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آثار فردی و اجتماعی زکات بر اساس آیات و روایات
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مقدمه

از مهمترین فرایض الهی ،زکات است کهه بایهد سهبک تهحیح و شهرایط و حهدود واقعهی آن را
بهدرسههتی شههناخت ،در غیههر ایههن تههورت پرداختکننههدگان ،از فضههایل آن محههروم و در فتنههه
مکتبهای انحرافی گرفتار خواهند شد .زکات از واجبات مالی در دین اسالم است که بر اسهاس
آن ،مسلمانان باید مقدار معینی از  9قلم کاال برای مصرف در زندگی فقرا و سهایر امهور عمهومی
اجتماعی بپردازند .این  9کاال عبارتند از :طال ،نقره ،گاو ،گوسفند ،شتر ،گنهدم ،جهو ،کشهمد و
خرما .مقدار پرداختی هر یک از این کاالها ،متفاوت بوده و در فقه تعیهین شهده اسهت .زکهات از
جمله مهمترین واجبات است که تأکید بسیاری نیز بر آن شده است .زکات از فروع دیهن شهمرده
شده و در منابع دینی در کنار نماز و جهاد قرار گرفته و یکی از پن ستون دین است.
مفهومشناسی زکات

زکات برگرفته از «زکو» و در لغت به معنای رشد و نمو 1،پاکیزه شدن ،تالح و پارسایی 2و مهدح
و ستاید است 3و معنای اتلی آن ،فزونی حاتل از برکهت الههی اسهت کهه در امهور دنیهوی و
پاداش اخروی کاربرد دارد 4.در اتطالح فقهی و شریعت اسالم ،به معنی تدقه و حقهی الههی
است که در اموال با شرایط خاص یا افزون بر آن ،رسیدن به نصاآ مقهرر گردیهده اسهت؛ 5بهرای
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1احمد فیومی؛ المصباح المییر؛ ج  ،2-1ص .254
 .2خلیل ابن احمد فراهیدی؛ العین؛ ج  ،5ص .394
 .3مبارک بنا یر؛ الیهایه فی غریب الحدیث و االثر؛ ج  ،2ص .307
 .4حسین بن محمد راغب اتفهانی؛ مفردات الفاظ القرآن؛ ص.380
 .5محمدحسن نجفی؛ جواهر الكالم فی شرح شرائع اإلسالم؛ ج  ،15ص .3
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مثال در وجوآ زکات فطره شرایطی همانند فرارسیدن غروآ شب عید فطهر و در وجهوآ زکهات
گندم ،گوسفند و مالالتجاره ،نصاآ و مقدار مشخ معتبر است .مناسهبت ایهن واژه بها معنهای
لغوی نمو ،از این روست که پرداخت زکات ،موجب فزونهی پهاداش اخهروی و بالنهدگی و رشهد
اموال میگردد و مناسبتاش با معنای طهارت ،به این دلیل است که زکات ،سبب پاکیزگی امهوال
و طهارت روح از رذایل نفسانی همانند بخل و بیتوجهی به فقرا میگردد؛1چنانکه قرآن فرمهوده
ْ َ َ َ َُ ُ ُ ْ َ َُ
ُ ْ ْ َْ
يه ْم ِبها؛ 2از اموال آنها تدقهای ]به عنوان زکهات[
است« :خِ ِمن أمو ِال ِهم صدق تطهرهم و تزك ِ
بگیر تا بدین وسیله آنها را پاک سازی و پرورش دهی».
اهميت زکات

اهمیت زکات تا آنجاست که در قرآن به همراه نماز ذکر شهده اسهت و قبهولی نمهاز ،مشهروط بهه
پرداخت زکات است .امام باقر فرموده است« :خداوند زکات را مقرون به نماز نمود و فرمهود:
َّ َ َ ُ َّ َ
َأق ُ
الزكاة؛ 3پس فردی که نماز را به پا دارد ،اما زکات ندهد؛ گویا نمهاز نخوانهده
يموا الصالة و آتوا
ِ
4
است» .قرآن پرداخت زکات را از موجبات سهعادتمندی و از تهفات مؤمنهان رسهتگار شهمرده
َ َّ َ ُ ْ َّ
فاع ُلون» 5.زکات ،زمینه دستیابی به رحمت پروردگار است؛ چنانکهه
كاة ِ
است« :و الِين هم ِللز ِ
َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َّ َ َ َّ ُ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ َّ َ
ون الزكاة َو الذِين
قرآن فرموده است« :و رحمتی و ِسعت ك شیء فسأ كتبها ِللِين يتقون و يؤت
ُه ْم بآياتنا ُي ْؤم ُن َ
ون؛ 6و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است و آن را برای آنها که تقهوا پیشهه کننهد و
ِ ِ
ِ
زکات را بپردازند و آنها که به آیات ما ایمان میآورند ،مقرر خواهم داشت».
زکات در شمار ارکان اسالم است؛ از همین روست که قرآن درباره مشرکان فرموده اسهتَ « :فذإنْ
ِ
َّ َ َ َ ُ َّ َ َ ْ ُ
ُ
تابوا َو َأ ُ
الزكاة ف ِإخوان ُك ْم ِفی الد ِين؛ 7اگر توبه کنند ،نماز را برپا دارند و زکهات
قاموا الصالة و آتوا
را بپردازند ،برادر دینی شما هستند» .امام باقر فرموده است« :اسالم بر پن چیز اسهتوار گشهته
است :نماز ،زکات ،ح  ،روزه و والیت» 8.امیرمؤمنان نیز زکات را موجب نزدیهک شهدن بهه
 .1ر.ک :همان.
 .2توبه.103 :
 .3بقره.43 :
 .4محمد بن حسن حر عاملی؛ وسایل الشیعه؛ ج  ،9ص .22
 .5مؤمنون.4 :
 .6اعراف.156 :
 .7توبه.11 :
 .8محمد بن حسن حر عاملی؛ وسایل الشیعه؛ ج  ،1ص .13
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خداوند و کفاره گناهان و بازدارنده از آتد دانسته و فرموده است:
بهیقین پرداخت زکات و اقامه نماز ،عامل نزدیک شدن مسلمانان به خداست .پس آن کهس
که زکات را با رضایت خاطر بپهردازد ،کفهاره گناههان او میشهود و بازدارنهده و نگهدارنهده
انسان از آتد جهنم است .پس نباید به آنچه پرداخته است ،با نظر حسرت نگاه کند و برای
پرداخت زکات افسوس خورد؛ زیرا آن کس که زکات را از روی رغبت نپردازد و انتظار بهتهر
از آنچه را پرداخته ،داشته باشد؛ به سنت پیامبر
تباه و همیشه پشیمان خواهد بود.

نادان است و پاداش او اندک و عمهل او

1

آثار زکات

تکالیف الهی ،بر اساس مصالح انسان و دور شدن از مفاسد شکل گرفته است .فرمان زکات نیهز
در همین راستاست و دارای آ ار و برکات فردی و اجتماعی ،اقتصادی ،نظامی برای پرداختکننده
و گیرنده زکات است که به مواردی از آنها اشاره میشود.
الف) آثار فردی
 .1طهارت روح

َ
ُ ْ
َ
میفرماید« :خِ ِم ْن أ ْمو ِال ِه ْم َص َدق ُت َطه ُر ُه ْم َو ُت َزك ِيه ْم ِبها؛ 2از امهوال

قرآن خطاآ به پیامبر
مؤمنان تدقات را دریافت دار که با تدقات نفوس آنها را پاک و پاکیزه میسازی و رشد و برکهت
میدهی» .یکی از رذایل نفسانی ،بخلورزی از انفاق و حرص در مالاندوزی است .قرآن از ایهن
ع
رذیله با تفت «بخل» و «شح» یاد کرده است« .شح» ،به معناه بخل توأم با حرص است کهه بهه
تورت عادت درآید 3.بر اساس برخی روایات« ،شح» از بخهل شهدیدتر اسهت .بخیهل ،کسهی
است که از آنچه دارد منع میکند؛ ولی انسان دارای شح ،به اموال دیگران نیهز بخهل مهیورزد تها
آنجا که هر چه را در دست مردم ببیند ،آرزو میکند آن را بهه دسهت آورد؛ خهواه از طریهق حهالل
باشد یا حرام و هرگز به آنچه خداوند به او روزی داده است ،قانع نیست 4.پرداخت زکات موجهب
میشود انسان از تعلقات مادی ،آزاد و روحد از این رذایل پاکیزه گهردد؛ از ایهن رو قهرآن کهریم
کسانی را که در اموالشان برای تقاضاکننده و محروم ،حهق معلهوم و مشخصهی قائهل هسهتند ،از
 .1محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ خطبه .199
 .2توبه.103 :
 .3حسین بن محمد راغب اتفهانی؛ مفردات الفاظ القرآن؛ ص .446
 .4محمد بن حسن حر عاملی؛ وسایل الشیعه؛ ج  ،9ص .38
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انسانهای کمطاقت و حری

استثنا میکند.

1

 .2آمرزش گناه

یکی از آ ار زکات این است که پرداختکنندگان آن ،مورد مغفرت و آمرزش الهی قرار میگیرند و
2
ِ
وب؛
بِاللذُّ نُ َِ
از گناهان و پلیدی پاک میشوند؛ چنانکه پیامبر فرمهوده اسهت « :و
الز َكلا ُةِتُلذه ُ
لبِاللنوف ِسِ ِب َهلاِ َف ِِّن َوهلاِ
زکات گناهان را میبرد» .امیرمؤمنان نیز فرموده استَ « :مِْ َأع َطا َه َ
اِط ِّي َ
تُج َع ُ ِل َُهِ َكف َوارةِ؛ 3آن کس که زکات را با رضایت خاطر بپردازد ،کفاره گناهان او میشود».
 .3قرب الهی

پرداخت زکات مانند مالیاتهایی که از جانب دولتها مقهرر میشهود ،نیسهت؛ بلکهه حقیقتهی
عبادی دارد که از روح ایمانی و اعتقادی سرچشمه میگیهرد و زکاتدهنهده آن را بهرای خشهنودی
خدا و تقرآ الهی انجام میدهد .از همین روست کهه امیرمؤمنهان زکهات را موجهب نزدیهک
4
ِج ِعََتِم َ ِالص ََل ِةِ ُقْبانا ِِِلَه ِ ِ
ِاِلس ََل ِِم».
شدن اهل اسالم به خداوند دانسته استِ « :إ و و
ِالزكَا َة ُ
و
َ
َ

 .4مصونيت از عذاب

ِ
ِ
ِ
لِْ
امیرمؤمنان فرموده استَ « :ف َمِْ َأع َطا َه َ
ولارة َِوِم َ
لاِط ِّي َ
لبِاللنوفسِ ِب َهلاِ َفِّن َوهلاِتُج َعل ُ ِل ُ
َلهِ َكف َ
النو ِ
ارح َجازا َِو ِِو َق َاي ِ؛ 5آن کس که زکات را با رضایت خاطر بپهردازد ،کفهاره گناههان او میشهود و

بازدارنده و نگهدارنده انسان از آتد جهنم است».
 .5آرامش

فرد گرفتار فقر ،دچار اضطراآ و دلههره در تهأمین معهاش اسهت .محرومیهت از نیازههای اولیهه،
ً
معموال آرامد در عبادت و بندگی و رسیدن به وظایف الهی را از او سلب میکند .در این حالهت
زکات با تأمین نیاز مادی آنها ،پریشانی را از آنهان دور و بها رفهع تألمهات روحهی ،زمینهه را بهرای
دستیابی به انجام تکالیف دینی و شکرگزاری فراهم میکند؛ چنانکه قرآن میفرمایهدَ « :ف ْل َي ْع ُب ُ
ذدوا
َ
َ
َ
َ
َر َّب هِا ْال َب ْي ِت َّالِی أ ْط َع َم ُه ْم ِم ْن ُجوع َو َآمن ُه ْم ِم ْن خ ْوف؛ 6بایهد پروردگهار ایهن خانهه را عبهادت
 .1معارج.25 -19 :
 .2محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،2ص .19
 .3محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ خطبه .199
 .4همان.
 .5همان.
 .6قرید 3 :و .4
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کنند ،همان کس که آنها را از گرسنگی نجات داد و از ترس و ناامنی ایمن ساخت».
ب .آثار اقتصادی
ّ .1
نمو مال

اگر چه پرداخت زکات در ظاهر نقصان در مهال اسهت ،امها بهر خهالف تصهورات و محاسهبات
َ
َ َ ْ ُ
مادیگرایانه ،موجب فزونی اموال میشود؛ چنانکه قرآن فرموده استَ « :و َما أنفقتم ِّ ِمذن شذيْء
َ
ُ
َ
ف ُه َو ُي ْخ ِلف ُه َو ُه َو خ ْي ُر َّالر ِاز ِق َين؛ 1هر چه را انفاق میکنید [چه کهم و چهه زیهاد] خهدا عوضهی را
جایگزین آن میکند و او بهترین روزیدهندگان است» .حضرت فاطمههس در خطبهای فرموده
ِاّلل ِ
ِالزكَلا َة ِ
لِْال ِكب ِ
ِع ِ
لاية ِِفلىِ
ِالش
ِاِل َيما َ ِتَط ِهيْا ِِم َْ ِّ
لْ َِو و
استَ ِ« :ف َف َْ َ
َ
ِز َي َ
ِالص ََل َةِتَن ِزيهلا َ
ْکِو و
ض هَ ُ
ق؛ 2خداوند ایمان را واجب کرد تا دلها از شرک پاک گردد و نماز را واجب کرد تا مهردم را از
الْز ِِ
ِّ
مر تکبر پاک کند و زکات را واجب کرد تا رزقشان زیاد شود».
شخصی از امام تادق پرسید :اگر خداوند آنچه را انفاق میکنیم ،عو میدهد؛ پهس چهرا
من هر چه انفاق میکنم ،جایگزیند نمیشود امام فرمود« :فکر میکنی خداونهد از وعهده
خود تخلف میکند » .پاس داد :نه .امام فرمود« :پس چرا چنین اسهت » .آن مهرد عهر
کرد« :نمیدانم» .امام فرمود« :اگر کسی از شما مال حاللهی بهه دسهت آورد و در راه حهالل
انفاق کند ،هیچ درهمی را انفاق نمیکند؛ مگر اینکه خدا عوضد را به او میدههد» 3.دلیهل ایهن
فزونی و نمو ،این است که زکات ،شکر بهرهمندی از اموال است و شکر نعمت بهر اسهاس وعهده
4
قرآن ،موجب زیاد شدن نعمت است.
 .2تعدیل ثروت

یکی از اهداف اقتصاد اسالمی ،جریان روت در جامعه و عهدم تمرکهز آن در دسهت روتمنهدان
است .قرآن کریم با تعیین مصارف هشتگانه برای زکات ،نمونهای زیبا از برنامه عملی خوید را
برای توزیع روت متجلی کرده است .این موضوع زمهانی روشهنتر میشهود کهه بهدانیم یکهی از
موارد زکات ،طال و نقره سکهدار است که در اقتصهاد و هروت ،نقشهی تأ یرگهذار ایفها میکنهد و
َّ َ
افزون بر آن ،مستحب بودن زکات در سهرمایه کسهب و کهار اسهت .قهرآن میفرمایهدَ « :و الذِين
 .1سبأ.39 :
ع
 .2محمد بن علی تدوق؛ کتاآ من الیحضره الفقیه؛ ج  ،3ص .568
 .3محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،2ص .486
 .4إبراهیم.7 :
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َّ

َ

ْ ُ َ

َ

َ

َ َ َ ْ َّ
َي ْكن ُز َ
ض َو ال ُين ِفقونها فی َسبي ِ َّالل ِه ف َبش ْر ُه ْم ِب َعِاب أليم؛ 1کسهانی کهه طهال و
ون الِهب و ال ِف
ِ
نقره را گنجینه ]و ذخیره و پنهان[ میسازند و در راه خدا انفهاق نمیکننهد ،بهه مجهازات دردنهاکی
بشارت ده» .برخی روایات کسانی را که از پرداخت زکات طال و نقره امتنهاع میورزنهد ،مشهمول
این آیه قرار داده است 2.بر این اساس اسالم ضمن محترم شمردن مالکیت خصوتهی ،مقهررات
خود را بهگونهای تنظیم کرده است که جامعه از آسیبهای دو قطبی شدن مصون باشد و با تعیهین
عناوین خاص همانند انفال ،خمس ،خراج ،زکات ،فیئ ،انفهاق و ...از حرکتههای خودسهرانه و
نادرست جلوگیری نموده است.
 .3از بين بردن فقر

در برخی روایات ،هدف از تشریع زکات زدودن فقر اعالم شده است .یحیی بن سعید میگویهد:
عمر بن عبدالعزیز مرا برای دریافت زکات به آفریقا فرستاد .پس از جمعآوری زکات فقیری را کهه
به او زکات پرداخت کنم ،نیافتم؛ از این رو بردگانی را خریدم و آنها را آزاد کردم 3.این نیافتن فقیهر،
نشاندهنده نقد زکات در از بین بردن فقر است .امیرمؤمنان در فرمان خوید به مالک اشهتر
سهم نیازمندان را در بیتالمال یادآور میشود و میفرماید:
خدا را ،خدا را ،در نظر آور در خصوص طبقات پایین و محروم جامعهه کهه ههیچ چهارهای
ندارند ،از زمینگیران ،نیازمندان ،گرفتاران و دردمندان .همانا در این طبقه محروم و گروههی
خویشتنداری میکنند و گروهی به گدایی دست نیاز بر میدارنهد،؛پس بهرای خهدا پاسهدار
حقی باش که خداوند برای این طبقه معین فرموده است .بخشی از بیتالمهال و بخشهی از
غلههای زمینهای غنیمتی اسالم را در هر شهری به طبقات پایین اختصاص ده؛ زیرا بهرای
دورترین مسلمانان همانند نزدیکترین آنان سهمی مساوی وجود دارد و تو مسهئول رعایهت
آن هستی.

4

این تدبیر به مسلمانان اختصاص ندارد؛ زیرا یکی از اهداف اقتصهاد اسهالمی ،تهأمین همیشهگی
معیشت نیازمندان حتی کافران ذمی است .امیرمؤمنان بر پیرمردی درمانده که گدایی میکرد،
گذشت .حال او را جویا شد ،گفتند :مردی نصرانی است .امیرمؤمنان فرمود« :تا جهوان بهود،
 .1توبه.34 :
 .2محمد بن حسن حر عاملی؛ وسایل الشیعه؛ ج  ،9ص30؛ فضل بن حسن طبرسی؛ مجمع البیان؛ ج  ،5ص.40
 .3یوسف القرضاوی؛ فقه ّ
الزکاه؛ ج  ،2ص .620
 .4محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ ص.583
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از او کار کشیدید؛ اکنون که پیرمهرد و درمانهده شهده اسهت ،او را طهرد نمودهایهد .هزینهه او را از
بیتالمال بدهیهد» 1.زکهات نیهز در همهین راستاسهت؛ زیهرا فقهرا ،مسهکینان ،در راه مانهدگان و
بدهکاران ناتوان از پرداخت بدهی ،بخشی از مصارف زکات هستند و قرآن آن را برنامه جهاودانی
و همیشگی اعالم کرده است.
 .4جلوگيری از رکود سرمایه

از موارد وجوآ زکات ،طال و نقره سکهدار است که در زمان معصومین

پول رای بوده است.

َ َّ َ َ ْ ُ َ َّ َ
ون الِه َب َو
یکی از دالیل آن در کتاآهای فقهی ،کالم الهی است که میفرمایهد« :و ال ِِين يك ِنز
َ
َ
ْ َّ َ
ْ ُ َ
ض َو ال ُين ِفقونها ِفی َس ِبي ِ ِّالل ِه ف َبش ْر ُه ْم ِب َعِاب أ ِليم؛ 2کسانی کهه طهال و نقهره را گنجینهه ]و
ال ِف
ذخیره و پنهان[ میسازند و در راه خدا انفاق نمیکنند ،به مجازات دردناکی بشارت ده» .خداونهد

در این آیه بر ترک انفاق از طال و نقره ،وعده عذاآ داده است و ایهن تنهها بهر تهرک واجهب ماننهد
3
زکات منطبق است.

ج .آثار نظامی
تقویت بنيه دفاعی

یکی از مصارف زکات با عنوان «فی َس ِبیل اللهه» ذکهر شهده اسهت .در اینکهه جههاد از مصهادیق
روشن «سبیل الله» است ،اختالفی وجود ندارد؛ اگر چه بهه نظهر علمهای شهیعه دربهاره تمهامی
مصالح مسلمانان ،مانند مخارج بنای مساجد و پلهها تعمهیم دارد 4.اهلسهنت «سهبیل اللهه» را
خاص جهاد دانسته و ترف زکات را در مصالح عمومی جایز ندانسهتهاند 5.در ههر حهال زکهات
میتواند در قدرت دفاعی جامعه اسالمی کارساز باشد.
د .آثار اجتماعی
 .1جذب مخالفان
َ
ُ
َ
َّ
ْ
ُ
یکی از مصارف زکات ،کسانی هستند که قرآن کریم از آنها با عنهوان « َو ال ُمؤلفذ قل ُ
ذوب ُه ْم» یهاد
ِ
 .1محمد بن حسن طوسی؛ تهذیب االحكام؛ ج  ،6ص .293
 .2توبه.24 :
 .3حسن بن یوسف حلی؛ تذکره الفقهفاء؛ ج  ،5ص 118؛ محمدحسهن نجفهی؛ جفواهر الكفالم ففی شفرح شفرائع
اإلسالم؛ ج  ،13ص 312؛ سید ابوالقاسم خویی؛ موسوعة االمام الخویی؛ ج  ،23ص  260و .261
 .4محمد بن حسن طوسی؛ ّ
التبیان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،5ص .245
 .5یوسف القرضاوی؛ فقه ّ
الزکاه؛ ج  ،2ص .656
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َ َ

ُ

نموده است .مقصود از « َو ْال ُمؤ َّلف ق ُل ُ
وب ُه ْم» ،کسهانی هسهتند کهه بها گهرفتن سههمی از زکهات،
ِ
دلهایشان به اسالم متمایل میشود و بهتدری به اسالم در میآیند یها اگهر مسهلمان نمیشهوند،
1
مسلمانان را در دفع دشمن یا انجام مقاتد دینی کمک میکنند.
 .2رفع کينه از ثروتمندان

در جامعه طبقاتی که در کنار افراد مرفه ،عهدهای از نیازههای اولیهه خهود و فرزندانشهان محهروم
باشند ،نمیتوان انتظار تلح و تفا داشت .گاه کینه و حسد در وجود این افهراد ،موجهب نهزاع و
درگیریهای خونین میشود که نمونههای تاریخی فراوانهی دارد .فرمهان زکهات ،عههدهدار تهأمین
نیازمندان اعم از فقیر ،مسکین و بدهکاران و درماندگان در سفر است که به این وسهیله نیازمنهدان
احساس میکنند اغنیا به سرنوشت آنهها بیتوجهه نیسهتند و سههمی از فعالیهت آنهها مربهوط بهه
نیازمندان میشود .بر این اساس قرآن پس از آنکه برای مؤمنان رابطه والیهی را بیهان میکنهد و بها
َْ ُ َ
ض ُه ْم أ ْول ُ
ياء َب ْعض» نهایت همبستگی را اعالم میدارد ،در تفات آنهها میفرمایهدَ « :و
تعبیر «بع
ِ
َ
َ
َ ُ ْ ُ َ َّ
ُ ُ َ َّ
الزكاة؛ 2نماز را به پا میدارند و زکات میدهند».
ون الصالة و يؤتون
يقيم
شهید مطهری مینویسد:
نماز ،نمونههای اسهت از رابطهه خلهق و خهالق و زکهات ،نمونههای اسهت از حسهن روابهط
مسلمانان با یکدیگر که در ا ر تعاطف و تراحم اسالمی از یکدیگر حمایت ،و به هم تعاون
و کمک میکنند .این آیه و برخی آیات دیگر که والی ا باتی عام را ذکر میکنند ،تنهها نهاظر
به محبت قلبی نمیباشند ،نوعی تعهد و مسئولیت را برای مسلمین در زمینه حسهن روابهط
مسلمین با یکدیگر ا بات میکنند .پیغمبر اکرم

در حهدیث معهروف و مشههور فرمهود:

داستان اهل ایمان در پیوند مهربانی و در عواطف متبادل میان خودشان ،داستان پیکر زنهده
است که چو عضوی به درد آید ،سایر اعضا با تب و بیخوابی با او همراهی میکنند.
فهرست منابع
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 .1ابنا یر ،مبارک؛ ّ
الیهایه فی غریفب الحفدیث و االثفر؛ قهم :مؤسسهه مطبوعهاتی اسهماعیلیان،
.1367
 .1سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،9ص .311
 .2توبه.71 :
 .3مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛ ج  ،3ص .265
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 .2حر عاملی ،محمد بن الحسن؛ وسائل الشیعة؛ قم :مؤسسه آلالبیت  1409 ،ق.
 .3حلی ،حسن بن یوسف؛ تذکره الفقهاء؛ قم :مؤسسه آلالبیت 1414 ،ق.
 .4خویی ،سیدابوالقاسم؛ موسوعة االمام خویی؛ قم :مؤسسة إحیاء آ ار اإلمام الخوئی1418،ق.
 .5راغب اتفهانی ،حسین بن محمد؛ مفردات الفاظ القرآن؛ بیروت :دارالقلم و الهدار الشهامیة،
1416ق.
 .6شریف الرضی ،محمد بن حسین؛ نهج البالغة؛ ترجمه محمهد دشهتی؛ قهم :نشهر مشهرقین،
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ُ
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