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ﺳﻮال

آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﻓﻄﺎر ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﺎﻣﻼ از اﻓﻖ ﻣﺤﻮ ﺷﻮد؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺳﻨﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روزهدار در اﻓﻄﺎر ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﭘﺲ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﻓﻄﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ
اﻓﻄﺎر ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪن ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﮐﺎر ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﺳﺖ و راﻓﻀﯿﺎن ﻧﯿﺰ از آﻧﺎن ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻋﻤﺪیاش ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ آﻧﻪ ﺧﯿﻠ ﺗﺎرﯾ ﺷﻮد ،و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻓﻄﺎر را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اذان ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪازد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﯿﭻ
ﯾ روش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﯿﺴﺖ.
از ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ از رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺮدم ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ در اﻓﻄﺎر ﺷﺘﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ
ﺧﯿﺮ و ﻧﯿ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۱۸۵۶و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۰۹۸
اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دال ﺑﺮ ﺗﻌﺠﯿﻞ در اﻓﻄﺎر ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻮر اﻣﺖ ﺑﺮ ﻧﻈﻢ و
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ آن را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ
اﻧﺪازﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻓﺴﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۰۸ /۷
و از اﺑﻦ اﺑ اوﻓ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺳﻔﺮی ﻫﻤﺮاه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻮدم ،ﭘﺲ روزه
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﻪ ﻏﺮوب ﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدی ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﯿﺎده ﺷﻮ و ﻏﺬاﯾ ﺑﺮاﯾﻢ آﻣﺎده ﮐﻦ آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﻨ ﺗﺎ
]ﮐﺎﻣﻼ[ ﻏﺮوب ﺷﻮد ]ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ[ .ﺑﺎز ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﯿﺎده ﺷﻮ و ﺑﺮاﯾﻢ ﻏﺬا آﻣﺎده ﮐﻦ .ﻫﺮ ﮔﺎه دﯾﺪی ﺷﺐ از اﯾﻦ ﺳﻮ روی آورده ﭘﺲ
روزهدار اﻓﻄﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺨﺎری ) (۱۸۵۷و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۱۰۱
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و از اﺑ ﻋﻄﯿﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ و ﻣﺴﺮوق ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رﻓﺘﯿﻢ و ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای ﻣﺎدر ﻣﻮﻣﻨﺎن ،دو ﻣﺮد
از ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ،ﯾ زود اﻓﻄﺎر ﻣﮐﻨﺪ و زود ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﺪ و دﯾﺮی دﯾﺮ اﻓﻄﺎر ﻣﮐﻨﺪ و دﯾﺮ ﻧﻤﺎز را
ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣآورد .ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺪام ﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ زود اﻓﻄﺎر ﻣﮐﻨﺪ و زود ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮﻧﺪ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد .ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻪ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮐﺮد .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۰۹۹
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪﻋﺖﻫﺎی ﻣﻨﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ دوران ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻦ اذان دوم ﺻﺒﺢ در رﻣﻀﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾ
ﺳﻮم ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ از ﻓﺠﺮ و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﭼﺮاغﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﺮای ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﺼﺪ روزه دارد ،و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺳﻢ را ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ادﻋﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺮای اﺣﺘﯿﺎط در ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ و ﺟﺰ ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم از
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ آﮔﺎﻫ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ]اﺣﺘﯿﺎط[ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﭘﺲ از ﻏﺮوب اذان ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺧﻮد ]از ﻏﺮوب ﮐﺎﻣﻞ[
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﻄﺎر را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و در ﺳﺤﺮی ﺷﺘﺎب ﻣﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﻨﺖ ﺳﺮﭘﯿﭽ ﻣﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻨﻮﻧﻪ
ﺧﯿﺮﺷﺎن ﮐﻢ ﺷﺪه و ﺷﺮ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن زﯾﺎد ﮔﺸﺘﻪ و اﻟﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎن ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ).(۱۹۹ /۴
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