
 
 
 
 
 
 
 

 نیکی به مؤمنان و اقسام آن
و « حمایت معنوی» ، «حمایت مادی» :سه محور عمده دارد  بر مبنای آیات و روایات الزم است مؤمنان به یکدیگر نیکی کنند و این نیکی،   

 .که به خوبی قابل ارایه اند« حمایت عاطفی» 

 حمایت مادی
 پاداش تأمین نیازمندی ها

کعبه می کرد، مردی از [ مستحب] در حالی که معتکف بود و طواف  اودر مسجد حرام بودم ( ع)حسن بن علی [ امام]با : ابن عباس گوید 
به خدای این کعبه سوگند، امروز چیزی : فرمود( س)به فالنی بدهکارم، آیا قرض مرا می پردازی؟ آن امام ! ای پسر پیامبر: شیعیان به او گفت 

امام : ابن عباس می گوید. تهدید کرده است اگر صالح می دانی از او برای من مهلت بگیر زیرا او مرا به زندان : آن مرد گفت. تنزدم نیس
: مگر در حال اعتکاف نیستی؟ فرمود! ای پسر رسول خدا: گفتم . طواف خود را رها کرد و با آن مرد برای تأمین نیازش حرکت کرد( ع)حسن 

هر کس نیاز برادر مؤمن خود را برآورد، همانند کسی است که نُه هزار سال : می فرمود ( ص)شنیدم که به نقل از رسول خدا  چرا، ولی از پدرم
 . با روزه داری روزها و نماز شب هایش خدا را عبادت کرده است 

 :کیفر ترک اطعام مؤمن
شما را بر این ! ای فرشتگانم: ی او مؤمنی گرسنه باشد خدا می فرمایدهر کس با شکم سیر بخوابد در حالیکه در نزدیک: فرمود ( ع)امام سجاد 

به عزّت و جاللم سوگند هرگز او . می گیرم که به وی فرمان دادم ولی نافرمانی کرد و از دیگری فرمان برد، او را به عملش وانهادم بنده گواه
 .را نمی بخشم

 پاداش تأمین لباس مؤمن
د غذایی مورد نیاز او کمک کند، خدا هفت گی بپوشاند یا در تهیه بخشی از مواکس فقیر مسلمانی را از برهنهر :  فرمود( ص)رسول خدا   

 .تا برای هریک از گناهانش تا روز قیامت طلب مغفرت کنند هزار فرشته بر او می گمارد 
هشتی بر او بپوشاند و هرکس مؤمن توانگری را هر کس مؤمن برهنه ای را بپوشاند، خدا جامه ای از دیبای ب: می فرمود ( ع)صادق  امام

 .بپوشاند، مادامی که از آن پوشش پارچه ای باقی است، همواره در پناه و پوشش الهی است
هر کس لباس اضافه ای دارد و می داند مؤمنی که در دسترس اوست به آن : درباره کیفر نادیده گرفتن برهنگی مؤمن فرمود( ع)امام سجّاد 

 .به چهره در آتش افکند ا و به وی ندهد، خدا او رنیاز دارد 

 خدمت به مؤمن
مردی که برادر مسلمان : در روزی که سایه ای جز سایه الهی نیست، سه دسته از سایه عرش خدا بهره می برند: فرمود ( ع)امام موسی کاظم

 .خود را در ازداواج یاری کند یا به وی خدمتی کند یا سرّش را پنهان دارد 

 ه دادن به مؤمنهدی
هدیه دوستی : به یکدیگر هدیه دهید، تا با هم دوست شوید، زیرا هدیه کینه ها را از دل می زداید؛ همچنین فرمود : فرمود ( ص)رسول خدا   

 .به یکدیگر هدیه دهیدتا به هم محبت یابید . می آورد و برادری را شایسته و زیبنده می کند و کینه را می زداید 

 مفاتیح الحیاة از عبداهلل جوادی آملی                                                                                                           

  معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده فناوری های نوین پزشکی                                                                                          

41 

41/4/95  


