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  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٣ جوالی ١٣
  

  ویانينداحکم روزه در کشور ھای سک
 

اب و سنت و اجماع امت اسالم ثابت شده  ماه مبارک رمضان يکی از ارکان اسالم است که حکم آن توسط کتۀروز

است، و بر ھر مسلمان بالغ و عاقلی واجب و فرض است تا رمضان را روزه بگيرد، و برای او جايز نيست که بدون 

  .عذر شرعی مانند مريضی يا مسافرت و يا حاملگی و شيردادن به نوزاد روزه اش را بخورد

نديناوی و يا ساير کشور ھا  نيز مانند ھر مسلمان ديگری روزه ماه بنابراين بر مسلمانان واقع در کشورھای سکا

نحو احسن انجام دھند، و ان شاءهللا به دليل سختی ه رمضان واجب و فرض است و بايستی تکليف شرعی خود را ب

  .روزه آنھا اجر و ثواب بيشتری خواھند برد

  :يد که آوی ، وضعيت طوری پيش می انيندا سکھایکشورشمالی ترين ثسمت از جمله در در برخي كشورھا اما اينکه 

روزھا طوالنی و شب بی نھايت کوتاه  می باشد يا در اين کشور ھا  و چندين روز آفتاب طلوع و يا غروب نمي كند 

ولی از ھم متمايز باشند، پس حکم خواندن نماز وروزه در اين کشور ھا مانند بقيه کشورھاست يعنی از طلوع فجر 

شکنند، ھر چند شب بسيار کوتاه و روز طوالنی  کنند و پس از غروب آفتاب روزه را می  را شروع میصادق روزه

  .باشد

طلوع  صبح  صادق آغاز وتا غروب  آفتاب  : وقت سحر وافطار به نص صريح قرآن عظيم الشان بيان گرديده و از 

  .ادامه  مى يابد 

    »   من الخيط ا السود من الفجر  ثم أتموا  الصيام الى اليلوكلوا  واشربوا  حتى يتبين لكم الخيط  االبيض «

تا آن وقت  بخوريد وبنوشيد كه خط  سفيد از خط سياه  خوب نمايان  وآشكار  شود وباز  روزه  را تا اول  شب  به اتمام (

  ) سوره بقره  ١٧٨آيه ( ). رسانيد وآنرا بگيريد

  !خواھر وبرادر مسلمان  

 ۀ  روز و شب از ھم متمايز  نمی باشد پس وظيفۀولی در برخی از کشور ھا  وضعيت طوری می باشد که انداز

يا   خويش را مطابق امساک افطارکشور ھای ھمچوار وۀمسلمانان است که در ماه مبارک امساک وافطار روز

ست را معيار خويش  قرار دھند و  ساعته و از ھم متمايز ا٢٤نزديکترين کشوری به آنھا که ساعات شب و روزش 

غاز و پايان دھند، ودليلش آنست که در يکی از روز ھا  پيامبر صلی هللا عليه و سلم برای اصحاب آھمراه آنھا روزه را 

کند روز اول   که دجال ظھور میءکرد، به صحابه گفت ابتدا کرام خويش حديث آمدن دجال قبل از قيامت را بازگو می

 يک ھفته، و بقيه روزھا مانند ۀ يکماه، و روز سوم به اندازۀانجامد، و روز دوم به انداز طول می همانند يکسال ب

باشد آيا کافی  سال می شود، سپس صحابه سؤال کردند که آيا آن روزی که برابر با يک روزھای معمولی سپری می
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خير، بلکه بايد اوقات را اندازه : اب فرمودند نماز فرض را ادا کرد؟ پيامبر صلی هللا عليه و سلم در جو٥است که فقط 

  .در نتيجه اوقات روزه نيز بايد اندازه گيری شود  .گيری کنند و ھر نماز فرض را سر وقت بخوانند

  روز و شب از ھم ۀانداز کنند و  که در کشور ھای زندگی مییمسلمانان: ھمچنان برخی ازعلماء ارشاد فرموده  اند 

. د نتوانند امساک وافطار خويش را مطابق  امساک وافطار کشور عربستان سعودی تنطيم نماي میمتمايز  نمی باشد ، 

 مکرمه  ۀرا  داشته باشد  در اين ماه مبارک  به مک که توانمندی ، وامکانات آن ويا ھم اگر يک فرد مسلمان در صورتی

 .ل ارد که به يقين فضيلت بسيار دارد عمه  ماه مبارک رمضان  در آنجا بۀ منوره سفر نموده و روزۀويا مدين

   

  :تتبع ونگارش 

   » سعيد افغانی -دیـيـسع«  امين الدين داکترالحاج 

   افغانيــژيکـمرکز مطالعات ستراتـمدير 

   جرمنی-حق الره ل مرکزفرھنگی دومسؤو

  

 

 


