
 
 
 
 
 
 
 

 
 مستضعفان

مراد از مستضعف در اینجا، گروهی از مردان و زنان و کودکان اند که چاره ای برایشان نیست و راه نجات از کفر و گمراهی نمی     
 ... .یابند و امید می رود که مورد عفو و بخشش خدا باشند 

که نه توانایی کفر ورزیدن دارد و نه توانایی ایمان آوردن، از این رو قلم تکلیف کسی است [ فکری]مستضعف : فرمود ( ع)امام باقر 
 .از او برداشته شده است 

( در ناتوانی نگاه داشته شده) یا کافران نیستند، به سبب شرایط حاکم بر آن ها عنوان مستضعف   این گروه گرچه جزء مؤمنان    
  . ای خاصّی به مؤمنان داده شده است یافته اند و در تعامل و یاری آنان دستوره

 

 نهی از تبرّی از مستضعفان
معیار و میزانی قرار می [ در دوستی با افراد]ما : گفتم . وارد شدم ( ع)من به همراهی حمران یا بُکَیر بر امام باقر : زراره گوید      

مخالف باشد ما موافق باشد چه علوی چه غیر علوی، با آنان دوستی می کنیم و هرکس با [ در امر والیت]دهیم؛ هرکس با ما 
کالم خدا از سخن تو صادق تر است، پس کسانی که خدا ! ای زراره: فرمود( ع)امام باقر . و برائت می جوییم، از ا(علوی و غیر علوی)

َساء}: درباره آن ها فرمود َجاِل َوالنِّ نه موجب قطعی ]و گروهی از مسلمانانی که  ؟کجایند  (89سوره نساء آیـۀ ){ ... إاِلَّ اْلُمْسَتْضَعفِيَن ِمَن الرِّ
و فرجام کارشان بسته به فرمان خداست و نیز کسانی که عمل صالح و گناه را به [ هست نه سببی برای آمرزش آنان؛ برای عذابشان

 ه ها کجایند ؟وهم آمیخته اند و اصحاب اعراف و کسانی که با عطای به آنان، به اسالم عالقه مند می شوند این گر
 

 حمایت مالی از مستضعفان
مستضعفان از شیعۀ محمد و خاندان او، آنان که : سزاوار دریافت زکات است؟ فرمودچه کسی : پرسیدند ( ص)از پیامبر خدا     

بصیرت دینی شان قوی نیست؛ امّا کسی که بصیرت او قوی است و به سبب والیت اولیا و برائت از دشمنان معرفت او نیکو شده 
 .آنان به شما نزدیکترند[ که فاقد این بصیرت دینی اند ] ادران پدری و مادری برادر دینی شماست که در مقایسه با بر
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