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الحاج داکترامين الدين » سعـيـدی  -سعيد افغانی «
 ١٣جوالی ٢٠١٥
بسم ﷲ الرحمن الرحيم

افطار وسحر درماه مبارک رمضان
١
خوانندۀ محترم !
ماه مبارک رمضان با ھمه لحظات آن پر از معنويت خاصی است  ،شام افطار رمضان ،سحر ھای رمضان  ،شب قدر
رمضان  ،نماز تراويح ونوافل وساير عبادات در ماه رمضان از جمله ختم قرآن عظيم الشأن ھمه وھمه  ،لحظات پر
معنويتی است که در اين ماه مبارک وجود دارد .
در ماه پر برکت رمضان  ،لحظات روزه دار از لحظات پر ارزشی شماريده می شود  ،در اين ماه  ،ھر لحظه انسان در
آغوش پر لطف و رحمت خداوند با عظمت می باشد  ،يکی از لحظات خوشايند ماه مبارک رمضان  ،آذان شام و باز
کردن روزه يا به اصطالح لحظات افطاراست .
ھنگام افطار و لحظۀ باز کردن روزه ،آن ھم روزه ای که به امر پروردگار گرفته شده  ،يکی از قشنگترين وفراموش
ناشدنی ترين لحظات برای روزه دار محسوب می شود.
افطار
به معنای روزه گشادن ،روز ه شکستن ،بازکردن روزه باخوردن غذا ،رسيدن وقت روزه گشادن) .مصدر( افطار روزه
گشادن روزه باز کردن را می گويند .
افطاری
)صفت اسم( طعام و خوراکی که به ھنگام افطار می خورند .
وقـــــت روزه :
وقت روزۀ فرضى ويا روزه شرعى ،به حكم نص قرآن عظيم الشأن از طلوع صبح صادق آغاز و تا غروب آفتاب
ادامه مى يابد .
چنانچه اين حکم در) آيت  ١٨٧سورۀ بقره ( به زيبائی خاصی چنين بيان وفورمولبندی گرديده است  » :وكلوا
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط االبيض من الخيط ا السود من الفجر ثم أتموا الصيام الى اليل « )تا آن وقت بخوريد و
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بنوشيد كه خط سفيد از خط سياه خوب نمايان وآشكار شود و باز روزه را تا اول شب به اتمام رسانيد وآن را
بگيريد (.ولى در كشور ھائيكه آبر الود اند وتعيين وقت در آن دشوار است فتواى شرعی علماء ھمين است که :
افطار به وقت محلى نزديكترين كشور اسالمى بايد صورت پذيرد .
روزه گرفتن در شب جواز نداشته  ،چراکه خداوند )ج( شب را براى استراحت آفريده است  »:ھو الذى جعل لكم
الليل لتسكنوا فيه والنھار مبصرٱ إن فى ذالك اليات لقوم يسمعون «)سورۀ يونس آيت (١٧٨
ھمۀ مسلمانان در اين مورد متفق القول اند که روزه باالی مسلمانان بر اساس نص قرآن عظيم الشأن از فجرصبح تا
غروب افتاب واجب است .
پروردگار با عظمت ما در آيت ) ١٧٨سوره بقره( جزئيات اين حکم را چنين فورمولبندی نموده است :
» ُُ
واشربوا َ ﱠ
لكم ْ َ ْ
الفجر«
الخيطُ َ ْ َ ُ
كلوا َ َ ُ
األسود ِ َ
األبيض ِ َ
حتى َ َ َ ﱠ َ
من ْ َ ْ ِ
يتبين َ ُ ُ
الخيط َ ْ َ
من َ ِ

)بخوريد و بنوشيد  ،تا اين كه نخ سفيد

)روشني فجر( از نخ سياه )تاريكي شب( براي شما ،نمايان شود(.
اول شب تا پديدار شدن نخ سفيد )روشني
از حکم اين متبرکه به وضاحت تام معلوم می شود  :که خوردن وآشاميدن از ّ
فجر( از نخ سياه )تاريكي شب( جواز داشته است .
روزه از چه وقت آغاز و چه وقت ختم می شود؟
در حديثی ازعدی بن حاتم آمده است :
لما َ َ َ ْ
نزلت َ » :ﱠ
أسود َ ِ َ
األسود ) َ َ ْ ُ
لكم ْ َ ْ
فجعلتھما
الخيطُ َ ْ َ ُ
عقال َ ْ َ َ
األبيض ِ َ
حتى َ َ َ ﱠ َ
عقال َ ْ َ َ
» َ َ
الخيط َ ْ َ ِ
من ْ َ ْ ِ
قال َ :ﱠ
يتبين َ ُ ُ
وإلى ِ َ ٍ
عمدت ِ َإلى ِ َ ٍ
أبيض َ َ َ ْ ُ ُ َ
رسول ﱠ
يستبين ِلي َ َ َ ْ ُ
وسادتيُ ْ َ َ َ ،
ﷲِ صلى ﷲ عليه وسلم َ َ َ ْ ُ
فغدوت َ َ
الليل َفال َ ْ َ ِ ُ
َ ْ َ
إنما
فجعلت َ ْ ُ ُ
فذكرت َلهُ َ ِ َ
ذلك َ َ َ
تحت ِ َ َ ِ
على َ ُ ِ
أنظر ِفي ﱠ ْ ِ
فقال ِ » :ﱠ َ
ذلك َ َ ُ
النھار«) .بخارى(١٩١۶:
الليل َ َ َ ُ
َِ َ
سواد ﱠ ْ ِ
وبياض ﱠ َ ِ
)عدي ابن حاتم رضي ﷲ عنه ميگويد :وقتي كه اين آيت » َ ﱠ
من ْ َ ْ
لكم ْ َ ْ
األسود« نازل شد.
الخيطُ َ ْ َ ُ
األبيض ِ َ
حتى َ َ َ ﱠ َ
الخي ِط َ ْ َ ِ
يتبين َ ُ ُ
يك طناب سياه و يك طناب سفيد را زير بالشت خود گذاشتم .تمام شب به آنھا نگاه ميكردم ولي براي من قابل تشخيص
نبودند .ھنگام صبح ،نزد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم رفتم و داستان را برايش قصه كردم .فرمود:
»منظور از نخ سياه ،تاركي شب و منظور از نخ سفيد ،روشني صبح است«.
فاصله ميان سحری وطلوع فجر :
در مورد فاصله ميان سحری وطلوع فجرواين که فاصلۀ زمانی آن چقدر می باشد بايد به حکم اين حديث مراجعه کرد .
در حديثی از زيد بن ثابت )رضی ﷲ عنه ( روايت است ْ َ » :
قال َ َ :ﱠ ْ َ
النبي
بن َ ِ ٍ
تسحرنا َ َ
ثابت رضي ﷲ عنه َ َ
عن َ ْ ِ
مع ﱠ ِ ﱢ
زيد ْ ِ
الصالة ُ ْ ُ
خمسين َآيةً) «.بخارى(١٩٢١:
قالُ ْ َ :
كان َ ْ َ
كم َ َ
قدر َ ْ ِ َ
والسحور؟ َ َ
قلتْ َ :
قام ِ َإلى ﱠ ِ
صلى ﷲ عليه وسلم ُ ﱠ
ثم َ َ
بين َ َ ِ
األذان َ ﱠ ُ ِ
)زيد بن ثابت رضي ﷲ عنه ميگويد :ھمراه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم سحري خورديم .سپس ،آنحضرت صلى ﷲ
عليه وسلم براي نماز فجر ،بلند شد .پرسيديم :فاصله ميان اذان صبح و سحري ،چقدر بود؟ زيد گفت :به اندازه اي كه
حدود پنجاه آيت خوانده شود(.
محدثين می نويسند که  :قبل از نزول اين آيت متبرکه ،مسلمانان در ماه مبارک رمضان حتی در طول شب از
خوردن ونوشيدن اباء می ورزيدند و مسلمانان قبل از رفتن به خواب نان شب را می خوردند ومی خوابيدند ،اگراحيانا ً
درطول شب دوباره بيدارھم می شدند از خوردن ونوشيدن اباء می ورزيدند  ،وآن را مخالف قوانين وضع شدۀ ماه
مبارک رمضان می دانستند.

afgazad@gmail.com

٢

www.afgazad.com

ولی زمانی که آيت ) ١٧٨سورۀ بقره( » ُ ُ
واشربوا َ ﱠ
لكم ْ َ ْ
الفجر«
الخيطُ َ ْ َ ُ
كلوا َ َ ُ
األسود ِ َ
األبيض ِ َ
حتى َ َ َ ﱠ َ
من ْ َ ْ ِ
يتبين َ ُ ُ
الخيط َ ْ َ
من َ ِ
نازل شد  ،به مسلمانان اجازه داده شد که می توانند در طول اين مدت از خوردنيھا ونوشيدنيھا استفاده نمايند و می
توانند با زنان خويش زندگی زناشوئی ھم داشته باشند.
ھمچنان حکم ديگری که در اين آيت متبرکه برای روزه داران بيان گرديده اينست که نھايت صيام اين که تا به کدام
الليل « )سپس روزه را تا شب تکميل
أتموا
ثم َ ِ ﱡ
وقت امساک باشند نيز واضح گرديد .طوريکه گفته شد  ُ » :ﱠ
الصيام ِ َإلى ﱠ ْ ِ
َ
کنيد (.می باشد.
امام فخر رازی  :در تفسير الکبير مينويسد:
اول روز مقايسه
)مردم در فھم اين آيت متبرکه که ليل يعنی شب چيست اختالف رأی دارند  .برخی انتھای روز را با ّ
اول شب ھم بر رفتن نشانه
اول روز به ظاھر شدن عالمۀ روشنی آفتاب است ّ
کرده اند  ،می گويند ھمانطوری که ّ
وروشنی آفتاب است( ولی برخی ديگر از مردم در اين مورد ھم اختالف کرده اند طوری که می گويند  :نا بودی
سرخی از طرف مشرق نشانۀ غروب آفتاب و شب است .
شيخ قرطبی در تفسير خويش می نوسد:
»اتموا الصيام« در آيت متبرکه  ،امر است اقتضای وجوب را می کند والی در » الی اليل « برای غايت است ،ليل
داخل در روز نيست چون ليل از جنس نھار »روز« نمی باشد پس خداوند شرط کرد اتمام روزه را تا آشکار شدن شب؛
چنانچه خوردن را جايز کرده تا روز آشکار شود .
يادداشت ضروری:
طوری که در فوق ھم ياد آور شديم  :تطبيق اين حکم که در آيت متبرکه بيان شد در كشور ھائيكه آبر الود اند وتعيـين
وقت در آن سرزمين ھا دشوار است )به خصوص کشور ھای اروپائی( فتواى علمای جھان اسالم ھمين است که
مسلمانان اين کشورھا وسرزمين ھا بايد افطار روزۀ خويش را مطابق افطار نزديكترين كشور اسالمى تنظيم بدارند.
ھکذا در اين تعداد از کشور ھا ،مراکز اسالمی وجود داشته ومطابق رھنمود ھای کمپيوتری جنتری ھای افطاری و
سحری را برای مسلمانان مقيم اين کشور ھا ترتيب داده که تقريبا ً اين مشکل برای اتباع مسلمان حل گرديده است .
نقطۀ دومی را که قابل تذکر می دانم اينست :در دين مقدس اسالم :روزه گرفتن از طرف شب جواز نداشته پروردگار
ما شب را براى استراحت آفريده است.
قرآن عظيم الشأن در مورد با تمام صراحت بيان فرموده  » :ھو الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنھار مبصرٱ إن فى
ذالك اليات لقوم يسمعون « )يونس آيت .(١٧٨
سحري ،بركت دارد ولي واجب نيست :
مالك رضي ﷲ روايت است که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرموده است :
در حديثی از َ َأنس ْ َ
بن َ ِ ٍ
السحور َ َ َ
تسحروا َ ِ ﱠ
بركةً«) .بخارى» (١٩٢٣:سحري بخوريد زيرا در خوردن سحري ،خير و بركت نھفته
» َ َ ﱠ ُ
فإن ِفي ﱠ ُ ِ
است«.
در مورد اينکه سحری خوردن شرط صحت روزه است يا خير؟
در جواب بايد گفت  :سحری خوردن شرط برای روزه گرفتن نيست بلکه سحر خيزی از جملۀ سنت رسول ﷲ صلی
ﷲ عليه وسلم می باشد .

afgazad@gmail.com

٣

www.afgazad.com

ولی نبايد فراموش کرد که قاعدۀ کلی در دين مقدس ھمين است که اين دين با عظمت می خواھد عبادت را بر پيروان
خويش آسان بگرداند و پيروان خويش را به آسان سازی عبادت ترغيب وتشويق نمايد  .از جملۀ آسان گيری عبادت
رمضان مسألۀ تأخير در سحر وعجله در افطار در ماه مبارک رمضان می باشد .
اء بر مسلمانان روزه دارمستحب است که در وقت سحری به پا خيزند وحداقلی غذا به نام سحری تناول فرمايند ولو
بن ً
که يک دانه خرما  ،شير ويا ھم آب باشد  ،روزه دار به اين عمل خويش در جنب اين که از يک طرف بر سنت پيامبر
صلی ﷲ عليه وسلم عمل نموده از جانب ديگر بيدار شدن در سحری فائدۀ معنوی برای شخصی روزه دار می باشد ،
وآن اين که قبل از طلوع فجر بيدار می گردد  ،و لحظات چندی را در عبادت پروردگار خويش سپری می نمايد ،
لحظاتی که پروردگار با عظمت ما دروقت سحر ،رحمت خويش را بر بندگان خويش نازل ودعا ھای آنان را
مستجاب و استغفار کنندگان را مورد مغفرت قرار میدھد.
فضيلت افطار وسحـرى» پـس شب «:
پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم فرموده است » :سه امر از جملۀ اخالق پيامبرانه مي باشند » :تأخير در سحرى ،تعجيل
در افطار  ،در نماز دست راست را بر چپ گذاشتن« پيامبر اسالم مي فرمايد» :سحرى بخوريد ،زيرا در خوردن
سحرى بركت است  :براى روزه گرفتن روزه دار از خوردن سحرى كمك بگيرد وبراى قيام ليل )تھجد( از
خوابيدن بعد از ظھركمك حاصل كنيد« .
خواھران وبرادران متدين !
ضرورت فوري جسم روزه دار در ھنگام افطار به دست آوردن يك منبع انرژي به شكل گلوكوز براي ھر سلول زنده به
خصوص سلولھاي مغز و اعصاب می باشد .
اء براى روزه دار مستحب است كه با خرما و آب ميوه يا شير که منابع خوب قند ھستند افطار نمايد  .از لحاظ
بن ً
صحی ھنگام افطار خوردن سه دانه خرما  ،يک گيالس آب ميوه ،سوپ سبزيجات به منظور حفظ تعادل قند ،آب و
مايعات بدن توصيه ميشود .
طوری که قبالً ياد آور شديم براى روزه

دار مستحب است كه با خرمای تازه افطار كند ودر صورت عدم

موجوديت آن با آب افطار نمايد ودر زمستان مي تواند با خرماى خشك و در صورت عدم موجوديت آن با آب
افطار كند تا معده آماده گرديده وغذائى را كه بعداً خورده مي شود بتواند بھتر ھضم نمايد.
پس از آن كه روزه دار با خرما يا آب و غيره افطار كرد نماز شام را ادا نموده و بعد از آن غذا مي خورد و
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرموده است  » :إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر  ،فإن لـم يجد فليفطر على ما ء فإنه
طھور « » .چون افطار كند يكى از شما پس افطار كند با خر ما ،پس چون نيافت پس افطار كند با آب زيرا پاك
كننده است«) حديث متفق عليه (
ھمچنان در حديث آحمد وابو داوود که دارای عين مفھوم می باشد آمده است :
» عن أنس بن مالك قال :كان النبي صلى ﷲ عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي ،فإن لم يكن رطبات فتمرات،
فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء«.
ولی نبايد فراموش کرد که حتمی وبه اصطالح واجبی نيست که روزه دار حتما ً روزۀ خويش را به خرما افطارنمايد ،
در صورت عدم موجوديت خرما  ،روز ه دار می تواند به ھر چيزی که در امکانش باشد  ،روزۀ خويش را افطار نمايد
ودر حکم » أن يفطر على ما يشاء من الطيبات « شامل می گردد.
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ولی طوری که ياد آور شديم  :براى روزه دار عجله در افطار وتأخير در سحرى افضل مي باشد زيرا پيامبرصلی
ﷲ عليه وسلم فرموده است  » :ال تزال أمتى بخير ما أخروا السحو ر وعجلو ا الفطور« ».ھميشه امت من به خير
باشند تا وقتي كه به تأخير اندازند سحرى را وشتاب كنند در افطار «.
معيار و مالک اصلی برای شروع و جواز افطار:
در حقيقت غروب آفتاب  ،چنان که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند:
الشمس َ َ ْ
النھار ِ ْ
الليل ِ ْ
من َ ُ َ
الصائم« بخاری ) (١٩۵۴ومسلم ).(١١٠٠
أفطر
وغربت ﱠ ْ ُ
وأدبر ﱠ َ ُ
من َ ُ
أقبل ﱠ ْ ُ
فقد َ ْ َ َ
ھھنَا َ َ ْ َ َ
» َإذا َ ْ َ َ
ھھنا َ َ َ َ ِ
ﱠ ُِ
يعنی :ھر گاه شب از اين سمت )مشرق( شروع شود و روز از اين سمت )مغرب( به پايان برسد و آفتاب نيز غروب
کند وقت افطار روزه دار فرا رسيده است.
از طرف ديگر يکی از سنتھای نبوی در امر روزه اينست که در افطار آن تعجيل شود ،چنان که از سھل بن سعد
روايت شده که گفت:
بخير َما َ ﱠ ُ
الفطر«) .بخاری (١٩٥٧:يعنی» :مردم تا
يزال ﱠ ُ
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند» :ال َ َ ُ
عجلوا ْ ِ ْ َ
الناس ِ َ ْ ٍ
زمانی در خير ،بسر ميبرند که در افطار نمودن ،عجله کنند«) .يعنی بال فاصله پس از غروب آفتاب ،افطار نمايند(.
ابن عبدالبر رحمة ﷲ می گويد:
»از جملۀ سنت )نبوی( تعجيل در افطار و تأخير در سحری است ،و تعجيل بايد پس از اطمينان از ناپديد شدن آفتاب
باشد ،و برای کسی که شک دارد که آيا افتاب ناپديد شده يا خير؟ جايز نيست افطار کند ،زيرا )عبادت( فرض به يقين
نياز دارد و جز با يقين خارج نمی گردد« ).التمھيد ( ). ( ٩٨ ، ٩٧ / ٢١

دعــاى افــطار :
طوری که می فھميد که دعا مغز عبادت است وانسان در طول زندگی خويش بايد ازفھم عالی دعا غافل نگردد
بخصوص در ماه مبارک رمضان ولی به تأسف بايد گفت که برخی از روزه داران در ھنگام افطارنسبت عجلۀ بيشتر
حتی در به جای آوردن دعا ھم غفلت می ورزند .
سنت پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم است که  :روزه دار افطار خويش را با دعا آغاز نمايد  ،طوری که در دعای افطار
فضيلت زيادي نھفته است و روزه دار نبايد فراموش کند که او از جملۀ کساني است که دعاي او مورد استجابت قرار
می گرد .
در حديثی از انس بن مالک رضى ﷲ عنه روايت شده است که رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فرموده است » :دعاي
سه شخص بی جواب نمی ماند :دعاي پدر و مادر ،دعاي روزه دار و دعاي مسافر«) .احمد آن را روايت کرده و
الباني آن را صحيح دانسته است(.
از جملۀ دعاھاي صحيح در اين باره اين دعاي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم به ھنگام افطار است که ايشان مي
فرمود:
»ذھب الظمأ و ابتلت العروق و ثبت األجر ان شاء ﷲ« )صحيح سنن ابي داوود(» .تشنگي برطرف شد و رگ ھا
سيراب شدند و اجر به خواست خداوند نوشته شد«.
ادامه دارد
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