
 حمل یا دودھ پالنے والی عورت کو روزے  کا حکم

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

ومفتیاِن شرع مِتین اس مسئلہ کے بارے میں  کیا فرماتے ہیں علمائے دین االستفتاء: 

 کہ  کیا حاملہ اور دودھ پالنے والی  عورت پر  روزہ رکھنا ضروری ہے؟

 :ایک بہن فرام انگلینڈسائل

 ہللا الرحمن الرحیم بسم

 الجواب ِبعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

ظن غالب اگر َحْمل والی یا دُودھ ِپالنے والی عورت کو اپنی یا بّچہ کی جان جانے کا 

ہو تو اسے روزہ چھوڑنا جائز ہے  مگر بعد میں اس کی قضا رکھنی پڑے گی۔جیسا 

  کہ تنویر االبصار میں ہے کہ

اگر َحْمل والی یا دُودھ "َخافَْت بِغَلَبَِة الظَّن ِ َعلَى نَْفِسَها أَْو َولَِدَها َحاِمٍل أَْو ُمْرِضعٍ "

ظن غالب ہو تو اسے روزہ پِالنے والی عورت کو اپنی یا بّچہ کی جان جانے کا 

 چھوڑنا جائز ہے  ۔
 (۴۰۳ص۳جتنویر االبصار مع درمختار ) 

( اس کا ۲( اس کی ظاہر نشانی پائی جاتی ہے    )۱ہیں۔)تین صورتیں کی غالب ظن 

( کسی مسلمان طبیب حاذق مستور یعنی غیر فاسق نے اُس کی ۳ذاتی تجربہ ہے  )

 ۔ کما فی  بہار شریعتخبر دی ہو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم

 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE RULING OF THE PREGNANT & BREASTFEEDING WOMANS FAST 

  علی رسول ہللاالحمدہلل والصلوۃ والسالم  
Question:  

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding 

the following issue: is the pregnant and breastfeeding woman required to 

fast? 

Questioner: A sister from UK 

Answer: 

 بسم ہللا الرحمن الرحیم
 الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب الجواب بِعَونِ 

If a woman who is pregnant or breastfeeding overwhelmingly perceives the safety 

of her own or her child’s life to be in danger then it is permissible for her to leave 

the fast but she will have to do qada (make-up) of the fast afterwards. As it is 

mentioned in Tanwir al-Absar that: 

 َحاِمٍل أَْو ُمْرِضعٍ َخافَْت بِغَلَبَِة الظَّن ِ َعلَى نَْفِسَها أَْو َولَِدَها

“A pregnant or breastfeeding woman who overwhelmingly perceives for her or her 

child’s life is allowed to leave the fast.” 

[Tanwir al-Absar with al-Durr al-Mukhtar, vol. 3, pg. 403] 

There are three scenarios in which one can follow their overwhelming perception: 

1) the affects [of fasting] are noticeable 2) a person’s personal past experience 3) 

if a proficient Muslim doctor meaning one who isn’t an open-sinner has informed 

you about it. 

[Bahāre Sharī’at] 

                                                                                                                                         وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم

 کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Abu Zayn 

 


