بسم هللا النور

اقتصاد حسینی
اقتصاد فضیلت اجتماعی

Social Excellence Economics

سید علیرضا هاشمی نکو

Nekoo.ir

مروری بر گذشته
 ارزش مشترک یعنی چه؟
 چه کسب و کاری باعث آرامش می گردد؟
 نظریه مصباحیت ،میزانیت و مفتاحیت را تشریح کنید.
 پیش نیاز عدالت گستری از دید امام موسی کاظم (ع) چیست؟
 آب در کشتی هالک کشتی است یادآور کدام رفتار جهل است؟
 دو عامل اصلی ارزش کاال در اسالم چیست؟
 اسالم ،سرمایه داری و کمونیسم از جهت در نظر گرفتن منافع فرد و جامعه
 اصل برائت ،سوق ،وقایه و عمران کدامند؟ من له الغنم فعلیه الغرم؟
 دو کسب مکروه؟ تفاوت کسب و تجارت چیست؟
 تحقیق کیفی در رویکرد غلط فعلی مختص کدام مقطع دانشگاهی است؟
 گراندد تئوری چه گام هایی دارد؟
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 احادیث معتبر را در کدام کتب پیدا کنیم؟
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شباهت امام حسین (ع) و قرآن چیست؟
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متاسفانه!
ل ال َّرسول يا َرب إ َّ
خذوا ٰه َذا الق َ
ن َقومي ات َّ َ
 قرآن روی طاقچه( .وَقا َ
رآن مَهجورًا)
 امام حسین (ع) در روزهای تعطیل.

 به قول مدرس سیاست ما عین دیانت ماست!
 شنیده ایم که کل یوم عاشورا؟

 هر کداممان کجا از سیره و روش حسینی در زندگی استفاده کردیم؟
4
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قدم دوم کدامست؟
 قدم اول :بودن در جو حسینی
 با چاشنی چگونگی واقعه ی کربال و مقتل خوانی.
 برانگیزاننده ی احساسات و حافظه.

 قدم دوم تحلیل زندگی و گفتمان سازی حسینی است.
 پرداختن به چرایی واقعا کربال و سیره ی امام حسین.

من الخلق الی الحق

مشاهده ی جمال

بالحق فی الحق

آموختن کمال

من الحق الی الخلق
بالحق

توجه به خود

فی الخلق بالحق

توجه به جامعه

 انگیزش عقل و پردازش اطالعات.

 قدم سوم :اجرا
 قدم چهارم :هدایت جامعه

امام شهید اصالح امت است و
این یک مسیر حسینی است.
سید علیرضا هاشمی نکو
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روش کار
 رشته تحصیلی محقق ،جدید بودن موضوع و عالقه شخصی باعث شد تا اقتصاد در
سیره ی امام مورد پژوهش قرار گیرد.
 اقتصاد در بستر اجتماع شکل گرفته است.

 منابع داده شامل احادیث امام حسین (ع) و مکالمات ایشان از مدینه تا کربال بوده

است.
 کتب حدیث و سخنان حسین بن على (ع ) از مدينه تا كربال (محمد صادق نجمى)

 از تئوری مبتنی بر داده ها ( )GTبرای کدگذاری و کشف مقوالت و ارتباطات و
مدلسازی استفاده گردید.
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احادیث مورد استفاده
 از امام بالغ بر  300حدیث و گفتار یافت شد که حدود  70مورد مرتبط
با اقتصاد از میان آن ها جدا شدند.
 در اینجا فقط برخی بخش های مورد استفاده از احادیث و روایات نقل
شده است.

 احادیث به صورت دسته بندی شده ارایه شده است.
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مدل نهایی
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احادیث مرتبط با ایدئولوژی
 إلهي أنا ال َفقیر في غنايَ َف َ
ك َ
یف الأكون َفقیرا في َفقري ؛
 خدايا! من در حال بى نیازى نیازمندم ؛ پس چگونه در حال فقر نیازمند [تو] نباشم ؟

 در خطبه ای درباره امر به معروف و نهی از منکر :خداوند مى فرمايد« :از مردم نترسید و از من
بترسید»  ....به او توكل مى كنیم و به او روى مى آوريم و بازگشت به سوى اوست.
ك َف ْ
ك إلَی َ
اهدني بنور َ
ك أستَدل َعلَی َ
 ... ب َ
ك
 به واسطه توست كه ره به تو مى برم؛ پس ،با نور خود مرا به سويت رهنمون شو.

 اَيهَا الناس! ا َّ
ج َّ
ق ْالعبا َد اال لی َْعرفوهَ ،فاذا َع َرفوه َعبَدوهَ ،فإذا َعبَدوه ْ
ل ذ ْكره ما َ
خل َ َ
ن للا َ َ
است َْغنوا
بعبادَته َع ْ
ل لَه َرجل :يَا ْبنَ َرسول للا بأَبى أَ ْن َ
ت وَامي َفما م َْعر َفة للا ؟ قا َ
ن عبادَة ماسواهَ .فقا َ
ل:
«م َْعر َفة أَ ْ
م اَلَّذى يَجب َعلَ ْیه ْ
هل كل زَمان إمامَه ْ
َ
طاعته».
م
 امام حسین علیه السالم فرمود :اى مردم! همانا خداى بزرگ بندگان را نیافريده مگر براى آنكه او

را بشناسند ،وقتى او را شناختند او را پرستش خواهند كرد ،هنگامى كه او را پرستش كردند از
بندگى غیر او بى نیاز مى شوند .مردى گفت :اى فرزند رسول خدا ،پدر و مادرم فدايت باد،
شناخت خدا چیست؟ فرمود :عبارتست از شناخت مردم هر زمان امامشان را ،آن امامى كه
اطاعت او بر آنها واجب است.
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احادیث مرتبط با ایدئولوژی
م التَخاف َ
م يا شی َع َة آل اَبى س ْف َ
حـراراً فى د ْنیـاك ْ
م د ْين وَك ْنت ْ
ن لَك ْ
م يَك ْ
یان ،ا ْن لَ ْ
َ و ْيحَك ْ
ون ْالمَعا َد َفكونوا اَ ْ
م.
 امام حسین علیه السالم فرمود :واى بـر شـمااى پیـروان آل سـفیان ،اگر دين نداريد و از روز قیامت نمى ترسید ،پس حداقل در
دنیاى خودتان آزادمرد باشید.

َّ
الشرق  -لَما صاد َ
شت و طَ َّو ْف َ
َ
َفت مَن يَقدر أن يسع َد أو يشقي .
ت منَ ال َغرب إلى
َ فلَو ع
 زيرا اگر آنقدر زندگى كنى كه از غرب تا شرق عالم را بگردى  -هرگز كسى را نخواهى يافت كه بتواند كسى را خوشبخت كند
يا بدبخت.

ل لَه  :أنا رجل عاص و ال أصبر َعن المَعصیَة َ ،فع ْ
ظني بمَوعظَة ـ  :اف َع ْ
ل َ
خ َ
 عالم محضر خداست :لرجل قا َ
مس َة
لر َ
ئت  ،و الثاني  :اخر ْج من وَاليَة للا و أذن ْ
زق للا و أذن ْ
ك  :ال تَأك ْ
أشیا َء و أذن ْ
ب ما ش َ
ب ما ش َ
ئت  ،فأ َّول ذل َ
ب
ك للا و أ ْذن ْ
ئت  ،و الثالث  :اطل ْ
ب ما ش َ
ما ش َ
ح َ
ئت  ،و الرابع  :إذا جا َء مَلَك المَوت لیَقبضَ رو َ
ب مَوضعا ال يَرا َ
ك
ل في النار و أذن ْ
ك مالك في النار فال تَدخ ْ
ك و أذن ْ
ئت  ،و الخامس  :إذا أد َ
ب ما ش َ
خل َ َ
فا ْد َف ْعه َعن نَفس َ
ب ما
ش َ
ئت ! .
 امام حسین علیه السالم ـ به مردى كه عرض كرد :من مردى نا فرمانم و در برابر معصیت شكیبايى ندارم ،پس مرا اندرزى فرما

ـ فرمود  :پنج كار بكن و آنگاه هر چه خواستى گناه كن .اول اينكه روزى خدا را نخور و هر چه خواهى گناه كن .دوم اينكه از
قلمرو خدا بیرون شو و هرچه خواهى گناه كن .سوم اينكه به جايى برو كه خدا تو را نبیند و هرچه خواهى گناه كن .چهارم
اينكه هرگاه ملك الموت براى گرفتن جان تو آمد ،او را از خودت دور گردان و هرچه خواهى گناه كن .و پنجم اينكه هرگاه مالك
(مأمور دوزخ) تو را به آتش برد ،داخل آن نشو ،و [آنگاه ]هرچه خواهى گناه كن!
سید علیرضا هاشمی نکو
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احادیث مرتبط با ایدئولوژی
 وصیت به محمد حنفیه  :توحید و نبوت و معاد پیش زمینه خداترسی و جهاد و امر به
معروف و نهی از منکر است

َ فا َّ
ف لَ ْ
َش َه َد َوم ْ
ست ْ
ق بى ا ْ
نم ْ
م ي ْدرك ْال َف ْت َ
خلَّ َ
َن تَ َ
َن لَح َ
ح :جمع شدن فتح و شهادت
معنای عمیقی دارد
 این فرموده ی امام در هنگام خروج از مکه است تا به مکه بی حرمتی نشود ،مکه جادویی
ندارد و نباید پشت آن پنهان شد ،باید از آن دفاع نمود .یکبار در جریان حمله یزیدیان به زبیریان
و یکبار بدست حجاج بن یوسف ثقفی مکه ویران شد.

خلَ َ
 خطبه در کربال خطاب به لشگر عمر سعد :اَيهَاالناس انَّالل تَعالى َ
ق الد ْنیا َف َ
ج َعلَها
دا َر َفناء  :یادآوری اینکه صاحب دنیا کیست و ویژگی دنیا فناست
 بارها گفته شد انا هلل انا الیه راجعون  ،در آخرین جمله نیز فرمود:
ب ْ
سبیاللل و َ
سم للا وَبالل وَفى َ
َعلى ملَّة َرسواللل
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نظام ارزشی حسینی
 بادروا بص َّ
حة األجسام في م َّدة األعمار ؛
 در مدت عمر  ،در حفظ سالمت تن بكوشید .

ك  ،و ال تشقني بمَعصیَت َ
ك  ،و أسع ْدني بتَقوا َ
ك َكأني أرا َ
 اللهم اج َع ْلني أخشا َ
ك.
 امام حسین علیه السالم ـ در دعاى روز عرفه ـ گفت  :بار خدايا! كارى كن كه از تو چنان بترسم كه گويى
مى بینمت ،و با تقوا و ترس از خودت خوش بختم گردان ،و با معصیت و نا فرمانیت شور بختم مكن .

شهادَة مسلم ـ َ :ف ْ
 لَما أتاه َ
خبر َ
إن تَكن الدنیا ت َعد نَفیس ًة َ /فدار ثَواب للا أعلى و أنبَل  /و إن
تَكن األَرزاق َق ْ
سما م َق َّدرا  /فقلَّة حرص المَرء في الرزق أَجمَل .
 امام حسین علیه السالم ـ پس از شنیدن خبر شهادت مسلم ـ خواند  :اگر دنیا ،ارزشمند به شمار مى
آيد  /سراى پاداش خداوند عالى تر و ارزنده تر است  /اگر روزى ها قسمت شده و مقدر است  /پس كم
حرص زدن انسان براى روزى برازنده تر است .
 امام در صبح عاشورا به هنگام آرایش لشگر و دیدن لشگر مقابل  :اَللَّه َّ
م اَ ْن َ
ت ث َقتى فى كل َك ْرب َو َرجائى
فى كل ش َّدة
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حاکمیت سیاسی باید ...
 لیكن شما ،خود ،ستمگران را بر مقام و منزلت خويش مسلط ساختید و
زمام امور خدا را به دست آنان سپرديد  ...تبهكاران را الگوى خويش ساخته

اند
 في كتابه إلى أهل الكوفة ـ َ :فلَ َع ْ
مري  ،ما اإلمام إال الحاكم بالكتاب  ،القائم
بالق ْ
سط ،الدائن بدين الحَق  ،الحابس نَ ْف َ
سه على ذات للا .
 امام حسین علیه السالم ـ در نامه اش به كوفیان ـ نوشت  :به جان خودم سوگند،
امام و پیشوا كسى نیست مگر آن كه بر اساس كتاب خدا حكومت كند ،عدل و داد
را بر پا دارد ،پايبند دين حق باشد و خود را وقف در راه خدا كند.

ح َت َرمَة م ْعلن ب ْ
الف ْ
مر وَقاتل ال َّن ْفس ْالم ْ
خ ْ
َ ويَزيد َرجل شارب ْال َ
سق
 امام بارها بیعت خود را از یاران برداشت تا هیچکس به اجبار همراه نشود،
اصرار بر بیعت اجباری از سوی یزید مقدمه ای بر شروع ماجرا بود ،البته اگر
اینطور نبود هم شاید قیام امام حسین رخ می داد.
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الزامات حاکمیت اقتصادی
 امر به معروف و نهى از منكر ،دعوت به اسالم است ،همراه با رد
مظالم و مخالفت با ستمكار و تقسیم بیت المال و غنايم بجاى صدقات
 و چرا در شگفت نباشم حال آن كه زمین در اختیار دغلكارى غاصب و
سركش وباجگیرى ستم پیشه وحاكمى است كه به مؤمنان رحم

نمى كند.
 فیء و خراج اگر خلیفه جائر باشد نباید بدست او برسد ،امام راه
کاروان خراج یمن را در مسیر شام بست و البته مزد حمل و نقل آن را
به شتربانان داد( .نفی سبیل اقتصادی)
15
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محور :نوعدوستی و مسئولیت اجتماعی
َّ 
إن حَوائ َ
ج الناس الَیكم من ن َعم للا َعلَیكم َفالتَمَلوا الن َع َ
م؛
 نیاز مردم به شما از نعمت هاى خدا بر شما است ؛ از اين نعمت افسرده و بیزار
نباشید .

 امام در خطبه ای درباره امر به معروف و نهی از منکر :خداوند فرموده:
«مردان و زنان مؤمن ،اولیای يكديگرند ،به نیكى فرمان مى دهند و از زشت
كارى باز مى دارند» ...هرگاه اين فريضه ادا گردد و بر پاى داشته شود تمام
فرايض ديگر ،از آسان و دشوار ،بر پاى داشته خواهند شد.

 نابینايان و الالن و زمینگیران را در شهرها [ى جهان اسالم] وانهاده مى
بینید ،اما نه دل مى سوزانید و نه در مقام و منزلتى كه داريد كارى مى
كنید و نه بدان كس كه در اين باره كارى مى كند ،يارى مى رسانید
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بخشندگی :از یاری خواهی تا سروری
َّ 
إن المَسألَ َة التَصلح إال في غرم فادح أو َفقر مدقع أو حمَالة مفظ َعة
 درخواست مال روا نیست  ،مگر براى پرداخت هزينه اى بسیار يا فقرى به خاك نشاننده يا تأديه تعهدى ناگزير

 اتَّخذوا ع ْن َد ْالف َقراء اَيادى َفا َّ
ن لَه ْ
م َد ْولَة يَ ْو َ
م ْالقیامَة؛
[ با نیكى و كمك به نیازمندان] نزد آنان جايگاهى براى خود بیابید ،كه آنان روزقیامت مقام و منزلتى دارند.

ك علَى َ
ك فقد أعانَ َ
ل َعطا َء َ
 مَن َقب َ
الك َرم .
 كسى كه عطاى تو را بپذيرد در بخشندگى به تو كمك كرده است.

 لَما َ
سألَه أبوه عن السؤدد ـ  :إحشاش ال َعشی َرة  ،واحتمال الجَري َرة .
 در پاسخ به سؤال پدر بزرگوارش از معناى سرورى ـ فرمود  :كمك كردن به عشیره و به دوش كشیدن خسارتها و جرايم آنها .

ل َرجل َّ :
َ
ن تَكون ال َّ
ك  ،و لك ْ
َعروف إذا اسديَ إلى َغیر أهله ضا َ
صنی َعة مث َ
ع ـ  :لَیسَ كذل َ
 عن َد ما قا َ
إن الم
ل وابل المَطَر
تصیب ال َب َّر و الفاج َر .
 خطاب به مردى كه گفت :اگر به نااهل خوبى شود هدر رفته است ـ فرمود  :چنین نیست ،بلكه خوبى كردن مانند ريزش

باران ،به نیك و بد مى رسد.
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بخشندگی :از یاری خواهی تا سروری
ك َفأكر ْم وَج َه َ
 صاحب الحاجة لَم يكر ْم وَجهَه عن سؤال َ
ك عن َرده .
 نیازمند با درخواست كردن حرمت خود را نگه نداشته ،پس تو با نومید نكردن او آبرو و حرمت خود را نگه دار .

 مَن جا َد سا َد  .هر كه بخشنده باشد  ،آقايى كند.
 إن ْ
أج َو َد الناس مَن أعطى مَن ال يَرجو .
 همانا بخشنده ترين مردم ،كسى است كه به آن كه به او چشم امید نبسته بخشش كند.

َس ْالجوع َفیَعو َد ب ْ
م ْ
ال َف ْ
ل:لیَج َد ْال َغنى م َّ
ل َعلى َعبیده ال َّ
ضل َعلَى ال َ
م؟ قا َ
ص ْو َ
اف َت َرضَ للا َع َّزوَج َ
 ل َ
مساكینَ .
 از امام حسین علیه السالم سؤال شد :چرا خداوند روزه را بر بندگانش واجب كرد؟ امام علیه السالم فرمود:
براى اينكه ثروتمند سختى گرسنگى را بچشد و در نتیجه از زيادى ثروتش به بیچارگان كمك كند.

ك  ،ثم أدنا َ
ك و أخا َ
ك و اخ َت َ
ك و أبا َ
ل للا صلى هللا علیه و آله يقول  :ابد َْأ بمَن تَعول  :ا َّم َ
سمعت رسو َ
َ
ك

َفأدنا َ
ك.
 از خانواده ات شروع كن  :مادرت  ،پدرت  ،خواهرت و برادرت ؛ سپس به كسانى كه در مرتبه بعد و بعدتر قرار
دارند [صدقه بده] .
سید علیرضا هاشمی نکو
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بخشندگی :از یاری خواهی تا سروری
ضال ً  ،و َّ
إن الر َ
 لَیست العفة بمان َعة ر ْزقا  ،و ال الحرص بجالب َف ْ
ل مَحتوم  ،و ْ
ج َ
زق م َْقسوم و األ َ
استعمال الحرص
طَالب الم َْأثَم .
 نه عفت و مناعت مانع روزى مى شود و نه حرص زدن روزى بیشتر مى آورد ؛ زيرا روزى تقسیم شده و اجل حتمى است و حرص
زدن طلب گناه است .

ك إال إلى أحد ثَالثة  :إلى ذي دين  ،أو مروة  ،أو ح َ
ج َت َ
 ال تَر َْف ْع حا َ
َسب ؛ فأما ذو الدين فیَصون دينَه  ،و أما ذو

ك ْ
المروة فإنه ي ْ
أن تَبْذلَه لَه في حاجَت َ
ك لَم ت ْكر ْم وَج َه َ
َسب فیَ ْعلَم أن َ
َستَحیي لمر َّوته  ،و أما ذو الح َ
ك  ،فهو
ك ْ
ك ب َغیر َقضاء حاجَت َ
أن يَر َّد َ
يَصون وَج َه َ
ك.


حاجت خود را جز نزد سه كس َمبَر  :نزد ديندار  ،يا جوانمرد  ،يا بزرگ زاده ؛ زيرا ديندار ،براى حفظ دين خود نیازت را برآ َو َرد و جوانمرد،
از مردانگى خود شرم مى كند و بزرگ زاده ،مى داند كه تو با رو انداختن به او آبرويت را فروختى و او با برآوردن نیازت ،آبروى تو را

حفظ مى كند .

ل أن تَتَفلَّت  /فال الجود ي ْفنیها إذا هي ْ
أقبَلَ ْ
ك فج ْد بها  /على الناس طرا قب َ
 إذا جادت الدنیا علی َ
ت  /و ال
البخل يبْقیها إذا ما تَوَلَّت
 چون دنيا چيزى به تو بخشيد /پيش از آن كه از دستت برود همه آن را به مردم ببخش  /زيرا اگر دنيا
روى آو َرد  ،بذل و بخشش  ،آن را از بين نمى برد  /و اگر پشت كند  ،بخل ورزيدن  ،آن را نگه نمى دارد.
سید علیرضا هاشمی نکو
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امر به معروف و نهی از منکر
 اليَحل ل َعین مؤمنَة تَ َرى للا َ يعصى َفتَطر َ
ف َ
حتى تَ َغی َره ؛
 بر هیچ چشم مؤمنى روا نیست كه ببیند خدا نافرمانى مى شود و چشم خود را
فرو بندد  ،مگر آن كه آن وضع را تغییر دهد .

 امر به معروف و نهى از منكر ،دعوت به اسالم است ،همراه با رد مظالم و
مخالفت با ستمكار و تقسیم بیت المال و غنايم و گرفتن بجاى صدقات
 شما حق امامان را خوار شمرديد .و حق ناتوانان را تباه ساختید ،ولى آن
چه را حق خود مى پنداريد ،طلب كرديد ،نه مالى را بخشیديد و نه جانى را

در راه جان آفرين به خطر افكنديد و نه به خاطر خدا ،با عشیره اى دشمنى
ورزيديد و با اين حال از خداوند تمناى بهشت او و همجوارى با رسوالنش و
ايمنى از عذابش را داريد.
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امر به معروف و نهی از منکر
األ ْم َر ب ْ
َّ 
إن ْ
كر :د َعاء إلَى ْ
ى َعن ْالم ْن َ
اال ْ
ءسالم َم َ
ع َرد
الم َْعروف وَال َّنه َ
سمَة ال َفيء َو ا ْل َغنائم َو ْ
خال َفة الظالم َو ق ْ
ْالمَظالم َو م َ
أخذ الصدَقات
ض َعها في ح َّ
ن مَواضعهَا َو َو ْ
م ْ
َقها.
 امام حسین علیه السالم فرمود :امر به معروف و نهى از منكر ،آن است كه:
كافران را به اسالم دعوت كنى؛ حقوق ستمديدگان را بازستانى؛ با ستمگر به
مخالفت برخیزى؛ غنیمت ها و بیت المال را عادالنه بین اهل اش قسمت
كنى؛ زكات را از آنجا كه بايد ،بگیرى و در آنجا كه بايد ،مصرف كنى.
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رذایل اقتصادی
 امام حسین بسیار به حالل کردن حرام الهی تکیه دارند ،گویی نهی از رذایل و
منکرات اهمیت و اولویت بیشتری دارند که این موضوع با فطرت الهی سازگار است.

س َ
 مَن طَلَبَ ر َ
ضى الناس ب َ
خط للا و ََكلَه للا إلَى الناس ؛
 هركه با خشم خدا  ،خواهان خشنودى مردم باشد  ،خداوند او را به مردم وامى گذارد .

َّ 
ن كل غش وَغل َود َ
سلم ْ
مم ْ
َت قلوبه ْ
إن شی َعتَنا م ْ
َن َ
َغل؛
 بى گمان شیعیان ما ،دل هايشان از هر خیانت ،كینه ،و فريبكارى پاك است.

 زمین در اختیار دغلكارى غاصب و سركش وباجگیرى ستم پیشه وحاكمى است كه
به مؤمنان رحم نمى كند( .تشریح حکومت یزید)
ك َعلَیها َرقیبا  ،و َ
خس َرت صَف َقة َعبد لَم تَج َعل لَه من حب َ
َ عمیَت َعین ال تَرا َ
ك نَصیبا .
 امام حسین علیه السالم ـ در دعايش ـ  :چشمى كه تو را نگران خود نبیند  ،كور باد ! تجارت
بنده اى كه برايش از دوستى ات بهره اى قرار نداده اى  ،زيانبار باد!
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رذایل اقتصادی
 االستدراج من للا سبحانَه ل َعبده أن يسب َ
غ علَیه الن َع َ
م ويَسلبَه الشك َر .
 استدراج و مهلت دهى خداوند سبحان به بنده اش اين است كه به او نعمت هاى فراوان دهد و توفیق
شكرگزارى را از وى بگیرد.

اش َت َر ْوا َم ْرضا َة ْالم ْ
ح َق ْوم ْ
سـ َ
 ال اَ ْفلَ َ
َخلوق ب َ
خط ْالخـالق.
 امام حسین علیه السالم فرمود :ملتى كه خشنودى مردم را با خشم خدا معامله كند هرگز رستگار نخواهد شد.

َن لَبسَ ثَ ْوباً ي ْ
 م ْ
شهره َكساه للا يَ ْو َ
م ْالقیامَة ثَ ْوباً منَ النار.
 امام حسین علیه السالم فرمود :كسى كه لباسى بپوشد كه او را مشهور (وانگشت نما) كند ،خداوند روز قیامت
لباسى از آتش بر او خواهد پوشاند.

الس َرف و ْ
َّ
ح َّ
 اَلله َّ
مد وَآله و ْ
م صَل َعلى م َ
َاال ْزدياد.
َاحج ْبنى َعن
 خداوندا بر محمد و آل او درود فرست و مرا از اسراف و زياده روى محافظت فرما.

هلَه َويَ ْ
ضربه مَن ْ
َمقت َعلَ ْیه اَ ْ
 اَنَّالل ي ْ
اختَلَ َقه :خدا دروغگو را پشیمان و ضرر دروغ را به خودش باز می
گرداند
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رذایل اقتصادی
 امام در مورد استدراج و عذرخواهی سخن گفته ،استدراج ناظر به یزیدیان و نصیب
کوتاه مدتشان است و عذر خواهی ناظر به کوفیان و پیمان شکنیشان و عذرخواهی
و شرمندگیشان از امام است (پیمان شکنی)
 يَظهَر للا قائمَنا َفیَنتَقم منَ الظالمینَ ؛
 خداوند قائم ما را از پس پرده غیبت بیرون مى آورد و آن گاه او از ستم گران انتقام مى گیرد

 و كلكم عاص ألمري غیر مستَمع َقولي فقد مل َئت بطونكم من الحَرام و طب َ
ع على
خزَلَ ْ
ت َعطیاتك ْ
قلوبكم َ ...قد ا ْن َ
م منَ ْالحَرام
 در کربال :همه شما از من نافرمانى مى كنید و به سخنان من گوش نمى دهید؛ زيرا
شكمهايتان از حرام پر شده و بر دلهايتان مهر [ غفلت ]خورده است( .و رشوه و هدایای
حرام)
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فضایل اقتصادی
حتَسبوابم َْعروف لَ ْ
 ايهَا الناس نافسوا فى ْالمَكارم َو سارعوا فى ْالمَغانم َو ال تَ ْ
م
تَ ْ
ج َعلوا ...؛
 اى مردم در خوبى ها با يكديگر رقابت كنید و در كسب غنائم (بهره گرفتن از فرصت
ها)شتاب نمايید و كار نیكى را كه در انجامش شتاب نكرده ايد ،به حساب نیاوريد.

 اَالستدراج منَ للا سبحانَه ل َعبده أن يسب َ
غ َعلَیه الن َع َ
م ويَسلبَه الشك َر؛
 خدعه (و مهلت دادن) خدا به بنده آن است كه نعمت فراوان و مستمر به او رساند و
سپاسگزارى را از او بگیرد.

َ فإذا أرا َد ما نَك َره فیما يحب َرضینا
 پس هر گاه براى ما ،آن بخواهد كه خوش نمى داريم ولى او دوست مى دارد ،ما نیز
خشنود خواهیم بود

 مَجلسه مَجلس حلم وحَیاء وصَبر وأمانَة
 مجلس ايشان ،مجلس شكیبايى ،شرم ،صبر و امانتدارى بود (در وصف مجلس رسول خدا)
سید علیرضا هاشمی نکو
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فضایل اقتصادی
ك إن لَم يَك ْ
كك َ
ل أن يَأكلَ َ
ك  ،وك ْله َقب َ
نت لَه،فال تبق علَیه فإنه ال يبقي علَی َ
ن لَ َ
 مال َ
ك!
 دارايى تو اگر از آن تو نباشد ،تو از آن او خواهى بود .پس به آن رحم نكن؛ زيرا كه او به تو رحم
نمى كند
و پیش از آنكه او تو را بخورد تو آن را بخور!
 القنوع راحَة األبدان  :قناعت ،مايه آسايش تن است.

ك بخدمَة توصلني إلَی َ
 فاجم َْعني َعلَی َ
ك  :پس تمام قواى مرا متوجه كارى كن كه من را به تو برساند
ك لن ْعمَة سال َفة ،ي َْقتَضى ن ْع َ
 ش ْكر َ
م ًة آن َف ًة :شكر تو بر نعمت گذشته ،زمینه ساز نعمت آينده است.
« ناد فى الناس اَ ْن ال یقاتلَ َّ
ن مَعی َرجل َعلَ ْیه َد ْینَ ،فانَّه لَ ْیسَ م ْ
ن َرجل یَموت َو َعلَ ْیه َد ْین ال یَ َدع لَه
وَفا ًء اال َد َ
خ َ
ل النا َر» به نقل از عمیر انصاری امام فرمود که (میان مردم اعالم کن هر کس بدهکار
است در رکاب من پیکار نکند ،زیرا هر کس از دنیا برود در حالى که دینى بر عهده اش باشد که
چاره اى براى آن نکرده باشد گرفتار دوزخ مى شود

سید علیرضا هاشمی نکو
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جهاد و عزتمندی
سعا َد ًة وال الحَیا َة َم َ
َ فإني ال أ َرى الم َ
َوت إال َ
ع الظالمینَ إالبَ َرماً؛
 به راستى كه من مرگ را جز خوش بختى نمى دانم  ،و زندگى با ستمكاران را جز مالل .

ل َعن الـجَهاد :سـ َّنة أو َفـريضة؟ فقا َ
 سـئـ َ
ل علیه السالم ـ  :الجهاد على أ ْربَ َعة أ ْوجه
 جهاد چهارگونه است  :دو گونه آن فريضه (الهى) است و گونه ديگر سنتى است كه جز به
فريضه بدان دست نیازند و يك جهاد نیز (تنها) سنت است  .اما آن دو جهاد كه فريضه اند :
يكى جهاد آدمى با نَ ْفس خويش است در بازداشتن نَ ْفس از نافرمانى هاى نسبت به خدا ،
كه بزرگترين جهاد است  ،و ديگرى پیكار (و جهاد) با كافرانى كه هم مرز شمايند كه آن نیز
فريضه است  .اما آن جهاد كه سنتى است كه جز به فريضه بدان دست نیازند  ،جهاد با
دشمن است  . ...اما جهادى كه فقط سنت است  ،برپا داشتن هر سنت (نَبَوى) است كه
انسان بر پاى دارد و در برپا نگهداشتن و برآوردن و زنده كردن آن مبارزه كند  ...و پیامبر خدا

صلى هللا علیه و آله فرمود « :هركس س ّنت و قانون نيكى را بنيان گذارد  ،پاداشش
از آن اوست و نيز از ثواب همه آنان كه تا روز قيامت بدان عمل مى كنند بهره مى
برد بى آنكه از ثواب خود آنان چيزى كاسته شود».
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جهاد و عزتمندی
م عاشورا َء ـ  :أال و َّ
َإن ال َّدع َّ
 من َكالمه يَو َ
ي ابنَ ال َّدعي َقد َر َّك َز بَینَ اثنَتین بَینَ السلَّه
یهات منا الذلَّة يَأبى للا ذلك لَنا َو َرسوله َوالمؤم َ
َ
وَالذلَّة َو َ
نون وَحجور طابَت وَطَه َرت
ه

َ
طاع َة اللئام َعلى َمصارع الكرام .
وَأنوف حَمیَّة وَنفوس أبیَّة من أن تؤث َر
 امام حسین علیه السالم ـ در بخشى از سخنانش در روز عاشورا ـ فرمود  :هان ! اين حرامزاده
پسر حرامزاده مرا میان دو چیز مخیر كرده است  :میان شمشیر و تن دادن به خوارى  .و هیهات
كه ما تن به ذلت و خوارى دهیم  .خدا و رسول او و مؤمنان و دامنهاى پاك و مطهرو دلهاى

غیرتمند و جانهاى بزرگمنش  ،اين را بر ما نمى پذيرند كه فرمانبرى از فرومايگان را بر مرگ
شرافتمندانه ترجیح دهیم .

سل َ
 ال تَأ َذنوا ألحَد حتى ي َ
م.
 به هیچ كس اجازه [ورود به منزل خود را] ندهید تا وقتى كه سالم كند .

م مَعاويَة َعلى م ْنبَرى َفا ْب َقروا ب ْ
َطنَه و ََقد َرآه اَ ْ
هل ْالمَدينَة َعلَى ْالم ْنبر َفلَ ْ
َ فاذا َراَ ْيت ْ
م يَ ْب َقروا
َفا ْبتَالهمالل بیَزي َد ْالفاسق عدم جهاد با معاویه باعث تسلط سلطانی بدتر می شود
سید علیرضا هاشمی نکو
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جهاد و عزتمندی
 کل شیء هالک اال وجه هللا  :وصیت به خواهران و زنان عشیره در شب
عاشورا اینطور شروع می شود ،دانستن این موضوع شهادت طلبی را
آسان می کند
مب ْ
 ما ك ْنت ال َ ْبدَاءَه ْ
القتال  :هرگز شروع کننده ی جنگ نیستم

م وَتقاتلونى وَال َّنساء لَ ْیسَ َعلَ ْیه َّ
 اَنَا الذى اءقاتلك ْ
ن جناح  :امام قبل از ورود
جدی به جنگ فرمود که دست از خیمه بردارید و با من بجنگید و شمر
این را پذیرفت (البته پس از شهادت حسین به خیمه ها حمله کردند)
 منشور حقوق جنگ و رقابت :نباید به کسی که مستقیما وارد جنگ نشده تعرض
شود ولی متاسفانه می شود و اسمش را می گذاریم لجستیک یا حربه های
29
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رشد و تعالی
 مَن َعبَ َد للا َ ح َّ
َق عبادَته آتاه للا َف َ
وق أمانیه و كفايَته ؛
 هر كه خدا را  ،آن گونه كه سزاوار او است  ،بندگى كند  ،خداوند بیش از آرزوها و كفايتش

به او عطا كند .

 ال ي َْكمل ْال َع ْقل اال باتباع ْالحَق؛
 عقل ،جز با پیروى از حق ،كامل نمى شود.

 اوصیكم بتَقوَى للا َف َّ
إن للا َ َقد َ
ضمنَ لمَن اتَّقاه أن يحَولَه َعما يَك َره إلى مايحب
ويَرز َقه من حَیث اليَحتَسب؛
 شما را به تقواى الهى سفارش مى كنم ؛ زيرا خدا ضمانت داده كسى را كه تقواى الهى
پیشه سازد  ،از آنچه ناخوش مى دارد  ،به آنچه خوش مى دارد انتقال دهد  ،و از جايى كه
گمان نمى برد  ،روزى اش دهد .

 اعلَموا َّ
َ
َعروف مكسب حَمدا  ،ومعقب أجرا
أن الم
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یک نکته از زیارت عاشورا
 )1 يَا أَبَا َع ْبد َّ
َن حَا َربَك ْ
ح ْرب لم ْ
سالَمَك ْ
للا إني س ْلم لم ْ
م َو َ
َن َ
م إلَى يَ ْوم ْالقیَامَة
م َو وَل  ٌّ
َن َعادَاك ْ
م َو َعد  ٌّو لم ْ
َن حَا َربَك ْ
َن وَاالَك ْ
ح ْرب لم ْ
سالَمَك ْ
ي لم ْ
 )2 إني س ْلم لم ْ
م َو َ
َن َ
م
 در میان این دو فراز به قیام حضرت مهد (عج) اشاره شده و با اطمینان به وعده الهی،

تعهد به امام حسین از صلح و جنگ فراتر رفته و به تعهدی درونی تبدیل شده است.
 این یک پایه اقتصاد حسینی است ،تعهد درونی به خیر و شر.
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اقتصاد حسینی :نظریه ایست ناظر به رشد و تعالی انسان و اجتماع
 روش شناسی فطرت گرایی
 قهرمان فرآیندهای اجتماعی :افراد نوعدوست و مسئول در قبال جامعه
 تلقی نسبت به سود :رشد معنوی فرد ،رسیدن فرد و جامعه به حداقلی از امکانات

مادی ،اولویت با رشد معنوی
 تمایزی بین اقتصاد خرد و کالن ندارد ،تفاوتی در اصول و ارزش های بازیگران خرد و
زمامداران اقتصادی وجود ندارد.

 رقابت در بهره برداری از فرصت الزمست ولی هیچ رقیبی نباید به حقوق اساسی دیگر
بازیگران تعدی کند.
 مفهوم هزینه :مفهوم اصلی آن در آخرت وجود دارد و در دنیا به صورت مراتب رشد عقل
انسان رخ می نماید.
 در بستر حاکمیت عادالنه اقتصادی و تقسیم بیت المال و کسب فردی و تجارت جمعی
 تفاوت کسب و تجارت
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آیا نوعدوستی کاالی کمیابی است؟
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طوفان فکری
با توجه به اقتصاد حسینی ،من از فردا ...

معما :در یک برکه  5قورباغه زندگی می کردند،
یکی تصمیم گرفت از برکه بیرون بپرد،
چند قورباغه باقی ماندند؟
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