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الحاج داکترامين الدين » سعـيـدی  -سعيد افغانی «
 ١٤جوالی ٢٠١٥
بسم ﷲ الرحمن الرحيم

افطار وسحر درماه مبارک رمضان
٢
دعا برای کسی که افطار را تھيه ديده است:
روزه دار ھمانطوری که در آغاز افطار روزۀ خويش را با دعا می آغازد  ،در ختم افطار ھم فضيلت دعا را بايد
فراموش نکند و برای کسانی که افطار را تھيه ديده اند ،برای آنان نيز دعا نمايند .
سنت پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم است :وقتي روزدار نزد کسي افطار نمايد براي او بايد دعا کند کما اين که رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم در حق قومي که ايشان را افطار داده بودند دعا کرده بود .پس وبھتر است يکی از اين دعا ھا را
به عمل آرد:
 »افطر عندکم الصائمون و اکل طعامکم االبرار و تنزلت عليکم المالئکه«) .صحيح جامع الصغير(. »اللھم بارک لھم فيما رزقتھم و اغفر لھم و ارحمھم«) .به روايت مسلم(. »اللھم اطعم من اطعمني و اسقي من سقاني«) .به روايت مسلم(.يادداشت :
در وقت افطار دو دعا و ذکر در احاديث وارد شده اند ،که يکی از آن احاديث حسن است ولی ديگری ضعيف است:
اول :از ابن عمر رضی ﷲ عنه روايت است که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم وقتی افطار میکرد میفرمود) :ذھب الظما
و ابتلت العروق و ثبت األجر إن شاء ﷲ( .ابوداوئد )(٢٣۴٠
يعنی) :تشنگى زايل شد ،رگ ھا سيراب گشت  ،واگر خداوند خواست اجر نيز خواھد رسيد )(.رواى حديث شريف :
ابوداوود (.
اين حديث حسن است ،چنان که حافظ ابن حجر رحمة ﷲ در کتاب " التلخيص الحبير " )  (٢٠٢ / ٢از دارقطنی نقل
کرده که او اسناد حديث را حسن دانسته است.
دوم :دعای » اللھم لك صمت وعلى رزقك افطرت «) خداوند ! من براى تو روزه گرفتم واز رزقى كه تو نصيبم
كرده اى افطار نمودم () اين حديث را أبو داوود ) (٢٣۵٨روايت کرده ولی حديث مرسل است ،و عالمه البانی رحمة
ﷲ آن را در ضعيف أبی داوود ) ( ۵١٠ضعيف دانسته است.
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ويا اين دعـا  »:بسم ﷲ والحمد

 ،اللھم لك صمت وعلى رزقك افطرت وعليك تو كلت سبحانك وبحمدك  ،تقبل منى ،

انك انت السميع العليم «
ولی برای روزه دار جايز است که ھرکدام از اذکار فوق را در وقت افطار بخواند ،و بعضی از اھل علم بر استحباب
خواندن آن اذکار تائيد کرده اند.
و جايز است که بعد از خواندن آن اذکار ھردعائی که روزه دار خواست برای خود بخواند ،چرا که وقت افطار  ،به
دليل آن که پايان و نھايت عبادت )روزه( است  ،لذا محل اجابت دعا است و دعا خواندن در آن وقت مشروع است.
اما دعا خواندن يا ذکر خاصی در وقت سحری در سنت نبوی وارد نشده است ،اما با توجه به اين که قبل از سحری به
عنوان يک سوم آخر شب تلقی می شود ،لذا در آن وقت مسلمان می تواند ھر دعائی کند ،چرا که يک سوم آخر شب
محل و وقت اجابت دعا است.
حکم آذان برای افطار دررمضان:
ما مسلمانان که در کشور ھای غربی زندگی به سر می بريم و بسياری ما از نعمت شنيدن آذان مانند آذان در جوامع
اسالمی محروم ھم ھستيم و به اين ترتيب کمبود بزرگی را احساس نموده ،مشتاق شنيدن آذان وکلمات شيرين آن
از مناره ھای مساجد ھستيم  ،اين اشتياق در ماه مبارک رمضان بيشتر می گردد.
واقعيت چنين است درکشور ھائی که مردم آن بيشتر مسيحی اند و ما در آن مقيميم زيادتر اوقات حاالتی پيش می ھم
آيد که در وقت افطار  ،صدای زنگ کليسا را می شنويم .
بسياری از مسلمانان و به خصوص افغانھای محترم ما در کشور ھای غربی  ،عادت دارند که افطار را به آذان
می آغازند و آذان را برای افطار شرط می دانند.
می خواھم خدمت خوانندۀ گرامی به عرض برسانم که آذان برای افطار دردين مبين اسالم شرط نبوده وروزه دار
بدون آذان می تواند روزۀ خويش را ھم افطار نمايد.
اين بدين معنی است که شنيدن آذان جھت افطار برای روزه دار شرط نيست ،بلکه آذان اعالمی است جھت انجام
عبادت نماز در وقت خاص خود ،که چون افطار در ھنگام آذان مغرب است ،لذا آذان نشانه اي براي جواز افطار
روزه دار شده می تواند  ،ولی الزم و شرط نيست که روزه دار تا زمانی که صداي آذان مغرب را نشنود  ،نبايد
افطار کند.
برای روزه دار کافيست که ساعت مغرب واين که که آيا وقت نماز مغرب رسيده است يا خير ،با مطمئن شدن از اين
امر روزه دار می تواند روزه اش را افطار نموده  ،و بعد از آن با ادای نماز مغرب خويش بپردازد .
وقت آذان مغرب بعد از غروب کامل آفتاب بوده و خوشبختانه که بشر امروز به چنان امکانات بيشرفتۀ تخنيکی
والکترونيک دست يافته ،که اين مشکل تا حد ممکن برای مسلمانان به خصوص در جوامع غير اسالمی ويا
غربی نيز حل گرديده است .ھمچنان خوشبختانه بسياری از مراکز اسالمی جنتری ھای اسالمی وتقويم ھای شرعی
را قبل از ماه مبارک رمضان به طبع رسانيده وبه دسترس مسلمانان قرار می دھند  ،که اين کار امکانات خوبی در
اختيار مسلمانان قرار می دھد.
افطار قبل از نماز مستحب است:
مستحب است قبل از خواندن نماز شام ابتداء روزۀ خود را با خوردن چند عدد خرما ويا ھم آب ويا شير باز نمايد وبعد
از افطار به ادای نماز شام اقدام نمايد .
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در حديثی که ازحضرت انس )رض( روايت گرديده آمده است  » :کان رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم يفطر علی
رطبات قبل أن يصلی ،فإن لم تکن رطبات فعلی تمرات ،فإن لم تکن حسا حسوات من الماء« »پيامبر صلی ﷲ عليه
وسلم قبل از آن که نماز مغرب را بخواند با چند خرمای رطب افطار میکرد ،اگر خرمای رطب نبود چند خرمای
خشک و اگر خرمای خشک نبود ،چند جرعه آب مینوشيد«) .حديث شماره ٢٣٣٩

ابوداوود(

در ضمن بايد به عرض برسانم :
اگر احياناً حالتی در زندگی پيش آيد که افطار بعد از اذان صورت گيرد  ،روزه دار گناھی را مرتکب نشده ولی
ھمينقدر بايد گفت که ترک سنت کرده و فضيلتی را از دست داده است در حالی که می تواند حداقل مقدار کمی آب را
بنوشد و بعد نماز بخواند و اين امر بسيار سھل وآسان است .
افطارمؤذن دررمضان
در نزد بسياری از مسلمانان اين سؤال مطرح است که مؤذن اول افطار کند و بعد آذان دھد و يا بعد از آذان دادن
خودش افطار نمايد؟
در مورد بايد گفت :
معيار و مالک اصلی برای شروع و جواز افطار ،در حقيقت غروب آفتاب  ،چنان که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم
فرمودندَ » :
الشمس َ َ ْ
النھار ِ ْ
الليل ِ ْ
من َ ُ َ
من َ ُ َ
الصائم« بخاری ) (١٩۵۴ومسلم
أفطر
وغربت ﱠ ْ ُ
وأدبر ﱠ َ ُ
أقبل ﱠ ْ ُ
فقد َ ْ َ َ
ھھنا َ َ ْ َ َ
إذا َ ْ َ َ
ھھنا َ َ َ َ ِ
ﱠ ُِ
).(١١٠٠
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 طوری که در فوق ياد آور شديم  :يکی از سنتھای نبوی در امر روزه اينست که در افطار آن تعجيل
بخير َما
يزال ﱠ ُ
شود ،چنان که از سھل بن سعد روايت شده که گفت :رسول خدا صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند» :ال َ َ ُ
الناس ِ َ ْ ٍ
َ ﱠُ
الفطر«) .بخاری(١٩٥٧:
عجلوا ْ ِ ْ َ
يعنی» :مردم تا زمانی در خير ،به سر می برند که در افطار نمودن ،عجله کنند«) .يعنی بال فاصله پس از غروب
آفتاب ،افطار نمايند(.
و اما مؤذن:
اگر روزه داران منتظر آذان موذن ھستند تا ھرچه زودتر افطار کنند ،در اينحالت بايد بدون تأخير به اذان گفتن
مبادرت ورزد تا موجب تأخير افطار مردم نشود ،چرا که تأخير افطار خالف سنت نبوی است .مگر آن که مؤذن به
خوردن يا نوشيدن چيز ساده ای قناعت کند  -مانند نوشيدن اندکی آب  -که در اينحالت ايرادی ندارد و سپس اذان دھد.
اما اگر کسی منتظر اذان او نيست ،مثالً مؤذن به تنھائی در صحرائی است و فقط برای خودش اذان می دھد ،و يا
برای دسته ای از مردم که نزد وی حضور دارند اذان می دھد )مانند دسته ای از مسافرين( در اينحالت ايرادی ندارد
که قبل از اذان افطار کند ،زيرا ھمراھانش با خود مؤذن می توانند افطار کنند و منتظر اذانش نيستند ،و بعداً مؤذن
اذان داده و نمازشان را بخوانند.
موضوع به تأخير انداختن افطار :

afgazad@gmail.com

٣

www.afgazad.com

با تأسف بايد گفت دربسياری از اوقات ديده شده که روزه داران محترم به خاطر رعايت احتياط کوشش به عمل می
آورند تا در افطار خويش خالف فھم شرعی به تأخيربيندازند  ،حتی برخی از روزه داران با درنظرداشت اين که
نماز شام را خوانده اند  ،بازھم به نام احتياط در افطار تأخير به عمل می آورند .
خدمت اين عده از روزه داران محترم بايد به عرض برسانم که اين عمل شان اشتباه محض وخالف سنت وھدايت
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم است .
روزه دارمحترم ھر وقت صداي اذان شام را بشنود بايد افطار کند) .اگرچه اذان شرط برای افطار رمضان نمی
باشد( ولی ھستند اشخاصی که با درنظرداشت اين که صدای اذان شام را می شنوند باز ھم در افطار روزه تأخير به
عمل می آورد وبه اصطالح در ذھن خويش مبالغه در احتياط شرعی به عمل می آورد  ،طوری که گفتيم بدين عمل
درمخالفت صريح با سنت رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم قرار می گيرند.
با شنيدن ﷲ اکبر افطاربايد اغاز شود :
روزه دار ھمين که کلمه ﷲ اکبر را شنيد بايد آغاز به افطار نمايد ضرورت نيست که برای ختم آذان انتظار بکشد
زيرا سنت است که افطار بايد سريعتر انجام گيرد.
ولی در مورد خواندن نماز شام بايد گفت  :روزه دران بايد برای ختم آذان انتظار بکشند وحتی برخی از علماء بدين
عقيده اند که بھتر است که به ندای آذان بايد جواب داده شود و کلمات مؤذن را بايد تکرار کنند و در انتھای اذان ابتداء
بر پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم صلوات بفرستند و بعد دعای مقام محمود بخوانند.
در حديثی از ابوسعيد رضی ﷲ عنه روايت است که پيامبر -صلی ﷲ عليه وسلم -فرمود  » :إذا سمعتم النداء فقولوا
مثل ما يقول المؤذن« »ھرگاه اذان راشنيديد مثل آنچه که مؤذن میگويد ،بگوئيد«.متفق عليه
از عمر بن خطاب رضی ﷲ عنه روايت است که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمود » :ھرگاه يکی از شما با ﷲ أکبر ﷲ
أکبر مؤذن بگويد ﷲ أکبر ﷲ أکبر و با أشھد أن ال إله إال ﷲ مؤذن بگويد :أشھد أن ال إله إال ﷲ ،و با أشھد أن محمداً
رسول ﷲ مؤذن بگويد  :أشھد أن ال إله إال ﷲ ،و با أشھد أن محمداً رسول ﷲ مؤذن بگويد  :أشھد أن محمداً رسول ﷲ ،و
با حی علی الصالة مؤذن بگويد  :الحول و ال قوة إال با  ،و با حی علی الفالح مؤذن بگويد  :الحول و ال قوه إال با  ،و
با ﷲ أکبر مؤذن بگويد ﷲ أکبر ،و با ال إله إال ﷲ او از ته قلب بگويد  :ال اله اال ﷲ وارد بھشت میشود« .مسلم ).(٣٨٥
حی علی الصالة و حی علی الفالح بگويد  :ال حول و ال
پس کسی که آنچه را مؤذن میگويد تکرار کند يا ھنگام گفتن ﱠ
قوة إال با  ،يا حی علی الصالة و حی علی الفالح و الحول و ال قوة اال با را با ھم بگويد طبق سنت عمل کرده است.
ھرگاه مؤذن از گفتن اذان يا اقامه فارغ شد )مستحب است که( شنونده بعد از تکرار گفتهھای او ،آنچه که در دو حديث
زير میآيد بگويد :
از عبدﷲ بن عمر روايت است  :از پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم شنيدم که میفرمود ) :إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما
يقول ،ثم صلوا علی ،فإنه من صلی علی صالة صلی ﷲ بھا عليه عشرا ،ثم سلوا ﷲ لی الوسيلة ،فإنھا منزلة فی الجنة ال
تنبغی إال لعبد من عباد ﷲ ،و أرجو أن أکون أنا ھو ،فمن سأل ﷲ لی الوسيلة حلت له الشفاعة( »ھرگاه )ندای( مؤذن را
شنيديد ،آنچه را میگويد تکرار کنيد سپس بر من صلوات بفرستيد چون ھر کس بر من يک صلوات بفرستد ،خداوند در
برابر آن ده صلوات بر او میفرستد سپس از خدا برايم طلب وسيله کنيد که وسيله مقامی است در بھشت که تنھا به يکی
از بندگان خدا داده میشود و اميدوارم که آن بنده من باشم ،پس کسی که از خداوند برای من طلب وسيله کند ،شفاعت
شامل حالش میگردد« .مسلم ).(٣٨٤
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از جابر روايت است که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمود ) :من قال حين يسمع النداء  :اللھم رب ھذه الدعوة التامة و
الصالة القائمة آت محمدا الوسيله و الفضيلة و ابعثه مقاما محمودا الذی وعدته ،حلت له شفاعتی يوم القيامة( »ھر کس پس
آت محمداً الوسيلة و الفضيلة و ابعثه مقاماً محموداً
از شنيدن اذان بگويد – اللھم رب ھذه الدعوة التامة و الصالة القائمةِ ،
الذی وعدته – يعنی  :خداوندا! ای پروردگار اين دعوت کامل و نماز برپا شده ،وسيله و فضيلت را به محمد عطا فرما و
در روز قيامت او را به مقام محمود و ستودهای که به او وعده دادهای مبعوث فرما – شفاعت من در روز قيامت شامل
حال او میگردد« .بخاری).(٦١٤
البته با وارد شدن به وقت نماز – که با دادن اذان پی به اين وقت برده می شود -جايز است که افطار نمود و نماز خواند،
ولی سنت اينست که ابتداء به اذان پاسخ داد بعد نماز سنت خواند و سپس دعا نمود و بعد نماز فرض را خواند .از انس
رضی ﷲ عنه روايت است که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمود ) :الدعاء اليرد بين األذان و اإلقامة( »دعا در بين أذان
و اقامه رد نمیشود« .ترمذی )(٢١٢
تعجيل در افطار :
برای روزه دار الزم است تا مطابق سنت رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم در افطار تعجيل به عمل آرند وطوری که در
فوق متذکر شديم به محض اين که مطمئن شد که زمان افطار فرا رسيده است ،خوردن افطار را آغاز کند.
در حديثی از سھل بن سعد الساعدي رضى ﷲ عنه آمده که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرموده است :
»ھمچنان مردماني که در افطار کردن تعجيل مي کنند از بھترين ھا ھستند«) .متفق عليه(.
ودر حديثی از انس رضى ﷲ عنه روايت شده است که رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ميفرمايد » :در افطار کردن
عجله کنيد و خوردن سحري را به تأخير بيندازيد«) .کتاب صحيح جامع صغير(.
مستحب است قبل از نماز خواندن ابتداء روزۀ خود را با خوردن چند عدد خرما يا آب باز کرد بعد نماز خواند.
از انس روايت است ) :کان رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم يفطر علی رطبات قبل أن يصلی ،فإن لم تکن رطبات فعلی
تمرات ،فإن لم تکن حسا حسوات من الماء( »پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم قبل از آن که نماز مغرب را بخواند با چند
خرمای رطب افطار میکرد ،اگر خرمای رطب نبود چند خرمای خشک و اگر خرمای خشک نبود ،چند جرعه آب
مینوشيد« .ابوداوود )(٢٣٣٩
اما اگر کسی بعد از اذان افطار کند ،گناھی مرتکب نشده ولی ترک سنت کرده و فضيلتی را از دست داده است در
حاليکه می تواند حداقل مقدار کمی آب بنوشد و بعد نماز بخواند و اين امر بسيار سھل است.
پر خوری درافطار و سحر
خوانندۀ محترم !
علماء می فرمايند که روزه به چھار نوع است :
 -١روزۀ فرض که به حکم پروردګار درسال يک ماه است
 - ٢روزۀ مستحبی
 - ٣روزۀ نفلی
 -٤روزۀ اخالقی
روزۀ اخالقی عبارت از روزه ايست که تقليل در خوراک صورت گيرد )کم خورکی و ايجاد فاصله در خوردن غذا
وعدم صرف غذای چرب (
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قابل توجه است که موضوع پرخوری نه در سحری و نه در افطار و نه در غير رمضان امر پسنديده و مطلوبی نيست،
زيرا پرخوری ضرر ھای زيادی دارد و يک مسلمان بايد مواظب سالمتی جسم

خويش باشد ،و درکل پرخوری

مکروه است و اسراف کردن نيز حرام است.
از جملۀ آداب غذا خوردن اين است که شکم خود را به سه بخش تقسيم کنيد :يک سوم برای غذا ،يک سوم برای
نوشيدنی و يک سوم برای نفسکشيدن .چون پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرموده است» :انسان ھيچ ظرفی بدتر از شکم
را پر نکرده است .چند لقمه که جان و روح را پيوند دھد برای انسان کافی است ،اگر بر اين مقدار قناعت نمیکند ،يک
سوم شکمش را برای آب و يک سوم را برای غذا اختصاص داده و يک سوم را خالی بگذارد تا بتواند به تزکيۀ نفس
بپردازد« .البانی در)السلسله الصحيحه( ).(٢٢۶۵
و اين از جمله چيزھائی است که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم به امت خود آموخته است تا آنھا را از امراض خوردنيھا و
نوشيدنھا با خبر سازد ،و فرموده که خوردن زياد يا کم مکروه است چون باعث ضعف جسم میشود.
در خوردن نبايد افراط کرد ،چون پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرموده استُ ِ ْ ُ ْ » :
يأکل
المؤمن َ ْ ُ ُ
والکافر َ ْ ُ ُ
واحدُ ِ َ ْ َ ،
يأکل ِفی ِ ً
معی َ ِ ٍ
أمعاء«) .بخاری (۵٣٩٣:ومسلم ).(١٨٣) (٢٠۶٠
سبعة َ ْ َ ٍ
ِفی َ ْ َ ِ
»مؤمن در يک معده غذا میريزد ،ولی کافر در ھفت روده غذا میريزد«.
در نوع و گونۀ غذا نبايد اسراف کرد ،برخی از علمای پيروان مذھب حنفی فرموده اند  :از جملۀ اسراف اين است که
چند برابر وچند نوع خوردنی ھا در دسترخوان چيده شود .
شيخ محمد بن عثيمين رحمة ﷲ در )فتاوی إسالمية( ) (١١٨/٢می نويسد :چيدن چند نوع غذا از ثواب روزه نمی
کاھد ،چرا که کار حرام بعد از انتھای روزه ديگر از ثواب آن نمی کاھد ،ولی اين امر مشمول فرمودۀ ﷲ تعالی می شود
که فرمودُ ُ َ » :
وال ُ ْ ِ ُ
واشربوا َ َ
تسرفوا ِ ﱠإنهُ َال ُ ِ ﱡ
المسرفين« األعراف .٣١/يعنی :و )از نعمتھای الھی( بخوريد و
وکلوا َ ْ َ ُ
يحب ْ ُ ْ ِ ِ َ
بياشاميد ،ولی اسراف نکنيد که خداوند اسراف کنندگان را دوست نمیدارد .بنابراين خود اسراف ممنوع است ،و )بايد
دانست که( اقتصاد نصف معيشت و زندگی است و اگر آنھا اضافه دارند بھتر است آن را صدقه بدھند ،چرا که اين بھتر
است« .فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه ﷲ ) .فتاوی إسالمية( ). (١١٨/٢
افطار دستجمعی :
در مورد تدوير محافل افطار ھای دستجمعی که توام با ختم قرآن عظيم الشأن می باشد  ،در اين اواخر توسط روزه
داران در مساجد خانه ھا وياھم سالون ھا تدوير می يابد  .درمورد حکم تدوير ھمچومحافل افطاريه شيخ ابن عثيمين در
لقاء الباب المفتوح البن عثيمين  ٢۴٧/می نويسد :
»به نظر من ايرادی ندارد ،اما بھتر است صورت نگيرد ،زيرا صحابه رضی ﷲ عنھم از اينگونه روشھا استفاده نمی
کردند .ھرگاه مردم با سخن گفتن جھت روزۀ سنت مشتاق شوند ،ھمين )سخن گفتن( کافيست و الزم نيست تا جھت
ترغيب آنھا )به جای سخن( عملی صورت گيرد« ) .تفصيل موضوع مراجعه شود به لقاء الباب المفتوح البن عثيمين
( ٢۴٧/
افطار قبل ازغروب آفتاب :
اگر شخصی نسبت ابر آلود بودن ھوا به گمان اين که آفتاب غروب نموده افطار می کند  ،در حالی که بعداً معلوم شود
که آفتاب غروب ننموده و وقت افطار نبود  ،حکم اش در شرع ھمين است که روزۀايشان فاسد شده است ،البته بايد تا
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غروب کامل آفتاب امساک کند؛ بنابر نظريۀ صحيح از اقوال علماء قضای يک روز بر ايشان واجب است و کفاره الزم
نيست.
صلی ﱠ
ھشام بن عروة از ھمسرش فاطمه از اسماء روايت می کند که ايشان گفته اند ):در حيات رسول ﷲ َ ﱠ
وسلم
ﷲُ َ َ ْ ِ
عليه َ َ ﱠ َ
در روزی ابری افطار نموديم پس از آن آفتاب طلوع کرد(
به ھشام گفته شد :آيا به قضای آن روز امرشدند؟ ھشام گفت :چاره ای جز قضاء نداشتند ).بخاری) ((١٩٥٩منظور از
ھشام در سند حديث :ھشام پسر عروة پسر زبير است که از ثقات تابعين ھستند.
وآخر دعوانا أن الحمد

رب العالمين.

وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
نام رساله  :افطار وسحردر ماه مبارک رمضان
تتبع ونگارش :

الحاج داکترامين الدين » سعـيـدی  -سعيد افغانی «
مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيک افغان ومسؤول مرکزفرھنگی د حق الره -جرمنی
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