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بسم اهلل الرمحن الرحمی
 شماره پرسش2 :

تاریخ پرسش1394/8/16 :

زمان افطار برای روزهدار زمان غروب است یا مغرب؟
 پاسخ به پرسش شماره2 :

تاریخ پاسخ به پرسش1394/8/20 :

وقت افطار ،وقت غروب خورشید است که آغاز شب و وقت نماز مغرب است؛ چنانکه خداوند
الص َيا َم �إِلَى اللَّ ْي ِل ۚ( بقره)187 /؛ «سپس روزه را تا شب کامل کنید»
فرموده است :ثُ َّم �أتِ ُّموا ِّ
و با این وصف ،تأخیر آن تا زوال سرخی مشرق وجهی ندارد ،بلکه به برخی غالیان شیعه مانند
ّ
«صلَّی الْ َم ْن ُصو ُر
خطابیه نسبت داده شده است؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد ،گفتَ :

َصلا َة الْ َم ْغر ِِب ،ثُ َّم َس ِم َع �أذاناًَ ،فقا َل :ما ٰهذا؟! قُ ْلناٰ :هذا �أذا ُن الشِّ ی َع ِة! لا ُی َؤ ِّذنُو َن َحتّیٰ َی ْر َت ِف َع
اللَّ ْی ُل! َفقا َلَ :غ َل َب َع َل ْی ِه ُم الْ َخطّابِ َّی ُة!»؛ «منصور نماز مغرب را گزارد ،سپس اذانی را شنید،
پس فرمود :این چیست؟! گفتیم :این اذان شیعه است! اذان نمیگویند تا آن گاه که شب باال
خطابیه بر آنان چیره شدهاند!» (گفتار  )139و از پیامبر صلّی اهلل علیه و آله
بیاید! پس فرمود:
ّ
اس بِ َخ ْي ٍر ما َع َّجلُوا الْ ِف ْط َر» (مسند الشافعی،
و سلّم روایت شده است که فرمود« :لا َيزا ُل النّ ُ
ص104؛ مسند أحمد ،ج ،5ص331؛ سنن الدارمی ،ج ،2ص7؛ صحیح البخاری ،ج ،2ص241؛
صحیح مسلم ،ج ،3ص131؛ سنن الترمذی ،ج ،2ص)103؛ «مردم همواره بر خیر هستند تا
هنگامی که در افطار تعجیل میکنند» و در روایت دیگری آمده استَ « :ع ِّجلُوا الْ ِف ْط َر َف إِ� َّن
الْ َي ُهو َد ُي َؤخِّ ُرونَ» (سنن ابن ماجه ،ج ،1ص)542؛ «در افطار تعجیل کنید؛ چراکه یهودیان
عطیه روایت شده است که گفتَ « :د َخ ْل ُت �أنَا َو َم ْس ُرو ٌق َع َلى َعائِشَ َة،
تأخیر میکنند» و از أبو ّ

ين! َر ُجل ِ
َان ِم ْن �أ ْص َح ِ
اب ُم َح َّم ٍد َصلَّى اللَّ ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم� ،أ َح ُد ُه َما ُي َع ِّج ُل ا ْل إِ� ْف َطا َر
َف ُق ْل َناَ :يا �أ َّم الْ ُمؤ ِْم ِن َ
الصلَاةََ ،قالَ ْت� :أ ُّي ُه َما الَّ ِذي ُي َع ِّج ُل ا ْل إِ� ْف َطا َر َو ُي َع ِّج ُل
الصلَاةََ ،وا ْل� آ َخ ُر ُي َؤخِّ ُر ا ْل إِ� ْف َطا َر َو ُي َؤخِّ ُر َّ
َو ُي َع ِّج ُل َّ
الصلَاةَ؟ َقا َل :قُ ْل َناَ :ع ْب ُد اللَّ ِه َي ْع ِني ا ْب َن َم ْس ُعو ٍدَ ،قالَ ْتَ :ك َذلِكَ كَا َن َي ْص َن ُع َر ُسو ُل اللَّ ِه َصلَّى اللَّ ُه
َّ
وسى» (مسند أحمد ،ج ،6ص48؛ صحیح مسلم ،ج،3
َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم -زاد �أبو كُريبَ -:وا ْل� آ َخ ُر �أ ُبو ُم َ

ص131؛ سنن أبی داود ،ج ،1ص528؛ سنن النسائی ،ج ،4ص)144؛ «من به همراه مسروق
به نزد عایشه آمدیم ،پس گفتیم :ای مادر مؤمنان! دو مرد از اصحاب مح ّمد صلّی اهلل علیه و
آله و سلّم ،یکی در افطار و نماز تعجیل میکند و دیگری در افطار و نماز تأخیر میکند ،گفت:
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کدامشان در افطار و نماز تعجیل میکند؟ گفتیم :عبد اهلل یعنی ابن مسعود ،گفت :رسول خدا
صلّی اهلل علیه و آله و سلّم همین کار را میکرد .ابو ُکریب افزوده است :دیگری (که در افطار
و نماز تأخیر میکرد) ابو موسی اشعری بود».

*

لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.

لینک مطلب فوق
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