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 مواسات

 مومنانهه حیات الزممواسات 

يكون أمّتي في الدّنيا على ثالثة أطباق ... و أمّا «: ص»النّبيّ  1

الطّبق الثّاني فإنّهم يجمعون المال من أطيب وجوهه و أحسن 

سبيله، يصلون به أرحامهم، و يبرّون به إخوانهم، و يواسون 

اند ... امّت من در دنیا بر سه طبقه«: ص»؛ پیامبر 1... به فقراءهم

ترين وجه و بهترين راه دوّم آن کسانند که مال را از پاکیزه امّا طبقه

آورند، و از آن براى صله رحم به خويشاوندان خود فراهم مى

 کنند، و فقیران رابخشند، و به برادران دينى خود نیز کمك مىمى

 سازند ...در مال خود شريك مى

؛ امام  2ما حفظت األخوّة بمثل المؤاساة.«: ع»اإلمام علي  2

 کند.هیچ چیز مثل مواسات از برادرى پاسدارى نمى«: ع»على 

يا ابن أرطاة! كيف تواسيكم؟ قلت: صالح «: ع»اإلمام الباقر  3

يا أبا جعفر قال: يدخل أحدكم يده في كيس أخيه فيأخذ 

حاجته إذا احتاج إليه؟ قلت: أمّا هذا فال. فقال له: لو فعلتم ما 

 3احتجتم؟

                                                           
 .181/ 77« بحار(.» 1)  1
 .903«/ غرر الحكم(.» 2)  2
 «.-ع -کشف الغّمة فی معرفة األئمّة» ، از کتاب181/ 78« بحار(.» 9)  9
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اى پسر ارطاة! مواساتتان چگونه است؟ گفتم: خوب،  «:ع»امام باقر 

ند کابو جعفر. فرمود: آيا کسى از شما دست در جیب برادرش مى اى

دارد؟ گفتم: امّا اين نه! و اگر محتاج باشد به اندازه نیاز خود بر مى

 شديد.کرديد محتاج نمىفرمود: اگر چنین مى

سبعة حقوق واجبة للمؤمن على المؤمن «: ع»اإلمام الصّادق  4

له، من اللَّه عزّ و جلّ، و اللَّه سائله عمّا صنع فيها: ... و المؤاساة 

 4له في ماله.

مؤمن را بر مؤمن هفت حقّ واجب است، از سوى «: ع»امام صادق 

خداى بزرگ، و خدا در باره آنچه هر شخص در آن خصوص انجام 

با مؤمن )يعنى  داده است از او خواهد پرسید ... )از جمله( مواسات

 مشارکت دادن او در مال خويش(.

حقّ المسلم على المسلم أن ال يشبع «: ع»اإلمام الصّادق  5

و يجوع أخوه، و ال يروي و يعطش أخوه، و ال يكتسي و يعرى 

 5أخوه، فما أعظم حقّ المسلم على أخيه المسلم ...

حقّ مسلمان بر مسلمان اين است که در صورت «: ع»امام صادق 

رسنه بودن برادرش سیر نباشد، و اگر او تشنه است، سیراب نشود، گ

                                                           
 .911/ 2« خصال(.» 1)  1
 .170/ 2« اصول کافى(.» 2)  1
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و اگر او برهنه است لباس اضافى نپوشد، پس چه بزرگ است حقّ 

 مسلمان بر برادر مسلمان خود ...

يا مفضّل! كيف حال الشّيعة عندكم؟ «: ع»اإلمام الصّادق  6

فداك! ما أحسن حالهم، و أوصل بعضهم بعضا، و  قلت: جعلت

ء الرّجل منكم إلى أخيه فيدخل رّ بعضهم ببعض. قال: أ يجيأب

يده في كيسه و يأخذ منه حاجته، ال يجبهه و ال يجد في نفسه 

ألما؟ قال: قلت: ال و اللَّه ما هم كذا. قال: و اللَّه لو كانوا، ثمّ 

 6اجتمعت شيعة جعفر بن محمّد على فخذ شاة ألصدرهم.

شیعیان حدود شما چگونه است؟  اى مفضّل! احوال«: ع»امام صادق 

 گفتم:

فدايت شوم، حالشان خوب است، بعضى به بعضى ديگر رسیدگى 

دارند؛ فرمود: آيا يكى کنند، و برخى در باره برخى نیكى روا مىمى

آيد تا دست در جیب او کند و به اندازه از شما به نزد برادرش مى

گیرد و در دل خود نیاز خود از آن بردارد، و آن برادر، جلو او را ن

ناراحتیى احساس نكند؟ گفتم: نه به خدا، آنان در اين حد نیستند. 

فرمود: به خداى سوگند که اگر چنین بودند، و آنگاه همه شیعیان 

اى در کنار يك ران گوسفند جعفر بن محمّد بر سر سفره

 کرد.نشستند، همان کفايتشان مىمى

                                                           
 «.قضاء الحقوق» ، از کتاب292/ 71« بحار(.» 1)  6
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 لكیّت برادرانه اجتماعى اعتقاد* چه بسا اگر برادرانى بودند که به ما

بخشیدند، و هر يك از مال ديگران داشتند، و آن را تحقّق مىمى

 کرد، چیز اندك براى ايشان بسندهقانعانه و برادرانه استفاده سالم مى

 شد.مى

و از آن جهت چنین است که بیشتر نیازمنديهاى انسان نیازهاى 

ص را به طلب و دروغین است که آزمندى و قانع نبودن اشخا

انگیزد. و منشأ همه اينها ناآگاهى از حقیقت جستجوى آنها برمى

زندگى و هدفهاى آن است، لیكن در صورت وجود معیشت سالم، 

اندکى براى شما بسیارى بسنده است، و معیشت ناسالم بسیارى را 

 دارد.مندى باز مىاز بهره

واصل و يا عاصم! كيف أنتم في التّ«: ع»اإلمام الكاظم  7

أفضل ما كان عليه أحد. قال: أ يأتي التّواسي؟ قلت: على

أحدكم إلى دكّان أخيه أو منزله عند الضّائقة فيستخرج كيسه 

و يأخذ ما يحتاج إليه فال ينكر عليه؟ قال: ال. قال: فلستم على 

 7ما أحبّ في التّواصل.

اى عاصم! در رسیدن به حال يك ديگر و مواسات «: ع»امام کاظم 

كى تواند باشد، فرمود: آيا يايد؟ گفتم: به بهترين حالى که مىگونهچ

به دکّان يا منزل برادرش  -به هنگام تنگدستى -از شما ممكن است

                                                           
 «.قضاء الحقوق» کتاب، از 292 -291/ 71« بحار(.» 1)  7
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اى که نیازمند است بردارد و هیچ از او بیايد، و از جیب وى به اندازه

 جلوگیرى نشود؟ گفتم: نه.

 !وست دارم نیستیدفرمود: پس در پیوند داشتن با هم چنان که من د

أنّ حقّ اإلخوان  -يرحمك اللَّه -اعلم«: ع»اإلمام الرّضا  8

واجب فرض الزم ... و هم حصونكم الّتي تلجأون إليها في 

الشّدائد في الدّنيا و اآلخرة ... ال تدعوا نصرتهم و ال معاونتهم، 

و ابذلوا النّفوس و األموال دونهم، و اإلقبال على اللَّه جلّ و عزّ 

الدّعاء لهم، و مؤاساتهم و مساواتهم في كلّ ما يجوز فيه ب

 8المساواة و المؤاساة ...

که مراعات حقّ برادران  -خدايت بیامرزاد -بدان«: ع»امام رضا 

واجب و الزم است ... و آنان دژهاى شمايند که در سختیهاى دنیا و 

د، مكنی بريد ... از يارى کردن به آنان خوددارىآخرت به آنها پناه مى

و در اين راه از بذل مال و جان دريغ مداريد، و رو به خداى بزرگ 

کنید و به دعا کردن در حقّ ايشان بپردازيد، و در هر چه مواسات و 

 مساوات روا است با ايشان به مساوات و مواسات رفتار کنید.

قال عليّ بن شعيب: دخلت على أبي  -«ع»اإلمام الرّضا  9

قال لي: يا عليّ! من أحسن النّاس معاشا؟ ف« ع»الحسن الرّضا 

                                                           
 .227 -226/ 71« بحار(.» 2)  8
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يا عليّ! من حسن «: ع»قلت: أنت يا سيّدي أعلم به منّي فقال 

 9معاش غيره في معاشه.

« ع»گويد: بر ابو الحسن الرّضا على بن شعیب مى -«ع»امام رضا 

وارد شدم، او به من فرمود: يا على! زندگى چه کسى از همه نیكوتر 

در اين باره از من داناترى، فرمود: يا  -قاى مناى آ -است؟ گفتم: تو

 على! زندگى کسى که زندگى ديگرى را تأمین کند.

، اي من «و آتوا الزّكاة»قوله عزّ و جلّ: «: ع»اإلمام عسكريّ  11

المال و الجاه و قوّة البدن؛ فمن المال مؤاساة إخوانك 

 11المؤمنين ...

، يعنى از مال و «آتوا الزّکاةو »در باره اين آيه: «: ع»امام عسكرى 

جاه و نیروى بدنى زکات دهید: از مال به مواسات کردن با برادران 

 11مؤمن خود ...*.

 حقوقى عمومى غیر از زکات -أ

جاء رجل إلى النّبیّ «: ع»فیما رواه اإلمام الصّادق  -«ص»النّبیّ  1

 قال:« ص»

                                                           
 .990«/ تحف العقول(.» 1)  3

 .228/ 71« بحار(.» 2)  10
 .686 -682، ص 6. ترجمه الحیاةج  11
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نعم، على  يا رسول اللَّه! أ في المال حقّ سوى الزّكاة؟ قال:

المسلم أن يطعم الجائع إذا سأله، و يكسو العاري إذا سأله. 

 12قال: إنّه يخاف أن يكون كاذبا. قال: أ فال يخاف صدقه؟.

« ص»مردى نزد پیغمبر «: ع»به روايت امام صادق  -«ص»پیامبر 

آمد و گفت: يا رسول اللَّه! آيا در مال حقّى پرداختنى جز زکات 

ى، بر مسلمان واجب است که گرسنه را هر وجود دارد؟ فرمود: آر

گاه درخواست خوراك کرد سیر کند، و برهنه را چون جامه خواست 

بپوشاند. )مرد( گفت: بیم آن دارد که سائل دروغ بگويد؟ فرمود: چرا 

 از راست گفتن سائل بیم ندارد؟

، عن آبائه، عن أمير «ع»فيما رواه اإلمام الرّضا  -«ص»النّبيّ  2

عليّ بن أبي طالب: قيل: يا نبيّ اللَّه! أ في المال حقّ  المؤمنين

سوى الزّكاة؟ قال: نعم، برّ الرّحم إذا أدبرت، وصلة الجار 

 13المسلم، فما أقرّ بي من بات شبعان و جاره المسلم جائع ...

، از پدرانش، از امیر المؤمنین «ع»به روايت امام رضا  -«ص»پیامبر 

پرسید که يا نبىّ اللَّه! آيا بر مال حقّى  کسى«: ع»علىّ بن ابى طالب 

جز زکات هست؟ فرمود: آرى، صله رحم کردن به خويشاوندى که 

                                                           
 «.جامع االخبار» ؛ از کتاب161/ 71« بحار(.» 9)  12
 .191/ 2شیخ طوسى « امالى(.» 1)  19
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به او پشت کرده است، و به زندگى همسايه مسلمان رسیدگى کردن؛ 

اش سیر به خواب رود، به پیامبرى هر کس با گرسنه بودن همسايه

 من ايمان نیاورده است ...

لَيْسَ »في المال حقّا سوى الزّكاة. ثمّ قرأ: إنّ «: ص»النّبيّ  3

الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ، وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ 

 14...«.آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ 

در مال حقّى جز زکات وجود دارد، سپس اين آيه را «: ص»پیامبر 

الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ، وَ لكِنَّ  لَیْسَ »خواند: 

 ...«.الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ 

 15زكاة المال، اإلفضال.«: ع»اإلمام علي  4

 زکات مال، بخشندگى است.«: ع»امام على 

 16ران وصلة األرحام.زكاة اليسار، برّ الجي«: ع»اإلمام علي  5

زکات توانگرى )و فراخى روزى(، نیكى کردن به «: ع»امام على 

 همسايگان است و رسیدن به خويشاوندان.

                                                           
 .912/ 8« الغدير(.» 2)  11
 .188«/ مغرر الحك(.» 1)  11
 .188«/ غرر الحكم(.» 2)  16
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 17زكاة النّعم، اصطناع المعروف«: ع»اإلمام علي  6

 زکات نعمتها، نیكى کردن به ديگران است.«: ع»امام على 

اللَّه:  سماعة قال: سألته عن قول -«ع»اإلمام الصّادق  7

؟ فقال: هو ما افترض «الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ ِبهِ أَنْ يُوصَلَ »

اللَّه في المال سوى الزّكاة. و من أدّى ما فرض اللَّه عليه فقد 

 18قضى ما عليه.

در باره « ع»گويد: از آن امام سماعة بن مهران مى -«ع»امام صادق 

رمود: ، ف...« لُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ الَّذِينَ يَصِ»اين آيه پرسیدم: 

مقصود حقّى است که خدا در مال عالوه بر زکات مقرّر داشته است. 

هر کس آنچه را خدا بر او واجب کرده است بپردازد، هر چه را بر 

 عهده داشته به انجام رسانیده است.

ند أبي المفضّل الجعفيّ قال: كنت ع -«ع»اإلمام الصّادق  8

، فسأله رجل: في كم تجب الزّكاة من المال؟ «ع»عبد اللَّه 

فقال له: الزّكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ فقال: أريدهما 

                                                           
 .188«/ غرر الحكم(.» 9)  17
 .208/ 2« تفسیر عیّاشى(.» 1)  18
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أمّا الظاهرة، ففي كلّ ألف، خمسة و عشرون، و »جميعا. فقال: 

 19.«أمّا الباطنة، فال تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك

بودم « ع»گويد: نزد امام صادق فى مىمفضّل جع -«ع»امام صادق 

که مردى از او پرسید: بر چه اندازه مال زکات واجب است؟ فرمود: 

)غیر رسمى( « زکات باطنه»)رسمى( يا « زکات ظاهره»مقصودت 

زکات رسمى، در هر »است؟ گفت: هر دو را منظور دارم. فرمود: 

ز و زکات غیر رسمى، آن است که ا 20هزارى بیست و پنج است،

 .«برادرت آنچه را که بیش از خود تو به آن نیازمند است دريغ مدارى

ء سوى الزّكاة، فتقرّبوا إلى المعروف شي«: ع»اإلمام الصّادق  9

 21اللَّه عزّ و جلّ، بالبرّ و صلة الرّحم.

کار خیر )نیكى در حق کسى(، چیزى جز زکات «: ع»امام صادق 

داشتن رابطه خويشاوندى است، پس با نیكوکارى و صله رحم )نگاه 

 و رسیدگى به معیشت خويشان(، به خداوند تقرّب جويید!

عن أبي بصير قال: كنا عند أبي عبد  -«ع»اإلمام الصّادق  11

و معنا بعض أصحاب األموال، فذكروا الزّكاة، فقال أبو « ع»اللَّه 

                                                           
 .100/ 9« کافى(.» 1)  13
، به کتابهاى فقهى مراجعه «زکات رسمى» (، براى تفصیل10/ 1(. يعنى: يك چهلم) 2)  20

 شود.
 .27/ 1« کافى(.» 9)  21
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إنّ الزّكاة ليس يحمد بها صاحبها، و إنّما هو «: ع»عبد اللَّه 

اهر، إنّما حقن بها دمه و يسمّى بها مسلما، و لو لم ء ظشي

يؤدّها لم تقبل له صالة. و إنّ عليكم في أموالكم غير الزّكاة 

فقلت: أصلحك اللَّه! و ما علينا في أموالنا غير الزّكاة؟ فقال: 

لَّذِينَ وَ ا»سبحان اللَّه! أ ما تسمع اللَّه عزّ و جلّ يقول في كتابه: 

؟ قال: قلت فما *«حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ  فِي أَمْوالِهِمْ 

ء يعمله الرّجل في ذا الحقّ المعلوم الّذي علينا؟ قال: هو الشي

قلّ أو  -ماله، يعطيه في اليوم، أو في الجمعة، أو في الشّهر

و يمنعون »غير أنّه يدوم عليه. و قوله عزّ و جلّ:  -كثر

ض يقرضه، و المعروف يصطنعه، و متاع ، قال: هو القر«الماعون

البيت يعيره، و منه الزّكاة. فقلت له: إنّ لنا جيرانا إذا أعرناهم 

متاعنا كسروه و أفسدوه، فعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال: ال، 

ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك. قال: قلت له: 

ال: ؟ ق«ناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراًحُبِّهِ مِسْكِي وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى»

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ »ليس من الزّكاة. قلت: قوله عزّ و جلّ: 

؟ قال: ليس من الزّكاة. قال: «بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عاَلنِيَةً

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ، وَ إِنْ »فقلت: قوله عزّ و جلّ: 
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؟ قال: ليس من الزّكاة، «تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ 

 22و صلتك قرابتك ليس من الزّكاة.

بوديم و « ع»گويد: نزد امام صادق ابو بصیر مى -«ع»امام صادق 

بعضى از مالداران نیز در میان ما بودند که سخن از زکات به میان 

یست که زکات دهنده بدان ستايش زکات چیزى ن»آمد، فرمود: 

 شود،اى رسمى است؛ که خون او به آن حفظ مىشود، بلكه وظیفه

شود، و اگر آن را نامیده مى« مسلمان»و با پرداخت آن، شخص 

نپردازد، نمازش پذيرفته نیست. و بدانید که در اموال شما حقّى ادا 

 د! چهخدا شما را سالمت دار 29گفتم:«. کردنى جز زکات نیز هست

سبحان اللَّه! آيا »حقّى جز زکات بر ما واجب است؟ فرمود: 

وَ الَّذِينَ فِی أَمْوالِهِمْ »اى که خداوند در کتابش فرموده است: نشنیده

گفتم: اين حقّ معلومى که بر *« حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ 

 عهده ماست چیست؟ فرمود:

اين حقّى است که هر کس بايد از مال خود روزانه، يا در روز جمعه، »

بپردازد ولى بر آن مداومت کند. نیز اين  -کم باشد يا زياد -يا ماهانه

منظور پولى است که به « وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ »فرموده خداى بزرگ: 

، دنیازمندى وام دهد، يا کار نیكى است که در حقّ او به انجام رسان
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يا اسباب و وسائل خانه است که به او به عاريت دهد، و زکات نیز از 

گفتم: ما همسايگانى داريم که چون چیزى به «. اين جمله است

سازند، اگر از عاريه شكنند و تباه مىايشان عاريه بدهیم، آن را مى

ايم؟ دادن به چنین کسان خوددارى کنیم مرتكب گناهى شده

ن گفتم: منظور از اي«. شد بر شما گناهى نیستاگر چنین با»فرمود: 

حُبِّهِ مِسْكِیناً وَ يَتِیماً وَ أَسِیراً*  وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى»آيه چیست: 

ود: ؟. فرم«دهندبه دوستى او )خدا(، مسكین و يتیم و اسیر را غذا مى

هُمْ الَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْو»گفتم: اين آيه چه؟: «. اين زکات نیست»

بِاللَّیْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عاَلنِیَةً کسانى که اموال خود را در شب و روز 

اه آنگ«. از زکات نیست»فرمود: « کنند؟و در آشكار و نهان انفاق مى

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِیَ، وَ إِنْ تُخْفُوها وَ »از اين آيه پرسیدم: 

اگر آشكارا خیرات کنید، بسیار خوب  فَهُوَ خَیْرٌ لَكُمْ  تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ

است، و اگر در نهانى )هداياى خود را( به تهیدستان برسانید، اين 

از زکات نیست، و صله رحم به جا »فرمود: «. براى شما بهتر است

 «.آوردن براى خويشان خود، از زکات نیست
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قلت له: هل على الوليد بن أبان قال:  -«ع»اإلمام الرّضا  11

وَ »الزّكاة؟ قال: نعم، أين ما قال اللَّه:  الرّجل في ماله سوى

 24...«.الَّذِينَ يَصِلُونَ 

پرسیدم که « ع»گويد: از آن امام ولید بن ابان مى -«ع»امام رضا 

آيا بر عهده شخص در مال خود جز زکات چیزى هست؟ فرمود: 

 ...«.الَّذِينَ يَصِلُونَ وَ »آرى، در آنجا که خدا فرموده است: »

، أي «وَ آتُوا الزَّكاةَ»قوله عزّ و جلّ: «: ع»اإلمام العسكري  12

 25من المال و الجاه و قوّة البدن، فمن المال مؤاساة إخوانك ...

وَ آتُوا الزَّکاةَ زکات را »اين فرموده خداوند: «: ع»امام عسكرى 

روى بدنى، و زکات ، يعنى از مال و مقام اجتماعى، و نی«بپردازيد

 مالى، پرداختن )بخشى( از مال و مواسات با برادران است ...

 «حقّ معلوم» -ب

في حديث: ... لكنّ اللَّه عزّ و جلّ فرض  -«ع»اإلمام الصّادق  13

 وَ الَّذِينَ »في أموال األغنياء حقوقا غير الزّكاة، فقال عزّ و جلّ: 

، فالحقّ المعلوم غير الزّكاة، و «ائِلِفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّ
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ء يفرضه الرّجل على نفسه في ماله، يجب عليه أن هو شي

يفرضه على قدر طاقته و سعة ماله، فيؤدّي الّذي فرض على 

نفسه، إن شاء في كلّ يوم، و إن شاء في كلّ جمعة، و إن شاء 

للَّهَ قَرْضًا أَقْرَضُوا ا»في كلّ شهر. و قد قال اللَّه عزّ و جلّ أيضا: 

وَ »، و هذا غير الزّكاة. و قد قال اللَّه عزّ و جلّ أيضا: «حَسَناً

، و الماعون أيضا، و هو «أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَالنِيَةً

القرض يقرضه، و المتاع يعيره، و المعروف يصنعه، و ممّا فرض 

ة، قوله عزّ و جلّ: اللَّه عزّ و جلّ أيضا في المال من غير الزّكا

و من أدّى ما فرض «. الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ »

اللَّه عليه، فقد قضى ما عليه، و أدّى شكر ما أنعم اللَّه عليه 

في ماله، إذا هو حمده على ما أنعم اللَّه عليه فيه، ممّا فضّله 

اء ما فرض اللَّه عزّ و به من السّعة على غيره، و لما وفّقه ألد

 26جلّ عليه و أعانه عليه.

خداوند بزرگ در اموال توانگران حقوقى غیر از «: ... ع»امام صادق 

زکات قرار داده و فرموده است: وَ الَّذِينَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ 

، پس حقّ معلوم، چیزى جز زکات است، و آن مقدارى است لِلسَّائِلِ

دارد، و الزم است در ر خود پرداختن آن را مقرّر مىکه هر کس ب
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حدود توانايى و قدرت مالى او باشد؛ و آن را هر طور خواست: روزانه 

پردازد. نیز خداى بزرگ فرموده است: أَقْرَضُوا يا هفتگى يا ماهانه مى

اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً به خدا وام دهید، وام دادنى نیكو )و بدون سود(؛ 

 غیر زکات است. همچنین خداى بزرگ فرموده است: ينفقون اين نیز

« ماعون»مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَالنِیَةً، و همچنین )غیر از زکات( است 

دهد، يا کاال و که عبارت از وامى است که انسان به ديگرى مى

گذارد، و نیكیى اى است که به عاريت در اختیار کسى مىوسیله

کند. و از جمله واجبهاى الهى در مال ديگرى مى است که در حقّ 

غیر از زکات اين فرموده خداوند متعال است: الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ 

. هر کس که آنچه را خدا بر او واجب کرده است ادا اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ 

کند، وظیفه خويش را به انجام رسانیده است، و شكر نعمتى را که 

ز لحاظ مال به او ارزانى داشته گزارده است، چه در اين خداوند ا

سپاس گفته است، يعنى  صورت، خداوند را بر نعمتى که به او داده

اينكه به او امكاناتى بیش از ديگران داده است، و هم او را موفّق 

 داشته و مدد کرده است تا بتواند وظیفه خويش را ادا کند.

حقّ »و احاديث رسیده در خصوص بنگريد! ظاهر آشكار از اخبار 

چیزى جز زکات  -از جهات مختلف -، آن است که اين حق«معلوم

شود که مالشان به حدّ نصاب کسانى را شامل مى -از جمله -است، و

ا و هنرسیده است، يا اصال مال زکاتى ندارند؛ همچنین ديگر هزينه
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کمكهايى را که در اين حديث صادقى ذکر آنها گذشت شامل 

، پرداخت و کمكى است عام، به «حقّ معلوم»شود. بنا بر اين، مى

منظور برآورده شدن نیازمنديهاى گوناگون افراد در همه صورتها و 

اشكال آن در زندگى، بدين گونه نیازهاى تازه و وسائل نو، و امكانات 

مربوط به بهداشت، و آموزش و پرورش، و ايجاد کار، و امكانات 

 گیرد.فرهنگ را در بر مىاستراحتى، و گسترش 

 به اندازه توانايى -ج

الحق المعلوم ليس من الزّكاة، هو «: ع»اإلمام الصّادق  14

ء تخرجه من مالك، إن شئت كلّ جمعة، و إن شئت كلّ الشّي

وَ إِنْ »شهر. و لكلّ ذي فضل فضله. و قول اللَّه عزّ و جلّ: 

، ليس هو من الزّكاة. و «يْرٌ لَكُمْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَ

الماعون ليس من الزّكاة، هو المعروف يصنعه، و القرض يقرضه، 

و متاع البيت يعيره. و صلة قرابتك ليس من الزّكاة. و قال اللَّه 

، فالحقّ المعلوم «وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ »عزّ و جلّ: 

يفرضه الرّجل على نفسه، أنّه في ماله  ءغير الزّكاة، و هو الشي

 27و نفسه، يجب ان يفرضه على قدر طاقته و وسعه.
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از زکات نیست، و آن چیزى است که « حقّ معلوم«: »ع»امام صادق 

جدا  -اگر خواسته باشى در روز جمعه يا در هر ماه -از مال خود

إِنْ  وَ »اى را فضیلتى است. و اين آيه نیز کنى. و هر دست دهندهمى

« ماعون»از زکات نیست. و « تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَكُمْ 

ا دهد، ياز زکات نیست، بلكه کار نیكى است که شخص انجام مى

وام دادن به ديگرى است، يا کااليى از خانه را به همسايگان و ديگران 

وده است: وَ دادن. صله رحم نیز از زکات نیست. خداوند بزرگ فرم

، پس حقّ معلوم غیر از زکات است، و الَّذِينَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ 

دارد که براى آن مال يا کمكى است که خود شخص بر خود الزم مى

فرد يا جامعه انجام دهد؛ و واجب است که اندازه آن را در خور 

 توانايى و گشايش زندگى خويش تعیین کند.

سئل عن قول اللَّه عزّ و جلّ: فِي  -«ع»ادق اإلمام الصّ 15

ء سوى ؟ قال: هذا شيأَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ

ء يجب أن يفرضه علي نفسه كلّ يوم، أو كلّ الزّكاة، و هو شي

 28جمعة، أو كلّ شهر، أو كلّ سنة.

حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَ  در باره اين آيه: فِی أَمْوالِهِمْ -«ع»امام صادق 

، پرسیدند، فرمود: اين چیزى جدا از زکات است، و بايد هر الْمَحْرُومِ 
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کس پرداخت آن را به صورت روزانه يا هفتگى يا ماهانه يا ساالنه 

 براى خويش مقرّر دارد.

 تقويت اقتصادى مستضعفان -د

نصاريّ قال: القاسم بن عبد الرّحمن األ -«ع»اإلمام الباقر  16

يقول: إنّ رجال جاء إلى عليّ بن « ع»جعفر  -سمعت أبا

فقال له: أخبرني عن قول اللَّه عزّ و جلّ: ... فِي « ع»الحسين 

، ما هذا الحقّ المعلوم؟ أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ 

ه يخرجء الحقّ المعلوم، الشّي«: ع»فقال له عليّ بن الحسين 

من ماله ليس من الزّكاة و ال من الصّدقة المفروضتين. قال: 

فإذا لم يكن من الزّكاة و ال من الصّدقه فما هو؟ فقال: هو 

ء يخرجه الرّجل من ماله، إن شاء أكثر و إن شاء أقلّ، الشي

على قدر ما يملك. فقال الرّجل: فما يصنع به؟ فقال: يصل به 

يحمل به كلّا، أو يصل به أخا له في رحما، و يقوّي به ضعيفا، و 

اللَّه، أو لنائبة تنوبه. فقال الرّجل: اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ 

 29.رِسالَتَهُ 
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گويد: از امام باقر قاسم بن عبد الرّحمان انصارى مى -«ع»امام باقر 

آمد و « ع»مردى نزد علىّ بن الحسین »فرمود: شنیدم که مى« ع»

، در اين آيه: فِی أَمْوالِهِمْ «حق معلوم»، منظور از گفت: به من بگو

، چیست؟ فرمود: حقّ معلوم بخشى حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ

است که آن را از مال  -90جز زکات و صدقه واجب -از مال شخص

 مرد گفت:«. گذاردخود کنار مى

دارى است که مق»اگر از زکات و صدقه نباشد، پس چیست؟ فرمود: 

 اىگذارد، خواه زياد باشد يا کم، به اندازهشخص از مال خود کنار مى

مرد پرسید: انسان با آن چه بايد بكند؟ «. که توانايى اداى آن را دارد

ار پردازد، بکند، به تقويت ضعیفى مىبا آن صله رحم مى»فرمود: 

رادرى کمك دارد، يا در راه خدا به بکسى بر مىاى را از دوشهزينه

خدا خود »پس آن مرد گفت: «. رهاندکند، و او را از مشكلى مىمى

 «.داند که رسالت خويش را در کجا قرار دهدبهتر مى

 زکات غیر رسمى، افزونتر -ه

                                                           
، خمس است. صدقه، مالى يا چیزى است که شخص از روى «صدقه واجب» (. مقصود از2)  90

در « صدقه» دهد، فقط به قصد ثواب، نه عنوانى ديگر؛ و مراد ازاخالص براى خدا مى صدق و

همان مال يا چیزى است که از روى  -در واقع -«صدقه» اينجا، صدقه اصطالحى نیست. و

فهمند، مخالف مى« صدقه» داده شود، آنچه اغلب مردم از واژه -و با احترام -صدق و اخالص

 نى اسالمى آن است.تربیت روحى و مفهوم دي
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أ ترون أنّما في المال )مال( الزّكاة «: ع»اإلمام الصّادق  17

ه طي منوحدها؟ ما فرض اللَّه في المال من غير الزّكاة أكثر، تع

 31القرابة، و المعترض لك ممّن يسألك.

کنید که از مال تنها زکات بايد چنان تصوّر مى«: ع»امام صادق 

جز ب -پرداخته شود؟ آنچه خداوند براى بخشیدن به ديگران در مال

بیشتر است که بايد به خويشان « زکات»قرار داده است از  -زکات

 کنند داده شود.مىفقیر و کسانى که در راه از تو چیزى طلب 

 زکات غیر رسمى، بدون حدّى معیّن -و

في قول اللَّه عزّ و جلّ: وَ الَّذِينَ فِي  -«ع»اإلمام الصّادق  18

، أهو سوى الزّكاة؟ أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ

 ففقال: هو الرّجل يؤتيه اللَّه الثّروة من المال، فيخرج منه األل

و األلفين و الثاّلثة آالف، و األقلّ و األكثر، فيصل به رحمه، و 

 32يحمل به الكلّ عن قومه.

در باره اين آيه: و الَّذِينَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ*  -«ع»امام صادق 

، پرسیدند که آيا چیزى جز زکات است؟ فرمود: لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ 

دهد، او هزار يا دو يا سه هزار از آن مالى مى خداوند به مرد ثروت و
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ند، کگذارد، و با آن صله رحم مىمال يا بیشتر يا کمتر را کنار مى

 دارد. )اين است معناى آيه(.يا بار خرج را از دوش خويشان بر مى

 نیازى اداره کندمقدارى که زندگى بینوايان را با بى -ز

اإلمام الصّادق: إنّ اللَّه عزّ و فيما رواه  -«ع»اإلمام علي  19

جلّ فرض على أغنياء النّاس في أموالهم، قدر الّذي يسع 

فقراءهم، فإن ضاع الفقير، أو أجهد، أو عري، فبما يمنع الغنيّ، 

فإنّ اللَّه محاسب األغنياء في ذلك يوم القيامة، و معذّبهم به 

 33خ ل( عذابا أليما. -)بها

خداى بزرگ، در اموال «: ع»م صادق به روايت اما -«ع»امام على 

توانگران مقدارى معیّن کرده است که زندگى بینوايان را اداره کند؛ 

پس اگر فقیرى نابسامان ماند، يا به سختى افتاد، يا پوشاك درستى 

نداشت )يا سرپناهى نیافت، يا همسرى نگرفت ...( سبب آن 

ثروتمندان خوددارى ثروتمند از دادن حقّ اوست. و خداوند حساب 

رسد، و به سبب آن با عذابى دردناك را در روز قیامت از اين بابت مى

 91کند.عذابشان مى
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اهالى شهرها و روستاها و مسئولیت هر يك از آنان نسبت به  -ح

 يك ديگر

فيما رواه اإلمام الباقر: ما آمن بي من بات  -«ص»النّبيّ  21

بيت فيهم جائع، شبعان و جاره جائع. قال: و ما من أهل قرية ي

 35ينظر اللَّه إليهم يوم القيامة.

آن کس که سیر بخوابد در «: ع»به روايت امام باقر  -«ص»پیامبر 

اش گرسنه باشد، به من ايمان نیاورده است حالى که همسايه

فرمود: خداوند در روز رستاخیز به «( ص»)همچنین پیامبر اکرم 

بسر آورد، به نظر مردم هر آبادى که کسى شب را گرسنه در آن 

 رحمت نگاه نخواهد کرد.

من بات شبعانا و بحضرته مؤمن جائع «: ع»اإلمام السّجّاد  21

مالئكتي أشهدكم على هذا العبد، »طاو، قال اللَّه عزّ و جلّ: 

إنّي قد أمرته فعصانى و أطاع غيري، و وكلته إلى عمله، و 

 36«.عزّتي و جاللي ال غفرت له أبدا

هر کس سیر به خواب رود و در دسترس او مؤمنى «: ع»امام سجّاد 

اى فرشتگانم! شما را بر اين »فرمايد: گرسنه باشد، خداى بزرگ مى
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گیرم، من به او فرمان دادم )که گرسنه را سیر کند(، بنده گواه مى

فرمان مرا نشنید و به فرمانبردارى از ديگرى )نفس، شیطان ...( 

عملش واگذار کردم؛ به عزّت و جاللم سوگند که  پرداخت، او را به

 «.هرگز او را نخواهم بخشید

 راستگويى محرومان و بیمناکى از آن -ط

جاء رجل إلى «: ع»فيما رواه اإلمام الصّادق  -«ص»النّبيّ  22

قال، يا رسول اللَّه! أ في المال حقّ سوى الزّكاة؟ « ع»النّبيّ 

لجائع إذا سأله، و يكسو قال: نعم، على المسلم أن يطعم ا

العاري إذا سأله. قال: إنّه يخاف أن يكون كاذبا، قال: أ فال 

 37يخاف صدقه؟

« ص»مردى نزد پیامبر «: ع»به روايت امام صادق  -«ص»پیامبر 

آمد و گفت: يا رسول اللَّه! آيا در مال حقّى جز زکات وجود دارد؟ 

ون از او خوراك آرى، بر مسلمان واجب است که گرسنه را چ»فرمود: 

مرد «. بخواهد سیر کند، و برهنه را چون از او جامه بخواهد بپوشاند

گفت: ممكن است بیم آن داشته باشد که آن شخص دروغ بگويد. 

 .«آيا از راست گفتن او بیمى ندارد؟»در پاسخ او فرمود: « ص»پیامبر 
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 خطر ترك اداى حقوق -ى

عمة على خطر، إنّه يجب إنّ صاحب النّ «: ... ع»اإلمام الرّضا  23

عليه حقوق اللَّه فيها؛ و اللَّه إنّه لتكون عليّ النّعم من اللَّه عزّ 

حتّى أخرج من  -حرّك يده -و جلّ، فما أزال منها على و جل

 38الحقوق الّتي تجب للَّه عليّ فيها ...

صاحب نعمت در خطر است، پرداختن حقوق خدا «: ... ع»امام رضا 

و واجب است؛ به خداى سوگند که خداوند بزرگ در آن نعمت بر ا

 و -دهد؛ و من پیوسته در اين باره بیمناکمنعمتهايى به من مى

تا آنگاه که از عهده حقوقى  -دستش را بنشانه اظهار تأسّف تكان داد

که خدا بر من واجب کرده است درآيم )و آنها را به اهلش برسانم( 

... 

 حجّتى عظیم بر توانگران -يا

يا سدير! ما كثر مال رجل قطّ إلّا «: ع»اإلمام الصّادق  24

عظمت الحجّة للَّه تعالى عليه، فإن قدرتم أن تدفعوها عن 
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أنفسكم فافعلوا! فقال له: يا ابن رسول اللَّه بما ذا؟ قال: بقضاء 

 39حوائج إخوانكم من أموالكم ...

شود مگر اى سدير! مال کسى هرگز افزون نمى«: ع»امام صادق 

 توانید خودآنكه حجّت خداى متعال بر او افزايش يابد، پس اگر مى

آن را بپردازيد، چنین کنید! سدير گفت: اى پسر رسول خدا! چگونه 

 «.با برآوردن نیاز برادرانتان با اموال خود»چنین کنیم؟ فرمود: 

آن کس که از دادن حقوق مالى سرباز زند، نخستین کسى  -يب

 ودشاست که وارد دوزخ مى

، في «ص»عن آبائه: قال رسول اللَّه  -«ع»اإلمام الرّضا  25

أوّل من يدخل النّار: ... و ذو ثروة من المال لم يعط المال 

 41حقّه.

در باره کسانى که « ص»از پدرانش: پیامبر خدا  -«ع»امام رضا 

و توانگرانى که حق »... پیش از همه وارد آتش خواهند شد، فرمود: 

 اند.نیازمندان و ديگر نیازهاى اجتماعى( ادا نكرده مال را )در مورد
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 یفرار از غیر مواس

خصلتان من كانتا فيه، و إلّا فاعزب، ثمّ «: ع»اإلمام الصّادق  8

الصاّلة في مواقيتها و »اعزب، ثمّ اعزب! قيل: و ما هما؟ قال: 

 41«.المحافظة عليها، و المؤاساة

باشد )به او نزديك  دو خصلت است که در هر کس«: ع»امام صادق 

شو(، و گر نه از او دورى جوى، دورى جوى، دورى جوى! گفتند: آن 

 دو خصلت چیست؟ فرمود: مداومت بر نماز بوقت، و مواسات.

 مواسات، وسیله آزمايش )اقتصاد و معیشت( -3

امتحنوا شيعتنا عند ثالث: عند مواقيت «: ع»اإلمام الصّادق  9

؛ و إلى أسرارنا، كيف حفظهم الصاّلة، كيف محافظتهم عليها

لها عند عدوّنا؛ و إلى أموالهم كيف مؤاساتهم إلخوانهم 

 42فيها؟

شیعه ما را با سه چیز امتحان کنید: خواندن نماز «: ع»امام صادق 

بوقت و چگونگى مداومت بر آن، حفظ اسرار ما و چگونگى پنهان 

ش و داشتن آنها از دشمنان ما، و مواسات مالى با برادران خوي

 چگونگى اجراى آن.
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 رسیدگى به همسايگان )اقتصاد و معیشت( 

ما شيعتنا إلّا من اتّقى اللَّه و أطاعه؛ و ما «: ع»اإلمام الباقر  2

كانوا يعرفون إلّا بالتّواضع و التّخشّع، و أداء األمانة، و كثرة ذكر 

 اللَّه، و الصّوم و الصّالة، و البرّ بالوالدين، و تعهّد الجيران من

الفقراء و ذوي المسكنة و الغارمين و األيتام، و صدق الحديث، 

و تالوة القرآن، و كفّ األلسن عن النّاس إلّا من خير؛ و كانوا 

 43أمناء عشائرهم في األشياء.

شیعه ما نیست مگر آن کس که از خدا پروا داشته «: ع»امام باقر 

وان تعمال مىباشد و اطاعت او کند؛ شیعه ما را فقط با اين صفات و ا

 شناخت:

ذکر خدا بسیار گفتن )و بسیار  -امانتدارى، -افتادگى، -فروتنى، -

نیكى کردن به پدر  -نماز خواندن، -روزه گرفتن، -به ياد خدا بودن(،

 -رسیدگى به همسايگان کمبوددار، و نادار، و وامدار، و يتیم، -و مادر،

ر و د -نكردن، جز به نیكى از مردم ياد -تالوت قرآن، -راستگويى،

 محیط خود امین ديگران بودن.

چگونه مؤمن است کسی که میبیند برادر مؤمنش کمرش شكسته 

أَرْبَعَةٌ مِنْ قَوَاصِمِ الظَّهْرِ إِمَامٌ  ولی کمك نمیكند: َ قَالَ الرَّسُولُ ص
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ونُهُ وَ فَقْرٌ لَا يَعْصِی اللَّهَ وَ يُطَاعُ أَمْرُهُ وَ زَوْجَةٌ يَحْفَظُهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ تَخُ

 11يَجِدُ صَاحِبُهُ لَهُ مُدَاوِياً وَ جَارُ سَوْءٍ فِی دَارِ مُقَامٍ.

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَدْنَى حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَى أَخِیهِ قَالَ أَنْ لَا يَسْتَأْثِرَ 

 عَلَیْهِ بِمَا هُوَ أَحْوَجُ إِلَیْهِ مِنْهُ.

 11تَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ بِمُوَاسَاةِ إِخْوَانِكُمْ. عوَ قَالَ أَيْضاً 

 مواسات مالى )اقتصاد و معیشت(

«: ع»قال راوي الحديث: قلت ألبي جعفر  -«ع»اإلمام الباقر  3

جعلت فداك! إنّ الشّيعة عندنا كثير، فقال: ]ف[ هل يعطف 

ء؟ و الغنيّ على الفقير؟ و هل يتجاوز المحسن عن المسي

؟ فقلت: ال. فقال: ليس هؤالء شيعة، الشّيعة من يفعل يتواسون

 46هذا.

« ع»گويد: به ابو جعفر )امام باقر( راوى حديث مى -«ع»امام باقر 

گفتم: فدايت شوم! شیعیان در نزد ما فراوانند. فرمود: آيا ثروتمندان 

يا کنند؟ و آتوجّهى به فقیران دارند؟ آيا نیكان خطاکاران را عفو مى
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سازند؟ گفتم: نه، فرمود: آنان را در دارايى خود شريك مىيك ديگر 

 شیعه نیستند. شیعه کسانیند که اين رفتار را داشته باشند.

 انفاق دوستى )اقتصاد و معیشت(

في خطابه لرجل فخر على آخر بأنّه من  -«ع»اإلمام الباقر  4

شيعة آل محمّد الطّيّبين: ... أمالك معك تنفقه على نفسك 

ك، أم تنفقه على إخوانك المؤمنين؟ قال: بل أنفقه أحبّ إلي

على نفسي. قال: فلست من شيعتنا، فإنّنا نحن ما ننفق على 

المنتحلين من إخواننا أحبّ إلينا، و لكن قل: أنا من محبّيكم، 

 47و من الرّاجين النّجاة بمحبّتكم.

در خطاب به مردى که بر ديگرى فخر کرده بود، که  -«ع»امام باقر 

است: آيا بیشتر دوست دارى « ص»شیعیان خاندان پاك محمّد از 

که مالت را خرج خود کنى يا به برادران دينى خود ببخشى؟ گفت: 

دوست دارم که به مصرف خود برسانم. فرمود: پس تو از شیعیان ما 

نیستى. ما آن مال را که به برادران دينى ببخشیم دوستتر داريم؛ تو 

ايم، و از کسانى که امیدوارم با محبّت بگو: من از دوستداران شم

 شما نجات پیدا کنم.
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 ديدارها و پیوندها )اقتصاد و معیشت(

محمّد بن عجالن قال: كنت عند أبي  -«ع»اإلمام الصّادق  5

، فدخل رجل فسلّم، فسأله: كيف من خلّفت «ص»عبد اللَّه 

من إخوانك؟ ... فأحسن الثّناء و زكّى و أطرى، فقال له: كيف 

ادة أغنيائهم على فقرائهم؟ فقال: قليلة. قال: و كيف عي

مشاهدة أغنيائهم لفقرائهم؟ قال: قليلة. قال: فكيف صلة 

أغنيائهم لفقرائهم في ذات أيديهم؟ فقال: إنّك لتذكر أخالقا 

قلّ ما هي فيمن عندنا. قال: فقال: فكيف تزعم هؤالء أنّهم 

 48شيعة؟

يد: در نزد ابو عبد اللَّه گومحمّد بن عجالن مى -«ع»امام صادق 

بودم، مردى در آمد و سالم کرد؛ پس )از شنیدن « ع»)امام صادق( 

چگونه  -در محل -جواب سالم(، امام از او پرسید: حال برادرانت

است؟ ... آن مرد آنان را ستود و بسیار ستايش کرد. امام فرمود: خیر 

ت. اس رسانى ثروتمندانشان به فقیران چگونه است؟ گفت: اندك

فرمود: رفتن ثروتمندان به ديدار فقیران چگونه است؟ گفت: اندك 

است. فرمود: کمك مالى مالداران به فقیران از چه قرار است؟ آن 
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پرسید که در نزد ماها کمتر مرد گفت: شما از اخالق و آدابى مى

 اند؟پندارند که شیعهشود. امام فرمود: پس آنان چگونه مىيافت مى

 منظور برخوردارى ديگران )اقتصاد و معيشت(قناعت، به 

فيما خاطب به الشّيعة: ... و إنّ أغنياءكم  -«ع»اإلمام الباقر  6

 49ألهل القناعة ...

در خطاب به شیعیان: ... ثروتمندان شما بايد اهل  -«ع»امام باقر 

 قناعت باشند ...

و مواسات )اقتصاد و معیشت( ورع = زهد = « ع»واليت اهل بیت 

 کفاف

يا ابن جندب! بلّغ معاشر شيعتنا و قل «: ... ع»اإلمام الصّادق 

لهم: ال تذهبنّ بكم المذاهب، فو اللَّه ال تنال واليتنا إلّا بالورع، 

و االجتهاد في الدّنيا؛ و مواساة اإلخوان في اللَّه. و ليس من 

 51شيعتنا من يظلم النّاس.

ن ما اين سخن را ابالغ اى ابن جندب! به شیعیا«: ... ع»امام صادق 

 کن و بگو:
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روشهاى گوناگون و نادرست مداشته باشید؛ به خدا سوگند که به 

ما جز با ورع و پرهیزگارى، و تالش کردن )براى کارهاى « واليت»

توان دست يافت. خیر( در دنیا، و مواسات با برادران براى خدا، نمى

 و هر کس به مردمان ستم کند از شیعیان ما نیست.

 مواسات و ايمان واقعی

من واسى الفقير «: ص»قال رسول اللَّه «: ع»اإلمام الصّادق 

 51من ماله، و أنصف النّاس من نفسه، فذلك المؤمن حقّا.

آن کس که فقیر را در »فرمود: « ص»پیامبر خدا «: ع»امام صادق 

مال خويش شريك قرار دهد، و با مردم با انصاف رفتار کند، مؤمن 

 «.واقعى است

 مواسات، عمل صالح

وَ عَمِلُوا »في تفسير قوله تعالى:  -«ع»اإلمام الصّادق  8

 52، قال: يعني بمؤاساة اإلخوان.«العصر»، من سورة «الصَّالِحاتِ

و عملوا الصّالحات و کارهاى »در تفسیر اين آيه:  -«ع»امام صادق 

يعنى از راه مواسات با »، فرمود: «عصر»، از سوره «نیكو کردند

 «.ادرانبر
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 مواسات، رشد عقلى

ء أحدكم إلى أخيه، فيدخل يده أ يجي«: ع»اإلمام الباقر  7

في كيسه فيأخذ حاجته فال يدفعه؟ قال الرّاوي: فقلت: ما 

ء إذا. قلت: فالهالك إذا؟ فقال: أعرف ذلك فينا. فقال: فال شي

 53إنّ القوم لم يعطوا أحالمهم بعد؟

کسى از شما نزد برادرش بیايد و  آيا چنین هست که«: ع»امام باقر 

دست خود را در جیب او برد و نیاز خود را بردارد، و آن کس او را 

گويد گفتم: در میان خود از اين کار باز ندارد؟ راوى حديث مى

شناسم. فرمود: در اين صورت )از اخالق دينى( چنین کسى را نمى

ين مود: اخبرى نیست. گفتم: پس با اين وضع همه هالك شديم؟ فر

 اند.جماعت )شیعه( هنوز به رشد عقلى )الزم( دست نیافته

فهماند که مواسات اقتصادى و معیشتى، * اين تعلیم بزرگ به ما مى

از آثار رشد عقلى و تكامل اجتماعى انسان و تعالى جامعه مردمى 

است؛ نیز تحقّق يافتن جامعه قرآنى در گرو عملى شدن اصل 

 11مواسات است.
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 از درخواستجلوگیری 

ال يكلّف المرء أخاه الطّلب إليه، إذا عرف «: ع»اإلمام على 

 55حاجته.

کسى که از نیازمندى برادر خود آگاه باشد، نبايد او «: ع»امام على 

را به درخواست کردن وادار کند )بلكه بايد پیش از درخواست نیاز 

 16او را برآورد(.

 «ايثار مالى»برادرى و 

أبان بن تغلب قال: ... سألته فقلت:  -«ع»اإلمام الصّادق  6

يا أبان! »... أخبرني عن حقّ المؤمن على المؤمن؟ فقال: 

يا »، ثم نظر إليّ فرأى ما دخلني فقال: «تقاسمه شطر مالك؟

أبان! أما تعلم أنّ اللَّه عزّ و جلّ، قد ذكر المؤثرين على 

ته سمأمّا إذا أنت قا»، قلت: بلى جعلت فداك! فقال: «أنفسهم؟

فلم تؤثره بعد، إنّما أنت و هو سواء. إنّما تؤثره إذا أنت أعطيته 

 57«.من النّصف اآلخر

گويد ... از آن امام پرسیدم: از ابان بن تغلب مى -«ع»امام صادق 

؛ «اى ابان! مالت را با او نصف کن!»حقّ مؤمن مرا آگاه ساز! فرمود: 
                                                           

 ) جلد ششم(.12، از باب 10؛ نیز فصل 71«/ تحف العقول(.» 1)  11
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به من دست سپس به من نگاه کرد و چون دريافت که چه حالى 

اى ابان! آيا از آن آگاه نیستى که خداى بزرگ »داده است فرمود: 

کنند چه فرموده در باره کسانى که ايثار )از خود گذشتگى( مى

هنگامى که مالت را »، گفتم: فدايت شوم، چرا. آنگاه فرمود: «است؟

اى، بلكه تو و او با يك ديگر برابريد. با او نصف کنى، ايثار نكرده

 18.«اى که از نصف ديگر مال نیز به او ببخشىمى ايثار کردههنگا

 امام سجاد و مؤاسات

 رسیده« صلوات شعبانیّه»، در «ع»از امام علىّ بن الحسین سجّاد 

 است:

و ارزقنی مؤاساة من قتّرت علیه من رزقك، بما وسّعت علیّ من »... 

 ... 13فضلك

اى، در آن دادهبه من توفیق ده، تا کسانى را که روزى کمترى  -

..«. .اى، سهیم سازم و بهرى را به آنان دهم بیشتر که بهره من کرده

پس کسى که روزيى وسیع دارد، بايد نسبت به کسانى که با تنگى 

داشته باشد، يعنى بهرى و « مؤاسات»و سختى رو به رو هستند، 

 60بخشى از مال و امكانات خود را به آنان ببخشد
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 وسعت خانه 

ز احاديث نبوى، بزرگى و وسعت خانه مورد ستايش قرار در برخى ا

 گرفته و از اسباب سعادت شمرده شده است

 61من سعادة المسلم، المسكن الواسع

از سعادت مسلمان است داشتن مسكن وسیع(. تفقّه در احاديث  -

 ما را به مسائلى -و جمع بین آنها -و تعالیم دينى و فهم درست آنها

 کند:راهنمايى مى

بزرگى خانه مطلوب و ستوده است، به شرط آنكه از حالل  -يك

 باشد.

 بنا بر احاديثى -اگر از حالل باشد، بسیار بزرگ نخواهد بود، چه -دو

 تواند چنین )بسیار و فراوان( باشد.حالل نمى -که در پیش گذشت

 اى براى دستوسعت خانه زمانى مورد ستايش است که وسیله -سه

ه هدفهاى شايسته خانوادگى و اجتماعى شود، يافتن صاحب خانه ب

همچون برپاداشتن جلساتى آموزنده در آن، به منظورهاى مفید 

براى همه مردم، و اطعام مردم، و گسترش دادن روابط خويشاوندى 

 و انسانى و نظاير اينها.
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ش ستاي وسعت خانه و بزرگى آن، از ديدگاهى ديگر نیز ممكن است

هايى که افرادى چند و شود به خانوادهمىشده باشد؛ و آن مربوط 

دارند، که بايد اطاقها و محل  -از دختر و پسر -فرزندانى متعدّد

هاى آنان جدا باشد )چنان که استراحت و درس خواندن و خوابگاه

(، و در زندگى 62در باره اين امر مهم احاديثى نیز رسیده است

ى اخالقى و روحى و اى تباهیهاخانوادگى آسوده باشند، و از پاره

تربیتى که ممكن است از کوچكى خانه و کمى اطاق و درهم لولیدن 

 افراد پديد آيد جلوگیرى شود.

اى که افرادى چند داشته و اين چگونگى شامل حال هر خانواده

 باز هم با -شود. بنا بر اين، وسعت خانه با اين هدف مهمباشند مى

چیزى است  -جمّل زايدرعايت جوانب اقتصاد و ترك اسراف و ت

هاى بزرگ پسنديده و جدا از مقوله ساختمانهاى تجمّلى و خانه

شود که بايد در مسرفانه، که موجب غصب و کمبود زمینهايى مى

ساختن خانه براى ديگران به کار آيد. ساختمانهاى اشرافى و اسرافى، 

براى نگاهدارى و نظافت و انواع  -هاى بسیار ديگرى نیزبه هزينه

 فرمايد:مى« ع»نیاز دارد، چنان که امام سجّاد  -رسیدگى و آرايه
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من أصاب من الدّنیا أکثر، کان فیها أشدّ فقرا، ألنّه يفتقر إلى النّاس »

 69فی حفظ أمواله، و يفتقر إلى کلّ آلة من آالت الدّنیا

هر کس از مال و منال دنیا بیشتر داشته باشد، نیازمنديهايش  -

زيرا در نگاهدارى اموال خود به مردمان ديگر نیاز بیشتر خواهد شد، 

کند، و همه گونه وسیله از وسايل دنیوى را بايد داشته پیدا مى

 «.باشد

ستايش وسعت خانه، مجوّزى براى پرخرجى ساختمان و  -چهار

آرايش و پیرايش چندان آن و جاه فروشى نخواهد شد، زيرا که 

صورت که باشد ممنوع است؛ و خودنمايى به هر « اسراف»و « اتراف»

تواند داراى وضعیّتى بسیار بسیار ساده بنا بر اين، وسعت خانه مى

 باشد،

وسعت خانه زمانى ستوده است و از اسباب خوشبختى  -پنج

شود، که در میان مردم گروههاى فراوانى بدون پناهگاه محسوب مى

 و بدون داشتن يك وجب زمین ديده نشوند.

خوب است، چرا تنها بايد براى تو باشد نه اگر وسعت خانه  -شش

آفريده خدا و روزيخوار خدا  -مانند تو -براى ديگرى؟ آيا ديگرى

 هاى اسالمىنیست؟ آيا ممكن است اسالم تجويز کند که در جامعه
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هاى بزرگ لذّت ببرند، در حالى که کسانى شمارى از مردم از خانه

هاى خرد با چند خانه نشینى دراز نداشتن خانه و مأوى، يا اجاره

سر عائله در هم بلولند، و از اجحاف مالكان در رنج و عذاب و اضطراب 

 روحى بسر برند، و حتى نتوانند بدرستى به عبادت خويش برسند؟

که گاه براى عملى کردن هدفهاى مشروع و  -وسعت خانه -هفت

 و ترين صورتتواند به سادهمى -شودامور خیريّه مورد نیاز واقع مى

در حدّ مناسب و براى هدفى ارزشى باشد؛ پس اين چگونگى با 

مبارزه معروف اسالم با مصرف آزاد و افراطى، در مورد همه چیز و 

 از جمله خانه و مسكن، منافاتى ندارد.

اگر بزرگى خانه مايه خوشبختى فرد مسلمان است، پس  -هشت

ن اطمینامايه خوشبختى و  -به طريق اولى -داشتن اصل خانه نیز

روحى و حرمت اجتماعى و رفاه خانوادگى او است. پس الزم است 

که حكومت اسالمى مردمان را به اين حقّ مايه خوشبختى برساند، 

و به اجراى عدالت در اين باره بپردازد، و آنچه را که غاصبان و 

اند از ايشان بازستاند و به کسانى که اسرافیان و اترافیان ربوده

 شده است بازگرداند.حقوقشان غصب 
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تكاثر »تواند عملى شود که با و اين امر واجب تنها زمانى مى

 61به صورتى قطعى مبارزه شود.« سكنايى

 محدوديّت در خوردن و آشامیدن:

صرف شدن خوراکیها و نوشیدنیها و موادّ غذايى، بر حسب شرع، از 

ز نها جتواند از آلحاظ کمیّت و کیفیّت محدوديّت دارد، و انسان نمى

روى در هر دو جهت کمى و کیفى مصرف کند، هر با اعتدال و میانه

چند خود مالك آن باشد. و اين اعتدال در مصرف، به اعتبار جسمى 

و روحى براى او خوب و مناسب است، چنان که امام علىّ بن ابى 

 فرمايد:مى« ع»طالب 

 61من اقتصرفی أکله، کثرت صحّته و صلحت فكرته»

خوراك خود کمتر مصرف کند، سالمتى او افزونتر و  هر کس در -

« ع»و امام ابو الحسن علىّ بن موسى الرّضا «. فكر او بازتر خواهد بود

 فرمايد:مى

 66لو أنّ النّاس قصدوا فی المطعم الستقامت أبدانهم»

                                                           
 .233 – 237ص ؛ 1ج. ترجمه الحیاة؛  61
 .288«/ غرر الحكم(» 1)  61
 «.المحاسن» ، از کتاب991/ 66« بحار(» 2)  66



33 
 

روى را پیشه خود سازند، اگر مردمان در مصرف خوراك میانه -

 «.شودبدنهاشان سالم و محكم مى

 -يعنى پرخورى و گرسنگى -و روشن است که دو طرف اندازه میانه

هر دو به حال آدمى زيانبخش است، و مواهب جسمى و روحى او را 

 فرمايد:مى« ع»سازد، چنان که امام علىّ بن ابى طالب تباه مى

و إن أجهده الجوع قعد به الضّعف، و إن أفرط فی الشبع کظّته »... 

 67البطنة

گى به آدمى فشار آورد ناتوانى او را از پاى درخواهد اگر گرسن -

«. آورد؛ و اگر در سیر شدن افراط ورزد پرخورى او را رنج خواهد داد

پس حدّى که نظام تكوينى )آفرينش(، خوردن و آشامیدن آن را 

شمارد، همان است که نظام تشريعى )احكام دينى( نیز روا مجاز مى

بیشتر و نه کمتر. بنا بر اين پرخورى و دارد، يعنى حدّ میانه، نه مى

پرستى خروج از حدّ تكوينى است، و شرع نیز آن را روا شكم

 شماردنمى

 68)إذا شبع البطن طغى
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؛ گرسنگى نیز 63دارد(چون شكم سیر شود سر به طغیان برمى -

 70بیرون رفتن از مرز اعتدال است و شرع مخالف با آن است

                                                           
( در اين گونه احاديث نظر به گرسنگى عمومى و فقر تحمیلى نیست، بلكه منظور امرى 1)  63

ت بدن و اعتدال روح) و رسیدن موادّ تربیتى است، يعنى کم خوردن اختیارى، براى حفظ سالم

نگريم که گرسنگى و بیخبر ماندن از گرسنگان غذايى به ديگران(. از اين رو در حديث بعدى مى

دهد، نیز تا آن اندازه نكوهش شده است؛ زيرا که آن نیز سالمت بدن و اعتدال روح را بر باد مى

اشته باشد. تعالیم اسالمى همه در اين و انسان جامعه قرآنى بايد بدنى سالم و روحى معتدل د

 جهت قرار دارد.
 . ترجمه الحیاة؛ . 70


