
 
 
 
 
 
 
 

 محبت به فقیران
 .و مهر به مسکینان بیارایید خود را با دینداری! ای عیسی: سفارش فرمود( س)بر پایه روایتی خدا به حضرت عیسی   

 .نزدیکی به خدا مهرورزی به مسکینان و نزدیک شدن به آن هاست[ از اسباب: ]فرمود ( ص)رسول خدا   
و با صبر نیکو مرا در همنشینی با آنان  همنشینی با فقیران را محبوب من گردان! خدایا: در دعا به خدا عرض می کند( س)امام سجاد   

  .یاری فرما

 برکت دست انفاقگر
 .صدقات را خدا دریافت می کند همانا. خدا صدقه را پیش از آنکه در دست فقیر قرار گیرد گرفته استهرگاه انفاق کردید دست خود را ببوسید، زیرا  

 پاداش رسیدگی به فقیران

دست : برای هر چیزی راهکاری است و راهکار دستیابی به شادمانی در آخرت چهار خصلت است: ... فرمود( ص)رسول خدا  :شادمانی اخروی  

 .ی به تهیدستان و مسکینان کشیدن بر سر یتیمان و توجه به حال بیوه زنان و کوشش برای تأمین نیازهای مؤمنان و رسیدگ

با پیراهنی بپوشاند یا او را به چیزی یاری دهد که هزینه زندگی  هرکس فقیر مسلمانی را:فرمود(ع)امام صادق  :استغفار فرشتگان تا قیامت

 .ی طلبندوی را تأمین می کند،خدا هفت هزار فرشته بر او میگمارد که برای هر گناهش تا روزی که در صور دمیده شود مغفرت م

هرکس مؤمن گرسنه ای راغذا دهد خدا وی را از میوه های بهشت اطعام کند و هرکس او را در : فرمود( ص) رسول خدا :آب و غذای بهشتی 

 .حال تشنگی آبی بنوشاند خدا او را از شراب رحیق سر به مُهر بهشتی سیراب سازد

 .را گرامی بدارد خدا را در حالی مالقات خواهد کرد که او از وی خشنود است هرکس تهیدست مسلمانی : فرمود ( ص)رسول خدا :رضایت الهی 

: تهیدستان کجایند؟ آن گاه به آنان می فرماید: در قیامت منادی ای از جانب خدا ندا می دهد: فرمود( ع)امام صادق  :شفاعت فقیران

 .ستش را بگیرید و او را به بهشت درآوریدبنگرید و چهره های مردم را شناسایی کنید که هرکس به شما نیکی کرده د
 .دعای درخواست کنندۀ تهیدست رد نمی شود: فرمود( ع)امام سجاد : دعای مستجاب فقیران

 ادب انفاق به فقیران
هر چیزی را که خدا بر تو واجب کرده : فرمود (ع)در صدقات واجب، آشکار پرداختن آن بهتر است، از همین رو امام صادق   

 .است آشکار کردنش بهتر از پنهان داشتن آن است 
و اگر آن ها را نهان »دربارۀ این سخن خدا که (ع)در صدقات مستحب، پنهانی پرداختن بهتر است و از همین رو امام صادق

آن صدقات، جز زکات : فرمود « تر است برای شما بهتر استدارید و به بینوایان بپردازید از آن روی که به خلوص نیّت نزدیک 
 .است؛ همانا زکات آشکار است، نه پنهانی
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