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زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ روزه را ﺑﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
زن ﺑﺎردار ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮان ﻣﻠﻒ ﺑﻪ روزه اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪ زﯾﺎﻧ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮدش ﯾﺎ ﺟﻨﯿﻨﺶ ﺷﻮد روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ
ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺒﺎح و ﺑﻼ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ درﺑﺎرهی آﯾﻪی وﻋﻠَ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻳﻄﻴﻘُﻮﻧَﻪ ﻓﺪْﻳﺔٌ ﻃَﻌﺎم ﻣﺴﻴﻦ) و ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ]روزه ﺑﺮاﯾﺸﺎن[ ﻃﺎﻗﺖ
ﻓﺮﺳﺎﺳﺖ ،ﮐﻔﺎرهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮراک دادن ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن اﺳﺖ( ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ رﺧﺼﺘ ﺑﺮای ﭘﯿﺮﻣﺮدان و ﭘﯿﺮزﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ روزه
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﻓﻄﺎر ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﯾ ﻣﺴﯿﻦ ﻏﺬا ﻣدادﻧﺪ ،و زﻧﺎن ﺷﯿﺮده و آﺑﺴﺘﻦ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ]از
زﯾﺎن[ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ اﻓﻄﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ و ]ﺑﻪ ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ[ ﻏﺬا ﻣدﻫﻨﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداود ) (۲۳۱۷ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ
آﻟﺒﺎﻧ در إرواء اﻟﻐﻠﯿﻞ ).(۲۵ ،۱۸ /۴
اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻓﻄﺎر ﺑﺮای زن ﺑﺎردار ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺟﺎﯾﺰ ،ﯾﺎ واﺟﺐ ،و ﯾﺎ ﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ:
ـ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ روزه ﺑﺮاﯾﺶ ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ اﺳﺖ اﻣﺎ زﯾﺎﻧ ﻧﺪارد ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ روزه ﻧﯿﺮد.
ـ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ روزه ﺑﻪ وی ﯾﺎ ﺟﻨﯿﻨﺶ آﺳﯿﺐ وارد ﮐﻨﺪ ،واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ روزه ﻧﯿﺮد.
ـ و در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ روزه ﻧﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ زﯾﺎن دارد ،روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮام اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»زن ﺑﺎردار از دو ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ:
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ﯾ اﯾﻨﻪ ﻗﻮی و ﺳﺮﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ و در اﺛﺮ روزه دﭼﺎر ﺳﺨﺘ ﻧﺸﻮد و روزه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺪی روی ﺟﻨﯿﻨﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
اﯾﻦ زن ﺑﺎﯾﺪ روزه ﺑﯿﺮد ،زﯾﺮا ﻋﺬری ﺑﺮای ﺗﺮک روزه ﻧﺪارد.
ﺣﺎﻟﺖ دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﺎﻣﻠ ﯾﺎ ﺿﻌﻒ ﺑﺪﻧ ﯾﺎ دﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﻤﻞ روزه را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎل وی روزه
ﻧﻤﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ روزه ﺑﺮای ﺟﻨﯿﻨﺶ ﺧﻄﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاﯾﺶ واﺟﺐ اﺳﺖ« ﻓﺘﺎوی
اﻟﺸﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ).(۴۸۷ /۱
ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺑﺎز ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﺣﻢ زن ﺑﺎردار و ﻣﺎدران ﺷﯿﺮده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻢ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ،و در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ روزه ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ﮐﻪ روزه
ﻧﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﻗﻀﺎی آن در ﻫﻨﺎم ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺑﺮ آنﻫﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﺎن ﮐﺎﻓ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﯾ ﺑﯿﻨﻮا ﻏﺬا دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﻮﻟ اﺳﺖ ﻣﺮﺟﻮح و درﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﺑﯿﻤﺎر
ﻗﻀﺎی آن را ]در ﻫﻨﺎم ﺗﻮاﻧﺎﯾ [ﺑﻪ ﺟﺎی آورﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻣﻦ ﻛﺎنَ ﻣﺮِﻳﻀﺎ او ﻋﻠَ ﺳﻔَﺮٍ ﻓَﻌﺪﱠةٌ ﻣﻦ اﻳﺎم اﺧَﺮ] ﺑﻘﺮه[۱۸۵ :
)ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ در ﺳﻔﺮ اﺳﺖ ]ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آن[ ﺗﻌﺪادی از روزﻫﺎی دﯾﺮ ]را روزه ﺑﺪارد[(.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟ ﮐﻌﺒ دال ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ
روزه و ﻧﺼﻒ ﻧﻤﺎز را از ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و زﻧﺎن آﺑﺴﺘﻦ و ﺷﯿﺮده را از روزه ﻣﻌﺎف داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ]رواه اﻟﺨﻤﺴﺔ[«.
ﺗﺤﻔﺔ اﻹﺧﻮان ﺑﺄﺟﻮﺑﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄرﻛﺎن اﻹﺳﻼم ).(۱۷۱
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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