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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  » سعيد افغانی -دیـيـسع«  امين الدين داکترلحاج ا

  ٢٠١٥ جوالی ١٣
  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

  نوسحر درماه مبارک رمضا افطار

١ 

 ! محترم ۀخوانند

 رمضان ، شب قدر یسحر ھا ،شام افطار رمضان مبارک رمضان با ھمه لحظات آن پر از معنويت خاصی است ،ماه 

ن  ھمه وھمه ، لحظات پر أرمضان ، نماز  تراويح ونوافل وساير عبادات در ماه رمضان از جمله ختم قرآن عظيم الش

 . است که در اين ماه مبارک وجود دارد یمعنويت

شود ، در اين ماه ، ھر لحظه انسان در  ظات پر ارزشی شماريده میاز لح روزه دار ، لحظاتضان  رمبرکتدر ماه پر 

باز  باشد ، يکی از لحظات خوشايند ماه مبارک رمضان ، آذان  شام و آغوش پر لطف و رحمت خداوند با عظمت می

 .کردن روزه يا به اصطالح  لحظات افطاراست 

زه، آن ھم روزه ای که به امر پروردگار گرفته شده ، يکی از قشنگترين وفراموش  باز کردن روۀھنگام افطار و لحظ

  . لحظات برای روزه دار محسوب می شودترينناشدنی 

  

 افطار

افطار روزه ) مصدر( . بازکردن روزه باخوردن غذا، رسيدن وقت روزه گشادن،ی روزه گشادن، روز ه شکستنامعنه ب

 .ند گوي  را می  کردنبازگشادن روزه 

 

 افطاری

 .خورند  ھنگام افطار میه طعام و خوراکی که ب) صفت اسم(

 

   :وقـــــت  روزه  

تا غروب آفتاب  ن از طلوع  صبح  صادق آغاز وأ  فرضى  ويا روزه شرعى،  به حكم نص قرآن عظيم الشۀوقت روز

 . ادامه  مى يابد 

وكلوا  « :   چنين بيان وفورمولبندی گرديده است ی خاصیئبه زيبا)  بقره ۀ  سور١٨٧ تآي( چنانچه اين حکم در

 تا آن وقت  بخوريد و(  »  واشربوا  حتى يتبين لكم الخيط  االبيض من الخيط ا السود من الفجر  ثم أتموا  الصيام الى اليل



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

را  نيد وآنباز  روزه  را تا اول  شب  به اتمام رسا ن  وآشكار  شود وخط  سفيد از خط سياه  خوب نمايابنوشيد كه 

 : ھمين است که ءيكه آبر الود اند وتعيين  وقت  در آن دشوار  است  فتواى شرعی علمائولى در كشور ھا.) بگيريد

 .افطار  به وقت محلى  نزديكترين كشور اسالمى  بايد صورت  پذيرد  

ھو الذى جعل لكم  « : است فريدهآشب  را براى استراحت  )  ج(روزه گرفتن در شب  جواز نداشته ، چراکه  خداوند  

    )١٧٨ ت يونس آيۀسور( »الليل لتسكنوا فيه والنھار مبصرٱ  إن فى ذالك اليات  لقوم يسمعون

ن  از فجرصبح  تا أعظيم الش مسلمانان در اين مورد متفق القول اند که  روزه باالی مسلمانان بر اساس نص قرآن ۀھم

  . غروب افتاب  واجب است 

 :جزئيات  اين حکم را چنين فورمولبندی نموده است )   سوره بقره١٧٨ (تت ما در آيپروردگار با عظم

ِكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود من الفجر«  َ َ َ َِ ِ َِ َْ ْ ْ َْ ََ َ َْ ُْ َُ َ َ َ َُ ُ ُ َّ َُ َّ كه نخ سفيد  بخوريد و بنوشيد ، تا اين(»   ُ

  ).براي شما، نمايان شود) تاريكي شب(از نخ سياه ) روشني فجر(

روشني (نخ سفيد ّکه خوردن وآشاميدن از اول شب تا پديدار شدن : شود  وضاحت  تام معلوم میه از حکم اين متبرکه ب

 .جواز داشته است ) تاريكي شب(از نخ سياه ) فجر

 

  شود؟  روزه از چه وقت آغاز و چه وقت ختم می

 :در حديثی ازعدی بن حاتم آمده است 

َقال«  ْلما نزلت: َ َ ََ َ ِحتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود « : َّ ِ َِ ْ ْ ْ َْ ََ َ َْ َْ َُ َ َ َ َُ ُ ُ ََّ َعمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتھما (  َّ َُ ُ َ َ ُْ َ َ َ ََ َ َْ َْ ٍَ ٍِ ِِ َِ ََ َْ

ُتحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فال يستبين لي فغدوت  ُْ َ ََ َ َ ََ َ َِ ِ ُِ ِ ْ ْ َْ َ َ َِ َّ ُُ ْ َ ْ َعلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكرت له ذلك فقالِ ََ َ ََ َِ َِ َ ُ َ َُ ُْ َ َّ َإنما «: ِ َّ ِ
ِذلك سواد الليل وبياض النھار َ َ َ ََّ ُ َ َِ ْ َّ ُ َ ِ   )١٩١۶:بخارى. (»َ

ْحتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخي « توقتي كه اين آي: گويد عدي ابن حاتم رضي هللا عنه مي( ْ َْ َ َْ َْ َِ ُ َ َ َ ََ ُ ُ ُ ََّ ِط األسودَّ َِ ْ . نازل شد» َ

كردم ولي براي من قابل تشخيص  تمام شب به آنھا نگاه مي. يك طناب سياه و يك طناب سفيد را زير بالشت خود گذاشتم

 : فرمود. ھنگام صبح، نزد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رفتم و داستان را برايش قصه   كردم. نبودند

  .»نظور از نخ سفيد، روشني صبح   استمنظور از نخ سياه، تاركي شب و م«

  

 :فاصله ميان سحری وطلوع فجر 

  . مراجعه کرد باشد  بايد به حکم اين حديث  زمانی آن چقدر میۀکه فاصل در مورد فاصله ميان سحری وطلوع فجرواين

ٍ عن زيد بن ثابت رضي هللا« : روايت است ) رضی هللا عنه (در حديثی از زيد بن ثابت  ِ َِ ْ ِْ َ ْ َ عنه قالَ ِّتسحرنا مع النبي : َ ِ َّ َ ََ َ َْ َّ

ُصلى هللا عليه وسلم ثم قام إلى الصالة قلت َْ ُ ِ ََّّ ِ َ َ َكم كان بين األذان والسحور؟ قال: ُ ََ ِ ُ َّ َ ِ َ َ َ َْ َ ًقدر خمسين آية: َْ َ َ ِ ْ َ ُ ْ  )١٩٢١:بخارى(» .َ

سپس، آنحضرت صلى هللا . ري خورديمهللا صلى هللا عليه وسلم سح ھمراه رسول : گويد زيد بن ثابت رضي هللا عنه مي(

به اندازه اي كه :  ميان اذان صبح و سحري، چقدر بود؟ زيد گفتهفاصل: پرسيديم. عليه وسلم براي نماز فجر، بلند شد

  .) خوانده شودتحدود پنجاه آي

  شب  از مسلمانان در ماه مبارک رمضان  حتی  در طول  متبرکه،تقبل از نزول اين آي: نويسند که  محدثين می

ً اخوردند ومی خوابيدند، اگراحيان مسلمانان قبل از رفتن به خواب نان شب را می و ورزيدند خوردن ونوشيدن اباء می

 ماه ۀرا مخالف قوانين وضع شد  می شدند از خوردن ونوشيدن  اباء می ورزيدند ، وآن درطول شب دوباره بيدارھم

 .دانستند مبارک رمضان می
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ِكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود من الفجر« )   بقرهۀ  سور١٧٨ (تآيکه   ولی زمانی َ َ َ َِ ِ َِ َْ ْ ْ َْ ََ َ َْ ُْ َُ َ َ َ َُ ُ ُ َّ َُ َّ ُ«    

 می  واز خوردنيھا ونوشيدنيھا استفاده  نمايند توانند در طول اين مدت   نازل شد ، به مسلمانان اجازه داده شد که می

   .ی ھم  داشته  باشندئيش زندگی زناشوتوانند با زنان خو

کدام ه که تا ب  متبرکه  برای روزه داران   بيان گرديده اينست که نھايت صيام اينتھمچنان حکم ديگری که در اين آي

ِثم أتموا الصيام إلى الليل «: طوريکه گفته شد . وقت امساک باشند  نيز واضح گرديد ْ َّ َ ِ َ ُّ ِ ََّ تکميل سپس روزه را تا شب (»  ُ

  .باشد می.) کنيد

  :در تفسير الکبير مينويسد :امام فخر رازی 

ّبرخی  انتھای روز را با اول روز مقايسه . ی  دارند أ متبرکه که ليل يعنی شب چيست اختالف  رتمردم در فھم اين آي(

ھم بر رفتن نشانه ّفتاب  است اول شب آ روشنی ۀّکه  اول روز به ظاھر شدن عالم گويند ھمانطوری کرده اند ، می

نا بودی :  گويند  که  می ولی برخی ديگر از مردم در اين مورد  ھم  اختالف کرده اند طوری) فتاب استآوروشنی 

  .شب است  فتاب وآ غروب ۀسرخی  از طرف مشرق نشان

 :نوسد شيخ  قرطبی در تفسير خويش می

برای غايت است، ليل » الی اليل «  کند والی در  متبرکه ،  امر است اقتضای وجوب را میتدر آي» اتموا الصيام«

نمی باشد پس خداوند شرط کرد اتمام روزه را تا آشکار شدن شب؛ »  روز«داخل در روز نيست چون ليل از جنس نھار 

  .چنانچه خوردن را جايز کرده تا روز آشکار شود 

  

  :يادداشت ضروری

يكه آبر الود اند وتعيـين  ئ متبرکه بيان شد در كشور ھاتکه در آيتطبيق اين حکم  : ور شديم آکه در فوق ھم ياد  طوری

فتواى علمای  جھان اسالم ھمين است که ) یئخصوص کشور ھای اروپاه ب(وقت  در آن سرزمين ھا دشوار  است  

 . بدارند خويش را مطابق افطار  نزديكترين كشور اسالمى  تنظيمۀمسلمانان  اين کشورھا وسرزمين ھا بايد  افطار روز

 ی  افطاری وبق رھنمود ھای کمپيوتری جنتری ھاھکذا در اين تعداد از کشور ھا، مراکز اسالمی وجود داشته ومطا

  . مسلمان حل گرديده است   اين مشکل برای اتباع ًاتيب داده که تقريبای مسلمانان مقيم اين کشور ھا ترسحری را بر

روزه گرفتن از طرف  شب  جواز نداشته  پروردگار  : در دين مقدس اسالم:  دانم اينست  قابل تذکر میی را که دومۀنقط

 .ما   شب  را براى استراحت  آفريده است

ھو الذى جعل لكم  الليل لتسكنوا فيه والنھار مبصرٱ  إن فى « : ن در مورد با تمام صراحت بيان فرموده أ قرآن عظيم الش

  ).١٧٨ تيونس آي(  »ذالك اليات  لقوم يسمعون

  

 :سحري، بركت دارد ولي واجب نيست 

ٍدر حديثی از أنس بن مالك رضي هللا  روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده است  ِ َ َ ْ َ َ: 

ًتسحروا فإن في السحور بركة«  َ َ َ َِ ُ َُّ َِّ َّ ِ َ سحري بخوريد زيرا در خوردن سحري، خير و بركت نھفته «) ١٩٢٣:بخارى. (»َ

 .»است

  سحری خوردن شرط صحت روزه است يا خير؟ نکهدر مورد اي

 سنت رسول هللا صلی ۀسحری خوردن شرط برای روزه گرفتن نيست بلکه سحر خيزی از جمل : در جواب بايد گفت 

 .باشد  هللا عليه وسلم می
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پيروان  برخواھد   عبادت را   کلی در دين مقدس ھمين است که اين دين با عظمت میۀولی نبايد فراموش کرد که قاعد

سان گيری عبادت  آ ۀاز جمل. سان سازی عبادت ترغيب وتشويق نمايد آپيروان خويش را به  سان بگرداند وآخويش  

 .باشد  خير در سحر وعجله در افطار در ماه مبارک رمضان میأ تألۀرمضان مس

 د ولوننام سحری تناول فرمايه پا خيزند وحداقلی غذا به  بر مسلمانان روزه دارمستحب است که در وقت سحری بًاءبن

که از يک طرف بر سنت پيامبر  که يک دانه خرما ، شير ويا ھم آب باشد ، روزه دار به اين عمل خويش  در جنب اين

باشد ،   معنوی برای شخصی روزه دار میۀصلی هللا عليه وسلم عمل نموده از جانب ديگر بيدار شدن در سحری فائد

نمايد ،   چندی را در عبادت پروردگار خويش سپری میلحظات گردد ، و  فجر بيدار میکه قبل از طلوع وآن  اين

 خويش نازل ودعا ھای آنان را رحمت خويش را بر بندگان لحظاتی که پروردگار با عظمت ما دروقت  سحر،

 .دھد مستجاب و استغفار کنندگان را مورد مغفرت قرار می

  

  : »پـس شب « فضيلت افطار وسحـرى

خير  در سحرى، تعجيل   أت « :  باشند سه امر از جملۀ  اخالق  پيامبرانه  مي« : مبرصلی هللا عليه وسلم فرموده است پيا

، زيرا  در خوردن سحرى  بخوريد«: مايدفر پيامبر اسالم مي» در افطار ،  در نماز دست راست  را بر چپ  گذاشتن

از ) تھجد(حرى كمك بگيرد وبراى  قيام ليل   خوردن  سبراى روزه  گرفتن  روزه دار از:  كت است سحرى بر

  » . خوابيدن  بعد از  ظھركمك  حاصل كنيد

 !خواھران وبرادران متدين 

ز براي ھر سلول زنده به وضرورت فوري جسم روزه دار در ھنگام افطار به دست آوردن يك منبع انرژي به شكل گلوك

 .باشد  خصوص سلولھاي مغز و اعصاب  می

از لحاظ . خوب قند ھستند افطار نمايد  و آب ميوه يا شير که منابع براى  روزه   دار مستحب است  كه با خرما  ًاءبن

سبزيجات به منظور حفظ تعادل قند، آب و  ، يک گيالس  آب ميوه، سوپ حی  ھنگام افطار  خوردن سه دانه خرماص

   .شود مايعات بدن توصيه مي

 تازه افطار  كند  ودر  صورت  عدم یراى  روزه   دار مستحب است  كه با خرماور شديم بآ ياد ًکه قبال طوری

ماى  خشك و در صورت  عدم موجوديت  آن  با آب  تواند  با خر موجوديت  آن  با آب  افطار  نمايد ودر زمستان  مي

  .  ھضم  نمايدشود بتواند بھتر   خورده ميًاى  را كه  بعدئند تا معده  آماده  گرديده  وغذاافطار  ك

خورد و  بعد  از آن  غذا  مي  و غيره  افطار  كرد  نماز شام  را ادا نموده  ما  يا آب  وكه  روزه دار  با خر پس  از آن

إذا أفطر  أحدكم فليفطر على تمر ، فإن  لـم يجد فليفطر على ما ء  فإنه  «  : پيامبر صلی هللا عليه وسلم   فرموده  است 

افطار كند  يكى از شما  پس  افطار  كند با خر ما، پس  چون  نيافت پس  افطار كند با آب  زيرا  پاك  چون « .  »طھور

   )حديث متفق عليه ( »كننده است

  :باشد آمده است  ی  عين مفھوم مید که داراوھمچنان در حديث آحمد وابو داو

طبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، كان النبي صلى هللا عليه وسلم يفطر على ر :قال أنس بن مالك عن« 

  ».فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء

 خويش را به خرما افطارنمايد ، ۀ روزًاولی نبايد فراموش کرد که حتمی وبه اصطالح واجبی نيست که روزه دار حتم

  خويش را افطار نمايد ۀ ، روزش باشدکه در امکان تواند به ھر چيزی در صورت عدم موجوديت خرما ، روز ه دار می

   .گردد شامل می»  أن يفطر على ما يشاء من الطيبات « ودر حکم 
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باشد زيرا پيامبرصلی  خير  در سحرى  افضل مياى روزه دار  عجله در افطار  وتأبر: ور شديم آکه ياد  ولی طوری

ھميشه امت من به خير « .» ر  وعجلو ا الفطورال تزال أمتى  بخير ما أخروا السحو« : هللا عليه وسلم   فرموده است  

  .»خير اندازند  سحرى  را وشتاب  كنند  در افطار أكه  به ت باشند  تا وقتي

  

 :معيار و مالک اصلی برای شروع و جواز افطار

 :که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند در حقيقت غروب آفتاب ، چنان

َإذا أقبل الليل من ھھن« ُ َُ ْ ِ ْ َّ َ َ ْ َ ُا وأدبر النھار من ھھنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائمَ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َ ََ َّْ َ َْ ْ َْ َ ُ ُ ُْ َّ َ ََ    ).١١٠٠(ومسلم ) ١٩۵۴(بخاری » ََ

نيز غروب  آفتاب   به پايان برسد و) مغرب( شروع شود و روز از اين سمت) مشرق(ھر گاه شب از اين سمت : يعنی

 .کند وقت افطار روزه دار فرا رسيده است

از سھل بن سعد  که  ديگر يکی از سنتھای نبوی در امر روزه اينست که در افطار آن تعجيل شود، چنانطرفاز 

 :روايت شده که گفت

َال يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر«: رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم فرمودند َْ ِ ْ ُ َّ َ َ ٍ ْ َ َِ ُ مردم تا «: يعنی) ١٩٥٧:بخاری (.»َُّ

  ).يعنی بال فاصله پس از غروب آفتاب، افطار نمايند. (»رند که در افطار نمودن، عجله کنندزمانی در خير، بسر ميب

 :  هللا می گويدةابن عبدالبر رحم

فتاب  آخير در سحری است، و تعجيل بايد پس از اطمينان از ناپديد شدن أتعجيل در افطار و ت) نبوی( سنت ۀاز جمل«

فرض به يقين ) عبادت(فتاب  ناپديد شده يا خير؟ جايز نيست افطار کند، زيرا باشد، و برای کسی که شک دارد که آيا ا

   ) .٩٨ ، ٩٧ / ٢١)  (التمھيد (   .»نياز دارد و جز با يقين خارج نمی گردد

   

 : دعــاى افــطار 

د  که می فھميد که دعا مغز عبادت است وانسان در طول زندگی خويش بايد ازفھم عالی  دعا غافل نگرد طوری

 بيشتر ۀسف بايد گفت که برخی از روزه داران در ھنگام افطارنسبت عجلأبخصوص در ماه  مبارک رمضان ولی به ت

 .وردن دعا  ھم غفلت می ورزند آ یجاه حتی در ب

 افطار  یکه در دعا روزه دار افطار خويش را با دعا آغاز نمايد ، طوری: سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم است که 

 کساني است که دعاي او مورد استجابت قرار ۀ زيادي   نھفته است و روزه دار نبايد فراموش کند که او از جملفضيلت

 .گرد  می

دعاي «: در حديثی  از انس بن مالک رضى هللا عنه روايت شده است که رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فرموده است 

احمد آن را روايت کرده و . (»دعاي روزه دار و دعاي مسافردعاي پدر و مادر، :  سه شخص بی جواب نمی ماند

 ).الباني آن را صحيح دانسته است

 دعاھاي صحيح در اين باره اين دعاي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم به ھنگام افطار است که ايشان مي ۀاز جمل

 :فرمود

تشنگي برطرف شد و رگ ھا «). بي داوودصحيح سنن ا(» ذھب الظمأ و ابتلت العروق و ثبت األجر ان شاء هللا«

 .»سيراب شدند و اجر به خواست خداوند نوشته شد

  ادامه دارد

 


