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احکام مريض در رمضان
٢
حمل :
زنانی كه حامله اند ومی دانند كه به گرفتن روزه براى حمل و خود آن ضرر میرسد مكلف به گرفتن روزه نيستند.
در دين مقدس اسالم ،جان جنين ھم محترم شمرده شده است و نبايد ھيچ زن و مردی در نگھداری او سھل انگاری
نمايند ،تا از ميان برود .خداوند ھيچگاه به بندگانش کارھای طاقت فرسا را دستور نداده است .
ابن عباس مفسر شھير جھان اسالم می نويسد که آيت َ َ َ ):
قونهُ ِ ْ
الذيَن يِطي ُ َ
مسكيٍن( )سورۀ بقره(١٨۴/
طعام ِ ْ ِ
وعلى ﱠ ِ
فديةٌ َ َ ُ
دربارۀ زنان حامله و شيرده نازل شده است .
دين اسالم به خاطر نجات کودک ،برای مادر افطار کردن روزه را بر او واجب می گرداند  .در اين ارتباط خداوند
متعال می فرمايدَ »:والَ َ ْ ُ ُ ْ
أوالدكم« )فرزندان خود را مکشيد) (.سورۀ اسراء ٣١/و انعام(١۵١/
تقتلوا َ ْ َ ُ ْ
در حديث شريف از نافع رضی ﷲ عنه روايت است :يکی از دختران ابن عمر رضی ﷲ عنه که در عقد ازدواج مردی
قريشی بود در زمان حاملگی در ماه رمضان دچارتشنگی شد و ابن عمر رضی ﷲ عنه به او دستور داد تا روزه اش را
بشکند ودر بدل ھر روز مسکينی را طعام دھد ).صحيح ،رواة الدارقطنی  -٢/٢٠۵االءرواء الغليل (۴/٢١
از ابن عباس رضی ﷲ عنه روايت شده که کنيزش را ديد که حامله يا شيرده بود ،پس فرمود :تو به منزلۀ کسی ھستی
)در روايتی مانند شخص کھن سالی ھستی( که توان )روزه گرفتن( نداری پس بر تو الزم است به جای ھر روز روزه،
طعام مسکينی را بدھی وقضای روزه بر تو واجب نيست) .صحيح  ،رواة الدارقطنی - ٢/٢٠۶االءرواء الغليل -۴/١٩
وقال الدارقطنی اسناده صحيح(
از ابن عمر رضی ﷲ عنه روايت است که زنی از او سؤال کرد در مورد روزه گرفتن در حالی که حامله بود وابن
عمر رضی ﷲ عنه به او فرمود :روزه ات را بشکن ودر بدل ھر روزمسکينی را طعام بده وقضای روزه بر تو الزم
نيست ).صحيح روا الدارقطنی  -٢/٢٠٧االءرواء الغليل  -۴/٢٠قال االلبانی سنده جيد(
واين قول ابن عباس وابن عمر و سعيد بن جبير رضی ﷲ عنھم است وصحابه با آن مخالفتی نکرده اند و نيزمذھب
اسحاق بن راھويه واختيار محدثين است .ودر اصطالح اگر روايتی از تعدادی اصحاب نقل شود و بقيه صحابه با آن
مخالفت نکنند حکم اجماع را دارد .
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مقدار طعام فديه :
مقدارطعامی که به عنوان فديه الزم است به مساکين داده شود:
از انس بن مالک رضی ﷲ عنه روايت است :ايشان سالی دچار ضعف وسستی شدند و نتوانستند روزه بگيرند پس کاسه
ای تريد گوشت درست کرد وسی نفر مسکين را دعوت ،وآنھا را سير کردند ) .صحيح  ،الھيثمی  -٣/١۶۴طبرانی فی
الکبير(۶٧۵/٢١۴/١
واين يک وعده غذا به يک مد )۶٠٠گرم يا به قولی۶٢۵گرم( غذای غالب آن منطقه نيز تعبير شده است  .يعنی شخص
میتواند در بدل ھر روز که روزه نگرفته ) ۶٢۵گرم( طعام غالب به مسکين بدھد ودادن قيمت )پول( به جای طعام
جايز نيست چون نص صراحتا ً بردادن طعام داللت دارد.
مادر شير ده و رمضان :
اگر زن شيرده گمان غالب كند كه در صورت روزه گرفتن ضرر شديد به طفل وى خواھد رسيد اجازه دارد روزه
نگيرد .صرف قضاى روزه بر آنھا فرض است.
از انس بن مالك كعبى )رض( روايت شده كه رسول ﷲ عليه السالم فرموده است  » :إن ﷲ عزوجل وضع عن
المسافر الصوم وشطر الصالة وعن الحبلى والمرضع الصوم «» خداوند عزوجل برداشته از مسافرروزه ونصف
نماز را و از زن حــاملـــه وشير ده روزه را « )احمد  ،ابو داوود  ،ابن ماجه  ،ترمذى (
ابن عباس می فرمايد:
»إذا خافت الحامل علی نفسھا والمرضع علی وارھا فی رمضان ،يفطران و يطمعان مکان کل يوم مسکينا ّ وال يقضيان
صرما «
اگر زن حامله از سالمتی خود ترسيد ويا زن شيرده از سالمتی بچه اش ترسيد ،ھر دو ،روزه را بخورند وبرای ھر
روز ،روزه طعام يک نفر فقير )مسکين( را بدھند و الزم نيست روزه را قضاء کنند
امام ابو حنيفه )رحمة ﷲ عليه( می فرمايد :
اگر زنى حامله يا شيرده از روزه گرفتن بترسد جايز است افطار كند فرق نمى كند كه خوف او بر خودش وطفلش و
يا تنھا بر خودش و يا تنھا بر طفلش باشد ،و در صورتی كه قدرت يافت صرف بر او قضاء الزم است نه فديه،
ھمچنان پيھم روزه گرفتن در ايامى كه قضاء میكند بر او الزم نمى باشد .اين حكم براى زنى كه فرزند خود را
شير میدھد و زنى كه براى شير دادن اجير شده فرقى ندارد زيرا ،اگرمــادر طفل باشد شير دادن به اساس
ديانت بر او وجب است واگر اجير باشد شير دادن به اساس عقد بر او واجب شده است .
علمای اھل حديث می فرمايند:
اگر زن حامله از وجود خود بترسد و يا زن شيرده از سالمتی و جان طفل بترسد در آن صورت میتواند روزه را
بخورد )روزه نگيرد( و فديه بدھد و قضاء بر او واجب نيست.
حائض ونفــاس در رمضان
زنانی كه به دورۀ حيض ونفاس ) (١باشند جواز ندارد كه روزه دار گردند .اگر زن حائض وزنى كه در نفاس است
روزه بگيرند  ،روزۀ آنھا صحيح نيست ؛ چون يكى از شروط صحت روزه  ،پاكی از حيض ونفاس است وبر آنھا
قضاء واجب است .
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در حديث از بى بى عايشه )رض ( روايت است  » :كنا نحيض على عھد رسول ﷲ )ص( فنؤ مر بقضا ء الصوم
وال نؤمر بقضا ء الصالة « » ما در زمان پيامبر صلى ﷲ عليه وسلم به حيض مى افتاديم  ،به ما دستور داده مى
شد كه تنھا روزه را قضاء كنيم نه نماز را «)صحيح سنن الترمذی )، (۶٣٠ :صحيح مسلم ) ، (١/٢۶۵/٣٣۵ :سنن
ابو داوود  ٢۵٩و  (١/۴۴۴/٢۶٠زن ھر زمانی كه از دوره خالص شد بــه تجديد نيت به گرفتن روزه اقدام
نمايد.
زنان حائضه و نفساء روزۀ فوت شدۀ شان را بعد از رمضان قضاء مى آورند) .اگر دوره نسائى اش قبل از فجر
صورت گيرد میتواند اول نيت وبعداً به گرفتن روزه ا قدام نمايد واگر دورۀ نسائى آن بعد از فجر صورت گيرد
در صورتی كه خواسته باشد می تواند در ھمان روز از خوردن ونوشيدن اباء ورزد .ولى روزۀ آن درست نبوده بايد
به قضای آن مبادرت نمايد) .قابل تذكر است آنعده از زنانی كه مريض به جريان دم متداوم مبتالء اند )خارج از ايام
حيض ونفاس( ميت وانند روزه بگيرند .وحتى نماز پنچ گانه را به شرط آن كه براى ھر نماز وضوی جداگانه
نمايد  ،اداء نمايد.
اگر زن فقط يك لحظه قبل از شام حيض يا نفاس ببيند روزه اش باطل گرديده و بايد آن را قطع كند .اگر خون حيض
يا نفاس براى لحظه اى ھم قطع شود براى روزه نيت كند ھر چند غسل را كمى به تأخير اندازد.

تبصره :
بايد دانست اگر روزۀ انسان فاسد شود بايد از خوردن ،نوشيدن وساير شكننده ھاى روزه به جھت احترام رمضان
خود دارى كند اما اين حكم براى حائض ونفساء تطبيق نمی شود بلكه بر وى الزم است كه خوردن و نوشيدن
خود را از چشم مردم پنھان نمايد.
ادامه دارد
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