
 

 

 وظایف مسلمانان از نگاه حضرت زهرا
*حسینافشاییمحمد والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه

هر انسانی چه در ارتباط با خود و چه در ارتباطات میان فرد  و گروهی، دارا  وظایفی است کهه 
هایی که  رو انسان ها ملزم بداند. از این خود را در عمل به آنباید آن وظایف را به درستی بشناسد و 

کنند؛ مورد تهوبی   هایی که در آن زندگی می در پی شناخت وظایف خود نیستند، از سو  جامعه
رو هر  گذارد. از همین گیرند. پیرو  از دین مانند هر مکتبی، وظایفی را بر دوش انسان می قرار می

اند، غیر از وظایفی که عقهل بهه آن  ه اسالم را به عنوان دین خود برگزیدها  ک فرد مسلمان و جامعه
کند، وظایف دیگر  نیز دارند که این وظایف با مراجعه به متون دینی اعم از قرآن کهریم  حکم می

آید. این نوشتار بهه دنبهاا بیهان وظهایف مسهلمانان از نگهاه حضهرت  و متون حدیثی به دست می
و دیگر احهادیثی کهه از ایشهان بهه دسهت رسهیده  1آن را در خطبه فدکیه توان است که می زهرا

 است، استخراج کرد.

ها در گام بعهد ، جلهوگیر  از انحرافهاتی  هدو از شناخت این وظایف در گام اوا و عمل به آن
است که ممکن است در جامعه اسالمی رخ دهد و آن فرد و جامعه را از مسیر ههدایت دور کنهد. 

اسهتخراج  س، در این نوشتار به برخی از وظایفی که از احادیهو حضهرت زههرابر همین اسا
 شود.  شده است، پرداخته می

                                                           

 .شناسیحوزه علمیه قم و کارشناس ارشد مشاوره و روان 4سطح  *
ا   است. این متن حدیثی، مربوط بهه خطبهه مانده از حضرت فاطمه جا   . خطبه فدکیه، یکی از متون حدیثی به1

در میان انصار درباره ماجرا  غصب خالفت بیان داشت. عالمه مجلسهی  و است که حضرت در مسجدالنبی
هها  حهدیثی  در کتاب  دانهد کهه ها  مشههور  می ، خطبه فدکیه را از جمله خطبهبحاراالنواردر کتاب گرانسنگ 

 .215، ص 29، ج بحاراالنواربا سندها  گوناگون نقل شده است. محمدباقر مجلسی،  سنت اهل  و شیعه

 نفصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغا

 ـ شماره یازدهم 1401پاییز  

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

 تقوای اجتماعی
فرمایهد:  کنهد و می در خطبه فدکیه، داشتن تقهو  را وظیفهه مسهلمانان بیهان می حضرت زهرا

گونهه کهه شایسهته اسهت، از خهدا  ؛ پهس آنُمْسِلُمونَ  َفاتَّقُوا اللَّاَه َحقَّ تُقاتِِه َوََل تَُموتُنَّ ِإَلَّ َوَأنْتُ ْ »
 «.ها و احکامش[ تسلیم باشید که ]در برابر او و فرمان بترسید! نمیرید، مگر در حالی 

گیهر  حضهرا  تهوان آن را بهره عمران اسهت کهه می سوره آا 102این فراز از حدیو، برگرفته از آیه 
دِذيَن »فرماید:  متعاا در این آیه میخدا   1از صنعت تلمیح در کالم دانست. زهرا َهدا اَلَّ َيدا َأُيَّ

ََلَّ َوَأْاُتْم ُمْسِلُماَن  َِ  
َه َحَقَّ ُتَااِتِه َوََل َتُماُتَنَّ ُااا الَلَّ گونه که شایسهته  ؛ ا  اهل ایمان! از خدا آنآَمُناا اَتَّ

احکامش[ تسهلیم ها و  پروا  از اوست، پروا کنید و نمیرید، مگر در حالی که ]در برابر او و فرمان
 «.باشید

رخ داد، نباشد. در شأن  شباهت به اختالفی که پس از وفات پیامبر شأن نزوا این آیه شاید بی 
اسهعد بهن »و «  علبة بن غهنم»نزوا این آیه آمده است روز  دو نفر از قبیله اوس و خزرج به نام 

شان شهده  بعد از اسالم نصیب قبیله در برابر یکدیگر قرار گرفتند و هر کدام افتخاراتی را که« زراره
جا  باریک کشهید و قبیلهه دو طهرو از جریهان آگهاه شهدند و  کم کار به شمردند. کم بود، بر می

ور شهود کهه بها  هها شهعله رفت که بار دیگر آتش جنگ بهین آن دست به اسلحه بردند و بیم آن می
.و تدبیر ایشان، این نزاع پایان پذیرفت حضور پیامبر

2   

گر راسهتین در امهور  شود که میهانجی به شأن نزولی که برا  این آیه بیان شد، مشخص می  وجهبا ت
یادگار مانده اسهت. در ایهن  هایی است که از ایشان به  و آموزه اختالفی میان مسلمانان، پیامبر

قضهاوت ترسیدند و  شان افتاده بود، از خدا  متعاا می میان نیز اگر مسلمانان در اختالفی که میان
توانستند خود را از گمراهی  کردند، تنها با رجوع به داستان غدیر می واگذار می خدا را به رسوا

که در ایشان پیدا شده بود، نجات دهند. آنچه مسهلم اسهت، آ هار بسهیار زیهاد تقهو  در زنهدگی 
گهام فرد ، خانوادگی و اجتماعی انسان است. تقو  به معنا  آن نیست کهه انسهان صهرفًا در هن

خلوت و تنهایی احساس خداترسی داشهته باشهد؛ بلکهه بایهد در تمهامی روابه  خهود )فهرد ، 
 خانوادگی و اجتماعی( خدا را شاهد و حاکم بر رواب  خود بداند. 

                                                           

، ذیهل کلمهه العرب لسوان منظهور، محمد بن مکرم ابن است.« نگریستن چشم به گوشه». تلمیح در لغت به معنا  1
، َمَثل، داستان یا شعر  مشهور با حداقل کلمات است تها بها تهداعی حدیو ،آیه در اصطالح نیز اشاره به«. لمح»

هنجارگفتار: در فن معانی و بيان و بديع تر و مطلبش مؤ رتر شود. نصرالله تقو ،  ها مقصود گوینده واضح شدن آن
 .259، ص 1، ج فارسی

 .314، ص 1ج  منتخب تفسير نمونه، ی،. ناصر مکارم شیراز  و احمد علی بابای2

https://fa.wikifeqh.ir/%DA%86%D8%B4%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
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ترایهمهشایاستوتمنهایحبیهباسهت



اسههتیوشهنیآقلههبونوههآوشهاکونجیههب



یاحهههمبههههخداونهههدهمههههمهههآدمدانههها



1بشادزیقوفآیباست«وا»،«ت »ترااکهبه



توان برا  تقو  نام برد؛ امها در میهان  بر اساس آیات قرآن کریم، آ ار دنیو  و اخرو  زیاد  را می
ا ،  ها برخی آ ار مرتب  با تقوا  اجتماعی است. تقوا  اجتماعی به این معناسهت کهه جامعهه آن

توان برا  یک جامعهه متقهی بیهان کهرد،  جامعه خداترس و پرهیزگار باشد. از جمله آ ار  که می
ها و شهبهات و  رفت از تنگناها، نجات از سختی برون 2عبارتند از: قدرت تشخیص حق از باطل،

برخوردار   5مند  از برکات زمین و آسمان، بهره 4اصالح کارها، 3آسان شدن کارها و مشکالت،
    7ها  دشمن. شدن توطئه حفظ و حراست الهی و خنثی  6از امداد الهی،

 اطاعت از دستورات الهی

عنهوان وظیفهه مسهلمانان بیهان  در خطبهه فدکیهه بهه  یکی دیگر از وظایفی که حضرت فاطمه
َ فيما اََمَ كُْ  بِِه َو نَها»کند، اطاعت از اوامر و نواهی الهی است:   می ؛ خهدا را كُْ  َعْناهُ َو اَطيُعوا اّلَله

در این خطبه بهه  حضرت زهرا«. در آنچه بدان امر کرده و از آن بازداشته است، اطاعت نمایید
 ها اشاره کرده است:  برخی دستورات الهی و فلسفه آن

 ْْ كاَة تَْزِكيَةب لِلنَّْفِس َو ِنماءب ِفاى الا ِّ َلَة تَنْزيهاب لَكُْ  َعِن الِْكبِْ ، َو الزَّ اياَم َو الصَّ ، َو الصِّ ٍِ

اِة ... َو  ْخَلِص، َو الَْحجَّ تَْشييداب لِلاَديِن ... َو اَْلَْماَ  ِباالَْمْعُ وِف َمْصالَِحةب لِلْعامَّ تَثْبيتاب لَِْلِ
ْجِس، َو اْجتِنااَب  ماِء ... َو النَّْهَى َعْن ُشْ ِب الَْخْماِ  تَنْزيهااب َعاِن الا ِّ الِْقصاَص ِحْقناب لِلدِّ

ِف ِحجاب ِْ ْ َک ِاْخَلصاب لَاُه الَْق ُ الشِّ َم اّلَله ْ قَِة ايجاباب لِلِْعْصَمِة، َو َح َّ اب َعِن اللَّْعنَِة، َو تَْ َک السِّ
بُوِبيَّةِ  ؛ پس خدا  بزرگ ایمان را برا  پاک کردن شما از شرک و نماز را برا  پاک نمهودن ِبال ُّ

                                                           

 . شعر از جواد رحیمی.1
 .29. انفاا: 2
 . 43، ص 10، ج البيان فی تفسير القرآن مجمع؛ فضل بن حسن طبرسی، 5ه  7؛ لیل: 4و  2. طالق: 3
 .71و  70. احزاب: 4
 .96. اعراو: 5
 . 126و  125عمران:  . آا6
  .120عمران:  . آا7
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

ه را برا  تثبیت اخالص و حهج شما از تکبر و زکات را برا  تزکیه نفس و افزایش روز  و روز
را برا  استحکام دین ... و امر به معروو را برا  مصهلحت جامعهه ... و قصهاص را وسهیله 

ها ... و نهی از شرابخوار  را برا  پاکیزگی از زشتی و حرمت نسهبت نهاروا دادن  حفظ خون
شهرک را حهرام را برا  عدم دور  از رحمت الهی و ترک دزد  را برا  پاکهدامنی قهرار داد و 

.پرستی خالص شوند  کرد تا در یگانه
1 

اطاعت و فرمانبر  از خدا  متعهاا بهه دایهره عبهاداتی همچهون نمهاز، روزه و یها حهج محهدود 
وسهیعی دارد کهه تمهامی رفتارهها  انسهان را در همهه   شود؛ بلکه اطاعت از اوامر الهی دایره نمی

گیرد. آنچهه در ایهن میهان مههم  ماعی در برمیها  زیست او اعم از فرد ، خانوادگی و اجت حوزه
ا  است که منطبق بر حقیقت و از هرگونه خرافهه بهه دور  گونه است، شناخت این اوامر و نواهی به

 باشد. 

شهود، آن اسهت کهه چهرا برخهی افهراد از  یکی از سؤاالت بسیار مهمی کهه در اینجها مطهرح می
را در برخی مواقع بر خالو دسهتورات الههی کنند؟ به عبارت دیگر چ دستورات الهی تبعیت نمی

سوره یوسف آمهده اسهت. خهدا  متعهاا در ایهن آیهه  83کنند؟ پاس  این سؤاا در آیه  عمل می
ُسُكْم َأْمًرا»فرماید:  می ُُ َْ َلُكْم َأْا َل ِْ َسَاَّ ؛ )هوا ( نفس شما، مسئله را چنهین در نظرتهان آراسهته َب

داننهد و آنچهه بهه همهه  همه معیارهها  خهود حهاکم میاین افراد هوا  نفس خود را بر «.  است
 دهد و معیار انتخاب ایشان است، هوا  نفس است؛ نه عقل.  رفتارها  ایشان جهت می

در فرازها  پایانی این خطبه، از این آیه استفاده کرده و علت رویگردانی مردم از  حضرت زهرا
نهها راهکهار خهود در مقابهل همهه ایهن حکم خدا را غالب شدن هوا  نفس ایشان بیان داشته و ت

طور کهه در ادامهه ایهن آیهه آمهده اسهت کهه  بیان کرده است؛ همهان« صبر جمیل»ها را  مهر  بی
، راهبهرد صهبر را پیشهه خهود در برابر کار زشت و ناپسند برادران یوسهف حضرت یعقوب

 ساخت. 

 مداری  قرآن
کنهد، زنهدگی بهر  مسهلمانان بیهان میبه عنوان وظایف  یکی دیگر از وظایفی که حضرت زهرا

 مدار قرآن است. حضرت در این باره فرموده است: 
، بَيِّنَاة  بَصااُِِ ُه،  ُِ ياُء الََلِما ، َو الضِّ ُِ ُِ الَساِط ، َو النُّو ٍُ  النَاِطُق، َو الْقُْ آِن الَصاِد

ِ كِتاُب اّلَله

                                                           

 . 220، ص 29، ج راالنواربحا. محمدباقرمجلسی، 1
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ْضاواِن اتِّباُعاُه، ُماَؤَد ُمنْكَِشفَة  َس اُِِ ُه، ُمتََجلِّيَة  َظواِهُ ُه، ُمْغتَبِط   د  ِالَاى ال ِّ
ِِ بِِه اَْشياُعُه، قا

ُماُه  ِِ اَ ُة، َو َمحا ُماُه الُْمَفسَّ
ِِ ُة، َو َعزا َِ  الُْمنَاوَّ

ِ ِالَى النَّجااِة اْساِتماُعُه، ِباِه تُنااُل ُحَجاُج اّلَله
ُة، َو بَيِّناتُُه الْجاِليَُة، َو بََ اِهينُُه الْكاِفيَُة، َو فضاي َِ َِّ َخُصُه الَْمْوهُوبَاُة، الُْمَح ُِ لُه الَْمنُْدوبَُة، َو 

؛ کتاب الله ناطق و قرآن صادق و نور آشکار و روشنایی پر فروغ اسهت؛ َو َش اِيُعُه الَْمكْتُوبَةُ 
کتابی که دالیلش روشن، باطنش آشکار، ظواهرش پر نور و پیروانش پر افتخهار؛ کتهابی کهه 

 .کنهد مستمعین خود را به ساحل نجات رهبهر  میخواند و  عامالن خود را به بهشت فرا می
توان نائل شهد و تفسهیر واجبهات او را دریافهت و شهرح  از طریق آن به دالیل روشن الهی می

محرمات را در آن خواند و براهین روشن و کافی را بررسی کرد و دستورات اخالقهی و آنچهه 
    1مجاز و مشروع است، در آن مکتوب یافت.

کننهد بها  دهند و سهعی می شود کسانی که به فرامین قرآن گوش می ت روشن میاز این بیان حضر
گیر  از نور آن در مسیر هدایتی قرار گیرند، راه نجات را خواهنهد یافهت؛ چهرا کهه ههر آنچهه  بهره

در وصهیت امهام  حضرت زهرا 2انسان برا  سعادت بدان نیاز دارد، در قرآن کریم آمده است.
هد که پس از شهادتش بر سر مهزار ایشهان حاضهر شهود  و زیهاد قهرآن خوا ، از ایشان میعلی

کنیم،  این امر نشان از آن دارد که برکات تالوت قهرآن بهه دنیهایی کهه در آن زیسهت مهی 3بخواند.
 محدود نیست و گستره آن به تمامی امتداد حیات انسان از دنیا تا آخرت است. 

 بیت شناخت صحیح اهل
اتُُه َو َمَحالُّ قُْدِساِه، َو »است:  نقل شده از حضرت زهرا نَْحُن َوسيلَتُُه فى َخلِْقِه، َو نَْحاُن خاصَّ

ثَُة اَلنْبياِِهِ  َِ تُُه فى َغيْبِِه، َو نَْحُن َو وسیله ارتباط خداوند بها خلهق  بیت پیامبر ؛ ما اهلنَْحُن ُحجَّ
نما خهواهیم بهود و مها باشیم. ما حجت و راه او هستیم. ما برگزیدگان پاک و مقدس پروردگار می

 4«.وار ان پیامبران الهی هستیم
 توان به موارد زیر اشاره کرد: نکات قابل توجهی در کالم ایشان وجود دارد که از جمله آن می

گونه  که قرآن کریم حلقه وصل  تمسک کرد. همان بیت . برا  ارتباط با خداوند، باید به اهل1
تهوان  ا  کهه می گونهه نیز همین ویژگی را دارند؛ به یتب میان انسان و خدا  متعاا است، اهل

                                                           

 . همان.1
 .165، ص  برترين بانوى جهان زهرا ناصر مکارم شیراز ،. 2
 .27، ص 79، ج بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 3
 .211، ص 16، ج البالغه شرح نهجالحدید،  ابی ابن . عبدالحمید بن هبةالله4

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=42&lid=0&mid=321359&catid=27818#141724187
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ناپذیر برا  رسیدن به سعادت دانست که ههر کهدام بهدون دیگهر   این دو را  قلی واحد و جدایی
 گونه نیست.  این

، برگزیدگان خدا  متعاا هستند و یکی از اهداو این برگزیهدگی، آن اسهت کهه بیت . اهل2
دارنهد؛ عمهل   بیان می بیت ار دهند و بر اساس دستوراتی که اهلافراد ایشان را الگو  خود قر

را سبب برقرار  نظم  بیت در روایت دیگر ، اطاعت و پیرو  از اهل کنند. حضرت زهرا
َفَجَعاَل »ها معرفی کرده اسهت:  اجتماعی دانسته و ایشان را عامل وحدت و در امان ماندن از تفرقه

 1«.لِملَِّة و إماَمتَنا أمانا لِلفُ قَةِ اّلَله ... إطاَعتَنا نِظاما لِ 
رو انسهان زمهانی  ، حجت خدا و راهنمایان بشر به سمت سعادت هستند. از اینبیت . اهل3

یابد، مگر  تواند به سعادت برسد که به معنا  حقیقی پیرو ایشان باشد و این امر نیز تحقق نمی می
امر و نههی کهرده باشهند، ملهزم بداننهد. در  به آن بیت هنگامی که خود را  به هر آنچه که اهل

َْ تَْعَمُل ِبما اءَمْ ناَک َو تَنْتَهاى َعَماا »گونه نقل شده است:  این حدیثی از حضرت زهرا إْن كُْن
َْ ِمْن شيَعتِنا، َو إَلَ فََل َجْ ناَک َعنُْه، َفاْن ایم، عمهل کنهی  بیت دستور داده اگر آنچه را که ما اهل 2؛َْ

 «.ایم، خوددار  نمایی؛ تو از شیعیان ما هستی، و اال هرگز کرده و از آنچه نهی
توانهد مهاد  یها معنهو  باشهد.  ، وار ان حقیقهی انبیها  الههی هسهتند. ارث میبیت . اهل4

تهوان بهه   اند، می از انبیا برده بیت گونه که در روایات آمده است، از جمله میرا ی که اهل همان
 4ها  آسمانی پیشهین اللهی، کتاب مقام خلیفه 3الم(، علم انبیا،والیت تکوینی )حق تصرو در ع

 اشاره کرد. 5و ... ، انگشتر سلیمانو برخی متعلقات انبیا  الهی همچون عصا  موسی

 کمک به نیازمندان
ُحبِّاَب »دانهد:  ترین چیز در زنهدگی دنیها می داشتنی در روایتی سه چیز را دوست حضرت زهرا
ُساولِ إلَىَّ ِمْن ُدنْيا َِ  َو النََّظُ  فى َوْجِه 

ِ : تَِلَوُة كِتاِب اّلَله ِ  كُْ  ثََلث  ِ  اّلَله ٍُ فاى َسابيِل اّلَله ؛ َو اَلْنْفاا

                                                           

 . 134، ص 1، ج اإلحتجاج علی اهل اللجاج. احمد بن علی طبرسی، 1
 . 155، ص 68، ج بحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 2
. 225، ص 1، ج اصوو  کوافی؛ محمد بن یعقهوب کلینهی، 318، ص کامل الزيارات قولویه، . جعفر بن محمد ابن3

ََل » َث ِعلِْ  النَِّبيِّيَن َو ُسََللََه الَْوِصيِّينالسَّ ِِ  «. ُم َعلَيَْک يَا ِإَماَم الُْمْؤِمِنيَن َو َوا
اِه َو . »341، ص 3، ج االقبا  باالعما  الحسونهطاووس،  . علی بن موسی  ابن4 َِ َث التَّاْو ِِ اََلُم َعلَيْاَک يَاا َوا السَّ

بُوِ نِْجيِل َو الزَّ  «.اْْلِ
 . 231ه  237، ص 1، ج اصو  کافییعقوب کلینی،  . ر.ک: محمد بن5
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، انفهاق خدا داشتنی است: تالوت قرآن، نگاه به صورت رسوا سه چیز از دنیا برا  من دوست
1«.و کمک به نیازمندان در راه خدا

  
ار  و انفاق در راه خداست که در بسهیار  از آیهات قهرآن یکی از دستورات دین، احسان و نیکوک

هها را مشهاهده کهرد. ههدو از انفهاق در راه خهدا،  تهوان آن می بیهت کریم و نیز احادیو اهل
ُااَن »سوره مبارکه بقره آمده است:  274گشایی و رفع نیاز از نیازمندان است. در آیه  گره ُِ ِذيَن ُيْن الَّ

 ِِ ْي
ْاٌف َعَلدْيِهْم َوََل ُهدْم َيْحَزُاداَن  َأْمَااَلُهْم ِباللَّ َُ ِهْم َوََل  ا َوَعاَلِاَيًة َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َ بِّ َهاِ  ِسرًّ ؛ َوالنَّ

کنند، برا  آنان نزد پروردگارشان  شان را در شب و روز و پنهان و آشکار انفاق می کسانی که  امواا
 «.  شوند است و نه اندوهگین می پاداشی شایسته و مناسب است و نه بیمی بر آنان

کنند، از فقر و تنگدستی بیم ندارنهد؛  بر اساس این آیه افراد  که امواا خود را در راه خدا انفاق می
شهوند؛  کنند. به خاطر انفاق اندوهگین نمی ها  خداوند ایمان دارند و به او توکل می زیرا به وعده

ا  است که چه پنههان و  گونه جه دارند. این عبادت، بهزیرا به رضایت الهی و آ ار اخرو  انفاق تو
چه آشکار آن دارا   واب است. اگرچه پنهان بودن آن  واب دارد، اما انفاق باید به صورت آشهکار 

 ساز  شود و دیگران نیز به انجام آن کار ترغیب شوند.  نیز انجام شود تا فرهنگ
ابستگی به مادیهات اسهت و بها انفهاق خالصهانه و انفاق در راه خدا نیز نشان وارستگی انسان از و

به دسهت مها رسهیده اسهت،  بیت در احادیثی که از اهل .توان به رضا  خدا رسید ریا، می بی
ها شمرده شده و کسانی کهه  ها از برترین نیکوکار  نیکوکار  و رسیدگی به کار مردم و رفع نیاز آن

انهد. در روایتهی از  ورد نکهوهش قهرار گرفتهتوجهه باشهند، مه به سرنوشت برادر مسلمان خهود بی
ُ لَُه ِبِلَك الَجنَّاةَ »نقل شده است:  خدا رسوا ؛ههر کهس َمن عاَل يَتيماب َحتَي يَستَغنَِي أوَجَب اّلَله

 2«.کنهد خداونهد در برابهر بهشهت را بهر او واجهب می نیهاز شهود،  یتیمی را سرپرستی کند تا بهی
داند که مؤمن فقیر  را در تنگدسهتی  نزد خدا را کسی می ترین مؤمن نیز محبوب امیرالمؤمنین

دنیا و گذران زندگی یار  رساند که این امر نشان از جایگاه بسیار باال  این عمهل در نهزد خهدا  
ِ َمن أعاَن الُمؤِمَن الَفقيَ  ِمَن الَفقِ  في ُدنياُه و َمعاِشهِ »متعاا دارد:   3«.إنَّ أَحبَّ الُمؤمِنيَن إلَي اّلَله

رسهان فهرد  توانهد یار  انفاق در راه خدا غیر از اینکه آ ار آخرتی بسیار زیاد  دارد، در دنیا نیهز می
اَيُّما ُمؤِمٍن نَفََّس َعان ُماؤِمٍن »فرموده اسهت:  مام صادقاکننده در راه خدا باشد؛ چنانکه  انفاق

                                                           

 . 295، ح وقائع االّيام؛ عباس قمی، 164، ح الحيات نهج. محمد دشتی، 4
 .248، ص 42، ج بحاراألنوار. محمدباقر مجلسی، 2
 . 376، ص تحف العقو  شعبه حرانی، . حسن بن علی ابن3
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نيا ُ َعنُه َسبعيَن كُ بَةب ِمن كَُ ِب الدُّ ههر مهؤمنی کهه گرفتهار   1؛و كَُ ِب يَوِم القياَماةِ  كُ بَةب نَفََّس اّلَله
 امام علهی«. کند مؤمنی را بر طرو کند، خداوند هفتاد گرفتار  دنیا و آخرت را از و  دور می

كَماا »نیز در بیان قانونی از قوانین الهی که در بستر حقیقت جامعه نهفتهه اسهت، فرمهوده اسهت: 
  «.شو  نی، یار  میک گونه که یار  می آن 2؛تُعيُن تُعانُ 
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