 ‐ 37666وﯾﮋﮔﻫﺎی ﮐﺴ ﮐﻪ اﺟﺮ اﻓﻄﺎر روزهدار ﺑﺎ ﻏﺬا دادن ﺑﻪ او ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺷﻮد
ﺳﻮال

اﯾﻦ را ﻣداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻓﻄﺎر روزهدار در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﺟﺮ ﺑﺰرﮔ دارد ،اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ:
ﻣﻨﻈﻮر ﭼﻪ روزهداری اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺬاﯾ ﺑﺮای اﻓﻄﺎر ﺧﻮدش ﻧﻤﯾﺎﺑﺪ؟ ﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺨﺺِ در راه ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﺴ ﺣﺘ اﮔﺮ وﺿﻊ ﻣﺎﻟ ﺧﻮﺑ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺳﺒﺐ ﺳﺆال ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در آﻣﺮﯾﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﻢ و
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻦﺟﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ وﺿﻊ ﻣﺎﻟ ﺧﻮﺑ دارﻧﺪ و ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣآﯾﺪ ﻫﻤﺪﯾﺮ را ﺑﻪ ﻫﺪف
ﻣﺒﺎﻫﺎت و ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن دﻋﻮت ﻣﮐﻨﻨﺪ )ﻓﻼﻧ از ﻓﻼﻧ ﻣﻬﻤﺎنﻧﻮازﺗﺮ اﺳﺖ و دﺳﺘﭙﺨﺖ ﻓﻼﻧ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و…(.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺛﻮاب اﻓﻄﺎری دادن ﺑﻪ روزهدار ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ» :ﮐﺴ ﮐﻪ روزهداری را
اﻓﻄﺎر دﻫﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺮ او )ﯾﻌﻨ اﺟﺮ روزهدار( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺟﺰ آﻧﻪ از اﺟﺮ روزهدار ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﻧﻤﺷﻮد« ﺑﻪ رواﯾﺖ
ﺗﺮﻣﺬی ) (۷۰۸و آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ واﻟﺘﺮﻫﯿﺐ ) (۱۰۷۸آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺆال ﺷﻤﺎرۀ ) ( 12598را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺛﻮاب ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ روزهداری را اﻓﻄﺎر دﻫﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺷﻮد و ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روزهدار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا
اﻓﻄﺎری دادن از ﺑﺎب ﺻﺪﻗﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ از ﺑﺎب ﻫﺪﯾﻪ اﺳﺖ و در ﻫﺪﯾﻪ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﻫﺪﯾﻪ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻫﺪﯾﻪ دادن
ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﻓﻘﯿﺮ ،درﺳﺖ اﺳﺖ.
اﻣﺎ دﻋﻮﺗﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻫﺪف از آن ﻣﺒﺎﻫﺎت و ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮﻫﯿﺪه اﺳﺖ و ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺛﻮاب آن ﮐﺎر را از دﺳﺖ ﻣدﻫﺪ و
ﺧﻮدش را از ﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺤﺮوم ﻣﮐﻨﺪ.
ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻬﻤﺎﻧﻫﺎ ]ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮد[ دﻋﻮت ﻣﺷﻮد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺎﺑﺪ و
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻀﻮر در آن ﻋﺬر ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﺳﭙﺲ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻬﻤﺎﻧﻫﺎ را ﺑﻪ روﺷ ﻧﯿﻮ و
ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﺪ ،ﮐﺎر ﺧﻮﺑ اﻧﺠﺎم داده و ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ ﺑﻠﻪ در ﮔﺰﯾﻨﺶ ﮐﻠﻤﺎﺗﺶ
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ﻟﻄﻒ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺷﻞ ﮐﻠ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺪون آﻧﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺻ را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺮﻣﺶ در ﮔﺰﯾﻨﺶ ﮐﻠﻤﺎت و روش ﻧﯿﻮ و دور از ﮐﻠﻤﺎت ﺗﻨﺪ ،از اﺳﺒﺎبِ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺼﯿﺤﺖ اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻼش
ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮادرش ﺣﻖ را ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺎه ﺑﺮﺧ از اﺻﺤﺎب اﯾﺸﺎن ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣدادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
اﻧﺎرش ﻣﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻧﺎر را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻠﻪ ﻣﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﺧ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن
ﻣﮐﻨﻨﺪ؟
و اﯾﻦ روﺷ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺷﻮد.
واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ.
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