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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  »پتوال «صافی محمد والحاج قاضی لعل   )سعيد افغانی( –امين الدين سعيدی داکترالحاج  : تتبع ونگارش

  ٢٠١۵ جون ٢١

  

  احکام مريض در رمضان

٢  

  :حمل 

. ستنديرسد مكلف به گرفتن  روزه ن خود آن ضرر می دانند كه به گرفتن  روزه  براى  حمل  و ی كه حامله  اند ومینزنا

در دين مقدس اسالم، جان جنين ھم محترم شمرده شده  است  و نبايد ھيچ زن و مردی در نگھداری او سھل انگاری 

  .کارھای طاقت فرسا را دستور نداده است گاه به بندگانش خداوند ھيچ. نمايند، تا از ميان برود

ِ وعلى الذ :(تنويسد که آي ابن عباس مفسر شھير جھان اسالم می َّ َ َ ْقونه فديِطيَن يَ ِ ُ َ ِة طعام مسكيُ ِْ ُ َ َ   ) ١٨۴/  بقرهۀسور) (ٍنيٌ

   .  زنان حامله و شيرده نازل شده استۀدربار

در اين ارتباط خداوند . بر او واجب می گرداند را روزه دين اسالم  به خاطر نجات کودک، برای مادر  افطار کردن 

ْوال تقتلوا أوالدكم« :متعال می فرمايد ُ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ   )١۵١/ و انعام٣١/ اسراءۀسور( .)فرزندان خود را مکشيد(» َ

   هللا عنه که در عقد ازدواج مردیی از دختران ابن عمر رضیکي :ت استي هللا عنه رواینافع رض در حديث  شريف از

 هللا عنه به او دستور داد تا روزه اش را یرض  شد و ابن عمری در ماه رمضان دچارتشنگی بود در زمان حاملگیشيقر

  )٢١/۴ل ي االءرواء الغل-٢٠۵/٢ ی الدارقطنةح، روايصح( .را طعام دھد ینيبشکند ودر بدل ھر روز مسک

 ی ھستی کسۀمنزله تو ب: بود، پس فرمود ردهيا شيله د که حاميزش را ديت شده که کني هللا عنه روایاز ابن عباس رض

 ھر روز روزه، ی پس  بر تو الزم است به جایندار) روزه گرفتن(توان  که) ی ھستی مانند شخص کھن سالیتيروا در(

 -١٩/۴ل ياالءرواء الغل -٢٠۶/٢ ی الدارقطنةح ، روايصح. (ستي روزه بر تو واجب نی وقضای را بدھینيمسک طعام

  )حي اسناده صحیلدارقطنوقال ا

 که حامله بود وابن یگرفتن در حال  از او سؤال کرد در مورد روزهیت است که زني هللا عنه روایاز ابن عمر رض 

 روزه بر تو الزم ی را طعام بده وقضاینيرا بشکن ودر بدل  ھر روزمسک روزه ات:  هللا عنه به او فرمودیعمر رض

   ) دي سنده جی قال االلبان-٢٠/۴ل ي االءرواء الغل-٢٠٧/٢ یح روا الدارقطنيصح( .ستين

زمذھب ي نکرده اند و نیمخالفت  هللا عنھم است وصحابه با آنیر رضيد بن جبيسع و ن قول ابن عباس وابن عمريوا

ه صحابه با آن ي اصحاب نقل شود و بقی از تعدادیتياصطالح اگر روا ودر. ن استيار محدثيه واختياسحاق بن راھو

   .نکنند حکم اجماع را دارد فتمخال
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  :مقدار طعام فديه 

  :ن داده شوديه الزم است به مساکي که به عنوان فدیمقدارطعام

رند پس کاسه ينتوانستند روزه بگ و  شدندی دچار ضعف وسستیشان ساليا: ت استي هللا عنه روایاز انس بن مالک رض

 ی فی طبران-١۶۴/٣ یثميح ، الھيصح. (ر کردند يا را سدعوت، وآنھ ن راي نفر مسکید گوشت درست کرد وسي تریا

  ) ١/٢١۴/۶٧۵ريالکب

 شخص یعني. ر شده است يز تعبين  غالب آن منطقهیغذا) گرم۶٢۵یا به قوليگرم ۶٠٠(ک مد يک وعده غذا به ين يوا

 طعام یبه جا) لپو(مت ين بدھد ودادن قيطعام غالب به مسک)   گرم۶٢۵(تواند در بدل  ھر روز که روزه نگرفته  می

   .ًچون نص صراحتا بردادن طعام داللت دارد ستيز نيجا

 

  :رمضان  مادر شير ده و

د  اجازه دارد  روزه يد به طفل وى خواھد رسي كند كه در صورت روزه گرفتن ضرر شدغالبرده گمان ياگر زن ش 

   .صرف قضاى روزه بر آنھا فرض است. ردينگ

إن هللا عزوجل وضع عن « : ه السالم  فرموده است ي شده  كه رسول  هللا علتيروا)  رض(از انس بن مالك كعبى 

خداوند عزوجل  برداشته از مسافرروزه  ونصف  »« المسافر  الصوم  وشطر  الصالة  وعن الحبلى والمرضع  الصوم

  )مذى د  ، ابن ماجه ، ترواحمد ، ابو  داو(» ر ده  روزه را ياز زن  حــاملـــه  وش نماز را  و

  : ابن عباس می فرمايد

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

  »صرما 

ھر دو، روزه را بخورند وبرای ھر  شيرده از سالمتی بچه اش ترسيد،  از سالمتی خود ترسيد ويا زن  اگر زن حامله

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

  :د يفرما یم) هيرحمة هللا عل(فه  يامام  ابو حن

 ز است  افطار كند  فرق نمى كند  كه خوف او بر خودش وطفلش ويرده  از روزه گرفتن بترسد جايا شياگر زنى  حامله 

ه، يافت صرف بر او قضاء  الزم است نه فدي كه  قدرت یورتدر ص ا تنھا بر  طفلش  باشد، وي ا تنھا بر خودش وي

ن حكم براى زنى كه  فرزند  خود را يا.  كند  بر او الزم  نمى باشد   میءامى  كه قضايھم روزه گرفتن در ايھمچنان  پ

دن  به اساس  ر دايرا، اگرمــادر طفل  باشد شير شده  فرقى  ندارد  زير دادن  اجيزنى  كه براى  ش دھد  و ر  میيش

  .ر دادن  به اساس  عقد بر او واجب  شده است ير باشد  شيانت بر او وجب است  واگر اجيد

  :علمای اھل حديث می فرمايند

تواند روزه را  جان طفل بترسد در آن صورت می يا زن شيرده از سالمتی و زن حامله از وجود خود بترسد و اگر

  .واجب نيست ضاء بر اوو فديه بدھد و ق) روزه نگيرد(بخورد 

  

  حائض ونفــاس در رمضان

اگر زن حائض وزنى كه در نفاس  است . باشند  جواز ندارد  كه روزه  دار گردند) ١(ض ونفاس ي حۀكه به دور یزنان

ض ونفاس  است وبر آنھا ي از حیكى از شروط  صحت روزه ، پاكيست ؛ چون يح ني آنھا  صحۀرند ، روزيروزه بگ

   .  است   واجب ءقضا 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

فنؤ مر بقضا ء  الصوم  ) ص(ض على  عھد  رسول هللا يكنا نح« : ت  است  يروا)  رض (شه يث  از بى بى  عايدر حد

دستور  داده  مى  م ،  به مايض  مى افتاديه وسلم  به حيامبر صلى هللا عليما در زمان  پ » « وال نؤمر  بقضا ء  الصالة

سنن (،  )١/٢۶۵/٣٣۵: ح مسلم يصح(، )۶٣٠ : یح سنن الترمذيصح(»  نه نماز را مي  كنءشد  كه تنھا  روزه  را قضا

ت  به گرفتن  روزه  اقدام  يد نيكه  از دوره  خالص شد  بــه تجد یزن  ھر زمان  )١/۴۴۴/٢۶٠  و ٢۵٩د وابو داو

  .دينما

  دوره  نسائى اش  قبل از فجر  اگر( .را  بعد از رمضان قضاء مى آورند   شانۀ فوت شدۀنفساء روز  حائضه  و زنان

رد ي نسائى آن بعد از فجر صورت  گۀد واگر دوري به گرفتن  روزه  ا قدام  نماًات  وبعديتواند اول ن رد  میيصورت  گ

د ي آن درست  نبوده باۀولى  روز. دن اباء ورزديتواند در ھمان روز از خوردن ونوش  كه  خواسته باشد  می یدر صورت

ام  يخارج از ا(ان دم  متداوم مبتالء اند  يض به جريكه  مر یقابل تذكر است آنعده  از زنان . (ديبادرت  نما آن میبه قضا

  جداگانه  یكه  براى  ھر نماز وضو شرط آنه وحتى  نماز  پنچ گانه را ب. رنديوانند  روزه بگ تيم)  ض ونفاسيح

 .ديد ، اداء نماينما

ض  ياگر خون ح. را قطع كند د آنيبا ده ويند  روزه اش  باطل  گرديا نفاس  ببيض يك لحظه قبل از شام حياگر زن فقط 

  .ر  اندازديت كند  ھر چند غسل  را كمى  به تأخيى  ھم قطع  شود براى  روزه  ناا نفاس براى لحظه ي

   

  :تبصره 

روزه  به جھت احترام  رمضان  ر  شكننده ھاى يدن وسايد از خوردن، نوشي انسان فاسد شود  باۀد  دانست اگر روزيبا

دن  ينوش وى   الزم است  كه خوردن و شود بلكه  بر یق  نمين حكم  براى حائض  ونفساء  تطبيخود  دارى  كند  اما  ا

  .ديخود  را از چشم مردم پنھان  نما

 ادامه دارد

 


