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 » سعيد افغانی  -سعـيـدی«  امين الدين داکتر الحاج 
  ٢٠١۶ جون ٢٢

  

 ءھمدردی با فقرا
  

ھای ديگر می  مندتر از ماه در ماه مبارک رمضان سخاوتھا بودند و مند ترين انسان پيامبر صلی هللا عليه وسلم  سخاوت

  .شدند

 صدقه ،بھترين صدقه) (اخرجه الترمذی عن انس(»…رمضان فی صدقة الصدقة أفضل« : در حديث متبرکه آمده است 

 .)ای است که در ماه رمضان عطا می شود

که شنيدم عمر بن الخطاب رضی هللا : رمايد ف  که زيد بن اسلم از پدر خويش نموده است مییدر تاريخ اسالمی در روايت

اگر قرار : در آن ھنگام مقداری مال نزد من بود با خود گفتم. رسول هللا ما را امر به صدقه دادن نمود : عنه می فرمود

 خود را برداشته و به ئیسپس نصف دارا.  امروز خواھد بود ًباشد روزی در کارھای خير بر ابوبکر پيشی بگيرم مسلما

درھمان . نصف ديگر را: گفتم «ای؟ گذاشته باقی خود ۀخانواد برای را چيز چه « :ايشان فرمودند. زد رسول هللا آمدم ن

 خود خانواده برای را چيز چه« :پيامبر فرمود .  ھای خود بر پيامبر وارد شدئیحال ابوبکر صديق ھمراه با تمام دارا

پس از امروز در ھيچ : پس از آن به ابوبکر گفتم . ھا باقی گذاشته ام نخدا ورسولش را برای آ: گفت «ای؟ گذاشته باقی

 .امر خيری گوی سبقت را بر تو نمی ربايم

 بسيار نزديکی با طلحة بن ۀمادر بزرگم سعدی بنت عوف المرية که رابط:  بن طلحه روايت می کندیيطلحة بن يح

چه ! ای طلحه: لی که افسرده و اندوھگين بودند عرض کردمروزی بر طلحه وارد شدم در حا: عبيدهللا داشت نقل می کند

 شده است که تو را اندوھگين می يابم؟

 .اموالم رو به ازياد نھاده اند و من از اين بابت اندوھگينم: ايشان فرمودند

ی يک درھم از  که حتئی تقسيم کردند تا جاءسپس دستور داد اموالش را بين فقرا. ھا را بين مستمندان تقسيم کن آن: گفتم

 .آن اموالش باقی نماند

 .چھار ھزار درھم:  می گويد از خزانه دار طلحه سؤال شد که مقدار اموال چقدر بود؟ در جواب گفتیيطلحة بن يح

   :ءغذا دادن به فقرا

َويطعمون«    :فرمايد  پروردگار با عظمت ما می ُ ِ ْ ُ َالطعام َ َ َعلى َّ ِحبه َ ِّ ًمسکينا ُ ِ ًويتيما ِْ ِ َ َوأ َ ًسيراَ َإنما )٨( ِ َّ ْنطعمکم ِ ُ ُ ِ ْ ِلوجه ُ ِْ ِهللا َ  اَل َّ

ُنريد ِ ْمنکم ُ ُ َجزاء ِ َوال َ ًشکورا َ ُ ُ «   
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تنھا ما شما را ) وبه زبان حال به ايشان می گويند(  وخوراک می دادند به بينوا ويتيم واسيربه خاطر دوست داشت خدا ( 

  . به خاطر هللا خوراک می دھيم و از شما پاداش و سپاسگذاری نمی خواھيم

تفاوتی .  را  بر بسياری از عبادات مقدم می دانستندءحريص بودند کمک به فقرا  ءمسلمانان بر دادن غذا برای فقرا

ی که از غذا استفاده می شرط نيست که کس. نداشت بين سير کردن يک گرسنه و يا غذا دادن به برادری صالح و نيکو

  .ًکند حتما فقير باشد

 بالليل وصلوا األرحام، وصلوا الطعام، وأطعموا السالم، أفشوا الناس ياأيھا«   :پيامبرصلی هللا عليه وسلم می فرمايد

 ) رواه احمد والترمذی وصححه األلبانی ( »بسالم الجنة تدخلوا نيام، والناس

جای بياوريد و نماز شب را برپا ه  رحم را بۀاج دھيد و به ديگران غذا دھيد و صلسالم را در ميان خود رو! ای مردم

  .)به يقين که داخل جنت خواھيد شد ) اگر اين کارھا را انجام داديد.( داريد در آن ھنگام که مردم خوابيده اند 

 ھمراه با آنان افطار می نمود و گويند ابن عمر رضی هللا عنه فقراء وايتام و مساکين را به منزل خويش می آورد و می

 نکرده اند آن روز را در خانه افطار ئیچه در می يافت مستمندی به خانه اش آمده ولی او را به درون منزل راھنما چنان

 .نمی کرد

 آسوده یکه زندگی  نسبت به مستمندان و ھمنوعان تنگدست است، آنانی بارز ماه مبارک رمضان حس ھمدردۀاز ثمر

 است یله ايده اند، ممکن است از حال مستمندان غافل بمانند و روزه وسي را نچشیر و طعم گرسنگي و رنج فق دارندیا

ران ھمت گمارند و به ي فقیريورد تا به دستگ آیاد آنان ميه د و رنج مستمندان را ب  سازکه آنان را ازخواب  غفلت بيدار

 .درد دل آنان برسند

ر توجه يابد و به فقي را در یتا ثروتمند درد گرسنگ«: فرمودند» وزه واجب شده استچرا ر«: دندين پرسيکی از بزرگا

 را ی رنج گرسنگی باشند و بدان جھت که غنیر با ھم مساوي و فقیخداوند روزه را واجب کرد تا غن«: و فرمود. کند

ته است خدا خواسته است که را داش دست آوردن آنه  خواسته قدرت بیزير رحم کند و ھر وقت چيلمس نکرده تا به فق

ن بود ثروتمند بر ي را بچشد و اگر جز ایوجود آورد و خواسته است ثروتمند طعم گرسنگه  بیکنواختيان بندگانش يم

  .کرد یمستمند و گرسنه ترحم نم

  

  :تتبع ونگارش 
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