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 اقتصاد قبل از ظهور

 

 :مقدمه

 ییجا یعنیبرکت در نگاه اسالم ربرکت و مبارک است. پُ تیبو اهل یدر جلسات مهدو حضور

 یوعده میخداوند به حضرت ابراه .شودیم ترکیوجود دارد و فرد به خدا نزد تیکه در آن هدا

 نیزم یهاامت عیجم یعنی افتی خواهد برکت تو اوالدی واسطه به جهان گفت او به و داد برکت

 شانیاز نسل ا نیحسکه امام لی)حضرت اسماع شودیم قربانی که تو فرزند آن یبه واسطه

شده و مردم  یجار ایخواهد شد و برکت در دن یجهان یبحث ،تیو هدا شوندیم تیهدا است(

 .مستضعف آگاه خواهند شد
 

 :حالل در آخرالزمانکسب رزق 
 کیثروت را  یعنی[ ودریم مالی فقر سمت به هاذهن یهمه شودیصحبت از استضعاف م یوقت

مَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا اُالنّاسُ  کُونَیَلَوْ ال أنْ  وَ» :دیفرمایخدا در قرآن م ]که یدر صورت میدانیم ازیامت

 هایْأبْواباً وَ سُرُراً َعلَ وتِهِمْیُ * وَ ِلبُْظهَرُونَیَ هایْسُُقفاً مِنْ فِضَّة وَ مَعارِجَ عَلَ  وتِهِمْیُبِالرَّحْمنِ لِبُ  کْفُرُیَلِمَنْ 

)تمکن  اگر» ؛«نَیوَ الْآخِرَةُ عِنْدَ َربِّکَ لِلْمُتَّقِ  ایالدُّنْ اةِی* وَ زُخْرُفاً وَ إنْ کُلُّ ذلِکَ لَمّا مَتاعُ الْحَتَّکِؤُنَیَ

 یکسان ی( شوند ما براگمراهی) واحد امت مردم،ی که همه شدیسبب نم (یکفّار از مواهب ماد

 ییهااز نقره و نردبان ییهابا سقف میدادیقرار م ییهاخانه شدندیکه به )خداوند( رحمان کافر م

که بر آن  میدادی( قرار میاو نقره بای)ز ییهادرها و تخت شانیهاخانه یکه از آن باال روند و برا

 و آخرت نزد پروردگارت از آنِ  استیدن زندگی یبهره نهایاتمام  یول ورهایکنند و انواع ز هیتک

 (٣۵ تا ٣٣ /زخرف)« است. زگارانیپره

چون  دهدیکار را انجام نم نیخدا ا است فیضع مانشانیو ا دنستیچون مؤمنان با خدا ن یعنی

تا  دادیبه کافران م زیچ و اال خدا همه کنندیاگر انجام بدهد مؤمنان شروع به اعتراض به خدا م

 است. یدر آخرالزمان مهم و جد یمال بحث .گفتن نداشته باشند یبرا یابهانه گریالل شوند و د

 نید یحت زیهمه چ یو مبنا بردیها را مدل ،است که پول نیآخرالزمان هم ا یهایژگیاز و یکی
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کردن مال حالل سخت  دایو پ ردیگیم را فرا ایلهو و لعب دن نیهمچن .شودیپول م یدارنیو د

زمان  در :دیداستان فهم نیدر ا توانیبودن مال را م بیط یمعن طیب.چه برسد به مال  شودیم

غذا  نیمن ا»گفت:  شانیبرد و به ا امبریکرد و به خدمت پ هیته ییغذا یفروشدست زنِ ،امبریپ

اهلل گفتند: رسول« امکرده تیرا رعا یاسالم نیو در کسب آن تمام قوان هیرنج خودم تهرا با دست

 یوقت رایز»اهلل پاسخ دادند: رسول ،دیآن زن علت را پرس« ستین بیط یمالت حالل است ول»

نماز  یاقامه یو بعد برا یاول معامله خود را انجام داد ،یدیاذان را شن یدر هنگام معامله صدا

 «.ستین بیپس مالت حالل است اما ط یداد حیا ترجمعامله ر یعنی یرفت
 

 :ثروت و حساب روز قیامت
 ماندینم یباق کسچیکه ه دیآیبر مردم م زمانی»: فرمودند آخرالزمان اقتصادی بارهدر اهللرسول

 «.ندینشیو اگر هم رباخوار نباشد، غبار ربا بر دامان او م شودیرباخوار م نکهیمگر ا
 (٣60المهدی، ص القائمظلفیالخالص)یوم

در  دیبا یروز رایز میکسب حالل باش یدر پِ دیبا انیعیدر آخرالزمان ما ش یطیشرا نیچن در

 یروز. میاخرج کرده یپول را از کجا کسب کرده و در چه راه نیکه ا میخدا پاسخ ده شگاهیپ

خود از جمله ابوذر و سلمان  یدرهم( به چند نفر از صحابه ۱0پول ) یاهلل بعد از نماز مقداررسول

به »: سپر خود را در آفتاب سوزان گذاشتند و صحابه را صدا زدند و گفتند امبریدادند. روز بعد پ

کدام از صحابه  هر «دیرا چگونه خرج کرد روزیپول د دییو بگو دیستیاو ب دیآن برو یرو بیترت

دادند.  یحاتیتوض سوختند،یاز حرارت آن م کهیو در حال ستادندیسپر داغ ا یرو یسخت به

 یمن پس از خروج از مسجد همه» :سپر رفت و گفت یرو ،دینوبت به حضرت سلمان رس یوقت

 نیاز ا امتیکه حساب روز ق دیبدان» :گفتند امبریآمد. پ نییپا عیو سر «دادم یریپول را به فق

که من به شما دادم پاک و طاهر بود و سؤال و جواب نداشت اما در  یعالوه پول به تبدتر اس

آن  پرسندیو بعد م دیاپول را از کجا و چگونه کسب کرده نیکه ا پرسندیاول از شما م امتیق

 ترنیبارمان را سنگ ،از راه حالل یحت شتریب پولِ یگاه نیبنابرا« .دیاخرج چه کرده و را چگونه

ثروتمند  ایاگر در دن .میتر هستراحت م،یپس هرچه سبکتر برو کندیتر مو حسابمان را سخت

مال  نیا دیبا یعنی میکن یریداده تا از مردم دستگ یشتریخدا به ما فرصت ب میبدان دیبا میهست

 همزهی سوره اتیو اال مصداق آ میصرف کن گرانیو کمک به د وابو ث ریو ثروت را در راه خ

پول  یو پول رو کنندیکه مال را جمع م یکسان یعنی میشومی «وََعدَّدَهُ  مَاالً جَمَعَ الَّذِی»

کَلَّا لَیُنبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ وَ مَا أدْرَاکَ مَا الْحُطَمَةُ؛ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِی » :دیفرمای. خدا مگذارندیم
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و در دل  شودیکه از دل شروع م میدهیردکننده مخُ یافراد آتش نیبه ا» ؛«تَطَّلِعُ عَلَی الْأفْئِدَةِ

 (٧ تا ۴ /همزه) «.افتدیم

ما  اریکه در اخت ییهااز فرصت دیبا یعنی خدمت کردن است یبرا یمؤمن ابزار یپس پول برا

جز  یزیچون بعد از مرگ چ میداشته باش یزیآخرت خود چ یتا برا میاند، استفاده کنگذاشته

 یکار میو تا فرصت دار میحواسمان را جمع کن دیپس با ماندیاز ما نم کیو اعمال ن ریخ یکارها

 .میزنده هست یکه تا کِ ستیمعلوم ن رایز میخود انجام ده یراب
 

 :در افزایش رزق و روزی انفاقثیر أت
توجه کرد: در  تیحکا نیبه ا شودیم ،اتیاز مردن و انجام آن در زمان ح شیانفاق پ تیاهم در

گرفتند تمام اموال پدر خود را وقف  میکه پدر آنها فوت شده بود، تصم یاخانواده امبریزمان پ

را مسئول  امبریگذاشتند و پ انیدر م شانیرفتند و موضوع را با ا امبریخدمت پ نیکنند بنابرا

به  یاز فرزندان متوف یکیآن فرد را وقف کردند.  یهادارایی و هاباغی همه یوقتوقف کردند. 

همراه  امبریپ« میوقف کن زیآن را ن میخواهیکه م میبزرگ از خرما دار یما انبار»گفت:  امبریپ

برداشته و فرمودند:  نیرا از زم دکه نصف آن خشک شده بو ییآنها به انبار خرما رفتند. خرما

بهتر و ارزشمندتر  شیخرما را به فقرا داده بود، برا کی نیخودش ا ات،یرد در زمان حمَ نیاگر ا»

است که بذل مال و  نیا گریمهم دی نکته «.دیدیبود که شما فرزندان بخش یهمه مال نیاز ا

خودتان را  ازیشما مازاد ن یوقت یعنی دارد یمال و رزق و روز شیافزا در ییبسزا ریانفاق، تأث

 میعمل کن تیباهل یهریه سب دیبا زین ما. کندیر مظرف رزق شما را پُ اًخدا مجدد د،یکنیانفاق م

سه مرتبه  ایکه دو  حسنامام ایو  دندیکه روزه بودند و افطار خود را بخش فاطمهمانند حضرت 

 چند را آن که خداست یچون وعده دی. در انفاق از فقر نترسدندیل ثروت خود را به فقرا بخشکُ

 .کندمی برابر
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