
 
 
 
 
 
 
 

 عاطفی  حمایت
 .شاد کرده و هرکس مرا شاد کند خدا را شاد کرده است  هرکس مؤمنی را شاد کند مرا: فرمود ( ص)رسول خدا  :ؤمنشاد کردن م

هنگامی که خدا مؤمن را از قبرش برانگیزد شَبَحی با وی خارج می شود که پیشاپیش او می رود و : ... فرمود ( ع)امام صادق   
تو از جانب هراسناک و اندوهگین مباش و بر : هرگاه مؤمن امری هولناک از رخدادهای قیامت را می بیند آن شَبَح به وی می گوید 

خدا تو را رحمت کند، چه خوب همراهی هستی که با من از قبرم خارج : مؤمن بدو گوید ... . رامت است خدا بشارتی از شادمانی و ک
من همان : تو کیستی ؟ آن مثال گوید . شده ای و همواره از سوی خدا سرور و کرامت را به من بشارت می دهی تا چنین شد

 .بشارت دهم  تو آفریده تا به [از همان سرور ] و خدا مرا سروری هستم که تو بر برادر مؤمن خود در دنیا وارد کرده ای 

کسی را که برادر مسلمانش باکلمه ای از سر لطف گرامی بدارد و اندوهی را از : فرمود( ص)رسول خدا  : اجالل و تکریم مؤمن

 .وی بزادید، تا زمانی که در حال گرامیداشت اوست، پیوسته در سایۀ رحمت الهی است 
به گمان شما کسی که خدا او را گرامی . هرکس برادرش را گرامی بدارد خدا را گرامی داشته است : فرمود ( ع)علی  امیرمؤمنان  

 .داشته وضع او چه خواهد شد؟ یعنی پاداش گرامیداشت مؤمن فراتر از گمان های بشری است 
ی برایش بپسند و آنچه برای خود ناپسند می داری برادر مسلمانت را دوست بدار و آنچه برای خود می پسند: فرمود( ع)امام باقر 

 .او را بزرگ بشمار و گرامی بدار، زیرا او از توست و تو از اویی ... برای او هم نپسند 

کس به برادرش خوشامد بگوید، خدا تا روز قیامت برایش خوشامدگویی می هر :فرمود( ع) سجادامام : مؤمن  استقبال گرم از

 .نویسد

با چهرۀ ... : فرمود . مرا سفارشی کن! ای رسول خدا : مردی نزد رسول خدا آمد و گفت  :فرمود ( ع)امام باقر  : گشاده رویی

 .گشاده برادرت را دیدار کن 
 .خدا از کسی که در برابر برادرانش ترشرویی می کند، خشمگین است  :فرمود ( ص)رسول خدا 

سزاوار است مؤمن وقتی بیمار شد برادرانش را از بیماری خود آگاه : فرمود ( ع)امام صادق : اعالن بیماری به برادران مؤمن

آنان به سبب عیادت از وی : پرسیده شد . سازد تا از او عیادت کنندو درنتیجه هم خودش و هم آنان از این عیادت بهره مند گردند
اش آن ها شده، پاداش می برد و در این عمل برای او ده چون او زمینه ساز پاد: پاداش دارند، امّا او چگونه پاداش می یابد؟ فرمود 

 .نیکی نوشته می شود و ده درجه رفعت می یابد و ده گناه از او زدوده می شود

از برادرانتان درخواست نیاز نکنیدکه اگر از شما دریغ کنند، خشمگین می شوید و : فرمود ( ع)امام صادق  :ترک تقاضا از مؤمن 

 .کفر می ورزید 

اگر چه مؤمنان الزم است نیاز برادران دینی خود را برآورند، ولی این کار همیشه برای آنان ممکن نیست، از این رو  :ه نکت

 .درخواست از آنان، هم موجب آزردگی خودشان و هم موجب ناراحتی درخواست کننده است 
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