
 
 
 
 
 
 
 

 مددجویان
 در راه ماندگان. ج
آنچه خدا از : از مددجویان مورد توجه خاص خدا هستند و خدا در قرآن به حمایت از آنان چنین سفارش فرموده است ( ابن السبیل) در راه ماندگان   

شود، و سهمی اموالِ مردم آن آبادی ها، بدون پیکار مجاهدان، به پیامبرش بازگردانید، سهمی از آن به خدا اختصاص دارد که باید در راه او هزینه 
 ... .برای پیامبر و سهمی برای خویشاوندان او و یتیمان و مسمندان و در راه مانده است 

 یاری رسانی
از این طریق می توان . کمک به در راه ماندگان راه هایی دارد و یکی از آن ها تأسیس یا اختصاص اماکنی برای راهنمایی و کمک به آنان است 

یکی از کارهای نیک مؤمن که : نیز فرمود( ص)پیامبر . صرف های زکات را همین دانسته استقرآن کریم یکی از م. کردنگرانی آنان را برطرف 
 .پس از مرگ وی نیز به او می رسد مکانی است که برای رفاه حال در راه مانده آماده کرده است

 پناهندگان. د
و از محتوای ) و اگر یکی از آن مشرکان محارب از تو امان خواست تا نزد تو آید : )) پناه دادن، از دستورهای قرآنی است، چنان که می فرماید  

و این ، از صفات الهی (( سپس او را به جای امنش برسان. او را امان ده تا نزد تو آید و کالم خدا را بشنود و با آن آشنا شود( دعوتت باخبر شود
ای کسی که بیچارگان وی را می خوانند و سپس به آنان پاسخ می دهد و وحشت زدگان : ه استآمد( س)است، چنان که در دعاهای پیشوایان دین 

 .به وی پناه می برند و به آنان امان می دهد
 .کسی که به خدا پناه ببرد به وی پناه دهید: فرمود ( ص)رسول خدا  
 .ما پناه کسی هستیم که به ما پناه آورد : نیز فرمود ( ع)امام صادق   
حضرت نیز از او دفاع کرد، گرچه سودی آن . یاری طلبید و به وی پناه آورد( ع)قتی خالفت عثمان دچار آشفتگی شد، از امیرمؤمنان علی و  

 .نبخشید

 صالحیت هر مؤمن برای پناه دادن
مسلمانان : بدهد؛ همچنین فرمود( پناه)پناه الهی برای همه یکسان است و کمترین فرد از مؤمنان می تواند به کسی امان : فرمود ( ص)رسول خدا   

 ( .همه باید آن را بپذیرند ) : در برابر بیگانگان یکپارچه اند، پایین ترینشان بر آنان امان می دهد 

 پاداش پناه دهی
هستیم و شیعیان ما با  روز قیامت مانند این دو انگشت( ع)من و علی : که دو انگشتش را به هم ضمیمه کرده بود فرمود در حالی ( ص)رسول خدا   

 .با ماست[ پناه دهد]هستند و همچنین کسی که ستمدیدگان ما را یاری کند 

 کیفر خیانت به پناهنده 
کسی که با تعهّد خود به دیگری امان دهد، سپس وی را بکشد در روز قیامت در حالی می آید که پرچم خیانت بر دوش خود : فرمود( ع)امام باقر   

     .دارد 
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