 ‐ 12602دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺶ ]از اذان ﺻﺒﺢ[ ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ
ﺳﻮال

در ﺑﺮﺧ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ده دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ]اذان[ ﺻﺒﺢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ آن را وﻗﺖ اﻣﺴﺎک ﻣﻧﺎﻣﻨﺪ و در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻣﺮدم روزهﺷﺎن را
ﺷﺮوع ﻣﮐﻨﻨﺪ و از ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن دﺳﺖ ﻣﮐﺸﻨﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر درﺳﺖ اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
زﯾﺮا اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﺑﺮای روزهدار ﻣﺒﺎح داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ،ﺑﺨﻮرد و ﺑﻨﻮﺷﺪ:
وﻛﻠُﻮاْ واﺷْﺮﺑﻮاْ ﺣﺘﱠ ﻳﺘَﺒﻴﻦ ﻟَﻢ اﻟْﺨَﻴﻂُ اﻻﺑﻴﺾ ﻣﻦ اﻟْﺨَﻴﻂ اﻻﺳﻮدِ ﻣﻦ اﻟْﻔَﺠﺮِ ]ﺑﻘﺮه[۱۸۷ :
)و ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ ﺗﺎ رﺷﺘﮥ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﻣﺪاد از رﺷﺘﮥ ﺳﯿﺎه ]ﺷﺐ[ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮد(.
ﺑﺨﺎری ) (۱۹۱۹و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۰۹۲از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﻋﺎﯾﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻢ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻼل ﺷﺐ ﻫﻨﺎم ]ﺑﺮای اﻋﻼم وﻗﺖ
ﺳﺤﺮی[ اذان ﻣﮔﻔﺖ ،ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ اﺑﻦ اُم ﻣﺘﻮم اذان دﻫﺪ ،زﯾﺮا
او اذان ﻧﻤﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ ﻓﺠﺮ ﻃﻠﻮع ﮐﻨﺪ«.
ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»در اﯾﻦ ]ﺣﺪﯾﺚ[ ﺟﻮاز ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن و ﺟﻤﺎع و دﯾﺮ ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﺎ ﻫﻨﺎم ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ اﺳﺖ«.
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در »ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری« ) (۱۹۹ /۴ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﯾ از ﺑﺪﻋﺖﻫﺎی زﺷﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوران ﺳﺎﺧﺘﻪآﻧﺪ ﻗﺮار دادن اذان دوم در ﺣﺪود ﯾ ﺳﻮم ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ از رﻣﻀﺎن و
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ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﭼﺮاغﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﺮای روزهدار ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻦ
]رﺳﻢ[ را ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ از روی اﺣﺘﯿﺎط در اﻣﺮ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ«.
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ درﺑﺎرۀ آﻧﭽﻪ در ﺑﺮﺧ ﺗﻘﻮﯾﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺘ ﺑﺮای اﻣﺴﺎک ﺑﻪ اﻧﺪازۀ رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺖ ]ﭘﯿﺶ از ﻃﻠﻮع
ﻓﺠﺮ[ وﺟﻮد دارد ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ .اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
»اﯾﻦ از ﺟﻤﻠﮥ ﺑﺪﻋﺖﻫﺎ اﺳﺖ و در ﺳﻨﺖ اﺳﺎﺳ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻪ ﺳﻨﺖ ﺧﻼف آن اﺳﺖ زﯾﺮا اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل در ﮐﺘﺎب ﻋﺰﯾﺰش
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻛﻠُﻮاْ واﺷْﺮﺑﻮاْ ﺣﺘﱠ ﻳﺘَﺒﻴﻦ ﻟَﻢ اﻟْﺨَﻴﻂُ اﻻﺑﻴﺾ ﻣﻦ اﻟْﺨَﻴﻂ اﻻﺳﻮدِ ﻣﻦ اﻟْﻔَﺠﺮِ ]ﺑﻘﺮه[۱۸۷ :
)و ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ ﺗﺎ رﺷﺘﮥ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﻣﺪاد از رﺷﺘﮥ ﺳﯿﺎه ]ﺷﺐ[ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮد(.
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻼل ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﺷﺐ اذان ﻣﮔﻮﯾﺪ )اذان اول( ﭘﺲ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ اذان
اﺑﻦ ام ﻣﺘﻮم )اذان دوم( را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ زﯾﺮا او اذان ﻧﻤﮔﻮﯾﺪ ﻣﺮ وﻗﺘ ﮐﻪ ﻓﺠﺮ ﻃﻠﻮع ﮐﻨﺪ« و اﯾﻦ »اﻣﺴﺎک« ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم
ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﭼﯿﺰی اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ ﻓﺮض ﮐﺮده اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎری اﺳﺖ ﺑﺎﻃﻞ و از ﺟﻤﻠﮥ
ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی در دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﻣﺘَﻨَﻄّﻌﺎن ﻫﻼک ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺘَﻨَﻄّﻌﺎن ﻫﻼک
ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺘَﻨَﻄّﻌﺎن ﻫﻼک ﺷﺪﻧﺪ« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۶۷۰
)ﻣﺘَﻨَﻄّﻌﺎن :ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﻮد را دﭼﺎر ﺗﻠﻒ ﻣﮐﻨﻨﺪ و در اﻣﻮر ﺷﺮع ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی و زﯾﺎدهروی ﻣﮐﻨﻨﺪ(.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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