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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

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

 ٢٠١۵ جوالی ٠٨

  احکام مريض در رمضان

١٢  

 دای فديه رمضانکيفيت ا

کيفيت اطعام به دو صورت انجام : فرمايد  شکل طعام میه روزه ب  ۀ هللا درموردکيفيت فديةشيخ عالمه ابن عثيمين رحم

  :می يابد 

که   ی که بايد فديه بدھد، طوریئاکين غرض صرف آن ،  بر حسب روزھايا مس  پختن غذا ودعوت از مسکين و:اول

  .داد نين عمل را انجام میانس بن مالک رضی هللا عنه چ

  ).۶/٣٣۵(الشرح الممتع (به  مساکين ) پخته نشده( توزيع غذای غير آماده :دوم

که  اما اگر کسی بخواھد که در بدل سی روز به يک نفر غذا دھد، يعنی ھر روز به او طعام دھد، جايز است چنان

لف کتاب ؤکيد کرده اند، مأمالکيه بر جواز آن تجمھور علمای مذاھب از جمله شافعيه و حنابله و گروھی از علمای 

 ٣تحفة المحتاج : ، و نگاه کنيد به )٣/٢٩١(اإلنصاف  .» به يک مسکين واحد دادًجايز است طعام را کال«: االنصاف گفته

  . )١٠/١٩٨(» فتاوی اللجنة الدائمة« ، و ٣١٣ / ٢، کشاف القناع ۴۴۶/ 

را بدھد، بلکه بر او واجب است تا ھرچه   نيست که حتما قبل از عيد فطر آنبرای دادن فديه الزم: قابل تذکر است که 

  .که رمضان سال بعد فرا برسد، اما ھيچ حديثی در اين مورد وارد نشده است  خود را بدھد قبل از آنۀزودتر فدي

 ۀرچه زودتر بر دادن فديبنابراين کسی که ھنوز فديه نداده و اکنون عيد شده و از آن گذشته، ايرادی ندارد ولی بايد ھ

  . شخص بماندۀجل نامعلوم ھستند و ممکن است در ذمأ خود مبادرت ورزد، زيرا ۀروز

 ۀ آوردن قضای روزیجاه مانند به  آوردن آن نيز بیجاه  رمضان است، پس بۀله شبيه به حکم قضای روزأو اين مس

  .يردرمضان برای کسی است که بنا به عذری نتوانسته رمضان را روزه بگ

...........................................................................  

 :پاورقی ھا 

  :  شود  است ، ومعنى آن چنين مي)  حاضت  المراة تحيض(مصدر )  محيض(كلمه ) ١(

 ارج ميكه دارائى  صحت است ، خـ حيض جريان خون  است كه از شر مگاه زن بدون  والدت وپاركى  در حالي« 

  . گويند  زن حائيض مذ كر   ھم  مى آورند ،  ومي وچون اين مصدر  مختص زنان است لذا  اسم فاعل  آن را »   گردد

«  
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   :سن آغاز  حـــيض 

قول  صحيح    وپايان آن در پنجاه  سالگى  وجود  ندارد ،  و)   عادت  ماھيانه(دليلى براى زمانبدي شروع حيض  

  :شود آن خون معروف  نزد زنان را ببيند آن خون ، خون حيض شمرده ميآنست كه ھر وقت  زن 

  حيض  از تو  مــى پرسند ، بگو  حيض  پليدى ۀودر بار  )  ٢٢٢: البقره ( » ويسأ لونك  عن  المحيض  قل ھو أذى«  

   ، حيض  ناشى  مى شود حالل  وحــرامي را که از وجود ) عموميت  داشته  وخداوند حكم تحكم  آي دراين جا  . ( است 

را به  وجود  حيض  وابسته  نموده ، وبراى آن  سني را  تعيين  نفرموده  است  ، پس  واجب  است كه به آنچه حكم  

باشد  رجوع  شود ،  پس ھر وقت حيض  وجود داشته  باشد  حكم   )  حيض(بدان  وابسته  است  كه  ھمان  وجود  

در (  داشته باشد  حكم  ثابت نمى شود ، بنابر اين ھروقت زن حيض را  ببيند  حائضثابت  مى شود  وھر گاه  وجود ن

است  گرچه در سنى كمتر  از نه سال  وبيشتر از پنجاه سال   باشد ،  زيرا  زمانبدى  احتياج به دليل  ) حال  عادت 

  . ي  براى زمانبدى   وجود نداردكه  دليل وحال  آن

   سن آغاز  حيض را  نه  سالگى   معرفى داشته اند وبر اين امر معتقد اند  كه حيض  تا ءفقھا و كرام ءاما اكثريت  علما 

  .شود دليلى براى  پايان  آن نمى باشد  واگر زنى پير  ھم  خون  ببيند  حيض  شمرده مي و. آخر عمر  دوام  مى يابد 

ار  اگر  دختر نه ساله خون ببيند  در حكم حيض  مــــــى نظر به قول مخت«  :مايد فر مي) رحمة هللا عليه(هحنيفامام  ابو

قول مختار   آنست  كه  س  دوام  مى كند  و ترك  گويد  واين امر  تا سن  يأباشد  وبايد  در چنين  حالتى  روزه ونماز را

مگر در . دشو باشد  واگر زنى   بعد از آن  سن خونى ببيند  حيض  شمرده نمي سن  يأس  پنجاوپنج  سالكى  مي

  ».شود كه مقدار خون زياد  وبه رنگ سياه  يا  سرخ  تيز  باشد در آن صورت حيض شمرده مي صورتي

  

  :صفات ومـدت حيض

 شود  ، رنگش   به سياھى  نزديك  بوده  وداراى بوى  بدى مي  است  كه با سوزش   برون ميیخون حيض  آن خون

  .باشد

. نمايند  در اين مورد  به عادت زنان  مراجعه ميً وحد اكثر آن وجود ندارد  ومعموالدرشرع ھيچ  حدى  براى  حداقل 

شارعين دين مدت  كم حيض  را   سه روز، وسط آن پنچ واحد اكثر  آن ده  شبانه   روز  معرفى داشته اند   وءولى فقھا

اگر  در ميان    موعد  كفايت  مى كند  والبته  آمدن خون  در تمام  اين مدت شرط نبوده  بلكه وجود خون  در اول .  

   .شود صورت  عليحده  حيض  پنداشته  ميه باز خون  ببيند  ھريك  ب  واقع   شده  و طھارت  

دار (» ال يــكون  الحيض  اكثر من عشرة«  :گفت  شنيد كه مي)  رض(روايت شده كه از انس ) رض(از ربيع بن صبيح 

اعظم  مدت  حيض   ھر گاه  بر حائض  حد« :واحناف بر اين امر معتقد اند كه »  زنيست حيض بيشتر از ده رو«) قطنى

  ».قبل ازغسل جأيز است اما غسل قبل از جماع  مستحب است كه ده روز  است  بگذرد  جماع قبل از بند شدن خون و

در  جماع  جأيز  نيست  وقبل از حد اعظم  مدت حيض قطع گردد قبل  از غسل   اگر خون  بعد از  حد اكثر  عادت  و 

احتياط  جماع  نكردن با حائض  قبل   از غسل  است    .صورت  عدم موجوديت   آب  تيمم  نموده وبه آن نماز بگذارد

   .حيض قطع  گرديده  باشد ھر چند  خون بعد از حد اعظم  مدت  

  

   :سبب حيــــض

   : اسالم  در مورد حيض   فرمود روايت نموده   كه پيامبر)   رض(بى بى عائشة ام المؤمنين  
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 حيض امريست كه خداوند  تعالى  بر دختران  آدم  الزم  )»متفق عليه ( »إن ھذا  امــر كتبه  هللا  تعالى  على بنات آدم« 

  .)كرده است 

  

  :نــفــاس چيست

ه زن  خارج   شرمگااز)  ولو سقط ھم باشد( نفاس خونى  است كه بعداز والدت  يا بعد از خروج  اكثريت حصه طفل

   .شود مي

امـام . ديگرى غير از  والدت  محتاج   نيست ۀ ثبوت  آن به نشا ن حد  اعظم  مدت  نفاس  چھل روز، حد اقل  ندارد و

كه امام  را چھل  روز   معرفى داشته است  در حالي حد اعظم  مدت نفاس را شصت روز وحــــد اكثر آن)  رح(شافعى 

كانت النفسا ء تجلس «: روايت است)  رض(از أم سلمه .  معرفى نموده است س را شصت  روز  مالك  حد اعظم  نفا

زمانى  پيامبر )   زنانى كه وضع حمل  مى كنند( » ءنفسا«  »على عھد رسول هللا صلى هللا  عليه وسلم أربعين  يوما

  )مى  كردند   نداايعنى  نماز وروزه  را (يه وسلم  چھل روز  مى نشستند  صلى هللا عل

 / ٩٢ /  ١٣٩) سنن الترمذى( ،  )  ١ / ۵٠١  / ٣٠٧) : عون المعبود(د  وسنن ابو داو) ۵٣٠(صحيح سنن ابن ماجه  ،  (

  )١ / ٢١٣ / ۶۴٨سنن ابن ماجه   )( ١

  

   :استحــاضـــــه  

ر خونى  كه بيشتر  نفاس پس  ھ ين رحم   در غير وقت  حيض  وئت از جارى شدن  خون  از قسمت  پااستحاضه  عبار

 قبل  از سن  حيض كه نه سالگى است ، بيايد   استحاضه  مي از مدت  حيض  يا نفاس ويا كمتر  از حد اقل  آن ،  يا

 .باشد  قبل  از سن  حيض كه نه سالگى است ، بيايد   استحاضه  مي  .باشد

   

   :باشد  استحاضه  بر شش  نوع  مي

د  اعظم حيض ،  بيشتر  از حد اعظم  نفاس ، بيشتر از عادت وحد  اكثر  حيض و كمتر از حداقل  حيض، بيشتر  از ح

  .نفاس  

  »المستحاضة ال يغشا ھا زوجھا«: روايت است كه پيامبر اسالم  فرموده است)    رض(در حديث از ام الؤمنين  عائشة 

ذيت است  پس جماع مانند حالت چون  در استحاضه  ا)   كه  در استحاضه  است  جماع نكند با  او شوھرش زني(

اذيت در استحاضه  نيز   باشد زيرا  حق  تعالى  علت  منع  جماع   با حائض    را اذيت  قرار داده و حيض   حرام  مي

  .موجود است  پس حرمت  آن ثابت است 

 وكان زوجھا  كانت أم  حبيبه تستحاض«  : كـه گفت است)  رض(  مستند  به حديث اكرمه ءولى مذھب جمھور علما

  . )كرد شوھرش با او جماع  مي بود و استحاضه  مي ام حبيبه (» يغشا ھا 

  

  :سيالن الـــرحم 

پيھم  خارج  طور مرتب وه از فر ج زن   رطوبتى به رنگ  سفيد  يا زرد  ب  است كهیسيالن  الرحم  عبارت از حـالت

   . باشد احكام سيالن  الرحم  مانند  احكام  استحاضه  مي. شود  مي

ى البته براى ھر نماز وضو. قرآن  را تالوت  كند  زن مبتال  به سيالن  الرحم  بايد  نماز بخواند ، روزه  بگيرد و

  پايان   .ء  فرج خود  را خوب  پاك  بشويدجداگانه  گرفته  ھنگام  استنجا


