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ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم
اﻓطﺎر و ﺳﺣر درﻣﺎه ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن

ﺗﺗﺑﻊ وﻧﮕﺎرش :
اﻟﺣﺎج اﻣﯾن اﻟدﯾن » ﺳﻌـﯾـدی  -ﺳﻌﯾد اﻓﻐﺎﻧﯽ «
ﻣدﯾر ﻣرﮐز ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺳﺗراﺗــﯾــژﯾﮑﯽ اﻓﻐﺎن
و ﻣﺳؤل ﻣرﮐز ﻓرھﻧﮕﯽ د ﺣﻖ ﻻره  -ﺟرﻣﻧﯽ
ﺧواﻧﻧده ﻣﺣﺗرم !
ﻣﺎه ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن ﺑﺎ ھﻣﮫ ﻟﺣظﺎت آن ﭘر از ﻣﻌﻧوﯾت ﺧﺎﺻﯽ اﺳت ،ﺷﺎم اﻓطﺎر رﻣﺿﺎن ﺳﺣر ھﺎ
رﻣﺿﺎن  ،ﺷب ﻗدر رﻣﺿﺎن  ،ﻧﻣﺎز ﺗراوﯾﺢ وﻧواﻓل وﺳﺎﯾر ﻋﺑﺎدات در ﻣﺎه رﻣﺿﺎن از ﺟﻣﻠﮫ ﺧﺗم ﻗرآن
ﻋظﯾم اﻟﺷﺎن ھﻣﮫ وھﻣﮫ  ،ﻟﺣظﺎت ﭘر ﻣﻌﻧوﯾت اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﻣﺎه ﻣﺑﺎرک وﺟود دارد .
در ﻣﺎه ﭘر ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن  ،ﻟﺣظﺎت روزه داراز ﻟﺣﺎظﺎت ﭘر ارزﺷﯽ ﺷﻣﺎرﯾده ﻣﯾﺷود  ،در اﯾن ﻣﺎه ،
ھر ﻟﺣظﮫ اﻧﺳﺎن در آﻏوش ﭘر ﻟطف و رﺣﻣت ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﻋظﻣت ﻣﯾﺑﺎﺷد  ،ﯾﮑﯽ از ﻟﺣظﺎت ﺧوﺷﺎﯾﻧد ﻣﺎه
ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن  ،آذان ﺷﺎم وﺑﺎز ﮐردن روزه ﯾﺎ ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻟﺣظﺎت اﻓطﺎراﺳت .
ھﻧﮕﺎم اﻓطﺎر و ﻟﺣظﮫ ﺑﺎز ﮐردن روزه ،آن ھم روزه ای ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣر ﭘروردﮔﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده  ،ﯾﮑﯽ از
ﻗﺷﻧﮕﺗرﯾن وﻓراﻣوش ﻧﺎﺷدﻧﯽ ﻟﺣظﺎت ﺑرای روزه دار ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود.
اﻓطﺎر
ﺑﻣﻌﻧﯽ روزه ﮔﺷﺎدن ،روز ه ﺷﮑﺳﺗن ،ﺑﺎزﮐردن روزه ﺑﺎﺧوردن ﻏذا ،رﺳﯾدن وﻗت روزه ﮔﺷﺎدن
)ﻣﺻدر ( اﻓطﺎر روزه ﮔﺷﺎدن روزه وا ﮐردن .را ﻣﯾﮕوﯾﻧد .
اﻓطﺎری
) ﺻﻔت اﺳم ( طﻌﺎم و ﺧوراﮐﯽ ﮐﮫ ﺑﮭﻧﮕﺎم اﻓطﺎر ﻣﯾﺧورﻧد .
وﻗـــــت روزه :
وﻗت روزه ﻓرﺿﻰ وﯾﺎ روزه ﺷرﻋﻰ ،ﺑﮫ ﺣﻛم ﻧص ﻗرآن ﻋظﯾم اﻟﺷﺎن از طﻠوع ﺻﺑﺢ ﺻﺎدق آﻏﺎز
وﺗﺎ ﻏروب آﻓﺗﺎب اداﻣﮫ ﻣﻰ ﯾﺎﺑد .
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﯾن ﺣﮑم در) آﯾﮫ  187ﺳوره ﺑﻘره ( ﺑﮫ زﯾﺑﺎی ﺧﺎﺻﯽ آن ﭼﻧﯾن ﺑﯾﺎن وﻓورﻣوﻟﺑﻧدی ﮔردﯾده
اﺳت  » :وﻛﻠوا واﺷرﺑوا ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻛم اﻟﺧﯾط اﻻﺑﯾض ﻣن اﻟﺧﯾط ا ﻻﺳود ﻣن اﻟﻔﺟر ﺛم أﺗﻣوا
اﻟﺻﯾﺎم اﻟﻰ اﻟﯾل « ) ﺗﺎ آن وﻗت ﺑﺧورﯾد وﺑﻧوﺷﯾد ﻛﮫ ﺧط ﺳﻔﯾد از ﺧط ﺳﯾﺎه ﺧوب ﻧﻣﺎﯾﺎ ن
وآﺷﻛﺎر ﺷود وﺑﺎز روزه را ﺗﺎ اول ﺷب ﺑﮫ اﺗﻣﺎم رﺳﺎﻧﯾد وآﻧرا ﺑﮕﯾرﯾد ( .وﻟﻰ در ﻛﺷور ھﺎﯾﻛﮫ آﺑر
اﻟود اﻧد وﺗﻌﯾﯾن وﻗت در آن دﺷوار اﺳت ﻓﺗواى ﺷرﻋﯽ ﻋﻠﻣﺎ ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ :
اﻓطﺎر ﺑﮫ وﻗت ﻣﺣﻠﻰ ﻧزدﯾﻛﺗرﯾن ﻛﺷور اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎﯾد ﺻورت ﻣﻰ ﭘذﯾرد .
روزه ﮔرﻓﺗن در ﺷب ﺟواز ﻧداﺷﺗﮫ  ،ﭼراﮐﮫ ﺧداوﻧد ) ج ( ﺷب را ﺑراى اﺳﺗراﺣت اﻓرﯾده اﺳت »:
ھو اﻟذى ﺟﻌل ﻟﻛم اﻟﻠﯾل ﻟﺗﺳﻛﻧوا ﻓﯾﮫ واﻟﻧﮭﺎر ﻣﺑﺻرٱ إن ﻓﻰ ذاﻟك ﻻﯾﺎت ﻟﻘوم ﯾﺳﻣﻌون «) ﺳوره
ﯾوﻧس آﯾﮫ ( 178
ھﻣﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در اﯾن ﻣورد ﻣﺗﻔﻖ اﻟﻘول اﻧد ﮐﮫ روزه ﺑﺎﻻی ﺑﺎﻻی ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑر اﺳﺎس ﻧص ﻗرآن
ﻋظﯾم اﻟﺷﺎن از ﻓﺟرﺻﺑﺢ ﺗﺎ ﻏروب اﻓﺗﺎب واﺟب اﺳت .
ﭘروردﮔﺎر ﺑﺎ ﻋظﻣت ﻣﺎ در آﯾﮫ ) 178ﺳوره ﺑﻘره ( ﺟزﺋﯾﺎت اﯾن ﺣﮑم را ﭼﻧﯾن ﻓورﻣوﻟﺑﻧدی ﻧﻣوده
اﺳت :
َ
َ
اﺷرﺑُوا َﺣﺗﱠﻰ ﯾَﺗ َ َﺑﯾﱠنَ َﻟ ُﻛ ُم ا ْﻟ َﺧ ْﯾ ُ
ﺟر« )ﺑﺧورﯾد و ﺑﻧوﺷﯾد  ،ﺗﺎ
ض ِﻣنَ ا ْﻟ َﺧﯾ ِْط اﻷ ْ
ط اﻷ ْﺑ َﯾ ُ
» ُﻛﻠُوا َو َ
ﺳ َود ِﻣنَ اﻟ َﻔ ِ
اﯾﻧﻛﮫ ﻧﺦ ﺳﻔﯾد )روﺷﻧﻲ ﻓﺟر( از ﻧﺦ ﺳﯾﺎه )ﺗﺎرﯾﻛﻲ ﺷب( ﺑراي ﺷﻣﺎ ،ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺷود(.
اول ﺷب ﺗﺎ ﭘدﯾدار ﺷدن
از ﺣﮑم اﯾن ﻣﺗﺑرﮐﮫ ﺑوﺿﺎﺣت ﺗﺎم ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷود  :ﮐﮫ ﺧوردن وآﺷﺎﻣﯾدن از ّ
ﻧﺦ ﺳﻔﯾد )روﺷﻧﻲ ﻓﺟر( از ﻧﺦ ﺳﯾﺎه )ﺗﺎرﯾﻛﻲ ﺷب( ﺟواز داﺷﺗﮫ اﺳت .
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روزه از ﭼﮫ وﻗت آﻏﺎز و ﭼﮫ وﻗت ﺧﺗم ﻣﯾﺷود؟
در ﺣدﯾﺛﯽ ازﻋدی ﺑن ﺣﺎﺗم آﻣده اﺳت :
» َﻗﺎلََ :ﻟ ﱠﻣﺎ َﻧ َز َﻟتْ َ » :ﺣﺗﱠﻰ َﯾﺗ َ َﺑﯾﱠنَ َﻟ ُﻛ ُم ا ْﻟ َﺧ ْﯾ ُ
ﺳ َودَ َوإِ َﻟﻰ
ﺳ َو ِد ) َ
ﻋ َﻣ ْدتُ إِ َﻟﻰ ِﻋ َﻘﺎ ٍل أ َ ْ
ض ِﻣنَ ا ْﻟ َﺧﯾ ِْط اﻷ َ ْ
ط اﻷ َ ْﺑ َﯾ ُ
ﺳﺎدَﺗِﻲَ ،ﻓ َﺟ َﻌ ْﻠتُ أ َ ْﻧ ُ
اa
ﺳﺗ َ ِﺑﯾنُ ِﻟﻲ ﻓَ َﻐد َْوتُ َ
ﺳو ِل ﱠ ِ
ظ ُر ِﻓﻲ اﻟﻠﱠ ْﯾ ِل َﻓﻼ َﯾ ْ
ِﻋ َﻘﺎ ٍل أ َ ْﺑ َﯾ َ
ض َﻓ َﺟ َﻌ ْﻠﺗ ُ ُﮭ َﻣﺎ ﺗَﺣْ تَ ِو َ
ﻋ َﻠﻰ َر ُ
ﺎض اﻟﻧﱠ َﮭ ِﺎر«) .ﺑﺧﺎرى(1916:
ﺳ َوادُ اﻟﻠﱠ ْﯾ ِل َو َﺑ َﯾ ُ
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم َﻓذَﻛ َْرتُ َﻟﮫُ ذَ ِﻟكَ َﻓ َﻘﺎلَ» :إِﻧﱠ َﻣﺎ ذَ ِﻟكَ َ
) ﻋدي اﺑن ﺣﺎﺗم رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ ﻣﻲﮔوﯾد :وﻗﺗﻲ ﻛﮫ اﯾن آﯾﮫ » َﺣﺗﱠﻰ َﯾﺗَﺑَﯾﱠنَ َﻟ ُﻛ ُم ا ْﻟ َﺧ ْﯾ ُ
ض ِﻣنَ ا ْﻟ َﺧﯾ ِْط
ط اﻷ َ ْﺑ َﯾ ُ
ﺳ َو ِد« ﻧﺎزل ﺷد .ﯾك طﻧﺎب ﺳﯾﺎه و ﯾك طﻧﺎب ﺳﻔﯾد را زﯾر ﺑﺎﻟﺷت ﺧود ﮔذاﺷﺗم .ﺗﻣﺎم ﺷب ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﮕﺎه
اﻷ َ ْ
ﻣﻲﻛردم وﻟﻲ ﺑراي ﻣن ﻗﺎﺑل ﺗﺷﺧﯾص ﻧﺑودﻧد .ھﻧﮕﺎم ﺻﺑﺢ ،ﻧزد رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم رﻓﺗم و
داﺳﺗﺎن را ﺑراﯾش ﻗﺻﮫ ﻛردم .ﻓرﻣود» :ﻣﻧظور از ﻧﺦ ﺳﯾﺎه ،ﺗﺎرﻛﻲ ﺷب و ﻣﻧظور از ﻧﺦ ﺳﻔﯾد،
روﺷﻧﻲ ﺻﺑﺢ اﺳت«.
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯾﺎن ﺳﺣری وطﻠوع ﻓﺟر :
در ﻣورد ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯾﺎن ﺳﺣری وطﻠوع ﻓﺟرواﯾﻧﮑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ آن ﭼﻘدر ﻣﯾﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺣﮑم اﯾن
ﺣدﯾﺛﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرد .
َ
َ
ت رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ ﻗﺎلَ:
در ﺣدﯾﺛﯽ از زﯾد ﺑن ﺛﺎﺑت )رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ ( رواﯾت اﺳت  » :ﻋ َْن َز ْﯾ ِد ﺑ ِْن ﺛﺎﺑِ ٍ
َ
َ
ور؟ ﻗﺎلَ :ﻗد ُْر
ﻲ ِ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺛ ُ ﱠم َﻗﺎ َم إِ َﻟﻰ اﻟ ﱠ
ان َواﻟ ﱠ
ﺗَ َ
ﺳ ُﺣ ِ
ﺻﻼ ِة ﻗُ ْﻠتُ َ :ﻛ ْم ﻛَﺎنَ َﺑ ْﯾنَ اﻷَذَ ِ
ﺳ ﱠﺣ ْر َﻧﺎ َﻣ َﻊ اﻟﻧﱠﺑِ ّ
ً
ﺳﯾنَ آ َﯾﺔ) «.ﺑﺧﺎرى(1921:
َﺧ ْﻣ ِ
) زﯾد ﺑن ﺛﺎﺑت رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ ﻣﻲﮔوﯾد :ھﻣراه رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺳﺣري ﺧوردﯾم .ﺳﭘس،
آﻧﺣﺿرت ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑراي ﻧﻣﺎز ﻓﺟر ،ﺑﻠﻧد ﺷد .ﭘرﺳﯾدﯾم :ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻣﯾﺎن اذان ﺻﺑﺢ و ﺳﺣري،
ﭼﻘدر ﺑود؟ زﯾد ﮔﻔت :ﺑﮫ اﻧدازه اي ﻛﮫ ﺣدود ﭘﻧﺟﺎه آﯾﮫ ﺧواﻧده ﺷود(.
ﻣﺣدﺛﯾن ﻣﯾﻧوﯾﺳﻧد ﮐﮫ  :ﻗﺑل از ﻧزول اﯾن آﯾﮫ ﻣﺗﺑرﮐﮫ ،ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در ﻣﺎه ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن ﺣﺗﯽ در طول
ﺷب از ﺧوردن وﻧوﺷﯾدن اﺑﺎ ء ﻣﯾورزﯾدﻧد  ،وﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻗﺑل از رﻓﺗن ﺑﮫ ﺧواب ﻧﺎن ﺷب را ﻣﯾﺧوردﻧد
وﻣﯽ ﺧواﺑﯾدﻧد ،اﮔراﺣﯾﺎﻧﺂ درطول ﺷب دوﺑﺎره ﺑﯾدارھم ﻣﯽ ﺷدﻧد از ﺧوردن وﻧوﺷﯾدن اﺑﺎ ء ﻣﯽ
ورزﯾدﻧد  ،وآﻧرا ﻣﺧﺎﻟف ﻗواﻧﯾن وﺿﻊ ﺷده ﻣﺎه ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن ﻣﯾداﻧﺳﺗﻧد.
َ
اﺷرﺑُوا َﺣﺗﱠﻰ َﯾﺗَﺑَﯾﱠنَ َﻟ ُﻛ ُم ا ْﻟ َﺧ ْﯾ ُ
ض ِﻣنَ ا ْﻟ َﺧﯾ ِْط
ط اﻷ ْﺑ َﯾ ُ
وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ آﯾﮫء ) 178ﺳوره ﺑﻘره ( » ُﻛﻠُوا َو َ
ﻧﺎزل ﺷد  ،ﺑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﺟﺎزه داده ﺷد ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد در طول اﯾن ﻣدت از
ﺟر«
اﻷ َ ْ
ﺳ َود ِﻣنَ اﻟ َﻔ ِ
ﺧوردﻧﯾﮭﺎ وﻧوﺷﯾدﻧﯾﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد وھم ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺎ زﻧﺎن ﺧوﯾش زﻧدﮔﯽ زﻧﺎﺷوﯾﯽ را ھم داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد.
ھﻣﭼﻧﺎن ﺣﮑم دﯾﮕری ﮐﮫ در اﯾن آﯾﮫ ﻣﺗﺑرﮐﮫ ﺑرای روزه داران ﺑﯾﺎن ﮔردﯾده اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾت ﺻﯾﺎم
اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎ ﺑﮑدام وﻗت اﻣﺳﺎک ﺑﺎﺷﻧد ﻧﯾز واﺿﺢ ﮔردﯾد .طورﯾﮑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد » :ﺛ ُ ﱠم أ َ ِﺗ ﱡﻣوا اﻟﺻﯾﺎ َم ِإ َﻟﻰ اﻟﻠﱠ ْﯾ ِل
« )ﺳﭘس روزه را ﺗﺎ ﺷب ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد (.ﻣﯾﺑﺎﺷد.
اﻣﺎم ﻓﺧر رازی  :در ﺗﻔﺳﯾر اﻟﮑﺑﯾر ﻣﯾﻧوﯾﺳد:
) ﻣردم در ﻓﮭم اﯾن آﯾﮫ ﻣﺗﺑرﮐﮫ ﮐﮫ ﻟﯾل ﯾﻌﻧﯽ ﺷب ﭼﯾﺳت اﺧﺗﻼف رای دارﻧد  .ﺑرﺧﯽ اﻧﺗﮭﺎی روز را
اول روز ﺑﮫ ظﺎھر ﺷدن ﻋﻼﻣﮫ روﺷﻧﯽ اﻓﺗﺎب
اول روز ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐرده اﻧد  ،ﻣﯾﮕوﯾﻧد ھﻣﺎﻧطورﯾﮑﮫ ّ
ﺑﺎ ّ
اول ﺷب ھم ﺑر رﻓﺗن ﻧﺷﺎﻧﮫ وروﺷﻧﯽ اﻓﺗﺎب اﺳت( وﻟﯽ ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر از ﻣردم در اﯾن ﻣورد ھم
اﺳت ّ
اﺧﺗﻼف ﮐرده اﻧد طورﯾﮑﮫ ﻣﯾﮕوﯾﻧد  :ﻧﺎ ﺑودی ﺳرﺧﯽ از طرف ﻣﺷرق ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻏروب اﻓﺗﺎب وﺷب
اﺳت .
ﺷﯾﺦ ﻗرطﺑﯽ در ﺗﻔﺳﯾر ﺧوﯾش ﻣﯾﻧوﺳد:
» اﺗﻣوا اﻟﺻﯾﺎم « در آﯾﮫ ﻣﺗﺑرﮐﮫ  ،اﻣر اﺳت اﻗﺗﺿﺎی وﺟوب را ﻣﯽ ﮐﻧد واﻟﯽ در » اﻟﯽ اﻟﯾل « ﺑرای
ﻏﺎﯾت اﺳت ،ﻟﯾل داﺧل در روز ﻧﯾﺳت ﭼون ﻟﯾل از ﺟﻧس ﻧﮭﺎر » روز « ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﭘس ﺧداوﻧد ﺷرط
ﮐرد اﺗﻣﺎم روزه را ﺗﺎ آﺷﮑﺎر ﺷدن ﺷب؛ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺧوردن را ﺟﺎﯾز ﮐرده ﺗﺎ روز آﺷﮑﺎر ﺷود .
ﯾﺎدداﺷت ﺿروری:
طورﯾﮑﮫ در ﻓوق ھم ﯾﺎد اور ﺷدﯾم  :ﺗطﺑﯾﻖ اﯾن ﺣﮑم ﮐﮫ در آﯾﮫ ﻣﺗﺑرﮐﮫ ﺑﯾﺎن ﺷد در ﻛﺷور ھﺎﯾﻛﮫ آﺑر
اﻟود اﻧد وﺗﻌﯾـﯾن وﻗت در آن ﺳرزﻣﯾن ھﺎ دﺷوار اﺳت ) ﺑﺧﺻوص ﮐﺷور ھﺎی اروﭘﺎی ( ﻓﺗواى
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ﻋﻠﻣﺎی ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﯾن ﮐﺷورھﺎ وﺳرزﻣﯾن ھﺎ ﺑﺎﯾد اﻓطﺎر روزه ای
ﺧوﯾش را ﻣطﺎﺑﻖ اﻓطﺎر ﻧزدﯾﻛﺗرﯾن ﻛﺷور اﺳﻼﻣﻰ ﺗﻧظﯾم ﺑدارﻧد.
ھﮑذا در اﯾن ﺗﻌداد از ﮐﺷور ھﺎی  ،ﻣراﮐز اﺳﻼﻣﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ وﻣطﺎﺑﻖ رھﻧﻣود ھﺎی ﮐﻣﭘﯾوﺗری
ﺟﻧﺗری ھﺎ ی اﻓطﺎری وﺳﺣری را ﺑرای ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﻘﯾم اﯾن ﮐﺷور ھﺎ ﺗر ﺗﯾب داده ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺂ اﯾن
ﻣﺷﮑل ﺑرای اﺗﺑﺎع ،ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺣل ﮔردﯾده اﺳت .
ﻧﻘطﮫ دوم ﻗﺎﺑل ﺗذﮐر ﻣﯾداﻧم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ  :در دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم :روزه ﮔرﻓﺗن از طرف ﺷب ﺟواز
ﻧداﺷﺗﮫ ﭘروردﮔﺎر ﻣﺎ ﺷب را ﺑراى اﺳﺗراﺣت آﻓرﯾده اﺳت.
ﻗرآن ﻋظﯾم اﻟﺷﺎن در ﻣورد ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺻراﺣت ﺑﯾﺎن ﻓرﻣوده  » :ھو اﻟذى ﺟﻌل ﻟﻛم اﻟﻠﯾل ﻟﺗﺳﻛﻧوا ﻓﯾﮫ
واﻟﻧﮭﺎر ﻣﺑﺻرٱ إن ﻓﻰ ذاﻟك ﻻﯾﺎت ﻟﻘوم ﯾﺳﻣﻌون «
) ﯾوﻧس آﯾﮫ .( 178
ﺳﺣري ،ﺑرﻛت دارد وﻟﻲ واﺟب ﻧﯾﺳت :
در ﺣدﯾﺛﯽ از أَﻧَس ْﺑنَ َﻣﺎ ِﻟ ٍك رﺿﻲ ﷲ رواﯾت اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣوده اﺳت :
ور ﺑَ َرﻛَﺔً«) .ﺑﺧﺎرى» (1923:ﺳﺣري ﺑﺧورﯾد زﯾرا در ﺧوردن ﺳﺣري ،ﺧﯾر
ﺳ ﱠﺣ ُروا َﻓ ِﺈنﱠ ِﻓﻲ اﻟ ﱠ
» ﺗَ َ
ﺳ ُﺣ ِ
و ﺑرﻛت ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت«.
در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﺳﺣری ﺧوردن ﺷرط ﺻﺣت روزه اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر؟ در ﺟواب ﺑﺎﯾد ﮔﻔت  :ﺳﺣری ﺧوردن
ﺷرط ﺑرای روزه ﮔرﻓﺗن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺳﺣر ﺧﯾزی از ﺟﻣﻠﮫ ﺳﻧت رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﯾﺑﺎﺷد
.
وﻟﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش ﮐرد ﮐﮫ ﻗﺎﻋده ﮐﻠﯽ در دﯾن ﻣﻘدس ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن دﯾن ﺑﺎ ﻋظﻣت ﻣﯾﺧواھد
ﻋﺑﺎدت را ﺑرﭘﯾروان ﺧوﯾش اﺳﺎن ﺑﮕرداﻧد وﭘﯾروان ﺧوﯾش را ﺑﮫ اﺳﺎن ﺳﺎزی ﻋﺑﺎدت ﺗرﻏﯾب
وﺗﺷوﯾﻖ ﻧﻣﺎﯾد  .از ﺟﻣﻠﮫ اﺳﺎن ﮔﯾری ﻋﺑﺎدت رﻣﺿﺎن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺗﺎﺧﯾر در ﺳﺣر وﻋﺟﻠﮫ در اﻓطﺎر در ﻣﺎه
ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد .
ﺑﻧﺂ ﺑر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن روزه دارﻣﺳﺗﺣب اﺳت ﮐﮫ در وﻗت ﺳﺣری ﺑﭘﺎ ﺧﯾزﻧد وﺣداﻗﻠﯽ ﻏذا ﺑﻧﺎم ﺳﺣری ﺗﻧﺎول
ﻓرﻣﺎﯾد وﻟوﮐﮫ ﯾﮏ داﻧﮫ ﺧرﻣﺎ  ،ﺷﯾر وﯾﺎ ھم آب ﺑﺎﺷد  ،روزه دار ﺑﮫ اﯾن ﻋﻣل ﺧوﯾش در ﺟﻧب اﯾﻧﮑﮫ
از ﯾﮏ طرف ﺑر ﺳﻧت ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻋﻣل ﻧﻣوده از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ﺑﯾدار ﺷدن در ﺳﺣری
ﻓﺎﺋده ﻣﻌﻧوی ﺑرای ﺷﺧﺻﯽ روزه دار ﻣﯾﺑﺎﺷد  ،وآن اﯾﻧﮑﮫ ﻗﺑل از طﻠوع ﻓﺟر ﺑﯾدار ﻣﯾﮕردد ،
وﻟﺣظﺎﺗﯽ ﭼﻧدی را در ﻋﺑﺎدت ﭘروردﮔﺎر ﺧوﯾش ﺳﭘری ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد  ،ﻟﺣظﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﭘروردﮔﺎر ﺑﺎ ﻋظﻣت ﻣﺎ
دروﻗت ﺳﺣر،رﺣﻣت ﺧوﯾش را ﺑر ﺑﻧدﮔﺎﻧﯽ ﺧوﯾش ﻧﺎزل ودﻋﺎ ھﺎی آﻧﺎن را ﻣﺳﺗﺟﺎب و اﺳﺗﻐﻔﺎر
ﮐﻧﻧدﮔﺎن را ﻣورد ﻣﻐﻔرت ﻗرار ﻣﯽدھد.
ﻓﺿﯾﻠت اﻓطﺎر وﺳﺣـرى» ﭘـس ﺷب «:
ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣوده اﺳت » :ﺳﮫ اﻣر از ﺟﻣﻠﮥ اﺧﻼق ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد » :ﺗﺎﺧﯾر
در ﺳﺣرى  ،ﺗﻌﺟﯾل در اﻓطﺎر  ،در ﻧﻣﺎز دﺳت راﺳت را ﺑر ﭼپ ﮔذاﺷﺗن « ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﻣﯾﻔر ﻣﺎﯾد
 » :ﺳﺣرى ﺑﺧورﯾد  ،زﯾرا در ﺧوردن ﺳﺣرى ﺑر ﻛت اﺳت  :ﺑراى روزه ﮔرﻓﺗن روزه دار از
ﺧوردن ﺳﺣرى ﻛﻣك ﺑﮕﯾرد وﺑراى ﻗﯾﺎم ﻟﯾل ) ﺗﮭﺟد ( از ﺧواﺑﯾدن ﺑﻌد از ظﮭرﻛﻣك ﺣﺎﺻل ﻛﻧﯾد« .
ﺧواھران وﺑرادران ﻣﺗدﯾن !
ﺿرورت ﻓوري ﺟﺳم روزه دار در ھﻧﮕﺎم اﻓطﺎر ﺑﮫ دﺳت آوردن ﯾك ﻣﻧﺑﻊ اﻧرژي ﺑﮫ ﺷﻛل ﮔﻠوﻛوز ﺑراي
ھر ﺳﻠول زﻧده ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺳﻠوﻟﮭﺎي ﻣﻐز و اﻋﺻﺎب ﻣﯾﺑﺎﺷد .
ﺑﻧﺂ ﺑراى روزه دار ﻣﺳﺗﺣب اﺳت ﻛﮫ ﺑﺎ ﺧرﻣﺎ و آب ﻣﯾوه ﯾﺎ ﺷﯾر ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧوب ﻗﻧد ھﺳﺗﻧد اﻓطﺎر
ﻧﻣﺎﯾﻧد  .از ﻟﺣﺎظ ﺻﯾﺣﯽ ھﻧﮕﺎم اﻓطﺎر ﺧوردن ﺳﮫ داﻧﮫ ﺧرﻣﺎ  ،ﯾﮏ ﮔﯾﻼس آب ﻣﯾوه ،ﺳوپ
ﺳﺑزﯾﺟﺎت ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻔظ ﺗﻌﺎدل ﻗﻧد ،آب و ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑدن ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﻲﺷود .
طورﯾﮑﮫ ﻗﺑﻶ ﯾﺎد اور ﺷدﯾم ﺑراى روزه دار ﻣﺳﺗﺣب اﺳت ﻛﮫ ﺑﺎ ﺧرﻣﺎ ﺗﺎزه اﻓطﺎر ﻛﻧد ودر
ﺻورت ﻋدم ﻣوﺟودﯾت آن ﺑﺎ آب اﻓطﺎر ﻧﻣﺎﯾد ودر زﻣﺳﺗﺎن ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎ ﺧر ﻣﺎى ﺧﺷك و در
ﺻورت ﻋدم ﻣوﺟودﯾت آن ﺑﺎ آب اﻓطﺎر ﻛﻧد ﺗﺎ ﻣﻌده آﻣﺎده ﮔردﯾده وﻏذاﯾﻰ را ﻛﮫ ﺑﻌدٱ ﺧورده
ﻣﯾﺷود ﺑﺗواﻧد ﺑﮭﺗر ھﺿم ﻧﻣﺎﯾد.
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ﭘس از آﻧﻛﮫ روزه دار ﺑﺎ ﺧر ﻣﺎ ﯾﺎ آب وﻏﯾره اﻓطﺎر ﻛرد ﻧﻣﺎز ﺷﺎم را ادا ﻧﻣوده  ،وﺑﻌد از آن
ﻏذا ﻣﯾﺧورد و ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣوده اﺳت  » :إذا أﻓطر أﺣدﻛم ﻓﻠﯾﻔطر ﻋﻠﻰ ﺗﻣر ،
ﻓﺈن ﻟـم ﯾﺟد ﻓﻠﯾﻔطر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ء ﻓﺈﻧﮫ طﮭور « » .ﭼون اﻓطﺎر ﻛﻧد ﯾﻛﻰ از ﺷﻣﺎ ﭘس اﻓطﺎر ﻛﻧد ﺑﺎ
ﺧر ﻣﺎ  ،ﭘس ﭼون ﻧﯾﺎﻓت ﭘس اﻓطﺎر ﻛﻧد ﺑﺎ آب زﯾرا ﭘﺎك ﻛﻧﻧده اﺳت «) ﺣدﯾث ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ (
ھﻣﭼﻧﺎن در ﺣدﯾث آﺣﻣد واﺑو داود ﮐﮫ داراﯾﯽ ﻋﯾن ﻣﻔﮭوم ﻣﯾﺑﺎﺷد آﻣده اﺳت :
» ﻋن أﻧس ﺑن ﻣﺎﻟك ﻗﺎل :ﻛﺎن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﯾﻔطر ﻋﻠﻰ رطﺑﺎت ﻗﺑل أن ﯾﺻﻠﻲ ،ﻓﺈن ﻟم ﯾﻛن
رطﺑﺎت ﻓﺗﻣرات ،ﻓﺈن ﻟم ﯾﻛن ﺗﻣرات ﺣﺳﺎ ﺣﺳوات ﻣن ﻣﺎء«.
وﻟﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش ﮐرد ﮐﮫ ﺣﺗﻣﯽ وﺑﮫ اﺻطﻼح واﺟﺑﯽ  ،ﻧﯾﺳت ﮐﮫ روزه دار ﺣﺗﻣﺂ روزه ﺧوﯾش را ﺑﮫ
ﺧرﻣﺎ اﻓطﺎرﻧﻣﺎﯾد  ،در ﺻورت ﻋدم ﻣوﺟودﯾت ﺧرﻣﺎ  ،روز ه دار ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ھر ﭼﯾزﯾﮑﮫ در اﻣﮑﺎن اش
ﺑﺎﺷد  ،روزه ﺧوﯾش را اﻓطﺎر ﻧﻣﺎﯾد .ودر ﺣﮑم » أن ﯾﻔطر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺷﺎء ﻣن اﻟطﯾﺑﺎت « ﺷﺎﻣل ﻣﯾﮕردد
وﻟﯽ طورﯾﮑﮫ ﯾﺎد اور ﺷدﯾم  :ﺑراى روزه دار ﻋﺟﻠﮫ در اﻓطﺎر وﺗﺄ ﺧﯾر در ﺳﺣرى اﻓﺿل ﻣﯾﺑﺎﺷد
زﯾرا ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣوده اﺳت  » :ﻻ ﺗزال أﻣﺗﻰ ﺑﺧﯾر ﻣﺎ أﺧروا اﻟﺳﺣو ر وﻋﺟﻠو ا
اﻟﻔطور« ».ھﻣﯾﺷﮫ اﻣت ﻣن ﺑﮫ ﺧﯾر ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ وﻗﺗﯾﻛﮫ ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر اﻧدازﻧد ﺳﺣرى را وﺷﺗﺎب ﻛﻧﻧد در
اﻓطﺎر «.
ﻣﻌﯾﺎر و ﻣﻼک اﺻﻠﯽ ﺑرای ﺷروع و ﺟواز اﻓطﺎر:
در ﺣﻘﯾﻘت ﻏروب آﻓﺗﺎب  ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣودﻧد:
س َﻓ َﻘ ْد أ َ ْﻓ َ
ﺎر ِﻣ ْن َھ ُﮭ َﻧﺎ َو َ
ﺻﺎ ِﺋ ُم« ﺑﺧﺎری )(1954
ﻏ َرﺑَ ِ
ط َر اﻟ ﱠ
»إذَا أ َ ْﻗ َﺑ َل اﻟﻠﱠ ْﯾ ُل ِﻣ ْن َھ ُﮭ َﻧﺎ َوأ َ ْد َﺑ َر اﻟﻧﱠ َﮭ ُ
ت اﻟﺷ ْﱠﻣ ُ
وﻣﺳﻠم ).(1100
ﯾﻌﻧﯽ :ھر ﮔﺎه ﺷب از اﯾن ﺳﻣت ) ﻣﺷرق ( ﺷروع ﺷود و روز از اﯾن ﺳﻣت
) ﻣﻐرب ( ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳد وآﻓﺗﺎب ﻧﯾز ﻏروب ﮐﻧد وﻗت اﻓطﺎر روزه دار ﻓرا رﺳﯾده اﺳت.
از طرﻓﯽ دﯾﮕر ﯾﮑﯽ از ﺳﻧﺗﮭﺎی ﻧﺑوی در اﻣر روزه اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در اﻓطﺎر آن ﺗﻌﺟﯾل ﺷود ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ از
ﺳﮭل ﺑن ﺳﻌد رواﯾت ﺷده ﮐﮫ ﮔﻔت:
ﻋ ﱠﺟﻠُوا ا ْﻟ ِﻔ ْط َر«) .ﺑﺧﺎری(1957:
ﺎس ِﺑ َﺧﯾ ٍْر َﻣﺎ َ
رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣودﻧد» :ﻻ ﯾَ َزا ُل اﻟﻧﱠ ُ
ﯾﻌﻧﯽ» :ﻣردم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ در ﺧﯾر ،ﺑﺳر ﻣﯾﺑرﻧد ﮐﮫ در اﻓطﺎر ﻧﻣودن ،ﻋﺟﻠﮫ ﮐﻧﻧد«) .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس
از ﻏروب آﻓﺗﺎب ،اﻓطﺎر ﻧﻣﺎﯾﻧد(.
اﺑن ﻋﺑداﻟﺑر رﺣﻣﮫ ﷲ ﻣﯽ ﮔوﯾد:
»از ﺟﻣﻠﮫ ﺳﻧت )ﻧﺑوی( ﺗﻌﺟﯾل در اﻓطﺎر و ﺗﺎﺧﯾر در ﺳﺣری اﺳت ،و ﺗﻌﺟﯾل ﺑﺎﯾد ﭘس از اطﻣﯾﻧﺎن از
ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدن اﻓﺗﺎب ﺑﺎﺷد ،و ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺷﮏ دارد ﮐﮫ آﯾﺎ اﻓﺗﺎب ﻧﺎﭘدﯾد ﺷده ﯾﺎ ﺧﯾر؟ ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت
اﻓطﺎر ﮐﻧد ،زﯾرا )ﻋﺑﺎدت( ﻓرض ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﻧﯾﺎز دارد و ﺟز ﺑﺎ ﯾﻘﯾن ﺧﺎرج ﻧﻣﯽ ﮔردد« ).اﻟﺗﻣﮭﯾد ( )21
. ( 98 ، 97 /
دﻋــﺎى دراﻓــطﺎر :
طورﯾﮑﮫ ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ دﻋﺎ ﻣﻐز ﻋﺑﺎدت اﺳت واﻧﺳﺎن در طول زﻧدﮔﯽ ﺧوﯾش ﺑﺎﯾد ازﻓﮭم ﻋﺎﻟﯽ دﻋﺎ
ﻏﺎﻓل ﻧﮕردد ﺑﺧﺻوص در ﻣﺎه ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن وﻟﯽ ﺑﮫ ﺗﺎﺳف ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از روزه داران در
ھﻧﮕﺎم اﻓطﺎرﻧﺳﺑت ﻋﺟﻠﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺣﺗﯽ در ﺑﺟﺎ ء اوردن دﻋﺎ ھم ﻏﻔﻠت ﻣﯽ ورزﻧد .
ﺳﻧت ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم اﺳت ﮐﮫ  :روزه دار اﻓطﺎر ﺧوﯾش را ﺑﺎ دﻋﺎ آﻏﺎز ﻧﻣﺎﯾد  ،طورﯾﮑﮫ
در دﻋﺎ اﻓطﺎر ﻓﺿﯾﻠت زﯾﺎدي ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت و روزه دار ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش ﮐﻧد ﮐﮫ او از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺳﺎﻧﻲ اﺳت
ﮐﮫ دﻋﺎي او ﻣورد اﺳﺗﺟﺎﺑت ﻗرار ﻣﯾﮕرد .
در ﺣدﯾﺛﯽ از اﻧس ﺑن ﻣﺎﻟﮏ رﺿﻰ ﷲ ﻋﻧﮫ رواﯾت ﺷده اﺳت ﮐﮫ رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم
ﻓرﻣوده اﺳت » :دﻋﺎي ﺳﮫ ﺷﺧص ﺑﯽ ﺟواب ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد :دﻋﺎي ﭘدر و ﻣﺎدر ،دﻋﺎي روزه دار و دﻋﺎي
ﻣﺳﺎﻓر«) .اﺣﻣد آن را رواﯾت ﮐرده و اﻟﺑﺎﻧﻲ آن را ﺻﺣﯾﺢ داﻧﺳﺗﮫ اﺳت(.
از ﺟﻣﻠﮫ دﻋﺎھﺎي ﺻﺣﯾﺢ در اﯾن ﺑﺎره اﯾن دﻋﺎي رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم اﻓطﺎر اﺳت
ﮐﮫ اﯾﺷﺎن ﻣﻲ ﻓرﻣود:
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»ذھب اﻟظﻣﺄ و اﺑﺗﻠت اﻟﻌروق و ﺛﺑت اﻷﺟر ان ﺷﺎء ﷲ« )ﺻﺣﯾﺢ ﺳﻧن اﺑﻲ داوود(» .ﺗﺷﻧﮕﻲ ﺑرطرف
ﺷد و رگ ھﺎ ﺳﯾراب ﺷدﻧد و اﺟر ﺑﮫ ﺧواﺳت ﺧداوﻧد ﻧوﺷﺗﮫ ﺷد«.
دﻋﺎ ﺑرای ﮐﺳﯾﮑﮫ اﻓطﺎر را ﺗﮭﯾﮫ دﯾده اﺳت :
روزه دار ھﻣﺎﻧطورﯾﮑﮫ در اﻏﺎز اﻓطﺎر روزه ﺧوﯾش را ﺑﺎ دﻋﺎ ﻣﯽ اﻏﺎزد  ،در ﺧﺗم اﻓطﺎر ھم ﻓﺿﯾﻠت
دﻋﺎ را ﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧد و ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ اﻓطﺎر را ﺗﮭﯾﮫ دﯾده اﻧد ﺑرای آﻧﺎن ﻧﯾز دﻋﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧد .
ﺳﻧت ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم اﺳت  :وﻗﺗﻲ روزدار ﻧزد ﮐﺳﻲ اﻓطﺎر ﻧﻣﺎﯾد ﺑراي اوﺑﺎﯾد دﻋﺎ ﮐﻧد
ﮐﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم در ﺣﻖ ﻗوﻣﻲ ﮐﮫ اﯾﺷﺎن را اﻓطﺎر داده ﺑودﻧد دﻋﺎ ﮐرده
ﺑود.ﭘس وﺑﮭﺗر اﺳت ﯾﮑﯽ از اﯾن دﻋﺎ ھﺎ را ﺑﻌﻣل ارد :
 »اﻓطر ﻋﻧدﮐم اﻟﺻﺎﺋﻣون و اﮐل طﻌﺎﻣﮑم اﻻﺑرار و ﺗﻧزﻟت ﻋﻠﯾﮑم اﻟﻣﻼﺋﮑﮫ«) .ﺻﺣﯾﺢ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺻﻐﯾر(. »اﻟﻠﮭم ﺑﺎرک ﻟﮭم ﻓﯾﻣﺎ رزﻗﺗﮭم و اﻏﻔر ﻟﮭم و ارﺣﻣﮭم«) .ﺑﮫ رواﯾت ﻣﺳﻠم(. »اﻟﻠﮭم اطﻌم ﻣن اطﻌﻣﻧﻲ و اﺳﻘﻲ ﻣن ﺳﻘﺎﻧﻲ«) .ﺑﮫ رواﯾت ﻣﺳﻠم(.ﯾﺎدداﺷت :
در وﻗت اﻓطﺎر دو دﻋﺎ و ذﮐر در اﺣﺎدﯾث وارد ﺷده اﻧد ،ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از آن اﺣﺎدﯾث ﺣﺳن اﺳت وﻟﯽ دﯾﮕری
ﺿﻌﯾف اﺳت:
اول :از اﺑن ﻋﻣر رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ رواﯾت اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم وﻗﺗﯽ اﻓطﺎر ﻣﯽﮐرد
ﻣﯽﻓرﻣود) :ذھب اﻟظﻣﺎ و اﺑﺗﻠت اﻟﻌروق و ﺛﺑت اﻷﺟر إن ﺷﺎء ﷲ( .اﺑوداود )(2340
ﯾﻌﻧﯽ) :ﺗﺷﻧﮕﻰ زاﯾل ﺷد ،رگ ھﺎ ﺳﯾراب ﮔﺷت  ،واﮔر ﺧداوﻧد ﺧواﺳت اﺟر ﻧﯾز ﺧواھد رﺳﯾد )(.رواى
ﺣدﯾث ﺷرﯾف  :اﺑوداود (.
اﯾن ﺣدﯾث ﺣﺳن اﺳت ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺣﺎﻓظ اﺑن ﺣﺟر رﺣﻣﮫ ﷲ در ﮐﺗﺎب " اﻟﺗﻠﺧﯾص اﻟﺣﺑﯾر " ) (202 / 2
از دارﻗطﻧﯽ ﻧﻘل ﮐرده ﮐﮫ او اﺳﻧﺎد ﺣدﯾث را ﺣﺳن داﻧﺳﺗﮫ اﺳت.
دوم:
دﻋﺎی » اﻟﻠﮭم ﻟك ﺻﻣت وﻋﻠﻰ رزﻗك اﻓطرت «) ﺧداوﻧد ! ﻣن ﺑراى ﺗو روزه ﮔرﻓﺗم واز رزﻗﻰ ﻛﮫ
ﺗو ﻧﺻﯾﺑم ﻛرده اى اﻓطﺎر ﻧﻣودم () اﯾن ﺣدﯾث را أﺑو داود )  ( 2358رواﯾت ﮐرده وﻟﯽ ﺣدﯾث ﻣرﺳل
اﺳت ،و ﻋﻼﻣﮫ اﻟﺑﺎﻧﯽ رﺣﻣﮫ ﷲ آﻧرا در ﺿﻌﯾف أﺑﯽ داود ) ( 510ﺿﻌﯾف داﻧﺳﺗﮫ اﺳت.
وﯾﺎ اﯾن دﻋـﺎ  »:ﺑﺳم ﷲ واﻟﺣﻣد  ، rاﻟﻠﮭم ﻟك ﺻﻣت وﻋﻠﻰ رزﻗك اﻓطرت وﻋﻠﯾك ﺗو ﻛﻠت ﺳﺑﺣﺎﻧك
وﺑﺣﻣدك  ،ﺗﻘﺑل ﻣﻧﻰ  ،اﻧك اﻧت اﻟﺳﻣﯾﻊ اﻟﻌﻠﯾم «
وﻟﯽ ﺑرای روزه دار ﺟﺎﯾز اﺳت ﮐﮫ ھرﮐدام از اذﮐﺎر ﻓوق را در وﻗت اﻓطﺎر ﺑﺧواﻧد ،و ﺑﻌﺿﯽ از اھل
ﻋﻠم ﺑر اﺳﺗﺣﺑﺎب ﺧواﻧدن آن اذﮐﺎر ﺗﺎﯾﯾد ﮐرده اﻧد.
و ﺟﺎﯾز اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺧواﻧدن آن اذﮐﺎر ھردﻋﺎﯾﯽ ﮐﮫ روزه دار ﺧواﺳت ﺑرای ﺧود ﺑﺧواﻧد ،ﭼرا ﮐﮫ
وﻗت اﻓطﺎر  ،ﺑﮫ دﻟﯾل آﻧﮑﮫ ﭘﺎﯾﺎن و ﻧﮭﺎﯾت ﻋﺑﺎدت )روزه( اﺳت  ،ﻟذا ﻣﺣل اﺟﺎﺑت دﻋﺎ اﺳت و دﻋﺎ
ﺧواﻧدن در آن وﻗت ﻣﺷروع اﺳت.
اﻣﺎ دﻋﺎ ﺧواﻧدن ﯾﺎ ذﮐر ﺧﺎﺻﯽ در وﻗت ﺳﺣری در ﺳﻧت ﻧﺑوی وارد ﻧﺷده اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ
ﻗﺑل از ﺳﺣری ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﺳوم آﺧر ﺷب ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود ،ﻟذا در آن وﻗت ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ھر دﻋﺎﺋﯽ
ﮐﻧد ،ﭼرا ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳوم آﺧر ﺷب ﻣﺣل و وﻗت اﺟﺎﺑت دﻋﺎ اﺳت.
ﺣﮑم آذان ﺑرای اﻓطﺎر دررﻣﺿﺎن
ﻣﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﮐﮫ در ﮐﺷور ھﺎی ﻏرﺑﯽ زﻧدﮔﯽ ﺑﺳر ﻣﯾﺑرﯾم وﺑﺳﯾﺎری ﻣﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن از ﻧﻌﻣت ﺷﻧﯾدن
آذان ﻣﺎﻧﻧدآذان در ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺣروم ھم ھﺳﺗﯾم  ،و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﮐﻣﺑود ﺑزرﮔﯽ را اﺣﺳﺎس
ﻧﻣوده ،ﻣﺷﺗﺎق ﺷﻧﯾدن آذان وﮐﻠﻣﺎت ﺷرﯾن آن از ﻣﻧﺎر ھﺎی ﻣﺳﺟد ھﺳﺗﯾم  ،اﯾن اﺷﺗﯾﺎق در ﻣﺎه
ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯾﮕردد.
واﻗﻌﯾت ﭼﻧﯾن اﺳت ﮐﮫ درﯾن ﮐﺷور ھﺎی ﻣﻘﯾم و ﺟواﻣﻊ ﮐﮫ ﻣردم آن ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺳﯾﺣﯽ اﻧد زﯾﺎدﺗر اوﻗﺎت
ﺣﺎﻻﺗﯽ ﭘﯾش ﻣﯽ ھم اﯾد ﮐﮫ در وﻗت اﻓطﺎر  ،ﺻدای زﻧﮓ ﮐﻠﯾﺳﺎ را ﻣﯾﺷﻧوﯾم .
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ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن وﺑﺧﺻوص اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ ﻣﺣﺗرم ﻣﺎ در ﮐﺷور ھﺎی ﻏرﺑﯽ  ،ﻋﺎدت دارﻧد ﮐﮫ اﻓطﺎر
را ﺑﮫ آذان ﻣﯽ آﻏﺎزﻧد و آذان را ﺑرای اﻓطﺎر ﺷرط ﻣﯾداﻧﻧد.
ﻣﯾﺧواھم ﺧدﻣت ﺧواﻧﻧدۀ ﮔراﻣﯽ ﺑﻌرض ﺑرﺳﺎﻧم ﮐﮫ آذان ﺑرای اﻓطﺎر دردﯾن ﻣﺑﯾن اﺳﻼم ﺷرط
ﻧﺑوده وروزه دار ﺑدون آذان ﻣﯾﺗواﻧد روزه ﺧوﯾش را ھم اﻓطﺎر ﻧﻣﺎﯾد.
اﯾن ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻧﯾدن آذان ﺟﮭت اﻓطﺎر ﺑرای روزه دار ﺷرط ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ آذان اﻋﻼﻣﯽ
اﺳت ﺟﮭت اﻧﺟﺎم ﻋﺑﺎدت ﻧﻣﺎز در وﻗت ﺧﺎص ﺧود ،ﮐﮫ ﭼون اﻓطﺎر در ھﻧﮕﺎم آذان ﻣﻐرب اﺳت ،ﻟذا
آذان ﻧﺷﺎﻧﮫ اي ﺑراي ﺟواز اﻓطﺎر روزه دار ﺷده ﻣﯾﺗواﻧد  ،وﻟﯽ ﻻزم و ﺷرط ﻧﯾﺳت ﮐﮫ روزه دار ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺻداي آذان ﻣﻐرب را ﻧﮫ ﺷﻧود  ،ﻧﺑﺎﯾد اﻓطﺎر ﮐﻧد.
ﺑرای روزه دار ﮐﺎﻓﯾﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﻋت ﻣﻐرب واﯾﻧﮑﮫ ﮐﮫ آﯾﺎ وﻗت ﻧﻣﺎز ﻣﻐرب رﺳﯾده اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر ،ﺑﺎ
ﻣطﻣﯾن ﺷدن از اﯾن اﻣر روزه دار ﻣﯾﺗواﻧد روزه اش را اﻓطﺎر ﻧﻣوده  ،وﺑﻌد از آن ﺑﺎ ادای ﻧﻣﺎز
ﻣﻐرب ﺧوﯾش ﺑﭘردازد .
وﻗت آذان ﻣﻐرب ﺑﻌد از ﻏروب ﮐﺎﻣل آﻓﺗﺎب ﺑوده  ،وﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺷر اﻣروز ﺑﮫ ﭼﻧﺎن اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺑﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ واﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﮐﮫ اﯾن ﻣﺷﮑل ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن ﺑرای ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن
ﺑﺧﺻوص در ﺟواﻣﻊ ﻏﯾر اﺳﻼﻣﯽ وﯾﺎ ﻏرﺑﯽ ﻧﯾز ﺣل ﮔردﯾده .ھﻣﭼﻧﺎن ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣراﮐز
اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻧﺗری ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ وﺗﻘوﯾم ھﺎی ﺷرﻋﯽ را ﻗﺑل از ﻣﺎه ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن ﺑﮫ طﺑﻊ رﺳﺎﻧﯾده
وﺑدﺳﺗرس ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻗرار ﻣﯾدھﻧد  ،ﮐﮫ در اﯾن ﮐﺎر اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺧوﺑﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻗرار ﻣﯾدھد.
اﻓطﺎر ﻗﺑل از ﻧﻣﺎز ﻣﺳﺗﺣب اﺳت
ﻣﺳﺗﺣب اﺳت ﻗﺑل از ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن ﺷﺎم اﺑﺗدا روزه ی ﺧود را ﺑﺎ ﺧوردن ﭼﻧد ﻋدد ﺧرﻣﺎ وﯾﺎ ھم آب وﯾﺎ
ﺷﯾر ﺑﺎز ﻧﻣﺎﯾد وﺑﻌد از اﻓطﺎر ﺑﮫ ادای ﻧﻣﺎز ﺷﺎم اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد .
در ﺣدﯾث ﮐﮫ ازﺣﺿرت اﻧس )رض ( رواﯾت ﮔردﯾده آﻣده اﺳت  » :ﮐﺎن رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ
وﺳﻠم ﯾﻔطر ﻋﻠﯽ رطﺑﺎت ﻗﺑل أن ﯾﺻﻠﯽ ،ﻓﺈن ﻟم ﺗﮑن رطﺑﺎت ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻣرات ،ﻓﺈن ﻟم ﺗﮑن ﺣﺳﺎ ﺣﺳوات ﻣن
اﻟﻣﺎء« »ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﻧﻣﺎز ﻣﻐرب را ﺑﺧواﻧد ﺑﺎ ﭼﻧد ﺧرﻣﺎی رطب اﻓطﺎر
ﻣﯽﮐرد ،اﮔر ﺧرﻣﺎی رطب ﻧﺑود ﭼﻧد ﺧرﻣﺎی ﺧﺷﮏ و اﮔر ﺧرﻣﺎی ﺧﺷﮏ ﻧﺑود ،ﭼﻧد ﺟرﻋﮫ آب
ﻣﯽﻧوﺷﯾد« ) .ﺣدﯾث ﺷﻣﺎره  2339اﺑوداود (
در ﺿﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﻌرض ﺑرﺳﺎﻧم :
اﮔر اﺣﯾﺎﻧﺂ ﺣﺎﻟﺗﯽ در زﻧدﮔﯽ ﭘﯾش آﯾد ﮐﮫ اﻓطﺎر ﺑﻌد از اذان ﺻورت ﮔﯾرد  ،روزه دار ﮔﻧﺎھﯽ را
ﻣرﺗﮑب ﻧﺷده وﻟﯽ ھﻣﯾﻧﻘدر ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺗرک ﺳﻧت ﮐرده و ﻓﺿﯾﻠﺗﯽ را از دﺳت داده اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣداﻗل ﻣﻘدار ﮐﻣﯽ آب راﺑﻧوﺷد و ﺑﻌد ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد و اﯾن اﻣر ﺑﺳﯾﺎر ﺳﮭل واﺳﺎن اﺳت .
اﻓطﺎرﻣؤذن دررﻣﺿﺎن
در ﻧزد ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﯾن ﺳوال ﻣطرح اﺳت ﮐﮫ  :ﻣؤذن اول اﻓطﺎر ﮐﻧد و ﺑﻌد اذان دھد و ﯾﺎ ﺑﻌد
از اذان دادن ﺧودش اﻓطﺎر ﻧﻣﺎﯾد؟
در ﻣورد ﺑﺎﯾد ﮔﻔت :
ﻣﻌﯾﺎر و ﻣﻼک اﺻﻠﯽ ﺑرای ﺷروع و ﺟواز اﻓطﺎر ،در ﺣﻘﯾﻘت ﻏروب آﻓﺗﺎب  ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ
ﺎر ِﻣ ْن َھ ُﮭ َﻧﺎ َو َ
س َﻓ َﻘ ْد أ َ ْﻓ َط َر
ﻏ َرﺑَ ِ
ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣودﻧد» :إذَا أ َ ْﻗ َﺑ َل اﻟﻠﱠ ْﯾ ُل ِﻣ ْن َھ ُﮭ َﻧﺎ َوأ َ ْدﺑَ َر اﻟﻧﱠ َﮭ ُ
ت اﻟﺷ ْﱠﻣ ُ
ﺻﺎ ِﺋ ُم« ﺑﺧﺎری ) (1954وﻣﺳﻠم ).(1100
اﻟ ﱠ
ﯾﻌﻧﯽ :ھر ﮔﺎه ﺷب از اﯾن ﺳﻣت ) ﻣﺷرق ( ﺷروع ﺷود و روز از اﯾن ﺳﻣت
) ﻣﻐرب ( ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳد وآﻓﺗﺎب ﻧﯾز ﻏروب ﮐﻧد وﻗت اﻓطﺎر روزه دار ﻓرا رﺳﯾده اﺳت.
از طرﻓﯽ دﯾﮕر طورﯾﮑﮫ در ﻓوق ﯾﺎد اور ﺷدﯾم :ﯾﮑﯽ از ﺳﻧﺗﮭﺎی ﻧﺑوی در اﻣر روزه اﯾﻧﺳت ﮐﮫ در
اﻓطﺎر آن ﺗﻌﺟﯾل ﺷود ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ از ﺳﮭل ﺑن ﺳﻌد رواﯾت ﺷده ﮐﮫ ﮔﻔت :رﺳول ﺧدا ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
ﻋ ﱠﺟﻠُوا ا ْﻟ ِﻔ ْط َر«) .ﺑﺧﺎری(1957:
ﺎس ﺑِ َﺧﯾ ٍْر َﻣﺎ َ
ﻓرﻣودﻧد» :ﻻ ﯾَ َزا ُل اﻟﻧﱠ ُ
ﯾﻌﻧﯽ» :ﻣردم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ در ﺧﯾر ،ﺑﺳر ﻣﯾﺑرﻧد ﮐﮫ در اﻓطﺎر ﻧﻣودن ،ﻋﺟﻠﮫ ﮐﻧﻧد«) .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس
از ﻏروب آﻓﺗﺎب ،اﻓطﺎر ﻧﻣﺎﯾﻧد(.
و اﻣﺎ ﻣؤذن:
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اﮔر روزه داران ﻣﻧﺗظر اذان ﻣوذن ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ ھرﭼﮫ زودﺗر اﻓطﺎر ﮐﻧﻧد ،در اﯾﻧﺣﺎﻟت ﺑﺎﯾد ﺑدون ﺗﺎﺧﯾر
ﺑﮫ اذان ﮔﻔﺗن ﻣﺑﺎدرت ورزد ﺗﺎ ﻣوﺟب ﺗﺎﺧﯾر اﻓطﺎر ﻣردم ﻧﺷود ،ﭼرا ﮐﮫ ﺗﺎﺧﯾر اﻓطﺎر ﺧﻼف ﺳﻧت ﻧﺑوی
اﺳت .ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﻣؤذن ﺑﮫ ﺧوردن ﯾﺎ ﻧوﺷﯾدن ﭼﯾز ﺳﺎده ای ﻗﻧﺎﻋت ﮐﻧد  -ﻣﺎﻧﻧد ﻧوﺷﯾدن اﻧدﮐﯽ آب  -ﮐﮫ
در اﯾﻧﺣﺎﻟت اﯾرادی ﻧدارد و ﺳﭘس اذان دھد.
اﻣﺎ اﮔر ﮐﺳﯽ ﻣﻧﺗظر اذان او ﻧﯾﺳت ،ﻣﺛﻼ ﻣؤذن ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ در ﺻﺣراﯾﯽ اﺳت و ﻓﻘط ﺑرای ﺧودش اذان
ﻣﯽ دھد ،و ﯾﺎ ﺑرای دﺳﺗﮫ ای از ﻣردم ﮐﮫ ﻧزد وی ﺣﺿور دارﻧد اذان ﻣﯽ دھد )ﻣﺎﻧﻧد دﺳﺗﮫ ای از
ﻣﺳﺎﻓرﯾن( در اﯾﻧﺣﺎﻟت اﯾرادی ﻧدارد ﮐﮫ ﻗﺑل از اذان اﻓطﺎر ﮐﻧد ،زﯾرا ھﻣراھﺎﻧش ﺑﺎ ﺧود ﻣؤذن ﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد اﻓطﺎر ﮐﻧﻧد و ﻣﻧﺗظر اذاﻧش ﻧﯾﺳﺗﻧد ،و ﺑﻌدا ً ﻣؤذن اذان داده و ﻧﻣﺎزﺷﺎن را ﺑﺧواﻧﻧد.
ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﺗﺂﺧﯾر اﻧداﺧﺗن اﻓطﺎر :
ﺑﺎ ﺗﺎﺳف ﺑﺎﯾد ﮔﻔت درﺑﺳﯾﺎری از اوﻗﺎت دﯾده ﺷده ﮐﮫ روزه داران ﻣﺣﺗرم ﺑﮫ ﺧﺎطر رﻋﺎﯾت اﺣﺗﯾﺎط
ﮐوﺷش ﺑﻌﻣل ﻣﯾﺎورﻧد ﺗﺎ در اﻓطﺎر ﺧوﯾش ﺧﻼف ﻓﮭم ﺷرﻋﯽ ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾرﺑﯾﺎﻧدازﻧد  ،ﺣﺗﯽ ﺑرﺧﯽ از روزه
داران ﺑﺎ درﻧظرداﺷت اﯾﻧﮑﮫ ﻧﻣﺎز ﺷﺎم را ﺧواﻧده اﻧد  ،ﺑﺎزھم ﺑﻧﺎم اﺣﺗﯾﺎط در اﻓطﺎر ﺗﺎﺧﯾر ﺑﻌﻣل ﻣﯾﺎورﻧد
.
ﺧدﻣت اﯾن ﻋده از روزه داران ﻣﺣﺗرم ﺑﺎﯾد ﺑﻌرض ﺑرﺳﺎﻧم ﮐﮫ اﯾن ﻋﻣل ﺷﺎن اﺷﺗﺑﺎه ﻣﺣض وﺧﻼف
ﺳﻧت وھداﯾت ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم اﺳت .
روزه دارﻣﺣﺗرم ھر وﻗت ﺻداي اذان ﺷﺎم را ﺑﺷﻧود ﺑﺎﯾد اﻓطﺎر ﮐﻧد ) .اﮔرﭼﮫ اذان ﺷرط ﺑرای
اﻓطﺎر رﻣﺿﺎن ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد ( وﻟﯽ ھﺳﺗﻧد اﺷﺧﺎﺻﯾﮑﮫ ﺑﺎ درﻧظرداﺷت اﯾﻧﮑﮫ ﺻدای اذان ﺷﺎم را ﻣﯾﺷﻧو د
ﺑﺎز ھم در اﻓطﺎر روزه ﺗﺎﺧﯾر ﺑﻌﻣل ﻣﯾﺎرود وﺑﮫ اﺻطﻼح در ذھن ﺧوﯾش ﻣﺑﺎﻟﻐﮫ در اﺣﺗﯾﺎط ﺷرﻋﯽ
ﺑﻌﻣل ﻣﯾﺎورد  ،طورﯾﮑﮫ ﮔﻔﺗﯾم ﺑدﯾن ﻋﻣل در ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺻرﯾﺢ ﺑﺎ ﺳﻧت رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد .
ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن ﷲ اﮐﺑر اﻓطﺎرﺑﺎﯾد اﻏﺎز ﺷود :
روزه دار ھﻣﯾﻧﮑﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﷲ اﮐﺑر را ﺷﻧﯾد ﺑﺎﯾد آﻏز ﺑﮫ اﻓطﺎر ﻧﻣﺎﯾد ﺿرورت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺧﺗم آذان
اﻧﺗظﺎر ﺑﮑﺷد :زﯾرا ﺳﻧت اﺳت ﮐﮫ اﻓطﺎر ﺑﺎﯾد ﺳرﯾﻌﺗر اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد.
وﻟﯽ در ﻣورد ﺧواﻧدن ﻧﻣﺎز ﺷﺎم ﺑﺎﯾد ﮔﻔت  :روزه دران ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺧﺗم آذان اﻧﺗظﺎر ﺑﮑﺷﻧد وﺣﺗﯽ
ﺑرﺧﯽ از ﻋﻠﻣﺎء ﺑدﯾن ﻋﻘﯾده اﻧد ﮐﮫ ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧدای آذان ﺑﺎﯾد ﺟواب داده ﺷود و ﮐﻠﻣﺎت ﻣوذن
را ﺑﺎﯾد ﺗﮑرار ﮐﻧﻧد و در اﻧﺗﮭﺎی اذان اﺑﺗدا ﺑر ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺻﻠوات ﺑﻔرﺳﺗﻧد و ﺑﻌد دﻋﺎی
ﻣﻘﺎم ﻣﺣﻣود ﺑﺧواﻧﻧد.
در ﺣدﯾﺛﯽ از اﺑوﺳﻌﯾد رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ رواﯾت اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر -ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم -ﻓرﻣود  » :إذا
ﺳﻣﻌﺗم اﻟﻧداء ﻓﻘوﻟوا ﻣﺛل ﻣﺎ ﯾﻘول اﻟﻣؤذن« »ھرﮔﺎه اذان راﺷﻧﯾدﯾد ﻣﺛل آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣؤذن ﻣﯽﮔوﯾد،
ﺑﮕوﯾﯾد«.ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ
از ﻋﻣر ﺑن ﺧطﺎب رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ رواﯾت اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود » :ھرﮔﺎه ﯾﮑﯽ از
ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﷲ أﮐﺑر ﷲ أﮐﺑر ﻣؤذن ﺑﮕوﯾد ﷲ أﮐﺑر ﷲ أﮐﺑر و ﺑﺎ أﺷﮭد أن ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ ﻣؤذن ﺑﮕوﯾد :أﺷﮭد
أن ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ ،و ﺑﺎ أﺷﮭد أن ﻣﺣﻣدا ً رﺳول ﷲ ﻣؤذن ﺑﮕوﯾد  :أﺷﮭد أن ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ ،و ﺑﺎ أﺷﮭد أن
ﻣﺣﻣدا ً رﺳول ﷲ ﻣؤذن ﺑﮕوﯾد  :أﺷﮭد أن ﻣﺣﻣدا ً رﺳول ﷲ ،و ﺑﺎ ﺣﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﺻﻼة ﻣؤذن ﺑﮕوﯾد :
ﻻﺣول و ﻻ ﻗوة إﻻ ﺑﺎ ،rو ﺑﺎ ﺣﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﻔﻼح ﻣؤذن ﺑﮕوﯾد  :ﻻﺣول و ﻻ ﻗوه إﻻ ﺑﺎ ،rو ﺑﺎ ﷲ أﮐﺑر
ﻣؤذن ﺑﮕوﯾد ﷲ أﮐﺑر ،و ﺑﺎ ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ او از ﺗﮫ ﻗﻠب ﺑﮕوﯾد  :ﻻ اﻟﮫ اﻻ ﷲ وارد ﺑﮭﺷت ﻣﯽﺷود«.
ﻣﺳﻠم ).(385
ﺣﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﺻﻼة و ﺣﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﻔﻼح
ﭘس ﮐﺳﯽ ﮐﮫ آﻧﭼﮫ را ﻣؤذن ﻣﯽﮔوﯾد ﺗﮑرار ﮐﻧد ﯾﺎ ھﻧﮕﺎم ﮔﻔﺗن ﱠ
ﺑﮕوﯾد  :ﻻ ﺣول و ﻻ ﻗوة إﻻ ﺑﺎ ،rﯾﺎ ﺣﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﺻﻼة و ﺣﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﻔﻼح و ﻻﺣول و ﻻ ﻗوة اﻻ ﺑﺎ rرا
ﺑﺎ ھم ﺑﮕوﯾد طﺑﻖ ﺳﻧت ﻋﻣل ﮐرده اﺳت.
ھرﮔﺎه ﻣؤذن از ﮔﻔﺗن اذان ﯾﺎ اﻗﺎﻣﮫ ﻓﺎرغ ﺷد )ﻣﺳﺗﺣب اﺳت ﮐﮫ( ﺷﻧوﻧده ﺑﻌد از ﺗﮑرار ﮔﻔﺗﮫھﺎی
او،آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در دو ﺣدﯾث زﯾر ﻣﯽآﯾد ﺑﮕوﯾد :
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از ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻋﻣر رواﯾت اﺳت  :از ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ ﻣﯽﻓرﻣود ) :إذا ﺳﻣﻌﺗم
اﻟﻣؤذن ﻓﻘوﻟوا ﻣﺛل ﻣﺎ ﯾﻘول ،ﺛم ﺻﻠوا ﻋﻠﯽ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻣن ﺻﻠﯽ ﻋﻠﯽ ﺻﻼة ﺻﻠﯽ ﷲ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻋﺷرا ،ﺛم
ﺳﻠوا ﷲ ﻟﯽ اﻟوﺳﯾﻠﺔ ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻣﻧزﻟﺔ ﻓﯽ اﻟﺟﻧﺔ ﻻ ﺗﻧﺑﻐﯽ إﻻ ﻟﻌﺑد ﻣن ﻋﺑﺎد ﷲ ،و أرﺟو أن أﮐون أﻧﺎ ھو،
ﻓﻣن ﺳﺄل ﷲ ﻟﯽ اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﺣﻠت ﻟﮫ اﻟﺷﻔﺎﻋﺔ( »ھرﮔﺎه )ﻧدای( ﻣؤذن را ﺷﻧﯾدﯾد ،آﻧﭼﮫ را ﻣﯽﮔوﯾد ﺗﮑرار
ﮐﻧﯾد ﺳﭘس ﺑر ﻣن ﺻﻠوات ﺑﻔرﺳﺗﯾد ﭼون ھر ﮐس ﺑر ﻣن ﯾﮏ ﺻﻠوات ﺑﻔرﺳﺗد ،ﺧداوﻧد در ﺑراﺑر آن ده
ﺻﻠوات ﺑر او ﻣﯽﻓرﺳﺗد ﺳﭘس از ﺧدا ﺑراﯾم طﻠب وﺳﯾﻠﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳت در ﺑﮭﺷت ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﻧدﮔﺎن ﺧدا داده ﻣﯽﺷود و اﻣﯾدوارم ﮐﮫ آن ﺑﻧده ﻣن ﺑﺎﺷم ،ﭘس ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﺧداوﻧد ﺑرای
ﻣن طﻠب وﺳﯾﻠﮫ ﮐﻧد ،ﺷﻔﺎﻋت ﺷﺎﻣل ﺣﺎﻟش ﻣﯽﮔردد« .ﻣﺳﻠم ).(384
از ﺟﺎﺑر رواﯾت اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود ) :ﻣن ﻗﺎل ﺣﯾن ﯾﺳﻣﻊ اﻟﻧداء  :اﻟﻠﮭم رب
ھذه اﻟدﻋوة اﻟﺗﺎﻣﺔ و اﻟﺻﻼة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ آت ﻣﺣﻣدا اﻟوﺳﯾﻠﮫ و اﻟﻔﺿﯾﻠﺔ و اﺑﻌﺛﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎ ﻣﺣﻣودا اﻟذی وﻋدﺗﮫ،
ﺣﻠت ﻟﮫ ﺷﻔﺎﻋﺗﯽ ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ( »ھر ﮐس ﭘس از ﺷﻧﯾدن اذان ﺑﮕوﯾد – اﻟﻠﮭم رب ھذه اﻟدﻋوة اﻟﺗﺎﻣﺔ و
ت ﻣﺣﻣدا ً اﻟوﺳﯾﻠﺔ و اﻟﻔﺿﯾﻠﺔ و اﺑﻌﺛﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎ ً ﻣﺣﻣودا ً اﻟذی وﻋدﺗﮫ – ﯾﻌﻧﯽ  :ﺧداوﻧدا!
اﻟﺻﻼة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ،آ ِ
ای ﭘروردﮔﺎر اﯾن دﻋوت ﮐﺎﻣل و ﻧﻣﺎز ﺑرﭘﺎ ﺷده ،وﺳﯾﻠﮫ و ﻓﺿﯾﻠت را ﺑﮫ ﻣﺣﻣد ﻋطﺎ ﻓرﻣﺎ و در روز
ﻗﯾﺎﻣت او را ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻣﺣﻣود و ﺳﺗودهای ﮐﮫ ﺑﮫ او وﻋده دادهای ﻣﺑﻌوث ﻓرﻣﺎ – ﺷﻔﺎﻋت ﻣن در روز
ﻗﯾﺎﻣت ﺷﺎﻣل ﺣﺎل او ﻣﯽﮔردد« .ﺑﺧﺎری).(614
اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ وارد ﺷدن ﺑﮫ وﻗت ﻧﻣﺎز – ﮐﮫ ﺑﺎ دادن اذان ﭘﯽ ﺑﮫ اﯾن وﻗت ﺑرده ﻣﯽ ﺷود -ﺟﺎﯾز اﺳت ﮐﮫ
اﻓطﺎر ﻧﻣود و ﻧﻣﺎز ﺧواﻧد ،وﻟﯽ ﺳﻧت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﺑﺗدا ﺑﮫ اذان ﭘﺎﺳﺦ داد ﺑﻌد ﻧﻣﺎز ﺳﻧت ﺧواﻧد و ﺳﭘس
دﻋﺎ ﻧﻣود و ﺑﻌد ﻧﻣﺎز ﻓرض را ﺧواﻧد .از اﻧس رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ رواﯾت اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ
وﺳﻠم ﻓرﻣود ) :اﻟدﻋﺎء ﻻﯾرد ﺑﯾن اﻷذان و اﻹﻗﺎﻣﺔ( »دﻋﺎ در ﺑﯾن أذان و اﻗﺎﻣﮫ رد ﻧﻣﯽﺷود« .ﺗرﻣذی
)(212
ﺗﻌﺟﯾل در اﻓطﺎر :
ﺑرای روزه دار ﻻزم اﺳت ﺗﺎ ﻣطﺎﺑﻖ ﺳﻧت رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم در اﻓطﺎر ﺗﻌﺟﯾل ﺑﻌﻣل ارﻧد
،وطورﯾﮑﮫ در ﻓوق ﻣﺗذﮐر ﺷدﯾم ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ ﻣطﻣﺋن ﺷد ﮐﮫ زﻣﺎن اﻓطﺎر ﻓرا رﺳﯾده اﺳت ،ﺧوردن
اﻓطﺎر را آﻏﺎز ﮐﻧد.
در ﺣدﯾﺛﯽ از ﺳﮭل ﺑن ﺳﻌد اﻟﺳﺎﻋدي رﺿﻰ ﷲ ﻋﻧﮫ آﻣده ﮐﮫ از رﺳوﻻ rﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣوده
اﺳت » :ھﻣﭼﻧﺎن ﻣردﻣﺎﻧﻲ ﮐﮫ در اﻓطﺎر ﮐردن ﺗﻌﺟﯾل ﻣﻲ ﮐﻧﻧد از ﺑﮭﺗرﯾن ھﺎ ھﺳﺗﻧد«) .ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ(.
ودر ﺣدﯾﺛﯽ از اﻧس رﺿﻰ ﷲ ﻋﻧﮫ رواﯾت ﺷده اﺳت ﮐﮫ رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :
»در اﻓطﺎر ﮐردن ﻋﺟﻠﮫ ﮐﻧﯾد و ﺧوردن ﺳﺣري را ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯾر ﺑﯾﻧدازﯾد«) .ﮐﺗﺎب ﺻﺣﯾﺢ ﺟﺎﻣﻊ ﺻﻐﯾر(.
ﻣﺳﺗﺣب اﺳت ﻗﺑل از ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن اﺑﺗدا روزه ی ﺧود را ﺑﺎ ﺧوردن ﭼﻧد ﻋدد ﺧرﻣﺎ ﯾﺎ آب ﺑﺎز ﮐرد ﺑﻌد
ﻧﻣﺎز ﺧواﻧد.
از اﻧس رواﯾت اﺳت ) :ﮐﺎن رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﯾﻔطر ﻋﻠﯽ رطﺑﺎت ﻗﺑل أن ﯾﺻﻠﯽ ،ﻓﺈن ﻟم
ﺗﮑن رطﺑﺎت ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻣرات ،ﻓﺈن ﻟم ﺗﮑن ﺣﺳﺎ ﺣﺳوات ﻣن اﻟﻣﺎء( »ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻗﺑل از
آﻧﮑﮫ ﻧﻣﺎز ﻣﻐرب را ﺑﺧواﻧد ﺑﺎ ﭼﻧد ﺧرﻣﺎی رطب اﻓطﺎر ﻣﯽﮐرد ،اﮔر ﺧرﻣﺎی رطب ﻧﺑود ﭼﻧد ﺧرﻣﺎی
ﺧﺷﮏ و اﮔر ﺧرﻣﺎی ﺧﺷﮏ ﻧﺑود ،ﭼﻧد ﺟرﻋﮫ آب ﻣﯽﻧوﺷﯾد« .اﺑوداود )(2339
اﻣﺎ اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﻌد از اذان اﻓطﺎر ﮐﻧد ،ﮔﻧﺎھﯽ ﻣرﺗﮑب ﻧﺷده وﻟﯽ ﺗرک ﺳﻧت ﮐرده و ﻓﺿﯾﻠﺗﯽ را از دﺳت
داده اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣداﻗل ﻣﻘدار ﮐﻣﯽ آب ﺑﻧوﺷد و ﺑﻌد ﻧﻣﺎز ﺑﺧواﻧد و اﯾن اﻣر ﺑﺳﯾﺎر ﺳﮭل
اﺳت.
ﭘر ﺧوری دراﻓطﺎر و ﺳﺣر
ﺧواﻧﻧده ﻣﺣﺗرم !
ﻋﻠﻣﺎء ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ روزه ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﻧوع اﺳت :
 -1روزه ﻓرض ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﮑم ﭘروردwﺎر درﺳﺎل ﯾﮏ ﻣﺎه اﺳت
 - 2روزه ﻣﺳﺗﺣﺑﯽ
 - 3روزه ﻧﻔﻠﯽ
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 -4روزه اﺧﻼﻗﯽ
روزه اﺧﻼﻗﯽ ﻋﺑﺎرت از روزه اﺳت ﮐﮫ ﺗﻘﻠﯾل در ﺧوراک ﺻورت ﮔﯾرد ) ﮐم ﺧورﮐﯽ  ،واﯾﺟﺎد ﻓﺎﺻﻠﮫ
در ﺧوردن ﻏذا وﻋدم ﺻرف ﻏذای ﭼرب (
ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ  :ﻣوﺿوع ﭘرﺧوری ﻧﮫ در ﺳﺣری و ﻧﮫ در اﻓطﺎر و ﻧﮫ در ﻏﯾر رﻣﺿﺎن اﻣر
ﭘﺳﻧدﯾده و ﻣطﻠوﺑﯽ ﻧﯾﺳت ،زﯾرا ﭘرﺧوری ﺿرر ھﺎی زﯾﺎدی دارد و ﯾﮏ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﺎﯾد ﻣواظب ﺳﻼﻣﺗﯽ
ﺟﺳم ﺧوﯾش ﺑﺎﺷد ،و درﮐل ﭘرﺧوری ﻣﮑروه اﺳت و اﺳراف ﮐردن ﻧﯾز ﺣرام اﺳت.
از ﺟﻣﻠﮫ آداب ﻏذا ﺧوردن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﮑم ﺧود را ﺑﮫ ﺳﮫ ﺑﺧش ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﯾد :ﯾﮏ ﺳوم ﺑرای
ﻏذا ،ﯾﮏ ﺳوم ﺑرای ﻧوﺷﯾدﻧﯽ و ﯾﮏ ﺳوم ﺑرای ﻧﻔسﮐﺷﯾدن .ﭼون ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
ﻓرﻣوده اﺳت» :اﻧﺳﺎن ھﯾﭻ ظرﻓﯽ ﺑدﺗر از ﺷﮑم را ﭘر ﻧﮑرده اﺳت .ﭼﻧد ﻟﻘﻣﮫ ﮐﮫ ﺟﺎن و روح را ﭘﯾوﻧد
دھد ﺑرای اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ،اﮔر ﺑر اﯾن ﻣﻘدار ﻗﻧﺎﻋت ﻧﻣﯽﮐﻧد ،ﯾﮏ ﺳوم ﺷﮑﻣش را ﺑرای آب و
ﯾﮏ ﺳوم را ﺑرای ﻏذا اﺧﺗﺻﺎص داده و ﯾﮏ ﺳوم را ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮕذارد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﺗزﮐﯾﮫ ﻧﻔس
ﺑﭘردازد« .اﻟﺑﺎﻧﯽ در)اﻟﺳﻠﺳﻠﮫ اﻟﺻﺣﯾﺣﮫ( ).(2265
و اﯾن از ﺟﻣﻠﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑﮫ اﻣت ﺧود آﻣوﺧﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را از
اﻣراض ﺧوردﻧﯾﮭﺎ و ﻧوﺷﯾدﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺧﺑر ﺳﺎزد ،و ﻓرﻣوده ﮐﮫ ﺧوردن زﯾﺎد ﯾﺎ ﮐم ﻣﮑروه اﺳت ﭼون ﺑﺎﻋث
ﺿﻌف ﺟﺳم ﻣﯽﺷود.
ْ
ْ
در ﺧوردن ﻧﺑﺎﯾد اﻓراط ﮐرد ،ﭼون ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣوده اﺳت» :اﻟ ُﻣ ْؤ ِﻣنُ َﯾﺄ ُﮐ ُل ِﻓﯽ ِﻣﻌًﯽ
ﺎء«) .ﺑﺧﺎری (5393:وﻣﺳﻠم ).(183) (2060
ﺳ ْﺑ َﻌ ِﺔ أ َ ْﻣ َﻌ ٍ
َو ِ
اﺣدٍَ ،وا ْﻟﮑَﺎ ِﻓ ُر َﯾﺄ ْ ُﮐ ُل ﻓِﯽ َ
»ﻣؤﻣن در ﯾﮏ ﻣﻌده ﻏذا ﻣﯽرﯾزد ،وﻟﯽ ﮐﺎﻓر در ھﻔت روده ﻏذا ﻣﯽرﯾزد«.
در ﻧوع و ﮔوﻧﮫ ﻏذا ﻧﺑﺎﯾد اﺳراف ﮐرد ،ﺑرﺧﯽ از ﻋﻠﻣﺎی ﭘﯾروان ﻣذھب ﺣﻧﻔﯽ ﻓرﻣوده اﻧد  :از ﺟﻣﻠﮫ
اﺳراف اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼﻧد ﺑراﺑر وﭼﻧد ﻧوع ﺧوردﻧﯽ ھﺎ در ﺳﺗرﺧوان ﭼﯾده ﺷود .
ﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺛﯾﻣﯾن رﺣﻣﮫ ﷲ در )ﻓﺗﺎوی إﺳﻼﻣﯾﺔ( )(118/2
ﻣﯾﻧوﯾﺳد :ﭼﯾدن ﭼﻧد ﻧوع ﻏذا از ﺛواب روزه ﻧﻣﯽ ﮐﺎھد ،ﭼرا ﮐﮫ ﮐﺎر ﺣرام ﺑﻌد از اﻧﺗﮭﺎی روزه دﯾﮕر
از ﺛواب آن ﻧﻣﯽ ﮐﺎھد ،وﻟﯽ اﯾن اﻣر ﻣﺷﻣول ﻓرﻣوده ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻓرﻣودَ » :و ُﮐﻠُوا َواﺷ َْرﺑُوا
ﺳ ِر ِﻓﯾنَ « اﻷﻋراف .31/ﯾﻌﻧﯽ :و )از ﻧﻌﻣﺗﮭﺎی اﻟﮭﯽ( ﺑﺧورﯾد و ﺑﯾﺎﺷﺎﻣﯾد،
ب ا ْﻟ ُﻣ ْ
َو َﻻ ﺗ ُ ْ
ﺳ ِرﻓُوا إِﻧﱠﮫُ َﻻ ﯾُ ِﺣ ﱡ
وﻟﯽ اﺳراف ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﺧداوﻧد اﺳراف ﮐﻧﻧدﮔﺎن را دوﺳت ﻧﻣﯽدارد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺧود اﺳراف ﻣﻣﻧوع اﺳت،
و )ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ( اﻗﺗﺻﺎد ﻧﺻف ﻣﻌﯾﺷت و زﻧدﮔﯽ اﺳت ،و اﮔر آﻧﮭﺎ اﺿﺎﻓﮫ دارﻧد ﺑﮭﺗر اﺳت آﻧرا
ﺻدﻗﮫ ﺑدھﻧد ،ﭼرا ﮐﮫ اﯾن ﺑﮭﺗر اﺳت« .ﻓﺿﯾﻠﺔ اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺛﯾﻣﯾن رﺣﻣﮫ ﷲ ) .ﻓﺗﺎوی إﺳﻼﻣﯾﺔ(
). (118/2
اﻓطﺎر دﺳﺗﺟﻣﻌﯽ :
در ﻣورد ﺗدوﯾر ﻣﺣﺎﻓل اﻓطﺎر ھﺎی دﺳﺗﺟﻣﻌﯽ ﮐﮫ ﺗوام ﺑﺎ ﺧﺗم ﻗرآن ﻋظﯾم اﻟﺷﺎن
ﻣﯾﺑﺎﺷد  ،در اﯾن اواﺧر ﺗوﺳط روزه داران در ﻣﺳﺎﺟد ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ وﯾﺎھم ﺳﺎﻟون ھﺎ ﺗدوﯾر ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .
درﻣورد ﺣﮑم ﺗدوﯾر ھﻣﭼوﻣﺣﺎﻓل اﻓطﺎرﯾﮫ ﺷﯾﺦ اﺑن ﻋﺛﯾﻣﯾن در ﻟﻘﺎء اﻟﺑﺎب اﻟﻣﻔﺗوح ﻻﺑن ﻋﺛﯾﻣﯾن 247/
ﻣﯾﻧوﯾﺳد :
»ﺑﻧظر ﻣن اﯾرادی ﻧدارد ،اﻣﺎ ﺑﮭﺗر اﺳت ﺻورت ﻧﮕﯾرد ،زﯾرا ﺻﺣﺎﺑﮫ رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮭم از اﯾﻧﮕوﻧﮫ
روﺷﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد .ھرﮔﺎه ﻣردم ﺑﺎ ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﺟﮭت روزه ﺳﻧت ﻣﺷﺗﺎق ﺷوﻧد ،ھﻣﯾن )ﺳﺧن
ﮔﻔﺗن( ﮐﺎﻓﯾﺳت و ﻻزم ﻧﯾﺳت ﺗﺎ ﺟﮭت ﺗرﻏﯾب آﻧﮭﺎ )ﺑﺟﺎی ﺳﺧن( ﻋﻣﻠﯽ ﺻورت ﮔﯾرد« ) .ﺗﻔﺻﯾل
ﻣوﺿوع ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود ﺑﮫ ﻟﻘﺎء اﻟﺑﺎب اﻟﻣﻔﺗوح ﻻﺑن ﻋﺛﯾﻣﯾن ( 247/
اﻓطﺎر ﻗﺑل ازﻏروب آﻓﺗﺎب :
اﮔر ﺷﺧﺻﯽ ﻧﺳﺑت اﺑر اﻟود ﺑودن ھوا ﺑﮫ ﮔﻣﺎن اﯾن ﮐﮫ آﻓﺗﺎب ﻏروب ﻧﻣوده اﻓطﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد  ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
ﺑﻌدآ ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﮫ اﻓﺗﺎب ﻏروب ﺑﮫ ﻧﻣوده ووﻗت اﻓطﺎر ﻧﺑود  ،،ﺣﮑم اش در ﺷرع ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ
:روزه ی اﯾﺷﺎن ﻓﺎﺳد ﺷده اﺳت ،اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﻏروب ﮐﺎﻣل آﻓﺗﺎب اﻣﺳﺎک ﮐﻧد؛ ﺑﻧﺎﺑر ﻧظرﯾﮫ ی ﺻﺣﯾﺢ
از اﻗوال ﻋﻠﻣﺎ ﻗﺿﺎی ﯾﮏ روز ﺑر اﯾﺷﺎن واﺟب اﺳت و ﮐﻔﺎره ﻻزم ﻧﯾﺳت.

10

ھﺷﺎم ﺑن ﻋروة از ھﻣﺳرش ﻓﺎطﻣﮫ از اﺳﻣﺎء رواﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾﺷﺎن ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ):در ﺣﯾﺎت رﺳول ﷲ
ﺳﻠﱠ َم در روزی اﺑری اﻓطﺎر ﻧﻣودﯾم ﭘس از آن آﻓﺗﺎب طﻠوع ﮐرد(
اَ ُa
َ
ﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ َو َ
ﺻﻠﱠﯽ ﱠ
ﺑﮫ ھﺷﺎم ﮔﻔﺗﮫ ﺷد :آﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﺿﺎی آن روز اﻣرﺷدﻧد؟ ھﺷﺎم ﮔﻔت :ﭼﺎره ای ﺟز ﻗﺿﺎ
ﻧداﺷﺗﻧد ).ﺑﺧﺎری) ((1959ﻣﻧظور از ھﺷﺎم در ﺳﻧد ﺣدﯾث :ھﺷﺎم ﭘﺳر ﻋروة ﭘﺳر زﺑﯾر اﺳت ﮐﮫ از
ﺛﻘﺎت ﺗﺎﺑﻌﯾن ھﺳﺗﻧد.
وآﺧر دﻋواﻧﺎ أن اﻟﺣﻣد  rرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن.
وﺻﻠﻰ ﷲ وﺳﻠم ﻋﻠﻰ ﻧﺑﯾﻧﺎ ﻣﺣﻣد وﻋﻠﻰ آﻟﮫ وﺻﺣﺑﮫ وﺳﻠم ﺗﺳﻠﯾﻣﺎ ً ﻛﺛﯾراً.
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ﻓﮭرﺳت ﻣﻧدرج :

 اﻓطﺎر وﻗـــــت روزه روزه از ﭼﮫ وﻗت آﻏﺎز و ﭼﮫ وﻗت ﺧﺗم ﻣﯾﺷود؟ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯾﺎن ﺳﺣری وطﻠوع ﻓﺟر ﺳﺣري ،ﺑرﻛت دارد وﻟﻲ واﺟب ﻧﯾﺳت ﻓﺿﯾﻠت اﻓطﺎر وﺳﺣـرى» ﭘـس ﺷب « ﻣﻌﯾﺎر و ﻣﻼک اﺻﻠﯽ ﺑرای ﺷروع و ﺟواز اﻓطﺎر دﻋــﺎى دراﻓــطﺎر دﻋﺎ ﺑرای ﮐﺳﯾﮑﮫ اﻓطﺎر را ﺗﮭﯾﮫ دﯾده اﺳت ﺣﮑم آذان ﺑرای اﻓطﺎر دررﻣﺿﺎن اﻓطﺎر ﻗﺑل از ﻧﻣﺎز ﻣﺳﺗﺣب اﺳت اﻓطﺎرﻣؤذن دررﻣﺿﺎن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﺗﺂﺧﯾر اﻧداﺧﺗن اﻓطﺎر ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن ﷲ اﮐﺑر اﻓطﺎرﺑﺎﯾد اﻏﺎز ﺷود ﺗﻌﺟﯾل در اﻓطﺎر ﭘر ﺧوری دراﻓطﺎر و ﺳﺣر اﻓطﺎر دﺳﺗﺟﻣﻌﯽ -اﻓطﺎر ﻗﺑل ازﻏروب آﻓﺗﺎب
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