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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

  :تتبع ونگارش 

 »سعيد افغانی - دیـيـسع«  امين الدين 

  يــژيکی افغانـمرکز مطالعات ستراتـمدير 

   جرمنی-حق الره ل مرکزفرھنگی دومسؤو

  ٢٠١١ اگست ٠۴

  

  حکم آذان برای افطار دررمضان
  

آذان در  مانند شنيدن آذانبريم وبسياری ما از نعمت  سر میه  ما مسلمانان که در کشور ھای غربی زندگی  ب

  آذانمشتاق  شنيدن  نموده، کمبود بزرگی را  احساس  به اين ترتيب م ھم  ھستيم ،   وومحرجوامع اسالمی 

واقعيت . گردد میجد ھستيم ، اين   اشتياق در ماه مبارک  رمضان  بيشتر ارين آن  از منار ھای مسيمات شلوک

يد آتر اوقات  حاالتی  پيش می د زيا که مردم آن بيشتر مسيحی اند یين کشور ھای مقيم و جوامعاچنين است که در

  .شنويم  ،   صدای زنگ کليسا را میکه در وقت افطار

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

  . دانند  را برای  افطار  شرط میآذانمی  آغازند و 

 دين مبين   برای  افطار درآذانعرض برسانم که ه  گرامی  بۀ برای خوانندمختصر خواھم در اين نوشتۀ  می

  .دھم افطار نمايرا  خويش ۀزتواند  رو   میآذانبدون  روزه دار اسالم شرط نبوده و

است جھت انجام ی ست، بلکه آذان اعالمي جھت افطار  برای روزه دار شرط نآذاندن ياين بدين معنی است که شن

 جواز افطار یار بین مغرب است، لذا آذان نشانه اعبادت نماز در وقت خاص خود، که چون افطار در ھنگام آذا

د ي،  نبا آذان مغرب را نشنودیا زمانيکه  صدام و شرط نيست که روزه دار  تتواند ، ولی  الز روزه دار  شده می

   .افطار کند

ن شدن از ئير، با مطما خيده است يا وقت نماز مغرب رسيست که ساعت مغرب واينکه  که آيبرای روزه دار کاف

  .ز مغرب خويش بپردازد تواند  روزه اش را  افطار نموده ، وبعد از آن با ادای نما اين  امر  روزه دار می

وقت آذان مغرب بعد از غروب کامل آفتاب بوده ، وخوشبختانه  که بشر امروز به چنان  امکانات  بيشرفته  

غير  ع خصوص در جوامه که اين مشکل  تا حد ممکن برای  مسلمانان  ب تخنيکی والکترونيکی  دست  يافته،
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بسياری از مراکز اسالمی جنتری ھای اسالمی وتقويم  انه  ھمچنان خوشبخت.  حل گرديدهنيز غربی اسالمی ويا

دھند ، که اين کار  دسترس مسلمانان  قرار میه بوھای   شرعی را قبل از ماه مبارک رمضان  به  طبع رسانيده 

   .در اختيار مسلمانان قرار ميدھدرا  خوبی تامکانا

  

  :وقت سحر وافطار 

طلوع  صبح  صادق آغاز وتا غروب  : ن بيان گرديده و از أالشوقت سحر وافطار به نص صريح قرآن عظيم 

  . ابد يآفتاب  ادامه  مى 

 تا (  »  ليام الى اليط ا السود من الفجر  ثم أتموا  الصيض من الخيط  االبين لكم الخيتبيوكلوا  واشربوا  حتى  «

شود وباز  روزه  را تا اول  شب  به ان  وآشكار  ياه  خوب نمايد از خط سيد كه خط  سفيد وبنوشيآن وقت  بخور

   ) بقرهۀ سور ١٧٨ت آي( ).ديريد وآنرا بگياتمام رسان

  

  :يادداشت ضروری

 جھان اسالم ی دشوار  است  فتواى علماسرزمين ھا ن  وقت  در آن يـيكه آبر الود اند وتعيئاين حکم در كشور ھا

ن كشور يكتريمطابق افطار  نزدرا خويش ۀ  روزر افطا وسرزمين ھا بايد ھمين است که مسلمانان  اين کشورھا

 .بدارنداسالمى  تنظيم 

روزه گرفتن از طرف  شب  جواز نداشته  پروردگار ما    : دانم که در دين مقدس اسالم  وری  میآھمچنان قابل  ياد

ل يھو الذى جعل لكم  الل «: فرما يد  ن در مورد   میأشالقرآن عظيم . ده استيشب  را براى استراحت  افر

   )  ١٧٨ تيونس آي (» سمعونيات  لقوم يه والنھار مبصرٱ  إن فى ذالك اليلتسكنوا ف

  

 : » پـس شب «فضيلت افطار وسحـرى

    :دنباش یامبرانه  مي سه امر از جملۀ  اخالق  پ«: امبرصلی هللا عليه وسلم فرموده استي پ

: د يمافر یامبر اسالم ميپ»    در نماز دست راست  را بر چپ  گذاشتنل   در افطار ،ير  در سحرى ، تعجيخأت «

براى روزه  گرفتن  روز از  خوردن  سحرى كمك :  را  در خوردن سحرى  بركت استي، زديسحرى  بخور«

  » . ديدن  بعد از  ظھر  كمك  حاصل كني  از خواب)تھجد(ل يام ليرد وبراى  قيبگ

ت  آن  با آب  افطار  ي تازه افطار  كند  ودر  صورت  عدم موجودیه با خرمابراى  روزه   دار مستحب است  ك

ت  آن  با آب  افطار  كند تا معده  آماده  يماى  خشك و در صورت  عدم موجودتواند  با خر ید ودر زمستان  مينما

ا آب  ي  با خر ما  پس  از آنكه  شخص. ديھضم  نمابھتر شود بتواند  یى  را كه  بعدٱ  خورده مئده  وغذايگرد

امبر صلی هللا عليه وسلم   فرموده  يخورد و پ یخواند وبعد  از آن  غذا  م یره  افطار  كرد  نماز شام  را ميوغ

  :است 

ز كى اي چون افطار كند  « .» فطر على ما ء  فإنه  طھوريجد فليفطر على تمر ، فإن  لـم يإذا أفطر  أحدكم فل« 

   )هيحديث متفق عل(»را  پاك  كننده استيافت پس  افطار كند با آب  زي، پس  چون  نخر ماشما  پس  افطار  كند با 

  :باشد آمده است  د که دارای  عين مفھوم میوھمچنان در حديث در  آحمد وابو داو
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كن رطبات ي، فإن لم یصليفطر على رطبات قبل أن يه وسلم ي صلى هللا علیكان النب :قال  أنس بن مالك   عن«

  ».كن تمرات حسا حسوات من ماءيات، فإن لم فتمر

ً ولی نبايد فراموش کرد که حتمی وبه اصطالح واجبی ، نيست که روزه دار حتم  روزه  خويش را به خرما افطار  ا

ش باشد ، روزه خويش را تواند به ھر چيزيکه در امکان نمايد ، در صورت عدم موجوديت خرما  ، روز ه دار می

  .شامل ميگردد ) بات يشاء من الطيفطر على ما يأن (کم ودر ح.افطار نمايد 

  فرموده صلی هللا عليه وسلم امبريرا پيباشد ز یر  در سحرى  افضل ميخاى روزه دار  عجله در افطار  وتأبر

كه  به ير باشند  تا وقتيشه امت من به خي ھم«.»ر ما أخروا السحو ر  وعجلو ا الفطوريال تزال أمتى  بخ «: است  

 .» سحرى  را وشتاب  كنند  در افطارر اندازند يخأت

   

  :دعــاى افــطار  

بم كرده ـي  كه تو نصیمن براى تو  روزه گرفتم  واز رزق !  اخداوند(»  اللُھَم لَك ُصمُت وعلى رزَقك اَفَطرتُ  «

والحمد  اللُھَم لَك ُصمُت وعلى بسم هللا  « : ن دعــــــــا يا اي و .)دوابوداو:  ف  يث شريرواى حد)(اى  افطار نمودم

   »م يُع العليَتَقبل منى ، ِانَك انَت السم  سبحانَك وِبحمدَك ، - َك تو كلتُ يوعل  رزَقك اَفَطرتُ 

  

  : بعد از افطار یدعا

راب گشت ، واگر يل  شد، رگ ھا سيتشنگى زا(» ت  العروق وثبت االجر  ان شا ء هللايذھب الظما ء وابتل «

  .)د وابوداو: ث  ي رواى  حد)(.ديز خواھد رسيواست اجر نخداوند خ

   

  :ثـــواب افطار دادن 

 یب  روزه دار ميى  مى كند  كه نصئنقدر اجر وثواب  كماآ) ان شاء هللا (اگر شخصى به روزه دار افطار دھد  

  . باشد ھمماك خريا يشود ، ھر چند  افطارى  مذكور چند  لقمه  نان  

 شخصى كـه روزه  دارى  را افطارى  دھد  او  را اجر « :  ی هللا عليه وسلم   فــرموده است صلداسالم محمامبريپ 

  .)ھقى ي ب(»وثواب مانند  روزه  دار است 

  پايان                             

 

  


