تالش براى بى نياز شدن از ديگران، نه تنها ناپسند نيست؛ بلكه در دين اسالم در رديف 

عبادت هاى بزرگ شمرده شده است.
رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در اين باره مى فرمايد:

عبادت ده جزء دارد كه نه جزء آن، كار و كسب حالل است.2

ــخاوتمندى و مشاركت در كـارهاى خير  فايـدة ديـگر كـار كـردن، تـوانايى بـراى انـفاق، س
است. شما هيچ انسان عاقلى را نخواهيد يافت كه دوست داشته باشد از پاداش بزرگ خداوند به 
سخاوت مندان، محروم شود. كسى كه خودش نيازمند كمك ديگران باشد، آيا مى تواند به ديگران 
انفاق كند؟ آيا كسى كه خودش درآمدى ندارد، مى تواند اموالش را سخاوتمندانه در كارهاى خير 

(مانند ساختن مسجد، مدرسه، كتابخانه و…) خرج كند؟ 
ــاختن مشكالت اجتماعى است. به گفتة كارشناسان، كار  يكى ديگر از ثمرات كار برطرف س
ــب مى تواند از بسيارى جرايم و تخلفات اجتماعى مانند مزاحمت هاى خيابانى و  ــتغال مناس و اش

تكدى گرى جلوگيرى كند.

2ـ جامع االخبار، ص 139. 1ـ وسائل الشيعة، ج 17، ص 20.  

سی
 کال

یت
به نظر شما بى كارى باعث چه مشكالت ديگرى در جامعه مى شود؟فعال
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اكنون وقت آن است كه ببينيم آيا ما حق داريم از هر راهى اقدام به جمع آورى اموال و دارايى 
براى خود بكنيم؟ 

کسب حالل
ــى از راه حرام مالى را به دست  ــان پرسيد: كس ــالم از ايش يكى از اصحاب امام صادق عليه الس
ــال به فقيران صدقه مى دهد، به نزديكانش  ــود، از همان م مى آورد و براى اينكه گناهش پاك ش

رسيدگى مى كند و به زيارت خانة خدا مى رود. اين كارهايش نزد خدا چگونه است؟
امام عليه السالم فرمود: 

آنچه گناهان را پاك مى كند، كارهاى نيك است، اما كار حرام نمى تواند حرام 
ديگرى را پاك كند.1

بنابراين، اگر كسى اموالش را از راه حرام به دست آورد، مرتكب گناه بزرگى مى شود كه حتى 
اگر همة آن اموال را در كارهاى خوب نيز مصرف كند، نه تنها گناهانش پاك نمى شود، بلكه گناهى 

به گناهانش افزوده خواهد شد.
آيا مى  توانيد حدس بزنيد وارد شدن اموال حرام به زندگى انسان چه تأثيرات ديگرى بر زندگى 

او خواهد داشت؟

1و 2ـ كافى، ج 5، ص 126.  

سی
 کال

یت
عال

ف

ــول اهللا، از خداوند  ــزد پيامبر اكرم آمد و عرض كرد: يا رس مردى ن
ــود: اگر اين را  ــول خدا فرم ــتجاب كند. رس بخواهيد دعاهاى مرا مس

مى خواهى، كسب و كار حالل در پيش بگير.2
ــاره مى كند:  ــال حرام در زندگى اش ــث به يكى از آثار م ــن حدي اي

مستجاب نشدن دعاها.
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خیانت در کار
همه مى دانيم كه اگر انسان اموالش را از راه حرام مانند دزدى، قمار و خريد و فروش اجناس 

قاچاق به دست آورد، آن اموال حرام است و كسى حق ندارد از آنها استفاده كند.
ــت  ــغل به دس ــغل خوب و حاللى دارد، اموالى كه از آن ش ــان با اينكه ش اما گاهى اوقات انس

مى آورد حرام است.
مثًال كسى كه وسيلة بى كيفيت را در بسته بندى وسيلة خوب و با كيفيت قرار مى دهد و آن را 
با قيمتى بيشتر مى فروشد، به همان مقدار كه پول بيشترى دريافت مى كند مال او حرام مى شود 

و واجب است آن را به خريدار برگرداند.
ــور ادارى بپردازد، اگر در  ــت هر روز در محل كارش به انجام ام ــا كارمندى كه موظف اس و ي
ــت و استفاده از آن پول  ــاعت كارى به وظايفش نپردازد، پولى كه دريافت مى كند، حّق او نيس س

برايش حرام است.
ــت به خاطر بى توجهى و كوتاهى در انجام  ــغلى ممكن اس ــان در هر ش پس مى بينيم كه انس

وظايفش، گرفتار مال حرام شود.
خداوند بزرگ در كتاب هدايت خود به اين افراد وعدة عذاب مى دهد و مى فرمايد:

اكنون به اين دو حديث توجه كنيد و مانند نمونة باال، پيام هر حديث درباره 
مال حرام را بنويسيد:

ــت آيد، زياد  ــالم مى فرمايد: مالى كه از راه حرام به دس 1ـ امام رضا عليه الس
نخواهد شد و اگر هم زياد شود بركتى نخواهد داشت.1 

……………………………………………………………………………………………………… پيام: 
……………………………………………………………………………………………………………………

2ـ اميرالمؤمنين حضرت على عليه السالم مى فرمايد: كسى كه اموالش را از راه 
نادرست به دست آورد، در جاى نادرست هم آن را از دست مى دهد.2 

……………………………………………………………………………………………………… پيام: 
……………………………………………………………………………………………………………………

2ـ غررالحكم. 1ـ كافى، ج 5، ص 125.   
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کن
حن 

 امت
ت را

1ــ به نظر شما كار كردن چه فوايدى براى ما و جامعه ما دارد؟ به خود
سه مورد اشاره كنيد.

2ــ به چند نمونه از كارهايى كه انجام آنها و استفاده از درآمد آنها 
براى يك انسان مسلمان حرام است، اشاره كنيد.

ــه شغل حالل را نام ببريد و توضيح دهيد كه چگونه ممكن  3ــ س
است درآمد صاحبان آنها حرام باشد.

4ــ كسب و كار حرام چه آثار بدى بر زندگى افراد دارد؟

ـفيـَن                                 واى بر كم فروشان، َويـٌل لِلـُمـَطـِفّ
ذيـَن اَِذا اكـتالوا َعـلَى الّناِس يَسـَتـوفوَن       آنان كه وقتى براى خود پيمانه   الـَّ
                                                           مى كنند، حق خود را به طوركامل

                                                              مى گيرند،
َو اِذا كالوُهم اَو َوَزنوُهم يُـخـِسـروَن                 اما هنگامى كه مى خواهند 

                                               براى ديگران پيمانه يا  
                                                        وزن كنند، كم مى گذارند. 

ُهم َمبـعوثوَن                آيا آنها نمى دانند كه َ نـَّ اَال  يَـُظـنُّ اُولـِئـَك ا
                                                          برانگيخته مى شوند؟

لِـَيـوٍم َعـظيـمٍ                                 در روزى بزرگ
يَـوَم يَـقومُ  الّناُس لِـَرِبّ العالَـميـَن.1               روزى كه مردم در پيشگاه  

                                                         پروردگار جهانيان مى ايستند.

ــانى كه حقوق ديگران را از بين مى برند بيشتر آشنا  ــت كس در درس هاى بعد دربارة سرنوش
خواهيم شد.

1ـ سورة مطففين، آيات 1 تا 6.

داستان بازار سياه (داستان شمارة 33 از كتاب داستان راستان، نوشتة استاد شهيد 
مرتضى مطهرى) را بخوان و آن را براى خانواده و دوستانت بازگو كن.

پیشنـهاد
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بیشتـر بدانیم

برکت
حتماً شما هم شنيده ايد كه مى گويند: «از تو حركت از خدا بركت!»

مى دانيد معناى اين ضرب المثل چيست؟
ببينيم:

ديگر طاقتش تمام شده بود. آن قدر فقير شده بود كه حتى نمى توانست براى 
كودكانش غذايى تهيه كند. نمى دانست چه كار كند.

ــ فقط همين يك راه برايمان باقى مانده است، امروز نزد پيامبر برو و از او كمك 
بخواه. او حتماً به تو كمك خواهد كرد.

اين پيشنهاد همسرش بود.
ديگرى  چيز  ولى  كند،  كمك  درخواست  كسى  از  نمى خواست  دلش  اينكه  با 
به نظرش نمى رسيد. به مسجد آمد. رسول خدا در ميان عده اى از اصحاب نشسته 

بود و مشغول گفت وگو بودند.
گوشه اى نشست و به سخنان آنها گوش داد. منتظر فرصتى بود تا اطراف پيامبر 
خلوت تر شود و بتواند مشكلش را با ايشان درميان گذارد. در اين ميان ناگهان پيامبر 

خدا سخنش را قطع كرد و بدون اينكه به او نگاه كند فرمود:
ــ «هر كس از ما كمكى بخواهد ما به او كمك مى كنيم، ولى اگر كسى دست 

نياز پيش ديگران دراز نكند، خداوند او را بى نياز خواهد ساخت.»
ــ يعنى منظور پيامبر چه بود؟ آيا با من بود؟

آن روز چيزى نگفت و به خانه برگشت. اما تا فردا هيچ اتفاقى نيفتاد و فقر و 
گرسنگى مانند روزهاى پيش به او و خانواده اش فشار آورد. فردا دوباره با همان نيت 
قبلى به مسجد آمد. باز هم رسول خدا بدون اينكه اشاره  اى به او كند فرمود: «هر 
كس از ما كمكى بخواهد ما به او كمك مى كنيم، ولى اگر كسى دست نياز پيش 

ديگران دراز نكند خداوند او را بى نياز خواهد كرد.»
ديگر مطمئن بود كه منظور پيامبر خود اوست. باز هم بى آنكه چيزى بگويد به 

خانه بازگشت.
وقتى فرداى آن روز براى سومين بار نزد پيامبر خدا رفت و باز هم همين كلمات 

را از ايشان شنيد، با خودش گفت: 
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ــ حتماً در اين جمالت رسول خدا حكمتى است كه هر بار همين سخن را تكرار 
مى كند. ديگر از هيچ كس كمك نخواهم خواست. به خدا تكيه مى كنم و از نيرويى 
كه خداوند در خودم قرار داده است استفاده مى كنم و از او مى خواهم در اين راه به 

من كمك كند تا از اين پس هرگز دست نياز به سوى كسى دراز نكنم.
تصميمش را گرفت و به خانه آمد. با خودش فكر كرد: از من چه كارهايى 

ساخته است؟
ــ: حداقل مى توانم به صحرا بروم و مقدارى هيزم بياورم و بفروشم.

از همسايه اش تيشه اى امانت گرفت. به صحرا رفت و مقدارى هيزم كند و به 
شهر آورد و فروخت و براى اولين بار پس از مدتى طوالنى حاصل دسترنج خود را 

به خانه برد.
همين كار را مدتى ادامه داد تا اينكه توانست به مرور براى خودش تيشه و وسايل 
كار و يك حيوان باربرى بخرد. همين طور كار كرد و كار كرد تا اينكه باالخره براى 

خودش صاحب سرمايه و خدمتكارانى شد.
روزى رسول خدا به او رسيد و تبسم كنان فرمود: نگفتم، هر كس از ما كمكى 
بخواهد، ما به او كمك مى كنيم، ولى اگر كسى دست نياز پيش ديگران دراز نكند 

خداوند او را بى نياز مى كند؟1

1ـ كافى، ج 2، ص 139.

113



ش م روزی  ای 
ی و دن آ ن تالش  ه   ای 

م ی ام را   تان خا  د
دی شا ن  ش   ذت  و 

پاس. و را  م،  ت  ان   روزی ام را با دی
ی ن حالل آرا ه ام را   ه  پاس 

ی یاز سا ی  ان  ش دی ا از  و 
م ود را  ھا  ی  وان گام  ن   ی یاری ام  ا

یا دا
ی وب آرا ی ام را  کار  د ه ز ون  ا

ش ار ز  م را  ش  ت و زبا د
ــد جمله با  ــت دارى چن (تو هم اگر دوس

پروردگارت سخن بگو).
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

ی ا
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فصل ششم        جامعه اسالمی
جامعه اى كه  ما در آن زندگى مى كنيم از افراد مختلفى تشكيل شده است كه هر يك 
اخالق و ديدگاه هاى مخصوص به خود را دارند. از طرفى همة ما در يك جامعه زندگى 

مى كنيم و رفتارهاى هر يك از ما مى تواند بر تمام جامعه اثرگذار باشد.
دين اسالم براى تنظيم روابط افراد جامعه، برنامة مشخصى دارد كه با بخشى از آن در 
سال گذشته آشنا شديم. ما در اين فصل به برنامه هاى ديگرى از تعاليم اجتماعى اسالم 
مى پردازيم كه اجراى آنها مى تواند زندگى زيباتر و سالم ترى را براى جامعة ما به دنبال 

داشته باشد.
فصل حاضر از سه درس تشكيل شده است كه عبارت اند از: حّق الناس، نشان عزت 

و مسئوليت همگانى.
 درس چهاردهم (حّق الناس) به بررسى مسئوليت انسان دربارة 
خود، خدا و ديگران مى پردازد و ضمن يادآورى اهميت حقّ الناس در دين 
اسالم به بيان حقوق عمومى و وظيفة هر فرد در برابر اين حقوق مى پردازد.

 درس پانزدهم (نشان عزت) اهميت و نقش حجاب و پوشش 
اسالمى را در تأمين امنيت فردى و عمومى بيان مى كند. همچنين اين 
درس احكام ضرورى حجاب اسالمى كه مسلمانان بايد آنها را رعايت 

كنند را گوشزد مى نمايد.
 درس شانزدهم (مسئوليت همگانى) به يكى از مهم ترين 
اشاره  منكر  از  نهى  و  معروف  به  امر  يعنى  جامعه  افراد  تمام  وظايف 
مى كند و ضمن بيان اهميت اين عمل در اسالم، شيوه هاى مختلف اين 

كار را به ما آموزش مى دهد.
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