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از يمنـدو بهرهيادمـيازهـایزان، امکـان رفـع نیـبرخورداربودن از ثروت، به هـر م
ت برخورداربـودن یرو اهمنیازا؛ کنديرا فراهم ميز کسب ثواب اخرویو نيویمواهب دن

د کار و ثروت با یشديختگیل آمیآشکار است. به دليهمه افراد، امريبرایياز مال و دارا
دربـارهن موضـوع پرداختـه و یـن اسالم بـه ایژه دیوبهيان الهیها، ادو رفتار انسانيزندگ

وه کسـب درآمـد و خـرج یداشته است. اسالم هرچند درباره شياژهیمباحث آن اهتمام و
ين از برخیهمچن،مشاغل را ممنوع ساختهين حال، برخیها را آزاد گذاشته با اآن، انسان

را بر عهده افراد نهاده که انجـام آنهـا بـدون کـار و يفیز وظایکرده است؛ نيمعامالت نه
همسـر و يهانـهیفـه مـرد در پـرداختن هزیوظ؛ بـراي نمونـهستیکسب درآمد ممکن ن

ت در اسالم، ب، کار و کسب درآمد و ثروین ترتیفرزندان مستلزم کار و تالش او است. بد
و فـرار از يحالي، بيار شده است. تنبلیبسيهاهیآن توصدربارهارزشمند است که يعمل

مـورد رونیـازاآورد؛ و يشان به بـار مـافراد و جامعهيبراياریزحمت کار، مشکالت بس
کرده از لیژه درباره جوانان تحصیوادشده بهیمطلب ن قرار گرفته است.ینکوهش عقل و د

يبرخوردارنـد کـه بـرایيبـاالياز انـرژیيبرخوردار است. آنـان از سـويخاصتیاهم
گـر، صـاحب افکـار و یديدارد و از سـويدن به اهداف باال و واال ضـرورت اساسـیرس
يو... را بـراي، فرهنگـي، اجتمـاعيشرفت اقتصادیتواند پياند که معیتازه و بديهادهیا

جوانان توجه شود تـا ين جنبه از زندگیاست به ايرضرورونیازا؛ جامعه به ارمغان آورد
الزم برخوردار باشند.يکسب و کار و کسب درآمد از آمادگيورود به فضايبرا
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يد خاطرنشان شود که کار و کسب ثـروت، هماننـد همـه رفتارهـایگر، بایدياز سو
ف و ید. توصریبرخوردار است که الزم است مورد توجه قرار گيشناخت، از بعد روانيآدم
بـه يادهیـج عدیاز مال و ثروت، آثار و نتايکسب درآمد و برخورداريشناختن روانییتب

زه افـراد در کـار و یانگيبررس؛ براي نمونهکنديه میرا توجيان مطالعهیدنبال دارد که چن
زه یـگر، انگیديح کند و از سویت آنان را تصحیقصد و نیيتواند از سويکسب درآمد، م

توانـد يثروت، ميشناسب، پرداختن به روانین ترتید. بدیت نمایر تقوین مسیآنان را در ا
آنـان را از يمنـدان در جهات مختلف برخورد با مال و ثـروت کمـک کنـد و بهرهیبه آدم

کسـب و کـار و ثـروت، بـا ينوشتار حاضر به بررسـرونیازا؛ارتقا بخشديویمواهب دن
ژه جوانـان یوهمـه خواننـدگان بـهيد است برایپردازد. اميمينیو ديشناختروانينگاه

سودمند افتد.


