
 
 
 
 
 
 
 

 حمایت معنوی
وقتی برادر دینی تو مورد وثوق باشد مال و جانت را به او بذل کن و با دوستانش دوست : فرمود ( ع)امیرمؤمنان علی  :نگهداری راز مؤمن 

 .اسرار و زشتی هایش را بپوشان و خوبی هایش را آشکار کن . و با دشمنانش دشمن باش 

رواج ( ص)خدای سبحان درباره شایعه ای که در مورد یکی از همسران پیامبر اکرم  :شایعات دربارۀ مؤمن توجه نکردن به 

شان به دچرا وقتی آن بهتان را درباره همکیش خود شنیدید، مردان و زنان مؤمن در حق او که از خو: دادند، به مؤمنان می فرماید
 بهتانی آشکار است ؟شمار می رفت گمان نیک نبردند و نگفتند این 

هرکس به دینداری و درستکاری برادرش مطمئن است به گفتارهای دیگران دربارۀ او گوش ! ای مردم: فرمود ( ع)امیرمؤمنان علی   
کار برادرت را حمل بر صحّت کن و هر سخنی که از برادرت می شنوی در حالی که برایش توجیه خوبی : ؛ همچنین فرمود... نسپارد 

 .، بد توجیه مکنمی یابی

هرگاه مؤمنی برادرش را متّهم کند و گمان بد به وی برد، ایمان از دلش زدوده  :فرمود( ع)امام صادق : پرهیز از اتهام به مؤمن 

 .، چنان که نمک در آب حل می شود شود

لصانه در دلتان جای نگرفته ای مسلمانانی که با زبان اسالم آورده ولی ایمان خا  :فرمود ( ص)رسول خدا : حفظ آبروی مؤمن 

زیرا هرکس عیب های مسلمانان را آشکار سازد خدا عیبش را  ؛مسلمانان را مذمّت نکنید و عیب هایشان را آشکار نسازید! است
 ... .آشکار کند 

آبروی او را حفظ  در غیابش. پشتیبان او باش، چنان که او پشتیبان توست... مسلمانت را دوست بدار برادر  :فرمود ( ع)امام باقر 

 .و هرگاه گرفتار شد یاریش کن و برایش چاره اندیشی کن... کن و اگر حاضر است، دیدارش کن و او را بزرگ و گرامی بشمار 

 مردی از یاران ما از گرفتن زکات شرم دارد و من بدون آنکه نام آن را ببرم به او زکات  : گفتم (ع) به امام باقر : ابوبصیر گوید

 .به او بپرداز و نامی از زکات نبر و مؤمن را خوار مکن: فرمود . زممی پردا

هرکس از تعدّی به آبروی برادر مسلمانش جلوگیری کند بهشت برای او حتمی : فرمود ( ص)پیامبر : پاداش حفظ آبروی مؤمن 

اگر از برادر ایمانی، نزد کسی غیبت شود و او یاریش کند خدا او را در دنیا و آخرت یاری می کند و اگر : فرمود( ع)امام صادق . است
 .و آخرت خوار و حقیرش می کنددارد، خدا در دنیا او را یاری و از او دفاع نکند در حالی که توانایی 

در راه خدا برادران یکدیگر باشید، چنان که خدا به شما فرمان داده است؛ از هم نفرت : فرمود ( ص)گرامی رسول :  مؤمنعفو از لغزش 

 ... .و به یکدیگر ستم نکنید و کینه نورزید و به همدیگر پشت نکنید ... نداشته باشید 

با کسانی که با امّت من مدارا می کنند مدارا کن و بر هرکس که بر آن ! خدایا: آن حضرت در دعایی از خدا چنین خواست همچنین  
 .ها سخت می گیرد سخت بگیر 
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