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  "وړ پامدمجمع علمې ریاست د 

 السالم علیکم ورحمت هللا                                  

له کې ئصلی هللا علیه وسلم (په دي مسي دین مبین ومفتیان شرع سید المرسلین)څه فرمایې علما

     ؟

روژې مبارکې  او لیلة القدر دفضیلت او ثواب د  دموقت حیض بندولو لپاره علی الخصوص

ولی ( هره ورځ د سحری )پېشلمي( په وخت د گزنانه یوقسم ټابلیټ ) ځینيه خاطرحاصلولو پ

خو یوه ورځ د یوي زنانه څخه  د پېشلمي ډاکټر دهدایت مطابق به منظم ډول )بال ناغه( کاروي 

ډیروروسته ورته یادشو او ګولی یادو کولیو خوړل هیر شوي وو او د اذان فجر نه دپه وخت 

او که قضا اوکفاره دواړه  الزمیږيوخوړله . پښتنه داده چې پدې نانه باندي صرف قضا  یې

  . )وجزاءکم هللا احسن الجزاء(الزمیږي 

 مورد شرعا ابرازنظرگردد. قام محترم ریاست: آمریت افتاء درحکم م

 واب باسم ملهم الصوابالج

 مصلیاعلی رسول هللاحامدا هلل و

درخصتتتتتوص ختتتتتود ذکرنمتتتتتوده ایتتتتتد مستتتتتتفتی محتتتتتترم: آنچتتتتته را شتتتتتما درمتتتتتتن استتتتتتفتاء 

 آن چنین باید گفت:

حیض و قاعدگی زنان یک حالت ویژه ی است که هللا متعال حسب علم ازلی خود آن خون که 

صحی ها وفوائد صحی وغیر الی ازحکمترا در ایام خاص برای زنان تعیین نموده است که خ

الهی تن بدهند  درتقببیند لذا زنان باید به فیصله و آن راجوان باید  هر زن سالم وونمی باشد 

 گریز وبند کردن خون حیض  آن ها چنین غلبه کند که بخاطربرعبادت نباید حرص طاعت وو

حاالت عادی زنان بخاطرادای درچون همانطوریکه این حالت به استفاده ازادویه دست بزنند  از

جر و پاداشت میگردند درحالت حیض و نفاس نیز که زنان فرائض، واجبات ونفوافل مستحق ا

 اوامر اطاعت ازقرارمیگیرند وبه عبادات معمول خود بخاطر ادای عبادات معذور ازشرعا 

تا بخاطر  ، پس نیاز نیستثواب شناخته میشوند ومستحق اجر الهی وشرعی نمی پردازند نیز

  تقرب الی هللا از ادویه منع حیض استفاده کنند.

اگراین خانم باالفعل درحالت حیض  وحاال درخصوص حکم مسئله استفتاء شده فوق باید گفت که 

نبوده باشد چون اگرقبل ازصبح صادق خون حیض را ببیند بازنیت روزه وی اعتبارندارد 

بعد ازصبح هم فقط بر وی قضاء الزم است نه کفاره چون ابتداء  وگولی  وبخاطر خوردن دوا

هرگاه این شرعی ندارد، ولی اشته است و روزه زن حائضه اعتباراهلیت روزه گرفتن را ند

باشد وفقط ازباب احتیاط ازادویه استفاده میکند که بوده ابتداء به خون حیض مواجه ن خانم

بعد نیت روزه را کرده بوده باشد وخانم  اگراین بازدرجریان روز برایش خون حیض پیش نیاید 

باالی  را شکسته باشد روزه خود منع حیض گولی با خوردن  آغاز روز روزه ونمودن از نیت 

دوا قصدا خوردن غذا وشدن، جماع وهمبسترالزم میگردد چون با وی قضاء وکفاره روزه هردو

کفاره هر دو الزم میگردد چنانچه در این خصوص فقهاء قضاء وبه اتفاق بعد ازنیت نمودن روزه 



ومن جامع أو جومع في أحد السبيلين در کتاب مشهور حنفی در این خصوص چنین آمده است:} 

{ عامداً، أو أكل أو شرب عامداً غذاًء أو دواًء وهو صائم في رمضان عليه القضاء والكفارة

 طبع:دارالمعرفه. 131ص/1االختیارلتعلیل المختارج/

 مچنان درکتاب دیگرازکتاب های مشهور فقه حنفی نیز در این خصوص چنین آمده است:}هو

ا يُْؤَكلُ لِّلْ  مَّ ًدا ما يُتَغَذَّى بِّهِّ أو يُتََداَوى بِّهِّ يَْلَزُمهُ اْلَكفَّاَرةُ َوَهَذا إَذا كان مِّ َواءِّ إَذا أََكَل ُمتَعَم ِّ َذاءِّ أو لِّلدَّ  {غِّ

 حقانیه.  . مکتبه205ص/1الفتاوی الهندیه، ج/

ر این دردد ویا دوا بخورد بر وی کفاره الزم میگهرگاه شخص روزه دار قصدا غذا وترجمه: 

 باشد.  بوده یا ادویه جاتصورت است که آنچه خورده است ازجمله مواد غذایی و

واألصل في هذا أنه خصوص لزوم کفاره روزه چنین آمده است:}ودرالمبسوط سرخسی نیزدر

ألن وجوب متى حصل الفطر بما ال يتغذى به أو يتداوى به عادة فعليه القضاء دون الكفارة 

الكفارة يستدعي كمال الجناية والجناية تتكامل بتناول ما يتغذى به أو يتداوى به النعدام اإلمساك 

 بی. داراحیاء التراث العرطبع: .141ص/3{ المبسوط للسرخسی،ج/  صورة ومعنى

اصل براین است که هرگاه روزه به واسطه چیزی شکستانده شود که عادة منحیث غذا ترجمه:

زیرا واجب و دوا ازآن استفاده نمی شود پس برآن شخص فقط قضاء الزم میگردد نه کفاره، 

این جنایت با ، وکامل صورت گرفته باشدجنایت به طورشدن کفاره ایجاب این را میکند که 

ساک }مفهوم رزوه{ با خوردن غذا ودوا کال ذایی و دوایی کامل میگردد زیرا امخوردن مواد غ

 . ازبین می رود

إذا دراالشباه والنظائر یکی از کتاب های معتبر فقه حنفی نیزدراین خصوص چنین آمده است:}و

عليه أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه الكفارة وإال فال إال الدم : إذا شربه فإن 

 . 197ص/ 1{ االشباه والنظائرج/ الكفارة فإنه طعام لبعض الناس

شد برآن کفاره الزم یابنورا بخورد ومواد خوردنی و یا دوایی هرگاه شخص روزه دار ترجمه: 

زم میگردد زیرا آن نیز کفاره الر خون هرگاه کسی خون را بنوشد برآن، مگمیگردد نه درغیر

 داشته میشود. مردم غذا پنخون برای بعضی از

شده است چنانچه در این  ودرفتح القدیر نیزخوردن ونوشیدن غذا ودواموجب لزوم کفاره پنداشته

َب َما يَتَغَذَّى بِّهِّ أَْو يَتََداَوى بِّهِّ فَعَلَْيهِّ اْلقََضاُء َواْلَكفَّاَرةُ کتاب آمده است:}  فتح  {َولَْو أََكَل أَْو َشرِّ

 طبع: مکتبه حقانیه. . 347ص/4ج/القدیر،

ودراللباب نیزقصدا وعامدا همبسترشدن، خوردن و یا نوشیدن دوا و غذا را موجب لزوم کفاره 

)ومن جامع( آدمياً حياً )عامداً في أحد قرار داده شده است چنانچه در این خصوص آمده است:

قضاء والكفارة(؛ لكمال السبيلين( أنزل أو ال )أو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه ال

 .الكتاب العربيدارطبع: . 86ص/1{اللباب ج/  الجناية بقضاء شهوة الفرج أو البطن

حیض منع با خوردن دوانیت روزه نکرده باشد بازبل ازصبح شدن قاز این خانماگرولی 

کفاره فقط قضاء بر وی الزم است و نداشته بوده صورتیکه نیت روزه را قبال ویاهرچیزدیگردر

ومن لم ينو في رمضان كله ال الزم نمی گردد چنانچه دراین خصوص چنین آمده است:}وی بر

ْفَسادِّ  - صوما وال فطرا فعليه قضاؤه ُ أَنَّ اْلَكفَّاَرةَ تَعَلَّقَْت بِّاإْلِّ َمهُ َّللاَّ َبِّي َحنِّيفَةَ َرحِّ { الهدایه،ج/  َوألِّ

 طبع: امیرحمزه کتب خانه. . 206ص/ 1



فإن أصبح غير ناو للصوم  این خصوص چنین آمده است:}للسرخی نیز دروهمچنان درالمبسوط 

طیع: . 88ص/ 3{ المبسوط للسرخسی،ج/ ثم نوى قبل الزوال ثم أكل فال كفارة عليه

 داراحیاءالتراث العربی. 

قبل داشته بوده باشد ه هرگاه این خانم نیت روزه را ازعبارات ذکرشده در فوق معلوم گردید کاز

نماز صبح بر وی قضاء و کفاره هردوالزم میگردد،  آذانخوردن ادویه منع حیض بعدازه باز ب

وی کفاره الزم نیست فقط وده باشد بازبه خوردن دوا برقبل نیت روزه را نکرده بولی اگراز

 قضاء باالی وی الزم میگردد. 

 وهللا اعلم علمه اتم

 راقم الحروف" محمدعارف"مصلح


