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   سعيد افغانی–امين الدين سعيدی داکتر الحاج 
  ٢٠١۶ جون ١٧

  

 رمضان مادر شير ده و
    

 به طفل  وى خواھد رسيد  اجازه دارد  روزه اگر زن شيرده گمان غالب كند كه در صورت  روزه گرفتن  ضرر شديد

   .صرف قضاى روزه بر آنھا فرض است  .نگيرد

إن هللا عزوجل وضع عن «: روايت شده  كه رسول  هللا عليه السالم  فرموده است ) ضر(از انس بن مالك  كعبى 

 روزه  و داشته از مسافرخداوند عزوجل  بر«  »المسافر  الصوم  وشطر  الصالة  وعن الحبلى والمرضع  الصوم 

   ) مذى، ابن ماجه ، تردوداواحمد ، ابو (» نصف نماز را  واز زن  حــاملـــه  وشير ده  روزه را 

   :ابن عباس می فرمايد

ّإذا خافت الحامل علی نفسھا والمرضع علی وارھا فی رمضان، يفطران ويطمعان مکان کل يوم مسکينا وال يقضيان «

شيرده از سالمتی طفلش بترسيد ، ھر دو، روزه را   ازصحت و سالمتی خود بترسيد ويا زن  اگر زن حامله» صرما 

  .را بدھند و الزم نيست روزه را قضاء کنند) مسکين( طعام يک نفر فقير ،بخورند وبرای ھر روز روزه

  :مايدفر مي) رحمة هللا عليه(امام  ابو حنيفه  

 سد  جايز است  افطار كند  فرق نمى كند  كه خوف  او بر خودش وه يا شير ده  از  روزه گرفتن بتر اگر زنى  حامل

 كه  قدرت  يافت  صرف بر او قضاء  الزم است  یدر صورت ش  باشد ، ويا تنھا بر  طفل يا تنھا بر خودش و ش وطفل

اين حكم براى زنى كه  فرزند  .  ر او الزم  نمى باشد  مى كند  بءنه فديه، ھمچنان  پيھم  روزه گرفتن  در ايامى  كه قضا

زنى  كه براى  شير دادن  اجير  شده  فرقى  ندارد  زيرا اگرمـادر طفل  باشد شير دادن  به  دھد  و خود را شير  مي

   .اساس  ديانت بر او وجب است  واگر  اجير باشد شير  دادن  به اساس  عقد بر او واجب  شده است 

  : حديث می فرمايندعلمای اھل

ن صورت می تواند روزه را بخورد اگرزن حامله از وجود خود بترسد ويا زن شيرده از سالمتی وجان بچه بترسد در آ

  .واجب نيست و فديه بدھد و قضاء بر او) روزه نگيرد(

  

 

 

 


