
حکم آذان برای افطار دررمضان

گارش: امین الدین (سعیدی – سعید افغانی)تتبع و ن
مدیر مرکز مطالعات ستراتیژیک افغان

و مسؤل مرکز فرهنگی د حق لره – جرمنی

 ما مسلمانان که در کشور های غربی زندگی  بسر میبریم وبسیاری ما
 م همومحرمانندآذان در جوامع اسلمی  شنیدن آذانمسلمانان  از نعمت 

 مشتاقنموده، کمبود بزرگی را  احساس  به این ترتیب هستیم ،   و
 مات شرین آن  از منار های مسجد هستیم ، اینل  وکآذانشنیدن  

 . واقعیت چنین است کهگرددمیاشتیاق در ماه مبارک  رمضان  بیشتر 
 ترد زیادرین کشور های مقیم و جوامع که مردم آن بیشتر مسیحی اند 

 اوقات  حالتی  پیش می هم  اید که در وقت افطار ،   صدای زنگ کلیسا
را میشنویم .

  بسیاری  از مسلمانان  وبخصوص  افغانها محترم ما در کشور های
  را برایآذان می  آغازند و آذانغربی ، عادت دارند که افطار  را به 

افطار  شرط میدانند. 
  گرامی  بعرض برسانم کهۀ برای خوانندمختصر میخواهم در این نوشتۀ 

 آذانبدون  روزه دار  اسلم شرط نبوده ودین مبین   برای  افطار درآذان
.دهم افطار نمایرا میتواند  روزه خویش 

  جهت افطار  برای روزه دار شرطآذاناین بدین معنی است که شنیدن 
 است جهت انجام عبادت نماز در وقت خاصی نیست، بلکه آذان اعلم

 خود، که چون افطار در هنگام آذان مغرب است، لذا آذان نشانه اي براي جواز افطار روزه دار  شده میتواند ، ولی
 لزم و شرط نیست که روزه دار  تا زمانیکه  صداي آذان مغرب را نه شنود ،  نباید افطار کند.

 برای روزه دار کافیست که ساعت مغرب واینکه  که آیا وقت نماز مغرب رسیده است یا خیر، با مطمین شدن از این
امر  روزه دار میتواند  روزه اش را  افطار نموده ، وبعد از آن با ادای نماز مغرب خویش بپردازد .

 وقت آذان مغرب بعد از غروب کامل آفتاب بوده ، وخوشبختانه  که بشر امروز به چنان  امکانات  بیشرفته  تخنیکی
  غربیغیر اسلمی ویا ع که این مشکل  تا حد ممکن برای  مسلمانان  بخصوص در جوام والکترونیکی  دست  یافته،

 بسیاری از مراکز اسلمی جنتری های اسلمی وتقویم  های   شرعی را قبل از. همچنان خوشبختانه   حل گردیدهنیز
 در اختیارتی خوبی امکانابدسترس مسلمانان  قرار میدهند ، که در این کار وماه مبارک رمضان  به  طبع رسانیده 

. مسلمانان قرار میدهد

وقت سحر وافطار :

:

 وقت سحر وافطار به نص صریح قرآن عظیم الشان بیان گردیده و از : طلوع  صبح  صادق آغاز وتا غروب  آفتاب
ادامه  مى یابد . 

  تا آن(  »  وكلوا  واشربوا  حتى یتبین لكم الخیط  البیض من الخیط ا لسود من الفجر  ثم أتموا  الصیام الى الیل «
 وقت  بخورید وبنوشید كه خط  سفید از خط سیاه  خوب نمایان  وآشكار  شود وباز  روزه  را تا اول  شب  به اتمام

 )سوره بقره ۱۷۸( آیه)رسانید وآنرا بگیرید. 

یادداشت ضروری:
  جهان اسلم همینی دشوار  است  فتواى علماسرزمین ها ین  وقت  در آن ـاین حکم در كشور هایكه آبر الود اند وتعی

 مطابق افطار  نزدیكترین كشور اسلمىرا  خویش  روزه ای  افطار وسرزمین ها باید است که مسلمانان  این کشورها
.بدارندتنظیم 

همچنان قابل  یاداوری  میدانم که در دین مقدس اسلم : 

 

 روزه گرفتن از طرف  شب  جواز نداشته  پروردگار ما   شب
 هو الذى جعل لكم  اللیل لتسكنوا فیه والنهار «شان در مورد   میفرما ید : الرا براى استراحت  افریده است. قرآن عظیم 

 )۱۷۸ یونس آیه »(مبصرٱ  إن فى ذالك لیات  لقوم یسمعون 

 



: » پـس شب «فضیلت افطار وسحـرى
  :دن سه امر از جملۀ  اخلق  پیامبرانه  میباش« پیامبرصلی ا علیه وسلم فرموده است: 

 «پیامبر اسلم میفر ماید : »  تاخیر  در سحرى ، تعجیل   در افطار ،  در نماز دست راست  را بر چپ  گذاشتن « 
 سحرى  بخورید  ، زیرا  در خوردن سحرى  بر كت است :  براى روزه  گرفتن  روز از  خوردن  سحرى كمك بگیرد

»   از خوابیدن  بعد از  ظهر  كمك  حاصل كنید. ) تهجد (وبراى  قیام لیل 
 براى  روزه   دار مستحب است  كه با خرما تازه افطار  كند  ودر  صورت  عدم موجودیت  آن  با آب  افطار  نماید ودر
 زمستان  میتواند  با خر ماى  خشك و در صورت  عدم موجودیت  آن  با آب  افطار  كند تا معده  آماده  گردیده  وغذایى

 هضم  نماید. پس  از آنكه  شخص  با خر ما  یا آب  وغیره  افطار  كرد  نمازبهتر را كه  بعدٱ  خورده میشود بتواند 
   إذا أفطر  أحدكم فلیفطر«شام  را میخواند وبعد  از آن  غذا  میخورد و پیامبر صلی ا علیه وسلم   فرموده  است : 

  چون افطار كند  یكى از شما  پس  افطار  كند با خر ما  ،« ». على تمر ، فإن  لـم یجد فلیفطر على ما ء  فإنه  طهور
) حدیث متفق علیه »(پس  چون  نیافت پس  افطار كند با آب  زیرا  پاك  كننده است  

(

همچنان در حدیث در  آحمد وابو داود که دارایی  عین مفهوم میباشد آمده است :
 كان النبي صلى ا علیه وسلم یفطر على رطبات قبل أن یصلي، فإن لم یكن رطبات فتمرات، قال: أنس بن مالك عن« 

.»فإن لم یكن تمرات حسا حسوات من ماء
 ولی نباید فراموش کرد که حتمی وبه اصطلح واجبی ، نیست که روزه دار حتمآ روزه  خویش را به خرما افطار  نماید

 ، در صورت عدم موجودیت خرما  ، روز ه دار میتواند به هر چیزیکه در امکان اش باشد ، روزه خویش را افطار
نماید .ودر حکم (أن یفطر على ما یشاء من الطیبات ) شامل میگردد .

 «  فرموده است  : صلی ا علیه وسلم براى روزه دار  عجله در افطار  وتأ خیر  در سحرى  افضل میباشد زیرا پیامبر
  همیشه امت من به خیر باشند  تا وقتیكه  به تاخیر اندازند».«ل تزال أمتى  بخیر ما أخروا السحو ر  وعجلو ا الفطور

.»سحرى  را وشتاب  كنند  در افطار 

.

 دعــاى افــطار :
َافَطرُت« َقك   بم كرده اى  افطارـ !  من براى تو  روزه گرفتم  واز رزق  كه تو نصیا خداوند»(   اللُهَم لَك ُصمُت وعلى رز

.) رواى حدیث شریف  :  ابوداود )(نمودم 

.

 ویا این دعــــــــا : 

 

َافَطرُت « َقك   بسم ا والحمد ل اللُهَم لَك ُصمُت وعلى رز
ِبحمدَك ،  -وعلیَك تو كلُت  سبحانَك و

 

ِانَك انَت السمیُع العلیم َقبل منى ،    » َت

دعا بعد از افطار :

:

 تشنگى زایل  شد، رگ ها سیراب گشت ، واگر خداوند»( ذهب الظما ء وابتلیت  العروق وثبت الجر  ان شا ء ا «
.) رواى  حدیث  : ابوداود )(خواست اجر نیز خواهد رسید.

.

ثـــواب افطار دادن :

:

 نقدر اجر وثواب  كمایى  مى كند  كه نصیب  روزه دار میشود ، هر (ان شاء ا ) آاگر شخصى به روزه دار افطار دهد 
 باشد. همچند  افطارى  مذكور چند  لقمه  نان  یا یك خر ما

.

 صلی ا علیه وسلم   فــرموده است :  اسلم محمدپیامبر

 

  شخصى كـه روزه  دارى  را افطارى  دهد  او  را اجر«
.) بیهقى »(وثواب مانند  روزه  دار است 

.

پایان


