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    سعيد افغانی -امين الدين سعيدی داکتر الحاج 
 ٢٠١۶ جون ١١

  

 :نفـاس در رمضان  حـــائض و
اگر زن حائض وزنى كه در نفاس  است  . ه  دار  گردند   حيض ونفاس باشند  جواز ندارد  كه روزۀكه به دور زناني

روزه بگيرند ، روزه آنھا  صحيح نيست ؛ چون يكى از شروط  صحت روزه ، پاكي از حيض ونفاس  است وبر آنھا 

    .   واجب  است ءقضا 

ر بقضا ء  الصوم  فنؤ م) ص(كنا نحيض على  عھد  رسول هللا « : روايت  است  )  رض (  از بى بى  عايشه یدر حديث

ما در زمان  پيامبر صلى هللا عليه وسلم  به حيض  مى افتاديم ،  به مادستور  داده  مى شد  » « وال نؤمر  بقضاء  الصالة 

سنن ابو (، ) ١/٢۶۵/٣٣۵: صحيح مسلم ( ،) ۶٣٠: صحيح سنن الترمذي ( »  كنيم  نه نماز را ءكه تنھا  روزه  را قضا

  .كه  از دوره  خالص شدند  بــه تجديد نيت  به گرفتن  روزه  اقدام  نمايند زن  ھر زماني ) ١/۴۴۴/٢۶٠  و ٢۵٩د وداو

  نسائى اش  قبل از فجر  ۀاگر  دور.( را  بعد از رمضان قضاء مى آورند   شانۀ فوت شدۀ حائضه  ونفساء روز زنان

 بعد از  فجر صورت  وی  نسائى ۀ گرفتن  روزه  ا قدام  نمايد واگر دورتواند اول نيت  وبعدٱ به صورت  گيرد  مي

 آن درست  ۀولى  روز. تواند در ھمان   روز  از خوردن ونوشيدن اباء ورزد  كه  خواسته باشد  مي گيرد در صورتي

  دم   متداوم مبتال ء اند  يانكه  مريض به جر قابل تذكر است  آنعده  از زناني . ( آن مبادرت  نمايدینبوده بايد به قضا

كه  براى  ھر نماز  شر ط آنه وحتى  نماز  پنچ گانه  را ب. توانند  روزه بگيرند مي)  خارج از ايام  حيض ونفاس(

 .دند ، اداء نماين  جداگانه  نمايیوضو

اگر خون حيض  .  كندرا قطع اگر زن فقط يك لحظه قبل از شام حيض يا نفاس  ببيند  روزه اش  باطل  گرديده وبايد آن

بايد    :تبصره   .ى  ھم قطع  شود براى  روزه  نيت كند  ھر چند غسل  را كمى  به تأخير  اندازدايا نفاس براى لحظه 

 انسان فاسد شود  بايد از خوردن، نوشيدن وساير  شكننده ھاى  روزه  به جھت احترام  رمضان  خود  ۀدانست اگر روز

شود بلكه  بروى الزم است  كه خوردن ونوشيدن  خود  را    بر اى حائض  ونفساء  تطبيق  نميدارى  كند  اما  اين حكم

 .از چشم مردم پنھان  نمايد

 

 

 

 


