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  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٣ جوالی ٢۶
  

 رمضان حکم آذان برای افطار در
 در جوامع مسلمانان ت شنيدن آذان مانندما از نعماز بريم بسياری  سر میه ما مسلمانان که در کشور ھای غربی ب

رين آن  از يکلمات ش اسالمی محروم ھستيم  و به اين ترتيب کمبود بزرگی را  احساس نموده، مشتاق  شنيدن  آذان  و

ين کشور  اواقعيت چنين است که در. گردد جد ھستيم ، اين   اشتياق در ماه مبارک  رمضان  بيشتر میا ھای مسهمنار

يد که در وقت افطار ،   صدای آو مردم آن بيشتر مسيحی اند  زيادتر اوقات  حاالتی  پيش می ھستيم مقيم  که مای ئھا

  .شنويم  زنگ کليسا را می

 محترم ما در کشور ھای غربی ، عادت دارند که افطار  را به آذان می  یخصوص  افغانھا بسياری  از مسلمانان  وب

  . دانند ط میآغازند و آذان را برای  افطار  شر

روزه دار  دين مبين  اسالم شرط نبوده و عرض برسانم که آذان  برای  افطار دره خدمت  خوانندۀ  گرامی  ب خواھم می

  . خويش را افطار نمايدۀتواند  روز بدون  آذان  می

است جھت انجام عبادت اين بدين معنی است که شنيدن آذان جھت افطار  برای روزه دار شرط نيست، بلکه آذان اعالمی 

نماز در وقت خاص خود، که چون افطار در ھنگام آذان مغرب است، لذا آذان نشانه اي براي جواز افطار روزه دار  

   .شنود ،  نبايد افطار کند  صداي آذان مغرب را نکه تواند ، ولی  الزم و شرط نيست که روزه دار  تا زمانی شده می

ن شدن از اين  ئخير، با مطمکه  که آيا وقت نماز مغرب رسيده است يا  ت مغرب واينبرای روزه دار کافيست که ساع

  . ادای نماز مغرب خويش بپردازد هبعد از آن ب تواند  روزه اش را  افطار نموده  و امر  روزه دار می

تخنيکی   ۀيشرفتپ خوشبختانه  که بشر امروز به چنان  امکانات  وقت آذان مغرب بعد از غروب کامل آفتاب بوده  و

يا غربی  خصوص در جوامع  غير اسالمی وه   دست  يافته، که اين مشکل  تا حد ممکن برای  مسلمانان  بیوالکترونيک

تقويم  ھای   شرعی را قبل   ھمچنان خوشبختانه  بسياری از مراکز اسالمی جنتری ھای اسالمی و. استنيز حل گرديده

 خوبی در اختيار ت اين کار امکانابادھند ، که  دسترس مسلمانان  قرار میه نيده وباز ماه مبارک رمضان  به  طبع رسا

  .دھد مسلمانان قرار می

  :تتبع ونگارش 
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