
 
 
 
 
 
 
 

 آثار بی توجهی به فقیر
هرکس فقیر مسلمانی را مالقات کند و بر او سالمی متفاوت با سالم به توانگران کند روز قیامت خدا : فرمود ( ع)امام رضا : خشم الهی

 .را در حالی که بر او خشمگین است مالقات خواهد کرد 
هرگز خدا امّتی را عذاب نکرده است، مگر هنگام خوار شمردن حقوق برادران تهیدست : ... فرمودبه عبداهلل بن جندب ( ع)امام صادق 

 .خودشان

در حقوقی که تو بر آن ها ! پروردگارا: روز قیامت می گویند : وای بر توانگران درباره فقیران: فرمود (ص)رسول خدا  :شکایت فقیران

 .در اموالشان واجب کردی بر ما ستم کردند 

سپس .آمد و کنارش نشست( ص)مردی توانگر با لباسی تمیز نزد رسول خدا : فرمود ( س)امام صادق : سبک شدن نزد فقیران 

به ( ص)رسول خدا . او پیراهنش را از زیر پای آن تهیدست کشید. شد و در کنار آن توانگر نشستمردی تهیدست با لباسی چرکین وارد 
آیا : فرمود .نه: و چیزی به او برسد؟ گفت تآیا ترسیدی از ثروت : فرمود . نه: یزی به تو برسد؟ گفت آیا ترسیدی از فقرش چ: او فرمود 

شیطانی با من ! ای رسول خدا: پس چه چیزی تو را به این کار واداشت ؟ گفت : فرمود. نه : ترسیدی پیراهنت را چرکین کند؟ گفت 
. قرار دادم ( فقیر)ا برایم زشت جلوه می دهد و من نیمی از مال خود را برای او همراه است که زشتی را برای من می آراید و نیکی ر

می ترسم آن حالتی که برای تو پدید : چرا؟ گفت: توانگر از وی پرسید . نه : آیا از او می پذیری؟ گفت : به فقیر فرمود ( ص)رسول خدا 
 .آمد در من هم پیدا شود 

هرکس بر فقیری ستم کند یا بر وی فخر فروشد یا او را کوچک بشمارد روز قیامت خدا : دفرمو( ص)رسول خدا  :خواری در قیامت

 .وی را مانند مورچه در چهره مردی کوچک می کند تا وارد آتش گردد
هرکس مؤمن تهیدستی را خوار و سبک شمرد و به سبب تهیدستی اش کوچکش شمرد، خدا روز قیامت در : فرمود ( س)امام صادق   

 .ه خوارش کرده است در برابر همه آفریدگان رسوا می کند و پیوسته از او خشمگین استحالی ک

هرکس فقیر مؤمنی را بدون حقّ آزار دهد گویا مکّه و بیعت معمور را ده بار : فرمود( س)امیرمؤمنان  :همتای گناه تخریب کعبه

 .ویران کرده است و گویا هزار فرشته مقرّب را کشته است 

 .از نفرین گرفتار برحذر باشید: فرمود ( ص)رسول خدا  :گرفتارنفرین 

نفرین خدا بر کسی است که توانگر را برای ثروتش گرامی بدارد و نفرین خدا بر کسی که : فرمود ( ص)رسول خدا  :یافتن نشانۀنفاق

 .فقیر را به سبب فقرش اهانت کند و چنین کاری را جز منافق نمی کند 

هرکس توانگر را به سبب توانگری اش گرامی بدارد و فقیر را برای فقرش اهانت کند در : فرمود ( ص)ول خدا رس: عدم اجابت دعا

 .آسمان ها دشمن خدا و دشمن پیامبران نامیده می شود و دعایش به اجابت نمی رسد و حاجتش برآورده نمی شود 
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