الحامل  ..والحائض
والنفساء

في رمضان

أختــي فــي الله ،مبارك لقدوم شــهر رمضان ،ومبــارك لك على
احلمــل ،واســألي اللــه أن يجعله مخلوقاً ســوياً ســليماً
معافى،
ً
ِ
ِ
ووالدتك ،وإليك بعض النصائح:
عليك في حملك
ويهون
كنت في الشهور الثالثة األولى من احلمل وهي مرحلة
1 -1إذا ِ
تخلق اجلنني ،فبإمكانك الصوم بســهولة ويســر إذا لم يكن
هناك أي مضاعفات وليس للصوم أي تأثير على احلمل.
ِ
عليــك باختيــار الطعــام املتنــوع الغني بكل
وعنــد اإلفطــار
عناصــر الغذاء مــن بروتينــات وكربوهيــدرات وفيتامينات
ودهون ،فقد ثبت أن هذه العناصر تساعد بفضل الله على
تكوين جنني متعافي.
أمــا إذا ِ
كنت كثيــرة القيء والوحم فهذه األعراض لها عامل
نفسي كبير ،والوضع يعتمد على حالتك ،فكثرة القيء تؤدي
إلى ارتفاع نسبة األسيتون في البول وخلل في نسبة األمالح
والتمثيل الغذائي وهذه احلاالت حتتاج عالجاً باملستشفى،
وعليه فال ننصح بالصوم .أما احلاالت البسيطة من القيء
(مرة أو مرتان) باليوم فتوكلي على الله واسأليه العون على
الصيام بعد أخذ قدر من احلليب وقت السحور.
2 -2فــي الشــهور الوســطى مــن احلمــل (الرابــع واخلامــس
والســادس) ،يثقــل الرحــم ويــزداد ضــخ الــدم إليــه ،لزيادة
حجمه وكبر اجلنني واملشــيمة ،ومن الظواهر الفسيولوجية
امللموســة انخفــاض ضغــط الــدم وهذا ما يســبب الشــعور
بالدوخــة وأحيانــاً اإلغمــاء بعــد الوقــوف طويــ ً
ا ،في هذه
احلــاالت يُنصح بأخذ كميات كبيرة من الســوائل خصوصاً
فــي فصــل الصيــف ،وجتنــب اإلجهــاد ،ويُنصــح بتعجيــل
اإلفطار على ســوائل دافئة بعد التمر ،وتأخير السحور كما
عجلوا
أمرنــا رســولنا [ ،فقال« :ال يزال النــاس بخير ما ّ
الفطر» متفق عليه.
3 -3الفتــرة األخيــرة مــن احلمــل (الشــهر الســابع والثامــن
والتاســع) ،ننصــح بأخذ كميــات قليلة من الغــذاء املتوازن؛
حيــث أن امتــاء املعــدة بالطعام قد يســبب عســر الهضم،

فالصيــام هــو خيــر وصفــة طبية يجعلــك نشــيطة خفيفة،
وبإمكانــك أيضــاً القيام ببعــض الصلــوات كالتراويح وقيام
الليــل مــع اإلكثار من تنــاول التمر عند الفطــور؛ ألنه يعطي
طاقــة كافية لليــوم كله ،وللتمر فوائد ال حتصى ،فهو ســهل
الهضم وفاحت للشهية.
أختي احلامل ،ال تكثري من تناول الدهون والســكريات ،واتبعي
الفطــور اخلفيف بوجبة ثانية بعد ســاعتني تكون أيضاً خفيفة،
ثم أخرى عند السحور ،ففي السحور بركة.
كل هــذه النصائح والرخص تخص الالئي ال يعانني أية أمراض
مــع احلمــل ،وال تنســي أن بعد اإلفطــار رمبا تشــعرين بدوران؛
وذلك بســبب عمليــة هضم الطعام ،وهذا طبيعــي ،لذلك عليك
بأخذ قسط من الراحة بعد اإلفطار مباشرة.

نزول الدم أثناء فترة الحمل والصيام

دلــت الدراســة العلميــة أن الــدم أثنــاء فتــرة احلمــل يعــود إلى
األسباب التالية:
1 -1نزيف ينذر باإلجهاض في الشهور األولى للحمل.
2 -2احلمل خارج الرحم ،ويكون عادة مصحوباً بآالم أسفل البطن.
3 -3احلمل العنقودي.
4 -4أســباب فــي اجلهاز التناســلي ،مثل اللحميــات ،االلتهابات
املهبلية ،دوالي عنق الرحم ،وجود مشــيمة متقدمة ،والذي
يجعل الدم ينزل بدون آالم أحياناً وقد يكون دورياً.
وقــد اختلــف العلماء في احتســابه حيضاً أو اســتحاضة ،وهذا
اخلــاف إمنــا هو فــي احلامل قبــل أن يصيبها الطلــق ،أما إذا
أصابها الطلق فإنهم متفقون على أنه دم نفاس (اجملموع للنوي،
املغني ،بداية اجملتهد ،القوانني الفقهية).
«ونــزول الــدم أثنــاء فترة احلمل إمنــا هو اســتحاضة ،ويختلف
متاماً عن دم احليض ،وال يجتمع دم احليض مع احلمل ،ألنهما
نقيضــان ،فــإذا وجد احليض فــا حمل ،وإذا وجــد احلمل فال
حيض» (احليض والنفاس واحلمل ،د .عمر األشقر).

وللمســتحاضة أن تصلــي وتصوم وتقرأ القــرآن ،ولكنها تتوضأ
لــكل صــاة ،وذلــك فــي قولــه [ لفاطمــة بنــت أبــي حبيــش:
«وتوضئي لكل صالة حتى يجيء ذلك الوقت» (رواه أبو داود).
وننصــح بالصوم في حاالت نزول الدم اخلفيف الذي ال يســبب
هبــوط معــدل الهيموجلوبــن واألنيميــا ،أمــا النزيــف الشــديد
واإلغماء فإنه يتطلب دخول املستشــفى وأخذ كميات كبيرة من
الســوائل الوريدية ونقل أكياس من الدم؛ فالصوم يكون شــاقاً،
خاصــة إذا اضطــر الطبيــب إلــى التخطيــط لعمليــة جراحيــة
قريبة ،فال يكلف الله نفساً إال وسعها.

السكري والحمل والصيام

تكثــر فــي الكويــت حــاالت الســكري املصاحبة للحمــل ،وأعني
بذلك ارتفاع معدل السكر في الدم الذي يُكتشف أثناء احلمل.
إذا كان مســتوى الســكر بالدم خفيفاً ويحتــاج إلى نظام غذائي
لتنظيمــه فــإن الصيــام أفضــل عــاج لهــذه الفئــة مــع مراعــاة
أخــذ وجبات خفيفة بني الفطور والســحور ،وعــدم أكل الوجبة
كاملــة ودســمة ،آخذين باالعتبــار املتابعة مــع الطبيب اخملتص
للمحافظة على معدل السكر بالدم.
أما إذا كان مســتوى الســكر مرتفعاً ويحتاج إلى حقن األنسولني
لتخفيفــه فاألفضــل اإلفطار خاصــة إذا كانت احلقــن أكثر من
جرعة واحدة باليوم؛ ألن األنســولني يخفض معدل الســكر بعد
وقــت قصيــر جــداً من تناولــه ،فيجــب أن تكون الوجبــة جاهزة
لألكل مباشــرة ،وغالباً ميتد مفعول احلقن إلى ســاعات أخرى
قبــل موعــد اجلرعــة الثانية ،وفــي هــذه الفترة حتتاج الســيدة
احلامــل إلــى وجبــة أخــرى خفيفــة حتــى ال تُصاب بهبــوط في
معدل السكر بالدم الذي يؤثر سلباً عليها وعلى اجلنني.
أما الســيدة املصابة أص ً
ال بداء الســكري قبــل احلمل وتتعاطى
األنســولني وحدث احلمل في رمضان ،فاألفضل لها االستمرار
في أخذ األنسولني واإلفطار في رمضان؛ ألن تنظيم السكر في
هذه املرحلة مهم جداً لتجنب التشوهات ا ُ
خللقية في اجلنني.

ارتفاع ضغط الدم والحامل وصيامها

هناك ثالثة أنواع من حاالت ارتفاع ضغط الدم التي هي بازدياد
مستمر:
النــوع األول :ارتفــاع ضغــط الــدم موجــود عنــد الســيدة قبــل
احلمــل ،وتتعاطى لــه عقاقير معينة ،فبعــض أنواعه يحتاج إلى
كميــات قليلــة من الــدواء وال يؤثر على الصيــام وباإلمكان أخذ
الدواء وقت الفطور والسحور.
أما النوع الثاني :والذي ُيكتشف أثناء احلمل فقد يكون خفيفاً
وعالجــه بالراحة وأخذ العقاقير أيضــاً والصيام يدعمه ،حيث
قلة األكل تخفضه وتعدله.
أما النوع الثالث واخلطير :فهو ارتفاع ضغط الدم الشديد مع
ظهور الزالل في البول والتورم في الرجلني وازدياد الوزن فوق
املعدل ،وذلك ما يُسمى تسمم احلمل وهو بحاجة لرعاية خاصة
وأخــذ العقاقير ألكثر مــن ثالث مرات في اليوم أحياناً والراحة
فــي الســرير وتكرار أخذ عينــات الدم لالطمئنان على ســامة
الكلى والكبد وصحة اجلنني ،فننصح بالراحة وعدم الصوم في
هــذه الفتــرة احلرجة ،حتى تســتقر احلالة ،وقد يُقــرر الطبيب
الوالدة املبكرة إذا كان هناك من خطورة على األم وجنينها.

الرضاعة والصيام

{والوالــدات يرضعــن أوالدهــن حولــن كاملــن ملــن أراد أن يتــم
الرضاعة} (البقرة.)233 :
ال يوجــد مثل حليب األم حتى هــذه اللحظة ،وبعض فوائده أنه:
دافــئ ،معقم ،متوفر ،غنــي بالبروتينات والكالســيوم والدهون،
ســهل الهضــم ،غنــي باألجســام املضــادة لبعــض األمــراض.
وللرضاعــة فوائــد أخــرى علــى األم برجــوع الرحم إلــى وضعه
الطبيعــي ومنعــه لســرطان الثــدي بــإذن اللــه ،فــإن ِ
كنــت مــن
َّ
وهــل عليــك رمضــان ،فتوكلي على اللــه وأكثري من
املرضعــات
ِ
عليك رضاعة طفلك مــع الصيام ،مع األخذ
الدعــاء ييســر الله
باألســباب ،واإلكثــار مــن أخذ الســوائل بــن الفطور والســحور

واإلكثــار مــن اخلضار وتنويــع عناصر الطعام ،وتناول الســحور
متأخــراً قبل الفجر ليعطيك ويعطي طفلك مخزوناً من الطاقة
وإدرار احلليب.
وهنــاك بعــض الظــروف التي قد حتــول بينك وبــن الرضاعة،
مثــل حلــول رمضان فــي فصل صيف حار وطــول النهار يجعلك
حتتاجــن لســوائل أكثر ،أو كونك تعملني خارج املنزل لســاعات
أكثــر مــن املعتاد ،ففــي هذه احلــاالت لك اخليــار باإلفطار ألن
اللــه عز وجل رخــص لك ذلك إن كنت تخافــن نقصان احلليب
بعد بذل األســباب والدعاء املســتمر ،ولكن أنصحك أيضاً بهذه
التجربــة إذا عزمــت على اإلفطــار ،فحاولــي أن تفطري يومني
في األســبوع مث ً
ال أو أفطري يومــاً وصومي يوماً ،وعليك قضاء
هــذه األيــام بعد ذلك ،قــال تعالى{ :فمــن كان منكــم مريض ًا أو
ِ
بإمكانــك
علــى ســفر فعــدة مــن أيــام أخــر} (البقــرة .)184 :أو
أخذ إجازة من العمل للتف ّرغ للرضاعة وأخذ قســط من الراحة
الكافية.

النفاس والصيام

ذهــب جمــع من أهل العلــم أن أقصى مــدة للنفاس هــي أربعني
يومــاً ،وحجتهــم حديث أم ســلمة رضي الله عنهــا قالت« :كانت
النفســاء جتلــس على عهد رســول اللــه [ أربعني يومــاً» (رواه
اخلمسة إال النسائي).
وفتــرة النفــاس تختلف من امرأة ألخرى ،فهناك نســاء يتطهرن
بعــد  20يومــاً ،وبعضهن تأخذ أكثر من أربعني يوماً ّ
للتطهر .وال
يختلف ذلك إذا ولدت الســيدة بعملية قيصرية أو الدة طبيعية.
وبعــد الطهــارة يجــب عليها الصــاة والصــوم ،وال يوجد هناك
مانــع طبي مينعها من الصــوم أبداً إال إذا كانت تتعاطى عقاقير
معينــة تســتلزم عليها أخذها في ســاعات معينــة ومتكررة ،مثل
أخــذ املضــادات احليويــة أو إبــر األنســولني أو حبــوب الصــرع
وغيرها ،ففي هذه احلاالت يجب عليها اإلفطار وأن تصوم بعد
زوال السبب وانتهاء العالج.

الحيض واالستحاضة والصيام

احليض :هو دم يخرج من املهبل مصدره قعر الرحم ،يتكون من
كريات الدم احلمراء والبيضاء والغشاء اخملاطي املبطن للرحم،
ال يتجلــط ،لــه رائحة مميــزة ،وله وقــت تعتاده النســاء ،ويتكرر
دوريــاً ،ومدتــه تختلف من ســيدة ألخرى ،أقلهــا يومني وأكثرها
عشــر إلى خمســة عشــر يوماً ،واملدة ما بني احليضة واألخرى
أقلها  10أيام وأكثرها  45يوماً.
أما دم االستحاضة فيحتوي على كريات الدم احلمراء والبيضاء
فقط .ويخرج الدم من أدنى الرحم أو الرحم أو الفرج ،فيتجلط،
ولونــه أحمــر قانــي ،وليس لــه رائحة ،قــد يأتي مســتمراً أو في
أوقات ما بني الدورة الشهرية ،وغير منتظم.
وكما تعلمني أن احلائض ال تصلي وال تصوم ،ولكن املستحاضة
تصلــي وتصــوم وتقــوم بالعبادات األخــرى ،ولكنهــا تتوضأ لكل
صالة.
والســؤال الذي يتكرر دائماً عند النســاء فــي رمضان هو كيفية
رفع دم الدورة أو االستحاضة وتأخيرها حلني االنتهاء من شهر
رمضان ،وخاصة العشر األواخر من رمضان؛ وذلك النتهازه في
قيام الليل وقراءة القرآن.
هنــاك طــرق عديــدة ألخذ العقاقيــر ،وباختصــار إذا كنت ممن
يتعاطني حبوب منع احلمل قبل رمضان فبإمكانك مواصلة أخذ
احلبوب بدون توقف حتى تنتهي من الصيام ،وتوقعي نزول الدم
بعــد فترة أقصاها أســبوع ،أو أن تبدئيها من آخر دورة شــهرية
لك ،وتستمري في أخذها بدون توقف حتى تنتهي من الصيام.
والطريقــة األخــرى بأخــذ حبــوب أحاديــة الهرمــون
(البروجيستيرون) قبل موعد الدورة القادمة مبدة كافية ،عشرة
أيــام مثــ ً
ا ،لضمان عــدم نزول الدم فــي موعد الــدورة ،أما إذا
أخــذت قبــل أيام قليلة من الدورة ،فقد ال ترفع دم العادة متاماً،
وكميتهــا تختلــف من ســيدة ألخــرى ،فهنالــك بعض الســيدات
يحتجــن ألكثــر مــن حبة واحــدة ،قد تصــل إلــى  6-4حبات في
اليوم لرفع الدم وحبســه ،خاصة إذا كانت الســيدة تنوي العمرة

في رمضان.
ولكــن الكثيــر من الســيدات حتدث لهن بعض املشــاكل مع أخذ
هــذه احلبــوب ،وبــدالً مــن أن تفطــر  5أو  7أيام جتدهــا تفطر
أكثــر من عشــرة أيــام بتعاطيهــا احلبوب ،واإلفطــار رخصة من
اللــه عــز وجل ،والله يحــب أن تؤتى رخصــه .واعلمي أختي في
الله أن إفطارك في رمضان أيام نزول الدم ال مينعك من الدعاء
إلى الله عز وجل والتســبيح والتكبير واإلكثار من فعل اخليرات
والتصــدق وغيره ،وقد ذكر الشــيخ ابن عثيمــن حفظه الله في
كتــاب فتاوى الصيــام (اللجنة الدائمة لإلفتــاء)« :الذي أراه في
هذه املسألة هو أن أخذ حبوب في رمضان ملنع الدورة الشهرية
قــدره الله عز
(احليــض) يجــب أال تفعلــه املرأة وتبقــى على ما َّ
وجل وكتبه على بنات آدم ،فإنه ال شك يحدث منها رد فعل ضار
على جسم املرأة ،وقد قال النبي [« :ال ضرر وال ضرار» ».
وكمــا تعلمــن أختــي في اللــه أن هــذه العقاقير كلهــا هرمونات
حتبــس نــزول الــدم ،وقد تكــون لها مضــار إذا لم تؤخــذ للعالج
وحتت إشراف الطبيب.

أمور نسائية ال تُفَ ِّطر

1 -1القــيء فــي فترة الوحــام ،وعادة تكــون في األشــهر الثالث
األولــى من احلمل ،حكمها حكم القــيء غير املتعمد؛ لقوله
[« :من ذرعه القيء فال قضاء عليه ومن اســتقاء فعليه
القضاء».
2 -2ســحب الدم لعمل بعــض التحاليل الالزمــة ،والتي ال ميكن
الســ َّكري واألنيميــا وتســمم
تأجيلهــا للحامــل ،كحــاالت ُّ
احلمل .قال الشــيخ ابن باز في كتــاب فتاوى الصيام« :مثل
هذه التحاليل ال تُفسد الصوم بل يعفى عنه؛ ألنه مما تدعو
احلاجة إليه ،وليس من جنس املفطرات املعلومة من الشرع
املُط َّهر».
3 -3الفحــص املهبلــي للســيدات :يُفضــل تأجيلــه إن لــم يكــن
ضروريــاً ،وذلــك يقــرره الطبيب ،حيث يســتلزم فيه كشــف

العــورة ،ويُفضــل أن تكشــف الســيدات عنــد طبيبــات ،وإن
ُو ِجــد طبيب مســلم فــي املرتبــة الثانيــة ،آخذيــن باالعتبار
خبــرة األطبــاء إذا اســتدعت احلاجــة؛ ألنها عــورة مغلظة،
ولكــن الفحــص املهبلي بحــد ذاته ال يُ ِّ
فطر؛ حيــث أنه ال هو
طعــام يدخــل اجلــوف ،وال هــو باجلمــاع ،ويدخل فــي هذا
الباب عمل السونار املهبلي أيضاً.
4 -4ســلس البــول :وهــو عــدم القــدرة علــى التحكــم فــي خروج
البــول ،خاصــة مع العطس أو الكحة ،ورمبا يكون ذلك أثناء
الصــاة ،وحكمــه إن شــاء اللــه حكــم املســتحاضة ،فهــو ال
يُفسد الصيام ،ولكن يجب فيه الوضوء عند كل صالة ،وإن
نزل شــيء من البول أثناء الصالة فال يُبطلها إن شــاء الله،
ويفضل استعمال فوط صحية.

كلمة أخيرة

بعض الســيدات جتد لها العذر لإلفطار في رمضان جملرد أنها
حامــل أو مريضــة ،ولله احلمد واملنة ،فإن ســبل الراحة متوفرة
فــي أيامنــا هــذه ،وظروفنــا أفضــل بكثيــر مــن غيرنا فــي بالد
املسلمني.
أختــي فــي اللــه ،تذكري أنــك تصومني في مــكان بــارد مك َّيف،
وهناك سبل الراحة متوفرة تقريباً في كل بيت ،أفال نشكر الله
على هذه ال ِّنعم بإكمال الصوم في هذا الشهر الفضيل ،وتذكري
أيضاً ان احلمل ليس مرضاَ ،إمنا هو عملية فســيولوجية يجب
أن تتعايشي معها حتى يسهل الله أمرك وتلدين.

شكر وتقدير
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على تقدميها املادة العلمية

