
 

 ستاد برگزاری مراسم افطاری
 

 تهیه و تدوین:

 بنیاد مجازی آبادگران مساجد

www.aabadgaran.ir  

 

http://www.aabadgaran.ir/


2 

 مقدمه ❖

. (183)البقره: ی آن بر هر مسلمانِ عاقل، بالغ، سالم، و مقیمی فرض شده استرمضان، ماه نزول قرآن کریم است که روزه 

وذ شیطان  های نفی روح و تقوای قلوب است؛ چراکه در این ماه، راه ی ماه مبارک رمضان، بهترین فرصت برای تزکیهروزه 

انسان، مسدود شده است. آنچنان که رسول اکرم)ص( نیز فرموده: » أَبْوَابُ  بر  فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجنَّةِ، وغُلِّقَت  إِذا جَاءَ رَمَضَانُ، 

یعنی: »هرگاه ماه رمضان فرا رسد، درهای بهشت باز و درهای جهنم بسته گردند و  ؛  «)رواه البخاری( النَّارِ، وصُفِّدتِ الشیاطِینُ

دهد برای خود  هر کاری که انسان انجام می»  : خداوند متعال نیز در حدیث قدسی فرمودهشوند«.  شیاطین به زنجیر کشیده می 

در بهشت یک دروازه  واالست که    داری چنان اهمیت روزه  . «دهماوست مگر روزه که برای من است و من پاداش آن را می

سعد روایت است که  ابن از سهل   داران از آن عبور نمایند. اند تا در روز قیامت فقط روزه گذاری کرده را به عنوان »الریان« نام

کنند در خیر  م در افطاری عجله  تا زمانی که مردیعنی: »؛  «)رواه البخاری( مَا عَجََّلُوا الْفِطْرَ  رٍیْالنََّاسُ بِخَ  زَالُیَال  »  پیامبر)ص( فرمود: 

   . «و خوبی هستند

بر پاداش    عالوه  کهمسلمانان در ماه رمضان است    نِینخست  یهاتاز سنَّ  ،خداوند  از بندگان  یزبانیداران و مدادن به روزه ی افطار

ا  ی برا که    ی فراوان در  دارد،  همراه  به  م  ی همدل  جادیافطاردهنده  اتحاد  پ  ار یبس  نیز  مسلمانان  ان یو  است.    ی گرام  امبریمؤثر 

یُنْقَصُ مِنْ أجْرِ  »:  دیفرمای داران م به روزه   دادنی با سفارش به افطار  )ص( اسالم فَطَّرَ صائمًا، کان له مِثْلُ أجْرِهِ، غَیْرَ أنَّهُ الَ  مَنْ 

مانندِ اجر روزه دار به او   یدهد، اجر یافطار   یهرکس به روزه دار» یعنی: ؛ ماجه و النسائی(«)رواه الترمذی و ابن الصَّائِمِ شَیْءٌ

 . «از پاداش روزه دار کم شود یآنکه چیز یرسد؛ ب یم

ی نماز  های مردم تا مساجد برای اقامهی خانهگیرد و فاصلهب جایی که قبل از ادای نماز مغرب باید افطار صورت از آن 

آن است   بهتررسند، ار کنند به نماز جماعت مسجد نمی هایشان افطداران در خانه جماعت مغرب بعضاً زیاد است، و اگر روزه 

  . باشدی نماز مغرب به صورت جماعت در مسجد برای آنان فراهم  تا امکان اقامه داران در مسجد افطار کنند که روزه 

امری  «  نام »ستاد برگزاری مراسم افطاریتشکیل یک ستاد بهدر همین راستا، به منظور برگزاری مراسم افطاری در مساجد، 

ویژه جوانان و نوجوان است تا به  رین و نمازگزاران مسجد بهمستلزم مشارکت خیَّ این ستاد،تشکیل  . آیدنظر می ضروری به 

 . گرددمراسم برگزار  ،ترین  شکل ممکن ترین و مناسبساده

ا « تدوین نماییم تستاد برگزاری مراسم افطاریتصمیم گرفتیم سندی را با عنوان »»بنیاد مجازی آبادگران مساجد« ما در 

 .باشدو گامی کوچک در راستای احیای جایگاه مساجد  ی جماعت قرار گیردو ائمَّه ی مساجداُمناهیأتی مورد استفاده
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 برگزاری مراسم افطاری  فرآیندهای ستاد

 
 نمازگزاران داوطلب شناسایی  (1

 تشکیل اعضای ستاد (2

 تقسیم کار میان اعضای ستاد (3

 ی افطارسرو  مکان مناسب در مسجد برای  تخصیص (4

 رسانی به نمازگزاران و خیَّران اطالع  (5

 ها و هدایای خیَّران جذب حمایت (6

 ریزی روزانه برنامه (7

 تامین ملزومات افطاری  (8

 داران روزه ه  دادن بافطاری  (9

 ی افطاری آوری سفره جمع (10
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 برگزاری مراسم افطاری  ستاد اعضای

 

 امام مسجد  (1

 مسئول تدارکات (2

 پذیرایی مسئول  (3
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 برگزاری مراسم افطاری  وظایف ستاد

 

 : امام مسجدوظایف  ❖

 فکری اعضای ستاد؛ با هم   افطاری مراسم  برگزاریبرای روزانه  ریزی برنامه (1

 تخصیص مکان مناسب در مسجد برای سرو افطاری، طوری که باعث ایجاد مزاحمت برای نمازگزاران نشود؛  (2

 داران؛ کیفیت پذیرایی و استقبال از روزه نظارت بر  (3

   داران؛ با روزه  ی نیکو راوده مرویی، گفتگو و خوش  (4

 . دارانافطار روزه از ی نماز پس اقامه (5
 

 وظایف مسئول تدارکات:  ❖

 ؛ و خیَّرین مردمنقدی و غیرنقدی های آوری کمک جمع (1

 ؛اجاق گاز و... اغذیه و نوشیدنی،  ، سفره،  یکبار مصرف تهیه و خرید ملزومات از قبیل ظروف (2

 جانب مردم؛شده یا اهدا شده از  تخصیص مکان مناسب و بهداشتی برای نگهداری از مواد خوراکی خریداری  (3

های همجوار  موقع از غذاهای گرم، خرما، شربت، شیرینی و... که توسط خانواده ی بهنگهداری و استفاده  (4

 گردد؛ مسجد اهدا می 

 تی. آ هایسالجهت استفاده در   ،وسایل و امکانات موجود پس از ماه مبارک رمضان در مکان مناسباز نگهداری  (5

 

 وظایف مسئول پذیرایی:  ❖

   ها در برگزاری مراسم افطاری؛تشریک آن  و نمازگزاران داوطلب و آموزش  شناسایی (1

 ؛ ی افطاری یک ساعت قبل از نماز مغربچیدن سفرهسازی غذا و نوشیدنی و آماده (2

 ؛فردی  ی وو نظافت عموم یبهداشت اصول  رعایتبا  داران پذیرایی از روزه  (3

 ها؛ رویی و تعامل نیکو با آن داران و راهنمایی آنان و خوش استقبال از روزه  (4

 . ی مخصوصها در کیسهو ریختن زباله  از افطار آوری ظروف پس نظافت و جمع  (5
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