
 احکام  ےنسوانی طبعی خون ک 
 : اتلیف

م ۃفضیل    حممد بن صاحل العثیمنی ہالشیخ عّلا
 ے والدین اور متام مسلمانوں کی مغفرت فرمائ ےتعالٰی ان کی، ان ک ہالل 

 



 
  



 

 

 

ک  3 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

واال  ےایت رحم کرنہرابن، نہا مڑجو ب ےانم س ے ک  ہوں اللہشروع کرات  
 ےہ۔

یں، اسی ہ  ےم اس کی تعریف بیان کرتہیں،  ہ  ےلی  ےک  ہمتام تعریفیں الل
یں اور اسی ہ  ےوں کی خبشش مانگت ہگنا  ےاپن  ےیں، اسی سہ   ےتہمدد چا  ےس

متوج طرف  اور  ہ  ےوت ہ  ہکی  اپن ہیں،  اپن  ےم  اور  شرارتوں  اعمال   ےنفسوں کی 
برائیوں س پنا  ہالل  ےکی  عطا    دایتہتعالی    ہالل  ےیں، جسہ  ےطلب کرت  ہکی 

کوئی    ےاس  ےکر د  ہگمرا  ہو  ےیں کر سکتا اور جسہن  ہکوئی گمرا  ےاس  ےکر د
بر   ےک  ہالل  ہ وں کہی دیتا  ہا سکتا، اور میں گواھیں دکہن  ہرا سوا کوئی معبوِد 

حممد    ہوں کہی دیتا  ہیں، اور میں گواہاس کا کوئی شریک ن  ےہ۔ا  ہتن  ہو  ۔یںہحق ن
تعالی آپ پر، آپ کی آل واصحاب   ہیں، اللہرسول    ےاور اس ک  ےبند  ےملسو هيلع هللا ىلص اس ک 

 ے۔ یروں درود و سّلم انزل فرمائڈھوالوں پر   ےپر اور قیامت تک ٓاپ کی پریوی کرن
 اماا بعد :

 ے ایس   ےہ وات  ہاور نفاس کا خون جو عورت کو الحق    ہحیض، استحاض  یقیناً   
چان  ہاحکام کی پ  ےاور جن ک  ےبیان کرن  ےجن ک   ہک  ےہ   ےم امور میں سہا

 ے غلط اقوال کو الگ کرن   ےصحیح اقوال میں س  ےِل علم کہجن میں ااور    ےکرن
آتی   پیش  اس ابر   ےہ۔کی ضرورت وحاجت  دای   ےتو  قرار  راجح  قول کو  میں جس 

قرار دای جائ  ےجائ میں   ےگا ای کمزور  اعتماد کتاب وسنت کی روشنی  پر  اس  گا 
 ۔ وگاہ

ی کی  ہال  احکامِ   ے یں جن پر ایسہدونوں بنیادی مصدر    ہی  ہکیوں ک   -۱
بندوں کو عبادت کا فرمان   ےاپن  ےتعالی ن  ہالل  ہذریع  ےجن ک  ےہی گئی  ھبنیاد رک

 ےہ۔راای ٹھہیں مکلاف ہجارى کیا اور جن کا ان



 

 

 

ک  4 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

میں دل کا اطمینان وسکون،    ےاور اسی طرح کتاب وسنت پر اعتماد کرن   -2 
 ےہ۔وان ہ داری کا پورا  ہکی کشادگی، نفس کی خوشی اور ذم  ےسنی

یں ان  ہمصادر    ے( جو دوسرہ عّلو  ےاسی طرح )کتاب وسنت ک  اور    -3
 ےہ۔خود ان کو حجت ماان جاات   ہک  ہن ےہى جاتی ڑحجت پک ےلئ ےک

تعالی اور اس   ہمطابق حجت صرف اور صرف الل  ےراجح قول ک   ہکیوں ک
 ہکرام رضی الل  ہِل علم صحابہاور اسی طرح ا  ےہکّلم میں    ےرسول ملسو هيلع هللا ىلص ک  ےک
 ہخمالف ن  ےفرامنی کتاب وسنت ک   ہو  ہک  ہ، بشرط یےہفرامنی میں    ےم کہعن
کتاب وسنت    ہو اگر وہ ہخّلف ن  ےی اس کھ صحابی کا قول ب  ےوں اور دوسرہ

، اور اگر ےہر کتاب وسنت میں موجود حکم کو ماننا واجب  ھتو پ  ےہ خّلف    ےک
 ے ر ان دونوں اقوال کھوا تو پہخّلف ومعارض    ےصحابی کا قول اس ک  ےدوسر

ترجی  مطلوب  درمیان  قول  ہ ح  راجح  میں جو  دونوں  ان  اور  اس کو لہوگی  لیا   ےوگا 
فرمان    ہالل  ہکیوں ک  ۔گا  ےجائ ’’ ےہ کا  ج:  میں  چیز  مت کسی  ا کر  ڑگھاگر 
اور یوِم ٓاخرت   ہ اؤ، اگر مت اللٹاور رسول کی طرف لو   ہو تو اس کو اللہ  ےتٹھبی

رک امیان  یہ  ےتھپر  س  ےاجنام ک  ہو،  اچہب  ے اعتبار  اور   ۔‘‘ےہا  ھتر 
 ۔[ 59النساء:]

 ے ابر  ےاحکام ک  ےاور ان ک‘‘نسوانی طبعی خون’’ہخمتصر سا رسال  ہی
  ہ مندرج  ہرسال   ہاور ی  ےہکى ضرورت پیش آتی    ےبیان کرن  ےجن ک  ہک  ےہمیں  

 : ےہذیل فصول پر مشتمل 
 ۔ متعلق  ےمعانی اور حکمت ک  ےلی فصل : حیض ک ہپ

 ۔ متعلق  ےاور مدت ک  ےزمان ےحیض ک  دوسری فصل :
 ۔ متعلق  ےامور ک  ےوال  ےونہتیسری فصل : حیض پر اچانک طاری 

 ۔متعلق ےاحکام ک ےی فصل :حیض کھچوت



 

 

 

ک  5 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

 ۔متعلق ےاحکام ک ےاور اس ک ہاپنچویں فصل : استحاض 
 ۔ متعلق ےاحکام ک ےی فصل : نفاس اور اس کھٹچ

ادوی  : فصل  روکن  ےذریع  ےک  ہساتویں  ال  ےحیض کو  ادوی  ےنای   ہاور 
 ۔میں ےابر ےک  ےای ساقط کرن ےمحل روکن ےذریع ےک

+ 
 لی فصل : حیض کا معنی اور اس کى حکمت ہپ

میں لغت   : معنی  معنی    (Menses)‘‘حیض ’’لغوی  چیز کا ’’کا  کسی 
 ےہ۔‘‘وانہاوراس کا جاری ‘‘انہب

مطابق بغری    ےک  ےتقاض   ےخون جو عورت کو طبیعت ک   ہو  شرعی معنی :
ٓاات    ےکسی سبب ک میں  اوقات  ، مرض، زخم، ےہطبعی خون    ہاور ی  ےہ۔معلوم 

  ےہ طبعی خون   ہی ہیں، اور جبکہیں ہکا سبب ن  ےٓان ےسقط، اور والدت اس ک
، اور ےہات  ہوات رہخمتلف    ےاعتبار س   ےعورت کی حالت، ماحول اور فضا ک  ہتو ی
 ۔ یںہوتی ہخواتنی اس میں واضح طور پر خمتلف   ےلیاسی 

 ے تو اس ک  ےہوات  ہمیں    ٹپی   ےجب اپنی ماں ک  ہحیض کی حکمت: بچ
اور خملوق    ےہاات  ھر کہاب  ےس  ٹجس طرح پی  ےہوات  ہاان انممکن  ھغذا ک  ےلی

یں ہی ممکن نھب  ےلی  ےوالی )ماں( ک  ےرحم کرن  ےس  ہبچ  ہزاید  ےمیں سب س 
 ہتو اس وقت الل  ےنچا سکہخوراک پ  ھکچ  ہن  ھکچ  کو  ےبچ  ےاپن ہو  ہوات کہ

 ے جس ک   ےہپیدا کردیتا    ڑےکٹ  ٹےو ھچ  ٹےوھچ  ےاندر خون ک  ےتعالٰی عورت ک
ماں کےک  ےضم کرنہاور    ےانھ)بغری کسی ک  ہبچ  ہذریع غذا   ٹپی  ے(  میں 

یےہحاصل کرات   بچ  ے خون ک  ہ،  انف ک  ےک  ےذرات  میں   ہ ذریع  ےجسم 
اس خون   ہتو بچ  ےہرگوں میں سرایت کرات    کی  ہخون بچ  ےاں سہیں جہ  ےنچتہپ
 ۔(فتبارك هللا أحسن الخالقين)  ےہ۔خوراک حاصل کرات  ےس



 

 

 

ک  6 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

  ہجب خاتون حامل  ےس  ہ، اس وجےہاں  ہی حکمت پنہاس حیض میں ی 
یں، اور ہ مستثٰنی    ے، اندر صورتیں اس سےہوجاات  ہ حیض ٓاان بند    ےتو اس  ےہوتی  ہ

ابخلصوص ابتدائی اایم   ےہوجاات  ہعورتوں کا حیض بند  اسی طرح اایم رضاع میں اکثر  
 ۔ میں

+ 
  



 

 

 

ک  7 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

 ۔ متعلق ے اور مدت ک ےزمان ےدوسری فصل : حیض ک 
 : و گاہاس فصل میں کّلم دو مقامات پر 

 ےہ۔عمر جس میں حیض ٓاات   ہال مقام : وہپ
 ۔متعلق  ےدوسرا مقام :حیض کی درست مدت ک

: غالب طور پر جس عمر میں عورت کو حیض    ہحیض کا زمان  ال مقام : ہپ
س12)  ہابر  ہو  ےہ ٓاات   )  ے(  پچاس  سال ک 50لیکر  ی ھکب  ےہ۔درمیان    ے( 
 ے مدت س  ہمذکور   ےاعتبار س  ےوا کہار عورت اپنی حالت، ماحول اور ٓاب وھکب
 ےہ۔ وجاتی ہ ہی حائض ھ ای بعد میں ب ےلہپ

اای اس عمر کی کوئی حد متعنی    ےہمیں اختّلف کیا    ے اس ابر   ےعلماء کرام ن
عورت کو اس   ہک  ےو سکہمعلوم    ہ ؟ اتکےہجس میں خاتون کو حیض ٓاات    ےہ

بعد میں حیض ن  ےلہپ  ےعمر س اور اسی طرح جو خون حد مقررہای  ٓاات،   ہ یں 
ٓائ  ےلہپ  ےس خاتون کو  میں  بعد  و  ےای  س  ہگا کیا  مزاج  خرابی  وگا  ہ  ےخون 

 و گا؟ ہیں ہحیض کا ن
اختّلف ذکر کرنےہاختّلف کیا    ےعلماء کرام ن  میں  ےاس ابر  ےک  ے، 

 ہکیونک  ےہنزدیک غلط    ےسب مری  ہی: ’’ ےہفرماای    ےن  ہالل  ہبعد امام دارمی رحم
جاان   اپای  معتمد ابت حیض کا  میں  مراحل  تو خون کى جو بےہمتام  مقدار ھ،  ى 

جائھجس ب اپئى  میں  عمر  اور  حالت  واجب    ےى  مشار کران  حیض  اس کو  گى 
 ۔وهللا أعلم  ۔‘‘ےہ

اور اسی   ےہی درست  ہی  ےہفرمائی    ےن   ہالل  ہاور جو ابت امام دارمی رحم
تیمی ابن  امام  پس جب عورت حیض کا خون ےہپسند کیا    ےن  ہالل  ہرحم   ہکو   ،

 ے( س 50کم ای پچاس )  ےنو سال س  ہو  ہوگی، اگرچہ  ہحائض   ہگی تو و  ھےدیک



 

 

 

ک  8 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

 ے رسول ملسو هيلع هللا ىلص ن  ےعالٰی اور اس کت  ہالل  ہک  ےاس لی  ہو، اور یہ  ہ ی کیوں نہ  ہزاید 
کوئی عمر مقرر   ےلی  ےیں اس کہ  ےپر متعنی کی   ےاحکام حیض ٓان  ے حیض ک

تو اس میں حیض ٓانہن پر   ےجس ک  ےہکی طرف رجوع واجب    ےیں کی،  وجود 
معنی عمر کی حد بندی کران کتاب   ےلی   ےیں اور حیض کہ  ے گئ  ےاحکام معلق کی

 ےہ۔یں ہمیں کوئی دلیل ن ے، اور اس ابرےہدلیل کی حمتاج  ے وسنت س 
 ے ابر  ےکی مقدار ک  ہزمان  ےاور دوسرا مقام حیض کی مدت یعنی حیض ک

 ےہ۔ میں 
ََ چ  ےمیں علماء کرام ک  ےاس ابر بقول امام ابن   ۔یں ہای سات اقوال    ھتقریبَا

اایم کی حد    ہکم ای زاید  ےحیض ک   ہک   ےہا  ہک  ےن  ہایک گرو: ’’ہالل  ہ منذر رحم
  ۔‘‘ےہیں ہمقرر ن

، اور شیخ ےہی درست  ہقول کی طرح ی  ہگزشت  ےوں دارمی ک ہات  ہمیں ک
کتاب وسنت اور     ہکیوں ک  ےہاسی کو پسند کیا    ےن  ہالل  ہرحم  ہاالسّلم ابن تیمی

 ۔ یںہقیاس صحیح اسی پر دال 
اللہپ فرمان    ہلی دلیل :  ’’ ےہتعالٰی کا   ےحیض ک  ےٓاپ )ملسو هيلع هللا ىلص( س  ہو: 

 ےاایم میں عورتوں س   ےض کحی  ےہگندگی    ہدو و  ہہیں، کہ  ےمتعلق سوال کرت
[ 222البقرة:]  ۔‘‘قریب مت جاو    ےو جائیں ان کہ  ہاپک ن  ہو اور جب تک و ہالگ ر

 ےہ )اپکی( بنائی   ‘‘رہط’’ اہکی انت  ےرکن  ےعز وجل ن  ہمیں الل  ہتو اس آیت کرمی
 ہ یں بناای تو اس پر یہدن کو غایت ن  ہ، ای تنی دن ای پندرےاور ایک رات و دن گزرن

ی ہحکم کی علت حیض    ےک  ےنہالگ ر  ےعورت س   ہک   ےہکرتی    ابت داللت
گا اور جب خاتون    ےوجائہ گا حکم اثبت    ےی حیض اپای جائھتوجب ب  ےہ۔

 ے۔ وجائیں گہی زائل ھاحکام ب ےگی تو حیض ک  ےوجائہاپک  ےحیض س



 

 

 

ک  9 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

  ہ حضرت عائش  ےنبی کرمی ملسو هيلع هللا ىلص ن   ےہاثبت    ےدوسری دلیل : صحیح مسلم س 
الل و  ےا سہعن  ہرضی  حائض   ےک  ہعمر  ہ )جب  میں  حالت  وگئی ہ  ہاحرام کی 

ایک عام حاجی کرات    ہعمل کرو جو ک   ہر وہ  ہعّلو  ےطواف ک: ’’ یں( فرماایھت
دن اپک   ےیں : میں قرابنی کہ فرماتی     ۔‘‘مت اپکی حاصل کرلو  ہاں تک کہی  ےہ
 ۔ احلدیث  ۔‘‘یھ وگئی تہ

الل  ہعائش  ہسید  ےٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص ن  ہک  ےہاور صحیح خباری میں   ا ہعن  ہرضی 
وجاو  تو مقام تنعیم کی طرف نکل ہاپک    ےانتظار کرو جب حیض س: ’’ فرماای  ےس

عمر   ۔‘‘جاان نےلی  ےک  ہ )احرام  ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص  تو  ن  ے(  غایت  ےکرن  ہ طواف   کی 
 ہک   ےہحدیث دلیل    ہیں بنائی، تو یہ، اور معنی مدت غایت نےہبنائی   ‘‘رہط’’

 ےہ۔وات ہی حیض کا حکم الگو ہپر  ےونہ ہ ای ن ےونہ  ےحیض ک
  : دلیل  مدت ک  یقیناً  تیسری  جن کو   ےانداز  ےحیض کی  تفصیّلت  اور 

یں ہیں  ہکتاب وسنت میں موجود ن  ہی  ےہمیں ذکر کیا    ہاس مسئل  ےاء کرام نہفق
 ۔یھکی متقاضی ت  ےبیان کرن  ےضرورت ان ک  ہحاجت بلک  ہک  ےابوجود اس ک

ان اور اس ھمسج وات جن کاہ ےامور س ےکا تعلق ایس ‘‘تقدیرات وتفصیّلت’’ اگر ان
 ے اور اس ک  ہوات تو اس کو اللہکی بندگی کران بندوں پر واجب    ہالل  ھسات   ےک

پیِش   ےمیت کہان احکام کی ا  ےبیان کردیت  ےلی  ےر کسی کہرسول ملسو هيلع هللا ىلص ضرور  
، نکاح، طّلق، وراثت ہمناز، روز  ےیں جیسہ  ےوتہنظر جو ان سارى ابتوں پر مرتب  

منازوں کی تعداد، اوقات، رکوع اور   ے ملسو هيلع هللا ىلص ن  تعالٰی اور رسول  ہجس طرح الل  ہ۔وغری
 ے ک  ۃ ان کو، اسى طرح زکا  ےہوات  ہواجب    ۃنیز جن مالوں میں زکا  ۃسجود، اور زکوٰ 

 ہکو، اور حج وغری  ہ:اس کی مدت اور زمان  ہنصاب، مقدار اور مصارف کو اور روز
اور   ے، مجاع کرنے، نیند لنیےپنی  ےان ھک  ہحتی ک  ےہ۔احکام کو بیان کیا    ےک
 ے آداب اور قضائ  ےک  ےنکلن   ےاور اس س  ےون ہر میں داخل  ھ، گےنٹھبی



 

 

 

ک  10 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

بیان کی  ےحاجت ک   تعداد بڈھ   ہاں تک کہیں، یہ  ےآداب  بیان  ھیلوں کی  ی 
دین کو   ےتعالٰی ن  ہالل  ہذریع  ےامور جن ک  ڑےاور ب  ٹےوھازیں چ  ہعّلو  ےہکی  

ی بیان ھبان کو    ےہمومننی بندوں پر نعمت کو مکمل کیا    ےاور اپن  ےہمکمل کیا  
  ےہ ٓاپ پر جو کتاب ااتری    ےم نہاور  : ’’ ےہتعالی فرماات    ہالل  ہجیساک  ےہ۔کیا  
 ہی: ’’ ےہتعالٰی فرماات    ہ [، اور الل89النحل:]  ۔‘‘ےہوالی    ےر چیز کو بیان کرن ہ  ہو

واال   ےلی )کتب کی( تصدیق کرنہپ  ہی  ہبلک  ےہیں  ہت ابت نھڑقرٓان کوئی من گ
  ۔[111یوسف:] ۔‘‘ےہواال  ےکرنر چیز کی تفصیل بیان  ہاور 

ی سنِت رسول ہ  ہقرٓاِن حکیم اور ن  ےانداز  ےحیض کی مدت ک  ہجب ی
یں ہان اندازوں اور تفاصیل پراعتماد ن  ہ وا کہیں تو واضح  ہ  ےجات  ےملسو هيلع هللا ىلص میں اپئ
جس پر شرعی احکام وجود   ےہ انم پر    ےاعتماد صرف حیض ک  ےہ۔کیا جاستکا  

عدِم وجود ک یعنی کتاب    ہاور ی  ۔ یںہ  ےگئ  ےکیمعلق    ےاعتبار س  ےاور  دلیل 
دلیل مت کو اس   ہعدِم اعتبار کی، ی  ےاس ک   ےہوسنت میں حکم کا عدِم ذکر دلیل  

  ہ گی کیوں ک   ےی نفع دھعلمی مسائل میں ب  ےدوسر   ہعّلو  ےاور اس ک  ہمسئل
، سنِت رسول ملسو هيلع هللا ىلص، معروف ہصرف اور صرف دلیِل شرعی یعنی کتاب الل  ہاحکاِم شرعی
 ہ الل  ہرحم  ہشیخ االسّلم ابن تیمی  ۔یں ہ  ےوتہاثبت    ےِس صحیح سامجاع اور قیا

ی ھ ایک حیض کا انم ب  ےاور ان میں س : ’’ ےہ میں فرماای  ‘‘  ہقاعد’’ےاپن  ےن
یں ہ  ےمعلق کی  ھسات  ےکتاب وسنت میں متعدد احکام اس ک   ےتعالٰی ن  ہ الل  ےہ

الل اور دو حیضوں ک  ےحیض ک  ےتعالٰی ن  ہاور  تعنی  اکثر کا  اور  درمیان    ےاقل 
ی اس کا ھب  ےی اور لغت سھاس کی ضرورت ت ہیں کیا جب کہر کا تعنی نہط

قرٓان وسنت   ےمیں کوئی حد مقرر کی اس ن   ےاس ابر  ے تو جس ن  ےہیں  ہتعنی ن
 ھ۔ ا  ۔‘‘کی خمالفت کی



 

 

 

ک  11 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

حیض کی   ےتعالٰی ن  ہی دلیل : اعتبار یعنی قیاِس صحیح مطرد، اللھچوت 
 ے ی حیض اپای جائھجب ب  ےہ )گندگی(  ‘‘ا ذی’’ ہو  ہک  ےہبیان کی    ہعلت ی
  ھے اور چوت  ےدرمیان، تیسر  ےدن ک  ےلہاور پ  ےوگی، دوسرہموجود  ‘‘ا ذی’’گا تو
  ے ویں اور پندرویں دن ک ہسول  ے، اسى طرح سےہ یں  ہدرمیان کوئی فرق ن  ےدن ک

 ‘‘حیض ’’ ےہ۔یں  ہى کوئی فرق نھدرمیان ب   ےارویں اور سرتویں دن ک ٹھدرمیان اور ا
تو دو دنوں   ےہاایم میں ابلکل یکساں   ، علت دونوںےہا ذی  ‘‘ا ذی’’اور  ےہحیض  

دونوں علت   ہک  ےوگا ابوجود اس کہ صحیح    ےدرمیان حکم میں فرق کیس  ےک
علت   ے؟ کیا دونوں اایم کےہیں  ہخمالف ن  ےقیاِس صحیح ک  ہیں؟ کیا یہ میں برابر  

متساوی   قیاِس    ے دونوں ک  ےس  ہکی وج  ے ونہمیں  تساوی  میں  صحیح کا  حکم 
 ؟ ےہیں ہتقاضا ن

حد   ۔اقوال میں اختّلف ےحضرات ک ےوال ےاپنچویں دلیل : حد مقرر کرن
 ہاس مسئل  ہک   ےہاقوال کا اختّلف اس ابت پر داللت کرات    ےوالوں ک  ےمقرر کرن

ادی ہصرف اجت  ہو اور یہان واجب  ٹیں جس کی طرف لوہ میں کوئی ایسی دلیل ن
ایسا ہ  ےتھل رکیں )جو خطا وصواب کا احتماہاحکام   یں( ان احکام میں کوئی 

اتباع    ہزاید  ےس  ےیں جو دوسرہن اختّلف کہقابِل  اور  وقت صرف کتاب   ےو، 
 ے۔ یہوسنت کی طرف رجوع کران چا

اقل ای اکثر کی کوئی    ےحیض ک  ہوچکی کہجب اس قول کی قوت واضح  
 عورت   ےطبعی خون جس  ہ ر وہتو جان لو!    ےہی قول راجح  ہیں اور یہ حد مقرر ن

سبب   وغری  مثّلً بغری کسی  و  ھےدیک  ےک   ہزخم  عمر ک  ہزمان  ہتو   ہانداز  ےاور 
ی ھکب  ےہخون عورت کو جاری ر   ہاں اگر وہ  ۔وگاہبغری حیض کا خون    ےلگائ
 ے رک جائ  ےلی  ےی مدت کڑوھ میں ایک دن ای دو دن ت  ہینہو ای مہ  ہختم ن



 

 

 

ک  12 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

  ےکا بیان ٓائاحکام    ےاور اس ک  ہعنقریب استحاض  ۔وگاہکا خون    ہاستحاض  ہتو و 
 ۔تعالی( ہ)ان شاء الل ۔گا

 ےدانی( س  ہرحم )بچ: ’’ےہفرماای    ےن   ہالل  ہرحم  ہشیخ االسّلم ابن تیمی
کوئی ایسی دلیل   ہک  ہاالا ی  ےہی  ہحیض    ہاصل میں و  ےہی نکلتا  ھجو خون ب 

: ےہ مزید فرماای    ے اور ٓاپ ن   ۔‘‘ےہکا خون    ہاستحاض  ہی  ہک   ے و جو واضح کردہ
 ہ و ک ہ  ہمعلوم ن  ہجب تک ی  ےہحیض    ہو وہخارج   ےحم سی خون ر ھجو ب’’
  ے س  اعتبار  ے ک  دلیل  طرح   جس   قول  ہی  اور   ھا    ۔‘‘ےہبیماری ای زخم کا خون    ہی

  اعتبار  ےک  وتطبیق  عمل  اور  قریب  ہزاید  ے ک  وادراک  مہف  ہی  طرح  اسی  ےہ   راجح
ذکر کیا   ےوالوں ن  ےحد مقرر کرن کو  جن  ےس   حتدیدات  ان  ےہ  ٓاسان  ہزاید  ےس
دیِن   ہو  ہکیوں ک  ےہالئق    ہزاید  ےک  ےقبول کرن  ہو تو وہاور جو قول ایسا    ےہ

ولت ہٓاسانی اور س  ہاور دیِن اسّلم کا قاعد  ےہموافق    ےک  ہ اسّلم کی روح اور قاعد
دین میں کوئی تنگی   ےارھمت  ےتعالٰی ن  ہاور الل: ’’ ےہفرماای    ےتعالٰی ن  ہالل  ےہ۔
جس    ےہشک دین ٓاسان    ےب: ’’ فرماای  ے[، اور ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص ن78احلج:]  ۔‘‘ یں بنائیہن
روی اختیار کرو اور   ہو اور میانہر  ھےوگیا پس سیدہمغلوب    ہدین پر سختی کی و   ےن

 ۔ ىرواه البخار   ۔‘‘خوشخربی دو
ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص کو    جب’’ہی کھابت ت  ہمیں ی  ہاخّلِق عالی  ےاور ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص ک

اختیار   ےوات اسہٓاسان    ہایک کا اختیار دای جاات تو ان میں جو زاید  ےدو ابتوں میں س
  ۔‘‘واتہ ہن ہاس میں گنا  ہجب تک ک ےکرت

  



 

 

 

ک  13 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

 : کا حیض  ہحامل 
خون    ےتو اس  ےہرات  ٹھہجب خاتون کو محل    ہک  ےہوات  ہغالبا اوراکثر ایسا  

خواتنی خون  : ’’ فرماای  ے ن  ہالل  ہل رحم، امام امحد بن حممد بن حنبےہوجاات  ہٓاان بند  
 ھے خاتون خون دیک  ہپس جب حامل   ۔‘‘یںہچان لیتی  ہاختتام پر محل کو پ  ےک

دو دن ای تنی دن اور اس خون    مثّلً و  ہ  ےلہمدت پ  ھکچ  ےوضع محل س  ہاگر و
 ہاگر و   ۔وگاہنفاس کا خون    ہو تو وہوات  ہی خاتون کو  ھب  ہدرِد ز  ھسات   ےک

س وضع محل  مدت پکا  ےخون  وضع محل سہ  ےلہفی  ای  مدت ڑوھت  ےو  ی 
وگا ہیں  ہنفاس کا خون ن  ہو تو وہ  ہن   ہدرِد ز  ھسات  ےو لیکن اس کہ  ےلہپ

وں  ہاحکام اثبت    ےحیض ک  ےلی  ےوگا جس کہحیض کا خون    ہو  ہلیکن ٓاای ک
 ےیں لگاای جائہاحکام کا حکم ن  ے وگا جس پر حیض کہفاسد خون    ہ ؟ ای وےگ
 ؟ ۔گا

  ہ ک   ےہ   ہ، درست ابت یےہدرمیان اختّلف    ے علم کلِ ہمیں ا  ہاس مسئل
مطابق    ےحیض میں معلوم عادت ک  ےعورت ک  ہ جب و  ےہی کا خون  ہ حیض    ہو

حیض کا   ہو  ےہوات  ہی خون عورت کو الحق  ھمیں جو ب  اصل    ہکیوں ک،  ےآئ
و اور ہمانع    ےس  ےونہو جو حیض  ہ  ہجب اس کا کوئی ایسا سبب ن  ےہوات  ہی  ہ

 ۔ وہحیض کو مانع  ےک   ہجو حامل ےہیں ہکتاب وسنت میں کوئی ایسی دلیل ن
اور   ےہب  ہکا مذ  ہالل  ہاور امام شافعی رحم  ہالل  ہی امام مالک رحم ہاور ی
قول ک تیمیاسی  ابن  االسّلم  شیخ  ٓاپ  ےہاختیار کیا    ےن  ہالل  ہرحم  ہو   ،

  ہ امام امحد رحم  ےن  ہالل  ہقی رحمہامام بی: ’’ہ ک  ےہمیں فرماای  ‘‘االختیارات’’ےن
ی نقل ھب  ہی  ےوں نھان  ہبلک  ےہمیں نقل کی    ےایک روایت اس ابر  ےس  ہالل
  ۔‘‘اھتکی طرف رجوع کرلیا   ہاس مسئل ےن  ہالل ہامام امحد رحم ہک  ےہکیا 



 

 

 

ک  14 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

جو    ےوں گہی احکام اثبت  ہو  ےلی  ےحیض ک   ے ک  ہاسی بنا پر حامل 
دو مسائل میں حکم   ہیں، البتہ  ےوت ہاثبت    ےلی  ےحیض ک  ےک  ہغری حامل

 ۔و گا ہمستثىن  ےاس س
جس    ےہکو طّلق دینا حرام    ہ، ایسی غری حاملےہ: طّلق کا    ہال مسئل ہپ

 ےہ۔یں  ہحرام ن  ہی  ےلئ  ےک  ہحامل  ہ، جب کےہوتی  ہکو حیض کی عدت الزم  
اس فرمان    ےتعالٰی ک  ہ الل  ہکو حالت حیض میں طّلق دینا ی  ہغری حامل  ہکیونک

  ۔[1الطّلق:]  ۔‘‘شروع میں طّلق دو  ے یں ان کی عدت کھان: ’’ ےہخّلف    ےک
دینا اس ک  ہمگر حامل میں طّلق  ن  ے کو حیض  جو      ہکیوں ک،  ےہیں  ہخّلف 

  ےہ، چا ےہا  ہر   ےنداز پر طّلق ددرست ا  ےعدت ک  ہو  ےہ کو طّلق دیتا    ہحامل
؛  ےہاس کی عدت وضع محل    ہک  ےو اس لیہاپک    ےو ای اس سہ  ےحیض س   ہو
جائز    ےکو مجاع ک  ہحامل  ہک  ےہ  ہی وجہی دینا  غری   ہجب ک  ےہبعد طّلق 

 ےہ۔خّلف   ےکا حکم اس ک  ہحامل
عدت   ےحیض س  ےک  ہ: حاملےہحیض کا    ےک  ہ: حامل  ہدوسرا مسئل 

کی عدت   ہحامل  ہ، کیوں کےحیض ک  ےک  ہغری حاملوتی برخّلف  ہیں  ہختم ن
 ہ، اللےٓائ  ہای ن  ےحیض ٓائ  ےاس  ےہ چا  ےہوجاتی  ہختم    ھسات  ےوضع محل ک

  ۔‘‘ےہخواتنی کی عدت وضع محل    ہاور حامل: ’’ مطابق  ےاس فرمان ک   ےتعالٰی ک
  ۔[4الطّلق:]

+ 
  



 

 

 

ک  15 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

 ےامور ک  ےوال ےون ہحیض پر اچانک طاری  تیسری فصل : 
 ۔ متعلق

 : یں ہیں ان کی چند اقسام ہ  ےوتہامور جو حیض پر طاری  ہو
دن    ھواری میں( چہخاتون کی عادت )ما  مثّلً لی قسم : کمی ای زایدتی،  ہپ

 ےہ وتی  ہای عادت سات دن    ےہسات دن تک خون جاری ر  ےمگر اس  ےہوتی  ہ
 ے۔ وجائہدن اپک   ھٹ چ ہلیکن و

ٓاخر میں    ےک  ہ ینہواری مہ: عورت کی ما   مثّلً سری قسم : تقدم ای ات خر،  دو 
میں   ہینہای اس کی عادت شروع م  ھےشروع میں حیض دیک  ے ک  ہینہم  ہو لیکن وہ
 ھے۔ٓاخر میں حیض دیک ے ک  ہینہم  ہو لیکن وہ

  ےہ اختّلف کیا    ےِل علم نہ میں ا  ےابر  ےحکم ک  ےان دونوں قسموں ک
وگی اور جب ہ  ہحائض   ہو  ھےی خاتون خون دیکھبجب    ہک  ےہ  ہصحیح ابت ی

اپنی    ےاس  ےہگی چا  ےی جائھاپک مسج  ہتو و  ےوجائ ہاپک    ےی حیض سھب
 ے لہپ  ےاپنی عادت س  ےاس  ےہاور چا   ےای کم ٓائ  ےحیض ٓائ  ہزاید  ےعادت س
لی والی فصل ہپ  ےاور اس کی دلیل کا ذکر اس س  ے۔ای بعد میں ٓائ  ےحیض ٓائ

 ے احکام کو حیض ک  ے حیض ک  ےالسّلم ن  ہرع علیاں شاہج  ےہمیں گزر چکا  
 ےہ۔ معلق کیا  ھسات

امام شافعی رحمہاور ی تیمی  ےہب  ہکا مذ  ہالل  ہی  ابن   ہاور شیخ االسّلم 
 ے ن  ‘‘صاحب املغنی’’ ب کوہاور اسی مذ  ےہاسی کو اختیار کیا    ےن  ہالل  ہرحم

اگر دین میں : ’’ ےہ  اور فرماای  ےہاور اس کی اتئید کی    ےہمیں قوی قرار دای   ‘‘املغنی’’
اعتبار    ہ وج  ہمذکور عادت کا  اسہپر  تو  امت ک  ےوات  اپنی   ے نبی کرمی ملسو هيلع هللا ىلص ضرور 

اس ک  ےبیان کرت  ےلی ن  ےاور  اتخری  میں  ضرورت     ہکیوں ک،  ےکرت   ہبیان 



 

 

 

ک  16 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

ن  ےک  بیان  ن  ہ وقت کسی چیز کو  جائز  ازواِج   ہجب ک  ےہ یں  ہکران  ٓاپملسو هيلع هللا ىلص کی 
یں اور ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص اس ھبیان کی حمتاج ت  ےر وقت اس کہرات اور دوسری خواتنی  ہمط
 ے دوسری خواتنی ک   ہعّلو  ےک  ہاور مستحاض   ھے۔ت  ہغافل ن  ےبیان س  ےک
 ےہ۔یں ہعادت کا ذکر اور بیان اثبت ن ےمیں ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص س ےابر

اپنی   ےزمخوں ک  ہپن، خاتون زرد رنگ کا ماد  ہایلٹیسری قسم : پیّلپن ای م ت
و ای اس ہدرمیان    ےحیض ک  ہ، اگر یھےدیک  ہ رنگ کا ماد  ےایلٹکی مانند ای م

 ےلی  ےوگا، اور اس کہحیض    ہو تو وہ  ےلہپ  ے س ‘‘رہط’’ متصل  ھسات   ےک
حیض    ہو  و تو ہبعد    ےک ‘‘رہط’’ ہ، لیکن اگر وےوں گہاحکام اثبت    ےحیض ک

م  ہ: ’’ ےہا کا فرمان  ہعن  ہرضی الل  ہام عطی  ہسید  ہ وگا، کیوں کہیں  ہکا خون ن
   ۔ ‘‘ھےت  ےیں کرتہی مشار نھب  ھ رنگ کو کچ  ےایلٹبعد زرد ای م  ےارت ک ہط

، امام خباری    ےہروایت کیا    ھسات  ےصحیح سند ک  ے اس حدیث کو امام ابو داود ن
 ر( یعىنھخباری میں )بعد الطمگر صحیح    ےہی اس حدیث کو روایت کیا  ھب  ےن
 ۃ ترجم ’’ یوں  ےن  ہالل  ہ، لیکن امام خباری رحمےہیں  ہکا لفظ ن "بعد  ےر کہط"

 ہاور کدر  ہدونوں میں صفر  ےدوسر  ہعّلو  ےاایِم حیض ک: ’’ ےہقائم کیا   ‘‘الباب
ا ہمیں ک ‘‘فتح الباری ’’ خبارى کى شرح  ےن  ہالل  ہحافظ ابن حجر رحم   ۔‘‘کا بیان

ا  ہعن  ہرضی الل  ہعائش  ہسید  ےس  ےنھاس طرح ابب ابند  ےاری اپن: امام خب  ےہ
لیں(   ھخواتنی سفید اپنی دیک  ہفرماای ک  ےوں نھ حدیث )جس میں ان  ہ کی گزشت 

الباب میں   ۃا کی حدیث )جو ترجمہعن  ہرضی الل  ہام عطی  ہدرمیان اور سید  ےک
اشار  ے( کےہمذکور   طرف  تطبیق کی  ر  ہدرمیان  وہ  ےہکر  طرح ک  ہیں،   ہ اس 

الل  ہصدیق  ہعائش  ہحدیِث سید پر ک  ےا کو حممول کیا جائہعن  ہرضی   ہ گا اس 
اایِم حیض میں دیک  ےایلٹجب عورت زرد ای م اور سید  ھےرنگ کا خون  ام    ہگی 

اایم پر حممول   ےدوسر   ہعّلو  ےا کی حدیث کو اایِم حیض کہعن  ہرضی الل  ہعطی



 

 

 

ک  17 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

 ہافظ ابن حجر رحم ا جس کی طرف حہعن  ہرضی الل  ہحدیِث عائش  ۔گا  ےکیا جائ 
 ہقبل صیغ   ےاس ابب س  ےن  ہالل  ہاس کو امام خباری رحم   ےہکیا    ہاشار  ےن  ہالل

ا ہعن  ہرضی الل  ہصدیق  ہعائش  ہ، خواتنی سیدےہمعلق روایت کیا    ھسات  ےجزم ک
یں، اس میں  ھکرتی ت  ہروان  "کى چیز  ےنہمیں رک  ہشرم گا" ( یعىنہکی طرف )ِدرَجَ 

رنگ کاہروئی   زرد  میں  لگا    وتی جس  سیدہخون  تو  الل  ہعایش  ہوات  ا ہعن  ہرضی 
’’  فرماتی سفید ’’   ۔‘‘لیتیں  ھیں دیکہجلدی مت کرو جب تک مت سفید چوان ن: 
  ے ک   ےونہ ختم    ےحیض ک ‘‘رحم’’ جس کو  ےہسفید اپنی    ہمراد و  ےس ‘‘چوان
 ےہ۔ ر نکالتا ہبعد اب

اس طرح   ہو  ے، خاتون کو رک کر حیض ٓائٹی قسم : حیض میں رکاوھچوت
اس کی دو    ھےاور ایک دن صفائی و اپکی دیک  ھےعورت ایک دن خون دیک  ہک

 : یںہحالتیں 
 ہ تو ی  ےہتی  ہی رہ  ےایس  ہمیشہصورِت حال    ہک  ےہ  ہلی حالت : یہپ
تو اس    ھےدیک  ‘‘رہط’’ وگا اگر عورت ایک دن خون ایک دنہکا خون    ہاستحاض

 ے۔وں گہاحکام اثبت  ےک  ہاستحاض ےلی ےک
بعض   ہبلک  ےہر  ہعورت کو برابر خون جاری ن  ہک  ےہ  ہدوسری حالت : ی

 و، تو اسہکا وقت معلوم   ‘‘رہدرست ط’’ ےلی  ےاور اس ک  ےاوقات خون ٓائ
 ‘‘ارتہط’’ ہی  ہٓاای ک  ےہاختّلف کیا    ےمیں علماء کرام ن  ےابر  ےک ‘‘اپکی’’
 ؟ےوں گ ہاحکام جاری  ے ای اس پر حیض ک ےہ

 ے صحیح قول ک  ےدو اقوال میں س   ےب ان ک ہکا مذ  ہالل  ہامام شافعی رحم
حیض   ہوقف  ہاور ی  ےوں گہاحکام جاری    ےاس پر حیض ک   ہک  ےہ  ہ مطابق ی

اسی کو اختیار    ےاور صاحب الفائق ن  ہالل  ہرحم  ہو گا شیخ االسّلم ابن تیمیہکا  
ایک   ہاس طرح ک  ہ، یےہب  ہکا مذ  ہالل  ہرحم  ہی امام ابو حنیفہاور ی  ےہکیا  



 

 

 

ک  18 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

 اگر اس کو   ہک  ےی نیز اس لیھیں دیکہس میں نخالص سفیدی ا  ےتو عورت ن 
س  ےبنالیا جائ ‘‘رہط’’ اس  اس ک  ےہی حیض  ھب  ےلہپ  ے تو  بعد   ےاور 
اپنچ دن میں حیض    ہ، ورنےہیں  ہی قائل نھاس کا کوئی ب  ہی حیض جب ک ھب

 ےمان لیا جائ ‘‘رہط’’ اگر اس کو   ہک   ےاور اس لی  ۔گی  ےو جائہوالی عدت ختم  
وگی ہتنگی اور مشقت حاصل    ےس  ہکی وج  ےکرن  ہوغریر دو دنوں میں غسل  ہتو  

 ۔ وهلل احلمد ےہ۔یں ہمیں تنگی ومشقت کا تصور ن ہرہشریعِت مط ہاور حاالں ک
 وگا اور اپکی وصفائیہخون حیض مشار    ہک  ےہ  ہب یہور مذہکا مش  ہحنابل

تو   ےجتاوز کرجائ  ےاکثر حیض س  ہاں اگر ان دونوں کا جمموعہوگی  ہمشار   ‘‘رہط’’
 ۔وگاہکا خون   ہاستحاض  ہو ےہواال  ےجتاوز کرن ےون جو حیض سخ ہو

قدام  ہعّلم فرماای   ‘‘املغنی’’ ےن  ہابن  ’’ ےہمیں   ہ ک  ےیہکرنی چا  ہتوج: 
وگا اس روایت  ہیں  ہن ‘‘رہط’’ ہتو و  ےوجائ ہکم    ےخون کا انقطاع جب ایک دن س

کی طرف  کم    ے ایک دن س  ہک  ےہمیں بیان کیا   ‘‘نفاس’’ ےم ن ہکی بنا پر جس کو  
اور ی  ےا جائھیں دیکہن الل  ےہی قول صحیح  ہ گا  خون    ہ( کیوں کہ)ان شاء 

، اور ایسی خاتون پر غسل واجب ےہ ی رک جاات  ھاور کب  ےہات  ہی جاری رھکب
اس   ےک  ہجو الل  ےہ( حرج اور تنگی  ےہوتی  ہاپک    ےس  ہوقف  ہکران )جو وقف

’’ ےہخمالف    ےفرمان ک نہاور  :  ن  ےارھمت  ےم  تنگی  میں  بنائیہ دین    ۔ ‘‘یں 
اسی بنا پر اگر خون ایک  ’’: مزید فرماای  ےن  ہالل  ہرحم  ہابن قدام  ہعّلم  ۔[78احلج:]

خاتون ایسی چیز    ہک  ہوگا اال ی ہیں  ہن ‘‘رہط’’ ہتو و  ےوجائہ کم پر ختم    ےدن س
عورت کی ٓاخری عادت میں خون کا منقطع   مثّلً ،  ےجو انقطاع پر داللت کر  ھےدیک

 ھا  ۔‘‘ےل ھفید اپنی دیکس ہر وھو ای پہوجاان ہ
، وهللا أعلم ےہدرمیان متوسط قول    ےقول دو قولوں ک  ہصاحب املغنی کا ی

 ۔ابلصواب



 

 

 

ک  19 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

خاتون صرف رطوبت    ہاس طرح ک  ہاپن، وھاپنچویں قسم : خون میں سوک 
و ای حیض  ہدوران    ےحیض ک  ےلہپ  ےس ‘‘رہط’’ رطوبت اگر  ہی  ےہتی  ھدیک
  ہ و تو یہبعد    ےک ‘‘رہط’’ رطوبت  ہاگر یوگا اور  ہحیض    ہو تو یہمتصل    ےس

 ے ایل ٹزردی ای م  ہو  ہک  ےہ  ہکی غایت ی ‘‘ر ہط’’ ہوگا کیوں کہیں  ہحیض ن
 ےہ۔ی حکم ہ( کا یےایلٹو اور )زردی اور مہالحق   ےرنگ س

+ 
  



 

 

 

ک  20 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

 بیان میں ےاحکام ک ےی فصل : حیض کھچوت 
یں ان ہزائد    ے( س20بیس )  ہیں جو کہ  ہت زایدہ احکام ب  ے حیض ک

، ےاں ذکر کریں گہی  ہیں و ہ  ےم خیال کرتہم ضروری اور اہجو    ےم میں ساحکا
 :یںہ ہچند ی ےى احکام س ہان ہچنانچ

یں ہمناز ن  ہو  ےہخاتون پر فرض اور نفل مناز حرام    ہال حکم : مناز : حائض ہپ
بقدر    ےایک رکعت ک  ہو  ہک  ہ، اال یےہی اس پر واجب  ہ  ہسکتی اور ن  ڑھپ

 ۔اول میں ای ٓاخر میں ےر میں اپلہمناز کا وقت ط
ایک خاتون کو غروِب مشس ک  : مثال  ایک رکعت کی    ےاوِل وقت کی  بعد 

وگی اس پر مناِز مغرب کی قضا ہاپک    ےبعد حیض ٓاای تو جب حیض س  ےمقدار ک
وقت میں ایک   ےمناز ک  ےاس ن  ے لہپ  ےس   ےحیض ٓان  ہکیوں ک  ےہواجب  

 ۔اھرکعت کی مقدار کو اپلیا ت
ایک رکعت کی مقدار   ے: اگر کوئی خاتون طلوِع مشس سٓاخری وقت کی مثال  

گی اس پر   ےارت حاصل کر لہط  ہتو جب و  ےو جائہاپک    ےحیض س  ےلہپ
  ہحص   ےوقت میں ایس  ےمناِز ک  ےاس ن  ہکیوں ک  ےہمناِز فجر کی قضا واجب  

 ےہکی گنجائش ووسعت اپئی جاتی   ےنڑھجس میں ایک رکعت پ  ےہکو اپای 
جس میں ایک مکمل    ہاپای ک  ہوقت کا اتنا حص   ےعورت ن  ہاور اگر حائض 

پر پ  ےمثال ک  ےہیں  ہکی گنجائش ن  ےنڑھ رکعت پ میں غروِب ہطور  مثال  لی 
بعد عورت کو حیض ٓاای ای دوسری مثال میں طلوِع مشس    ےک  ہایک حلظ  ےمشس ک

و ہیں  ہتو اس پر مناز واجب ن  ےارت حاصل کر لہقبل عورت ط  ہایک حلظ  ےس
فرمان    ٓاپ     ہکیوں کگی   ’’ ےہملسو هيلع هللا ىلص کا  ایک رکعت اپلی    ے جس ن:   یقیناً مناز کی 



 

 

 

ک  21 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

ایک   ےجس ن  ہک  ےہ  ہوم یہمتافق علیه، اس حدیث کا مف   ۔‘‘مناز اپلی  ےاس ن 
 ےہ۔یں ہواال ن  ےمناز کو اپن ہکم مناز اپئی و  ےرکعت س

وقت ایک رکعت کا وقت اپای تو   ےمناِز عصر ک  ےاور جب کسی عورت ن
پر مناِز   وگی؟ ای مناِز عشاء ہر کی مناز واجب  ہظ  ھسات  ےعصر ککیا اس خاتون 

عشاء ک  ےک مناِز  پر  اس  تو کیا  اپلی  رکعت  ایک  مناز    ھسات  ےوقت  مغرب کی 
 وگی؟ہواجب 

اس پر مناز   ہک  ےہ  ہصحیح ابت ی  ےہمیں علماء کرام کا اختّلف    ےاس ابر
صرف عصر    ہاور و  ےہاپئی    ےجو اس ن  ےاسی مناز ک  ےوگی سوائ ہیں  ہواجب ن

  ےجس شخص ن: ’’ مطابق   ےفرمان ک  ے، نبی کرمی ملسو هيلع هللا ىلص کےہاور عشاء کی مناز  
عصر کی مناز    ےاس ن  یقیناً  عصر کی ایک رکعت اپئی    ےلہپ  ےغروِب مشس س

علی   ۔‘‘اپئی ن  ۔   ہمتفق  ملسو هيلع هللا ىلص  ٓاپ  میں  حدیث  اس  الّظهـر’’ےتو  أدرك   فقـد 

ن  ہ)حتقیق ک ‘‘والعصر اپئی( کہظ  ےاس  مناز  عصر کی  اور  ن  ے ر  یں ہالفاظ 
اصل   ہیں کیا جب کہوجوب کا ذکر ن  ےر کہاس پر ظ  ےتو ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص ن   ےفرمائ 
کا   ہالل  ہاور امام مالک رحم  ہالل  ہرحم   ہب امام ابو حنیفہ ی مذہ ، اور یےہبرا ت  
میں نقل کیا   ‘‘شرح املهذاب’’ ىہی  ےان دونوں س  ےن  ہالل  ہنووی رحم  ہ، عّلمےہ
 ےہ۔

 ہاور احلمد لل  ہاکرب، سبحان الل  ہالل  کى،  ےی ابت ذکر واذکار کرنہاور ر
الل  ہوغری  ےان ھ، کےک   ےنہک بسم  فق  ےنڑھپ  ہپر  اور  حدیث  نیز   ہ کى، 
دعا کرنےنڑھپ آمنی ک  ے،  پر  اس  سنن  ےنہاور  مقدس  قرٓاِن  ان    ےاور  تو  کى، 

  ہاور خباری ومسلم وغری  ےہ۔ یں  ہی چیز اس پر حرام نھکوئی ب  ےامور میں س  ہمذکور
یک  ٹا کی گود میں  ہعن  ہرضی الل  ہعائش  ہٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص سید’’ ہک  ےہاثبت    ہمیں ی 



 

 

 

ک  22 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

یں اور ٓاپ ھوتی ت ہا حالِت حیض میں  ہعن  ہرضی الل  ہعائش  ہسید  ھےت   ےلگات 
   ۔‘‘ھےت ےتڑھملسو هيلع هللا ىلص قرٓاِن کرمی پ

  ےہ مروی    ےا سہعن  ہرضی الل  ہام عطی  ہاور اسی طرح خباری ومسلم میں سید
نشیں   ہ نوجوان، پرد’: ’ سنا  ےوئہ  ےتہک  ہی  ےنبی کرمی ملسو هيلع هللا ىلص س  ےوں نھان  ہک

عیدین ک مناِز  خواتنی  والی  حیض  اور   ےلی  ےاور  دعوت  مسلمانوں کی  اور  جائیں 
   ۔‘‘یںہالگ ر ےوں اور حیض والی خواتنی مناز سہالئی میں حاضر ھب

خاتون    ہ کی تو اگر و  ےنڑھخود قرٓان پ  ےخاتون ک  ہی ابت حائض ہاور ر
 ڑھےپ  ےن کی حرکت کبغری زاب  ےغور وفکر کر ک  ھسات  ےکر ای دل ک  ھدیک

 ہ تو حائض   ےدی جائ  ھرک  ے: قرٓان ای ختتی آگ  مثّلً   ےہیں  ہتو اس میں کوئی حرج ن
 ہ الل  ہ، امام نووی رحمےہتی رڑھاور دل میں پ  ےہتی رھخاتون ٓاایت کی طرف دیک

   ۔‘‘ےہجائز    ےبغری کسی اختّلف ک  ہی: ’’ ےہمیں فرماای   ‘‘شرح املهذاب’’ ےن
ممنوع اور    ہنزدیک ی  ےور علماء کہتو جم   ےہتی  ڑھپ  ھاتس  ےاگر خاتون زابن ک

امام خباری رحم  ےہ۔انجائز   ابن جریر طربی رحمہالل   ہاور  امام  ابن    ہالل  ہ،  امام  اور 
اور   ےس  ہالل  ہاور امام مالک رحم   ۔‘‘ےہجائز    ہی’’ فرماای  ےن  ہالل  ہمنذر رحم

  ہابن حجر رحم  ، حافظےہی منقول  ہی  ےقدمی قول س  ےک   ہالل  ہامام شافعی رحم
دونوں س  ےن  ہالل ان  قول کو  الباری’’ ےاس  نقل کیا   ‘‘فتح  خباری   ےہ۔ میں  امام 
تی  ڑھآیت پ  ہاگر و’’ ہ ک  ےہروایت ذکر کی   ‘‘معلق’’ ےمی خنعی س ہامام ابرا   ےن
  ۔‘‘ےہیں  ہتو کوئی حرج ن ےہ

 میں فرماای ‘‘فتاوى جمموعة ابن قاسم’’ ےن   ہالل  ہرحم  ہشیخ االسّلم ابن تیمی
میں کوئی حدیث   ےابر  ےک   ےمنع کرن  ےس  ےن ڑھ قرٓان پ  ےک  ہ: حائض   ےہ
:  حدیث  ہاور ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص کی ی   ۔‘‘ےمیں اصل بن سک  ہجو اس مسئل   ےہیں  ہن
 ے حمدثنی ک   ۔‘‘ڑھےپ  ہی نھب  ھکچ  ےخاتون اور جنبی قرٓان اپک س  ہحائض ’’



 

 

 

ک  23 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

خواتنی کو حیض مبارک میں    ہزمان  ے، اور نبی کرمی ملسو هيلع هللا ىلص ک ےہنزدیک ابالتفاق ضعیف   
قراءت حرام  ھٓاات ت قرٓان کی  پر  ان  اگر  نبی کرمی ہا  اس کو  تو  مناز(  وتی )جس طرح 

مننی اسہاور ام  ےضرور بیان کرت  ےلی   ےملسو هيلع هللا ىلص اپنی امت ک ضرور جانتی   ےات املو 
کرام لوگوں میں   ہ( جس کو صحابےہ  ےمسائل س  ےوتیں، اور اس کا تعلق )ایسہ

میں ممانعت نقل   ےاس ابر  ےپ ملسو هيلع هللا ىلص سی آ ھب  ے، جب کسی ایک نےنقل کرت
قراءت کو حرام  ہن تو  علم ک   ےہیں  ہراان جائز نٹھہیں کی  اس  ٓاپ    ہک  ےابوجود 

میں حیض واىل عورتوں کی   ہزمان  ے، ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص ک ےہیں  ہروکا ن  ےاس س  ےملسو هيلع هللا ىلص ن
روکا   ےس  ےن ڑھکو قرٓان پ   ہحائض   ےابوجود جب ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص ن  ےک  ےونہکثرت  

  ۔‘‘ےہیں ہان حرام نڑھپ  کا قرٓان  ہوا حائض ہیں تو معلوم ہن
ضرورت   ہوگا کہان مناسب  ہک  ہبعد ی  ےک  ےِل علم کا اختّلف جاننہا

 ہخاتون معلام   ہطور پر حائض   ے، مثال کڑھےپ  ہقرٓاِن اپک ن  ہبغری حائض   ےک
وقت   ےای امتحان ک  ےہتی  ڑکی ضرورت پ  ےاپنی طالبات کو تلقنی کرن  ےاس  ےہ
 ۔ یںہامور  ےدوسر ےای اس جیس ےہکر لیتی   ڑھطالبات کا امتحان پ ہمعلام

یں اور اس ہحرام    ےعورت پر فرض اور نفل روز  ہ: حائض   ہدوسرا حکم : روز
لیکن فرض روزوں کی قضا اس پر   ےوں گہیں  ہ( صحیح نے)روز  ےکی طرف س

میں ہ: ’’ ہک  ےہا کی حدیث  ہعن  ہرضی الل  ہحضرت عائش  ہوگی جیساکہواجب  
ٓاات تو   ا اور مناز کی قضا کا حکم ھم دای جاات تکی قضا کا حک  ے میں روزہحیض 

 ہ۔ متفق علي  ۔‘‘اھیں دای جاات تہن
 ےوجائہابطل    ہاور جب عورت کو حالِت صوم میں حیض آگیا تو اس کا روز 

ا تو اس دن  ھفرض ت  ہ، اگر روزےحیض ٓائ  ےلہپ  ھکچ  ےغروب س  ےہگا چا
 ۔ےہپر واجب  ہکی قضاحائض 



 

 

 

ک  24 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

منتقل    ےحیض ک  ےلہپ  ےعورت غروِب مشس س  ہک  ہی ابت یہاور ر 
تو اس   ےہوات  ہبعد خارج    ےلیکن حیض غروِب مشس ک  ےہکو حمسوس کرتی    ےونہ

وگا  ہیں  ہابطل ن  ہمطابق روز  ےاور صحیح قول ک  ےہمکمل    ہصورت میں اس کا روز
جب   ہک  ےاس لی   ہ، اور یےہیں  ہجس کا کوئی حکم ن  ےہخون اندر    ہکیوں ک

تی ھچیز دیک  ہگیا جو خواب میں و  متعلق سوال کیا  ےایسی عورت ک  ےٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص س
اں جب  ہ: ’’ فرماای  ے؟ تو ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص ن ےہکیا اس پر غسل    ےہ ات  ھجو مرد دیک  ےہ
 ے ک   ےنھدیک ‘‘منی’’ ے تو اس حدیث میں ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص ن   ۔ ‘‘گی  ھےتری دیک  ہو

حکم کو    ھسات  ےک  ےونہمنتقل    ےک ‘‘منی’’ ےہحکم کو معلق کیا    ھسات
وں  ہی اس وقت اثبت  ھاحکام ب  ےس ک ا  ےہ، اسی طرح حیض  ےہیں کیا  ہمعلق ن

 ۔ وگاہمنتقل  ہجب ی ہک  ہگا ن  ےائی دھوا دکہر خارج ہاب ہجب ی ےگ
یں ہدرست ن  ہتو اس دن کا روز  ےہ  ہوقت عورت حائض   ےاگر طلوِع فجر ک

 ے۔ وجائہی دیر بعد اپک ڑوھت ےطلوِع فجر ک ےہوگا چاہ
 ہ و اور روز ہاپک    ےحیض س  ےلہی دیر پڑوھت  ےفجر س  ہاور جب و

ی غسل کیوں  ہ بعد  ےطلوع فجر ک ہ و ےہوگا چاہصحیح  ہتو اس کا روز  ےل ھرک
کی نیت کرات   ےجو حالِت جنابت میں روز   ےہاس کی مثال اس جنبی کی    ےکر  ہن
فجر ک   ےہ طلوِع  غسل کرات    ےاور  روز  ےہبعد   ہجیساک  ۔و گاہصحیح    ہاس کا 
الل  ہعائش  ہسید فرماتی    ےہا کی حدیث  ہعن  ہرضی  ٓاپ  ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص حالِت  ’’: یںہ: 

 متفق   ھے۔ت  ے تھرک  ہر ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص روزھپ  ےبغری احتّلم ک  ےجنابت میں صبح کرت
 ۔ ہعلی

فرض   ہکا طواف،خوا  ہکا طواف : عورت پر بیت الل  ہبیت الل   تیسرا حکم :
وگا، نبی کرمی ملسو هيلع هللا ىلص  ہیں  ہصحیح ن  ےاور اس کی طرف س  ےہو ای نفل حرام  ہطواف  

جس  : ’’اھکو جب ان کو حیض آگیا ت  ہعائش  ہسید  ےس  ہفرمان کی وج  ےک



 

 

 

ک  25 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

اپک   ہک  ےاس ک  ےی کرو، سوائہ  ےی ایسھمت ب  ےہ طرح ایک عام حاجی کرات   
  ۔‘‘کران  ہکا طواف ن  ہت اللتک بی ےونہ

اور منی   ہکی سعی کران، مزدلف  ہصفا اور مرو  مثّلً افعال    ےدوسر  ےہاور ابقی ر
  ہ حج اور عمر  ہعّلو  ےران اور رات گزاران، مجرات کو کنکرایں ماران اور اس ک ٹھہمیں  
حالِت ’’ یں، اور اسی بناپر اگر خاتونہیں ہپر حرام ن ہمناسک حائض  ےدوسر  ےک
ا بعد ای سعی ک  ےطواف ک  ےر اسھپ  ےہں طواف کرتی  می ‘‘رہط ََ دوران    ےفوَر

 ےہ۔یں ہتو اس میں کوئی حرج ن ےحیض ٓاجائ
عمرھچوت اور  حج  خاتون  : جب  سقوط  وداع کا  طواِف   : حکم   ے ک  ہا 

مکمل کر اپن  ےمناسک  نکلن  ےعّلق  ےاور  طرف   ے اس   ےلہپ  ےس  ےکی 
عورت   ہتو و  ےہتک جاری ر  ےنکلن  ےس  ہمک  ےاور حیض اس ک   ےحیض ٓاجائ 

ما کی ہعن  ہگى، جس طرح سیدان ابن عباس رضی الل  ےبغری جائ  ےطواِف وداع کئ
د ہ ان کا آخری ع  ہلوگوں کو حکم دای گیا ک: ’’ ہیں کہ  ےتہک  ہو  ےہحدیث  
الل متفق ]  ۔‘‘ےہاس میں ختفیف    ےلی  ےک  ہو مگر حائض ہ  ھسات  ےک   ہبیت 

 ۔ [ ہعلی
اپس آکر   ےک  ےدرواز  ےک  خاتون کا مسجِد حرام  ہوقت حائض   ےوداع ک

ن مستحب  س  ہی    ہکیوں ک  ےہیں  ہدعا کران  ملسو هيلع هللا ىلص  ن  ےنبی کرمی    ےہ یں  ہوارد 
وارد   ےجو ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص س  ہ، بلکےہی گئی  ھعبادات کی بنیاد منقول پر رک  ہحاالنک

  ہقص   ےا کہعن  ہرضی الل  ہصفی  ہسید  ےہ۔خّلف کا تقاضا کرات    ےاس ک  ہو  ےہ
 ہیں تو رسول اللھوگئی تہ  ہئض بعد حا  ےک  ہطواِف افاض  ہجب و  ہک  ےہمیں  
 ۔ ہمتفق علی  ۔‘‘ےیہکوچ کران چا  ےاب اس: ’’ اھیں فرماای تھان  ےملسو هيلع هللا ىلص ن

کی طرف    ےدرواز  ےان کو مسجِد حرام ک  ےتو اس حدیث میں ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص ن
اگر یہحاضری کا حکم ن اور  دای  بیان ہمسنون    ہیں  اس کو ضرور  ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص  تو  وات 



 

 

 

ک  26 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

پر   ہحائض   ہتو ی   ہطواف کا مسئل  ےک  ہا حج اور عمرہ: ابقی ر   ٹنو   ے۔کرت 
 ےطواف کر   ہگی تو و  ےوجائہاپک    ےحیض س  ہجب و  ہبلک  ےہیں  ہساقط ن

 ۔ گی
  ےہران حرام  ٹھہکا مسجد میں    ہران : حائض ٹھہاپنچواں حکم : مسجد میں  

 ہرضی الل   ہام عطی  ہسید    ہکیوں ک،  ےہ ران حرام  ٹھہی  ھمیں ب  ہعید گا  ہحتی ک
دو  : ’’ ھےت  ےہسنا ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص فرما ر   ےرسول ملسو هيلع هللا ىلص س  ےوں نھان  ےہا کی حدیث  ہعن
پردہشیز اور حائض   ہ،  عید گا   ہنشنی  او   ہخواتنی  نکلیں  خواتنی   ہر حائض کی طرف 

 ۔ ہمتفق علی  ۔‘‘یںہلک رھالگ ت ےس   ہعید گا
 ےمجاع کر  ےاپنی بیوی س  ہ و  ہ ک  ےہا حکم : مجاع : خاوند پر حرام  ھٹچ

   ہ کیوں ک ،  ےخاوند کو اس کا موقع د  ےاپن  ہو   ہک  ےہی حرام  ھاور عورت پر ب
 ےمیں سوال کرت  ےابر  ے حیض ک  ےٓاپ )ملسو هيلع هللا ىلص( س  ہ و: ’’ ےہ تعالٰی کا فرمان    ہالل
و جب تک ہالگ ر  ےحالِت حیض میں عورتوں س   ےہگندگی    ہ و  ہدو ک  ہہیں، کہ
 [ آیت میں وارد لفظ222البقرة:]  ۔‘‘قریب مت جاو    ےو جائیں ان کہ  ہ اپک ن  ہو
اور اسی   ےہ۔( مراد  ہ)شرمگا  ہاور حیض کی جگ  ہحیض کا زمان  ےس ‘‘حمیض ’’

 ےکرسکت  ےت سر چیز عور ہ  ہعّلو  ےیعنی مجاع ک: ’’ ےہطرح ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص کا فرمان  
میں   ہکی شرمگا  ہحائض   ہک  ےہاور اسی طرح مسلمانوں کا امجاع  ۔رواه مسلم  ۔‘‘وہ

 ےہ۔وطی کران حرام 
حّلل    ےلی  ےاس ک   ےہات  ھتعالٰی اور یوِم ٓاخرت پر امیان رک  ہجو آدمی الل 

 ہجس کی ممانعت پر الل  ےاس منکر کام کی طرف پیش قدمی کر  ہو  ہک  ےہیں  ہن
داللت کرات  تعالٰی کی کتاب،   امجاع  مسلمانوں کا  اور  سنت  ملسو هيلع هللا ىلص کی  اگر    ےہرسول 

تعالٰی   ہالل  ےوں ن ھوگا جنہلوگوں میں مشار    ےایس  ہوگا وہکوئی اس فعل کا مرتکب  
 ےن  ہالل  ہ امام نووی رحم  ۔ امجاع کی خمالفت کی  ےرسول اور مومنوں ک  ےاور اس ک



 

 

 

ک  27 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

 ےن   ہالل  ہرحمامام شافعی  ’’ ہک  ےہا  ھمیں لک  374ص:    2ج   ‘‘شرح املهذاب’’ 
ن  ےہفرماای   بیوی س  ے: جس  میں  و  ےحیض کی حالت  کا   ہگنا  ہکبری  ہمجاع کیا 

 ےس  ہحائض   ےجس ن: ’’ ےہا  ہ ک  ےم نہاصحاب وغری   ےمار ہ   ۔‘‘ واہمرتکب  
 ھا  ۔‘‘ گا  ےکا حکم لگاای جائ  ےونہکافر   ےوطی کران حّلل قرار دای اس ک

یں جو اس  ہ  ےگئ  ےامور مباح کی  ےایس  ےلی  ےمرد ک  ہعّلو  ےمجاع ک
ش مثال کہکی  سکیں  پورا کر  بغلگری    ےوت کو  وکنار کران،  بوس  پر  اور  ہطور  وان 
وقت   ےمباشرت کرت  ہک  ےہ  ہتر یہلیکن ب  ہجسم مّلان وغری  ہعّلو  ےک  ہشرمگا
ی رض  ہعائش  ہسید  ہ، کیوں کےل  ھ ا رکڑتک اوپر کپ  ےن ھٹلیکر گ  ےانف س

تو میں   ےحکم دیت  ھےوسلم مج  ہعلی  ہنىب صلى الل ’’ : ےہا کی حدیث  ہعن  ہالل
اور میں حالِت حیض    ےاپنا جسم مّلت  ھسات  ےر ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص مریھکس لیىت پ  ٹلنگو
 ۔ ہمتفق علی  ۔‘‘یھوتی ت ہمیں 

عورت کو حالِت حیض میں طّلق دینا خاوند   ہساتواں حکم : طّلق : حائض 
و  ہک  ےنبی! )اپنی امت س  ےا: ’’ ےہتعالٰی کا فرمان    ہالل    ہکیوں ک،  ےہ پر حرام  

عدت شروع   ہو تو اس طرح طّلق دو کہ( جب مت اپنی بیوی کو طّلق دینا چاہک
وقت    ےطّلق ک  ہو  ہ[ یعنی ایسی حالت میں طّلق دو ک 1الطّلق:]  ۔‘‘ کرسکیں

جب خاوند اپنی بیوی   ےہوسکتا  ہاس وقت    ہو اور یہی  ہمعلوم عدت کا آغاز کر ر
کی حالت میں طّلق   ‘‘رہط’’ ےای بغری مجاع کی  ےکو محل کی حالت میں طّلق د

عدت کا   ہگی تو و  ےحالِت حیض میں طّلق دی جائ  ےجب اس    ہکیوں ک،  ےد
عدت   ہطّلق دی گئی و  ےحیض جس میں اس  ہ و  ہگی،ابیں طور ک  ےیں کرہآغاز ن
ن جائہمشار  مجاع ک  ےیں کی  جب  اور  ط  ےگی،  حالِت  طّلہبعد  میں  دی ر  ق 
وگی ہیں  ہمعلوم ن  ےہی  ہ آغاز کر ر  ہعدت جس کا و  ہگی تو اس وقت و  ےجائ

و  ےہوئی  ہ  ہحامل  ےاس مجاع س  ہٓاایو  ہک  ےہیں  ہمعلوم ن   ہی    ہکیوں ک  ہ تو 



 

 

 

ک  28 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

، جب  ےوئی تو حیض کی عدت گزارہیں  ہن  ہ، ای حاملےوضع محل کی عدت گزار 
نوعیت ک ن  ےابر  ےعدت کی  یقنی حاصل  رہیں  ہمیں  توہا  ہو  واضح    ہمعامل  و 

 ےہ۔ تک خاوند پر طّلق دینا حرام  ےوجانہ
 ہآیت اور اس حدیث کی وج  ہکو طّلق دینا سابق  ہحالِت حیض میں حائض 

ما ہعن ہبن عمر رضی الل ہمیں عبد الل ‘‘ما ہخباری و مسلم وغری’’ جو  ےہحرام  ےس
 اپنی بیوی کو طّلق دی   ےما نہعن  ہبن عمر رضی الل  ہعبد الل  ہک  ےہاثبت    ےس

متعلق نبی  ےاس ک ےا نہعن ہی عمر فاروق رضی اللھحالِت حیض میں ت ہاور و
حکم دو   ےاس: ’’ اور فرماای  ےوئہ کیا تو اس پر رسول ملسو هيلع هللا ىلص انراض    ہکرمی ملسو هيلع هللا ىلص کو آگا

اں تک ہی  ھےرک  ےاس حالت میں روک  ےر اسھپ  ےرجوع کر  ےاس س  ہو  ہک
ر ر اگھپ  ےوجائہر اپک  ھپ  ےوجائہ  ہر حائض ھپ  ےوجائہاپک    ہ و  ہک
 ہ و  ہی  ےطّلق د  ےلہپ  ےای مجاع س  ھےاپس رک  ےبعد اپن  ےتو اس ک  ےہچا

کا حکم دای   ےعورتوں کو طّلق دین  ےن  ہکر الل  ھجس کو ملحوظ رک  ےہ عدت  
گار    ہگنا  ہدی تو و  ےاپنی بیوی کو حالِت حیض میں طّلق د  ےاگر آدمی ن   ۔‘‘ےہ
اور عورت کو اپنی عصمت   ےکر  ہتوب  ےتعالٰی س  ہالل  ہک  ےہوگا اور اس پر الزم  ہ

 ےون ہجو شرعی    ےاس کو ایسی طّلق د  ہ و  ہ، اتکےائٹ)حرم( کی طرف واپس لو 
ی موافق ھب  ےحکم ک  ےرسول ملسو هيلع هللا ىلص ک  ےاور اس ک  ہالل  ھسات  ھسات   ےک
اس   ہو  ہاں تک کہی  ےدڑوھچ  ےبعد اس   ےک   ےانٹو، عصمت کی طرف لو ہ

ی ر دوسر ھی پھجس میں اس کو طّلق دی گئی ت  ےوجائہاپک    ےحیض س
  ےہ ان چاھاپس رک  ےوگی تو اگر خاوند اپنہاپک    ہر جب وھو پ ہ  ہحائض   ہمرتب
تنی مسائل حالِت   ے۔د  ےطّلق د   ےل ہپ  ےتو مجاع س  ےہاور اگر چا  ےل  ھرک

 ۔ یںہمستثنٰی  ےحیض میں طّلق کی حترمی س



 

 

 

ک  29 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

قبل طّلق : جب طّلق عورت   ے: خلوت نشینی ای مجاع س  ہال مسئل ہپ 
و تو اس وقت حالِت حیض ہ ےلہپ ےای مجاع س ےخلوت نشینی اختیار کرن ےس

اس وقت اس خاتون پر کوئی    ہ ، کیوں کےہیں  ہمیں کوئی حرج ن   ےمیں طّلق دین
اس فرمان کی   ےتعالٰی ک ہوگا اللہ  ہ، پس اس کا طّلق دینا خمالف نےہیں ہعدت ن

نَّ : ))  ےس  ہوج دَّتِّهِّ عدت   ہ تو اس طرح طّلق دو ک’’  [1(( ]الطّلق: فََطلِّّقُوُهنَّ لِّعِّ
  ۔‘‘شروع کرسکیں

: حالِت محل میں حیض : جب حالِت محل میں خاتون کو حیض   ہ دوسرا مسئل
  ھےاس کا سبب بیان پیچ  ےہیں  ہمیں کوئی حرج ن  ےی طّلق دینھو تو اس وقت بہ

 -(ےہعدت وضع محل   ہ)ک ےہ۔گزر چکا 
 ے و : جب طّلق کسی عوض کہ  ےبدل  ے: طّلق عوض ک  ہ تیسرا مسئل

یں ہمیں کوئی حرج ن  ےی حالِت حیض میں طّلق دینھوقت ب  و تو اسہ  ےبدل
 ےہ۔

و تو اس ہدرمیان کوئی انچاکی، چپقلش اور برا میل جول    ےمیاں بیوی ک  مثّلً 
ل عوض  خاوند  اس  ےوقت  د  ےکر  ی  ےد  ےطّلق  جائز  ھب  ہتو   ہاگرچ  ےہ ی 

ما کی ہعن  ہابن عباس رضی الل   ہجیساک  ۔وہ  ہ ی کیوں نہعورت حالِت حیض میں  
 ے کی بیوی نبی کرمی ملسو هيلع هللا ىلص ک  ہعن  ہاثبت بن قیس بن مشاس رضی الل  ہ: ک  ےہ  حدیث

دین اور اخّلق   ےرسول ملسو هيلع هللا ىلص میں اس ک  ےک  ہالل  ےا’’:ےہتی  ہاور ک  ےہ اپس آتی  
میں کفر کا خوف    ھےتی مگر مجھیں رکہپر کوئی حرف ن ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص     ۔‘‘ےہ اسّلم 

جی ’ : رض کیاع  ےوں نھان  ۔‘‘و؟ہا واپس کر سکتی  ھجو ابغ دای ت: ’’ فرماای  ےن
   ۔‘‘دو  ےایک طّلق د  ےابغ قبول کر لو اور اس: ’’ فرماای  ےر ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص ن ھپ  ۔‘‘اںہ

ن  ےاس ن   ےہ۔روایت کیا    ےامام خباری  ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص  میں  اس حدیث  یں ہن  ہی  ےتو 
 ہ ی  ہی کھب   ےی؟ اور دوسرا اس لیھی ای اپک تھت  ہحائض   ہو  ہا کھپوچ



 

 

 

ک  30 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

وقت   ےتو ضرورت ک  ےہ  ےس  ہکی وج  ےدین  ہفدی  ےطّلق عورت کی طرف س 
 ےہ۔جائز  ہو یہی  ھجس حالت میں ب

ط م میں حالِت حیض میں خلع    7ج    52ص:   ‘‘املغنی’’ ےن  ہابن قدام  ہعّلم
حیض میں طّلق      ہکیوں ک:    ےہفرماای    ےوئہ  ےجواز کی علت بیان کرت  ےک
پر   ‘‘ضرر’’ روکنا اس  ےس بنا   ہجو خاتون کو ملبی عدت کی وج  ےہ)تکلیف( کی 
جو    ےہ  ےلی  ےک  ےکو دور کرن ‘‘ضرر’’ اس ‘‘خلع’’ اور   ےہ ات  و ہالحق    ےس

سکون    ےب  ھسات  ےاور مبغوض شخص ک  ہنزدیک انپسندید  ےخاتون کو اس ک
 ہی زایدھب  ےملبی عدت س  ہ، اور ی  ےہوات  ہالحق    ےس  ہکی وج  قیام ومعاشرت

  ےہدور کران جائز    ھسات  ےاس کو ادنی ک  ےہجو اعٰلی    ےتو ان میں س  ےہمضر  
اس لی اور  ن  ےی  ملسو هيلع هللا ىلص  ن  ےکرن ‘‘خلع’’ ےنبی کرمی  درایفت  حالت  یں ہوالی کی 
 ۔وئی(ہکی ابت ختم   ہ)ابن قدام  ۔‘‘کی

عقد نکاح کی تو اس    ھسات  ےی ابت حالِت حیض میں عورت ک ہاور ابقی ر
ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص سےہاصل حلت    ہکیوں ک   ےہیں  ہمیں کوئی حرج ن اور  نکاح   ے،  عقِد 

کن حالِت حیض میں خاوند کو عورت پر  ، لیےہیں  ہمنع کی کوئی دلیل اثبت ن ےک
بچا    ےس  ےوطی کرن  ے گا اگر اس س  ےا جائھمیں دیک  ےابر  ےک  ے داخل کرن

جب تک   ےجائ  ہاپس اس وقت تک ن  ےاس ک  ہو  ہیں ورنہتو کوئی حرج ن  ےہر
کا   ےونہانجائز کام میں واقع    ےاس ک  ہکیونک  ےوجائہ  ہاپک ن  ےحیض س  ہو

 ےہ۔ ہاندیش
عدت کا اعتبار : جب آدمی اپنی بیوی کو مجاع اور   واں حکم : طّلق کی ٹھآ 

تنی حیض   ہو  ہک  ےہتو اس خاتون پر واجب    ےہبعد طّلق دیتا    ےک  ہخلوِت صحیح
تعالٰی   ہالل  ہ، کیوں کےہیں  ہن  ہحامل  ےہ  ہخاتون حائض   ہاگر و  ےمکمل عدت گزار

 ۔ ‘‘ یںھرک  ےٓاپ کو تنی حیض تک روک  ےاور طّلق والی عورتیں اپن: ’’ ےہکا فرمان  



 

 

 

ک  31 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

مبارک228البقرة:]  آیِت  )  ہ[  قُُروء  میں  تنی حیض    ے( سثاَلثَةَ  و  ےہ۔مراد   ہاگر 
، ےوجائ ہای کم    ےوجائہعدت ملبی    ےہچا  ےہتو اس کی عدت وضع محل    ےہ  ہحامل

فرمان    ہالل    ہکیوں ک ’’ ےہتعالٰی کا  عورتوں کی عدت وضع محل  :  والی  اور محل 
عورت  4الطّلق:]  ۔‘‘ےہ اگر  اور  س[  خواتنی  والی   ے جیس  ےہیں  ہن  ےحیض 
 ے اپڑھب  ے خاتون جس  ہیں ٓاای اور وہی تک حیض نھاب  ے ی بچی جسٹوھچ

دانی   ہاس کی بچ  ےو جس سہوگیا  ہحیض ٓاان بند    ےس  ہآپریشن کی وج   ےای ایس
و ہ  ہی نہکی امید    ےٓان   ےحیض ک  ےجس  ہعّلو  ےو ای اس کہو چکی  ہختم  

اری عورتوں ھمت ” : ےہتعالٰی کا فرمان    ہالل  ہ، جیساکےہ  ےین ہتو ان کی عدت تنی م 
و تو ان کی ہ  ہیں شبھ وں اگر متہو گئی  ہانامید    ےجو عورتیں حیض س  ےمیں س

 “۔وہوا  ہ  ہی ن ہیں حیض آان شروع  ھی جنھاور ان کی ب   ےہ  ےینہ عدت تنی م
لیکن اس کا حیض کسی معلوم   ےہ   ے[ اور اگر خاتون حیض والی خواتنی س 4]الطّلق:

عورت عدت   ہاور رضاعت تو ی ‘‘مرض’’ ےو جیسہوگیا  ہمرتفع    ےس  ہسبب کی وج 
  ٹ حیض لو  ہاں تک کہی  ےوجائہ  ہی کیوں نہمدت ملبی    ہگی اگرچ   ےہمیں ابقی ر 

یں ہاور حیض ن  ےوجائہ گی، اگر سبب ختم    ے حیض کی عدت گزار  ہ تو و  ےٓائ
بیماری س  ہاس طرح ک  ہٓاای، و انت   ےوجائ ہتندرست    ےخاتون   اہای رضاعت کی 
 ے وجانہختم    ےخاتون سبب ک  ہتو و  ےہی حیض مرتفع  ھاور اب  ےنچ جائہکو پ
اور ی  ےایک سال مکمل عدت گزار  ےس   ہکی وج جو   ےہی صحیح قول  ہگی، 

اور حیض واپس    ےوجائہجب سبب زائل    ہکیوں ک  ےہ۔مطابق    ےک  ہقواعِد شرعی 
 جس کا حیض بغری کسی معلوم سبب  ہگی ک   ےوجائہ  ےعورت ایس  ہتو وےٓائ  ہن
احتیاطی   ہگی نو ما  ےایک سال مکمل عدت گزار  ہگا تو و  ے وجائہمرتفع    ےک

 ے عدت ک  ہاور تنی ما  ےہ وات  ہ  ہاکثر محل نو ما  ہکیوں ک  ےلی  ےطور پر محل ک
 ے۔ لی



 

 

 

ک  32 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

ر  نکاح ک  ہک  ہی ابت یہاور  عقِد  جمامعت س  ےجب طّلق  اور   ےبعد 
  ہ کی اور ن، اایِم حیض  ےہیں  ہو تو اس میں مطلق طور پر کوئی عدت نہ  ےلہپ

دوسری ن  ہالل  ہکیوں ک  ۔کوئی  مومن   ےا ” : ےہفرماای    ےتعالٰی  مت  مومنو! جب 
دو تو ان   ےی طّلق د ہ  ےلہپ  ےس  ےلگان  ھاتہر  ھنکاح کرو پ  ےعورتوں س

 ۔ [ ۴۹]االحزاب:   ] “۔‘‘مت مشار کرو ےیں جسہارا کوئی حق عدت کا نہپر مت
س محل  رحم کو  یعنی  رحم،  استرباء   : حکم  اس کی خالی    ےنواں  اور  کران 

وقت   اس  رحم’’ یھجب کب  ےہوتی  ہضرورت  حکم کی ضرورت   ےک ‘‘استرباء 
 : یںہچند مسائل  ےاور اس ک ےہتی ڑپ

کر   ڑو ھعورت چ  ھے پیچ  ے: جب کوئی شخص اپن  ےہ ہایک ی  ےان میں س
تو اس کا خاوند   ےہوگا، اور عورت خاوند والی  ہتو اس کا وارت عورت کا محل    ےمر

یں ٓاات ای  ہحیض ن  ےاس  ہگا جب تک ک  ےیں کرہوطی ن  ےاس وقت تک اس س
وارث   ےم اس کہتو    ےہوجاات  ہاور اگر محل واضح    ےہ وات  ہیں  ہر نہاس کا محل ظا

 ےاپئ  ےوقت محل ک  ےوارث کی موت ک  ےم نہ  ےکریں گ  ہکا فیصل  ےونہ
تو    ےوجائہ   ہخاتون حائض   ہاور اگر و  ےہکیا    ہفیصل  ہی  ےس  ہکی وج  ےجان
 ے حیض ٓان   ےم نہ  ہفیصل  ہی  ےکریں گ  ہکا فیصل  ےونہ   ہن  وارث  ےم اس کہ
 ےہ۔ کیا   ے س ہکی وج  ےونہخالی  ےک ‘‘رحم’’ ےس

حیض   ہجب و  ہک   ےہعورت پر واجب    ہدسواں حکم : وجوب غسل : حائض 
، جس طرح  ے غسل کر  ےلی  ےارت کہمتام بدن کی ط  ہتو و  ےوجائہاپک    ےس

جب حیض  ’’ ۔اھفرماای تا کو  ہعن  ہبنت ابی حبیش رضی الل  ہ فاطم  ےٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص ن
   ۔‘‘تو غسل کرو اور مناز ادا کرو  ےوجائ ہدو اور جب ختم    ڑوھتو مناز چ  ےٓاجائ
 ےہ۔ روایت کیا  ےامام خباری ن ےاس



 

 

 

ک  33 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

عورت اپنا متام بدن   ہک  ےہ  ہی  ہ و  ےہغسل میں کم از کم جو چیز واجب   
ترین  ہب   ےاور غسل کی سب س  ےوئھی دھب  ہہت  ہابلوں ک  ہاں تک کہی

امساء بنت   ےجب ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص س  ےہ۔حدیث میں اثبت    ےجو ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص س  ےہ  ہصورت و
 ے میں سوال کیا تو ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص ن  ےابر  ےغسِل حیض ک  ےا نہعن  ہشکل رضی الل

 ےارت حاصل کرہاور ط  ےکوئی ایک اپنی اور بریی کی پتیاں ل  ےمت میں س: ’’ فرماای
ی طرح سر ھاور اچ  ےالڈر سر پر اپنی  ھپ  ےارت حاصل کرہی طرح طھاور اچ

ر سر پر اپنی ھپ  ےنچائہ وں تک اپنی پڑسر کی ج  ےاپن  ہاں تک کہی   ےمل
ارت ہط  ےاس س  ےوئی روئی لہگوئی  ھر کستوری کی خوشبوں میں بھپ  ےالڈ

 ے کیس  ےفرماای : اس روئی س   ےا ن ہعن  ہحضرت امساء رضی الل   ۔‘‘ےحاصل کر
ی رض  ہعائش  ہتو سید ‘‘ہ سبحان الل: ’’ فرماای  ےارت حاصل کروں؟ ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص نہط
( اس روئی کو استعمال ہاثرات )کی جگ  ےخون ک’’ !اہیں کھان  ےا نہعن  ہالل
 ۔ [مسلم  رواه]۔‘‘کرلو

واجب نھابل ک  ےاور سر ک جب ابل مضبوطی   ہک  ہِاال ی  ےہیں  ہولنا 
اور یہ  ےوئہ  ھے ابند  ےس ابلوں کی ج  ہو کہ  ہخدش  ہوں  یں ہوں تک نڑاپنی 
وں  ھان  ےہا کی حدیث  ہعن  ہرضی الل  ہام سلم  ہ صحیح مسلم میں سید  ۔گا   ےنچہپ
س  ےن ان  ےنبی کرمی ملسو هيلع هللا ىلص  نھسوال کیا،  ’’ہک  ےوں  اپنا:  ابل    ےسر ک  ےمیں 

سمضب وجہتی  ھابند  ےوطی  جنابت کی  غسِل  میں  دوں؟  ھک   ےس  ہوں، کیا  ول 
:  فرماای  ے؟ تو ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص ن ےس  ہحیض اور جنابت کی وج   ےہاور ایک روایت میں  

اوپر   ےر اپنھ الو پڈسر میں تنی چلو اپنی    ےاپن  ہک  ےہی کافی  ہیں مت کو اتنا  ہن’’
 ۔‘‘ارت حاصل کروہاو  اور طہاپنی ب

حائض  جب  منا  ہاور  س  ےوقت ک  ےز ک عورت  حیض  اپک    ےدوران 
پر جلدی غسل کران واجب    ےوجائہ ادائیگی   ہو  ہاتک  ےہ تو اس  مناز کی  بروقت 



 

 

 

ک  34 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

 ے ای اس ک   ےہ اپس اپنی    ےی اور اس کھعورت سفر میں ت  ہ، اگر وےکرسک 
 ےاپنی اس  ےہبیمار    ہای و  ےہرتی  ڈ  ےاستعمال س  ےلیکن اپنی ک  ےہاپس اپنی تو  
دیتا   و  ےہتکلیف  ی  ےتیمام کر  ےبدل  ےغسل ک   ہ تو  ختم ہگی  مانع  تک  اں 

 ۔ گی  ےغسل کر ہتو و ےوجائہ
 ہ یں اور وہوجاتی  ہاپک    ےدوران حیض س  ےوقت ک  ےبعض خواتنی مناز ک

خر کردیتی    ےدوسر  ے لی  ےیں اس وقت اس کہتی  ہیں اور کہوقت تک غسل مو 
ر  ی کوئی عذہ  ہ اور ن  ےہیں  ہکوئی دلیل ن  ہ،لیکن ی  ےہارت کران انممکن  ہمکمل ط

کم واجب پر اکتفا   ےغسل میں کم س  ہ ک  ےہممکن    ےلی  ےاس ک    ہکیوں ک،  ےہ
ادا کر  ےکر مناز  بروقت  اس  ےاور  تو وہکافی وقت حاصل    ےاور جب  کامل   ہوگا 
 ۔گی  ےارت حاصل کرہط

+ 
  



 

 

 

ک  35 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

 احکام ےاور اس ک ہاپنچویں فصل : استحاض 
اور  ےہان ہیں جو عورت کو برابر جارى رہ ےتہاس خون کو ک : ہاستحاض

میں ایک ای    ےینہم  ےہی خون رک جاات  ھی کبھای کب  ےہوات  ہیں  ہ ى نہختم  
 ۔ دو دن

ی بند ھی ب ھلی حالت کی دلیل )جس حالت میں عورت کو خون کبہپ
سیدہیں  ہن الل  ہعائش  ہوات( جو  اثبت    ےا سہعن  ہرضی  میں  خباری  ،  ےہ صحیح 

ا ہعن  ہبنت ابی حبیش رضی الل  ہفاطم: ’’ یںہا فرماتی  ہعن  ہ رضی الل  ہش عائ  ہسید
اور    ۔‘‘وتیہیں  ہرسول ملسو هيلع هللا ىلص میں اپک ن  ےک  ہالل  ےا: ’’ اہک   ےرسول ملسو هيلع هللا ىلص س  ےن

   ۔‘‘وتیہیں ہمیں اپک ن ےہکا خون ٓاات   ہاستحاض ھےمج: ’’ ےہایک روایت میں 
اات وجہخون بند    ےلی  ےی مدت کڑوھدوسری حالت کی دلیل )جس میں ت

  ے ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص ک   ہجب و  ہک  ےہا کی حدیث  ہعن  ہبنت جحش رضی الل  ۃ( محنےہ
کا خون کثرت    ہاستحاض  ھےرسول ملسو هيلع هللا ىلص مج  ےک  ہالل  ےا: ’’ اہاپس آئیں اور آکر ک

اس حدیث کو امام امحد بن حنبل، امام ابو داود اور امام   ۔احلدیث]  ۔‘‘ےہ ٓاات    ےس
اور   ےہ ا  ہصحیح ک  ےاس  ےاور امام ترمذی ن  ےہروایت کیا    ےن  ہم اللہ ترمذی رحم

اس کی   ےاس کی تصحیح اور امام خباری س  ےس   ہالل  ہامام امحد رحم  ے وں نھان
 ۔[ےہحتسنی منقول 

 : احوال  ےک  ہمستحاض
 : یںہ( کی تنی حالتیں ےہٓاات  ہض)جس کو استحا ہمستحاض

و، اس  ہواری معلوم  ہعورت کی ما  ےلہپ  ےس  ہلی حالت : استحاضہپ
اپن عورت  لو  ہگزشت   ےمیں  طرف  مدت کی  حیض کی  اس ک   ٹےمعلوم  اور   ےگی 



 

 

 

ک  36 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

کا خون   ہاستحاض  ہعّلو  ےاور ابقی اس ک  ےوں گہاحکام اثبت    ےحیض ک  ےلی 
 ے۔وں گہ احکام اثبت ےک  ہاستحاض ےلی ےوگا اور اس کہ

  ےہدن حیض ٓاات    ھشروع میں چ  ےک  ےین ہر مہ  ےمثال : ایک عورت جس 
 ھسات  ےاستمرار ک  ےخون اس   ہوا اور و ہکا خون طاری    ہر اس پر استحاضھپ

وں  ہ  ےحیض ک  ےدن اس ک  ھچ  ےشروع ک  ےک  ہینہر م ہتو    ےہات  ہجاری ر
 ہرضی الل  ہعائش  ہسید  ہ، جیساکےوں گ ہ  ےک  ہاور ابقی )اایم( استحاض  ےگ
الل  ہفاطم  ہک   ےہا کی حدیث  ہعن اہک   ےا نہعن  ہبنت حبیش رضی   ہالل   ےا : 
تی، تو کیا میں ہ یں رہمیں اپک ن  ےہکا خون آات    ہاستحاض  ھےرسول ملسو هيلع هللا ىلص مج  ےک

، لیکن جن  ےہایک رگ کا خون    ہیں، یہن: ’’فرماای  ےدوں؟آپ ملسو هيلع هللا ىلص ن  ڑوھمناز چ
ر غسل کر ھدو پ ڑوھبقدر مناز چ  ےان اایم ک  ےہاایم میں مت کو حیض کا خون ٓاات 

 ہک   ےہاور صحیح مسلم میں    ےہ۔روایت کیا    ےخباری ن   ےاس  ‘‘مناز ادا کرو،  ےک
الل   ہام حبیب  ےٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص ن  ’’ فرماای  ےا سہعن  ہبنت جحش رضی  دن مت    ےاتن: 

ر غسل کرو اور ھا پھات تھرک  ےارا حیض روکھدن مت کو مت  ےو جنتہری رٹھہ
  ےہعورت جس کا حیض معلوم    ہسی مستحاضاس حدیث کی بنا پر ای   ۔‘‘ مناز ادا کرو

گی اور   ےر غسل کر ھگی، پ  ےہر   ےبقدر رک  ےدنوں ک  ےحیض ک  ےاپن  ہو
 ۔ گی  ےیں کرہن ہ( خون کی پرواےک   ہ)استحاض ہگی اور اس وقت و  ےمناز ادا کر

عورت کا حیض معلوم    ےلہپ  ےس   ہاستحاض  ہک  ےہ  ہدوسری حالت : ی
خون    ےاس ن  ےجب س  ےکی ابتدا س  ہمعامل  ے عورت اپن  ہاس طرح ک  ہو، وہ  ہن

 ھسات  ےتو ایسی خاتون متییز ک  ےہخون جاری    ےاس  ےاسی وقت س  ےہ ا  ھدیک
چنانچ  ےعمل کر سیا  ہگی  ای گا  ہجو خون  امتیازی ڑھرنگ کا  دار جیسی  بدبو  ای  ا 

احکام اثبت    ےحیض ک  ےلی  ےوگا اور اس کہحیض کا    ہوگا وہاوصاف کا حامل  



 

 

 

ک  37 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

 ےو گا اور اس کہکا    ہاستحاض   ہو گا وہ  ہوعّل  ےاور جو خون اس ک  ےوں گہ 
 ے۔وں گہاحکام اثبت   ےک  ہاستحاض ےلی

اس طرح   مثال  اس کی   : ن  ہک  ےہمثال  مرتبہپ  ےعورت  جو خون    ہلی 
ر  ےاس  ہو  ےہا  ھدیک سیا  ےہات  ہجاری  دن  دس  عورت  خون   ہلیکن  رنگ کا 
خون  ا  ڑھای دس دن گا  ےہتی  ھسرخ رنگ کا خون دیک  ہینہاور ابقی م  ےہتی  ھدیک
 ھ سات  ےای دس دن خون ک  ےہتی  ھپتّل خون دیک  ہینہاور ابقی م  ےہتی  ھدیک

لی مثال میں اس کا  ہیں اپتی تو پہبدبو ن  ہینہاور ابقی م  ےہحیض کی بدبو اپتی  
اور تیسری   ےہ ا خون حیض کا  ڑھاور دوسری مثال میں گا  ےہرنگ کا خون    ہحیض سیا

کا   ہ استحاض  ہو  ےہ  ہعّلو  ےس کاور جو ا   ےہمثال میں بدبودار خون اس کا حیض  
بی حبیش رضی الل  ہفاطم  ےجس طرح نبی کرمی ملسو هيلع هللا ىلص ن  ۔وگاہخون    ےا س ہعن  ہبنت ا 

ذا مت اس خون ہوگا لہمعروف    ہسیا  ہوگا تو وہاگر حیض کا خون  : ’’ اھفرماای ت َٰ
و تو وضو  ہبرعکس دوسری طرح کا )خون(    ےرک جاو  اور اگر اس ک  ےمیں مناز س 

)اس حدیث کو امام ابو داود اور امام    ۔‘‘ےہرگ    ہو    ہوں ککیو  ڑھمناز پ  ےکر ک
صحیح قرار دای   ےاس  ےاور امام ابن حبان وامام حاکم ن  ےہروایت کیا    ےنسائی ن

ِل علم ہلیکن اس پر ا  ےہاس کی سند اور منت حمِل نظر    ہحدیث اگر چ  ہاور ی  ۔(ےہ
 ےس  ےانٹحدیث اکثر عورتوں کی عادت کی طرف لو   ہاور ی   ےہعمل کیا    ےن
 ےہ۔تر ہب

و اور  ہ   ہعورت کا حیض معلوم ن  ہک  ےہ  ہتیسری حالت : تیسری حالت ی
جب   ےہکا خون جاری    ہاستحاض  ہ اس طرح ک  ہو  ےو سکہی صحیح متییز  ہ  ہن
و ہاور خون ایک صفت ای خمتلف صفات کا حامل    ےہا  ھخون دیک  ےاس ن  ےس

  ے ورتوں کی عادت کخاتون اکثر ع  ہ وگا، تو یہحیض    ہو کہ  ہی نہممکن    ہاور ی
وگا اور اس ہای سات دن اس کا حیض    ھچ  ےک  ےین ہر مہگی پس    ےمطابق عمل کر



 

 

 

ک  38 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

اس مدت ک  ابتدا  اس نہ  ےاوائل س  ے)حیض( کی  میں  خون    ےوگی جس مدت 
 ے۔ وں گ ہ ےک   ہ)ابقی اایم( استحاض ہعّلو ے، اور اس ک ےہا ھدیک

ں خون  شروع می  ےاپنچویں دن ک  ےک  ہینہعورت م  ہک  ےہ  ہاس کی مثال ی
جو )متییز(    ےبغری کسی ایسی متییز ک  ےہات  ہخون جاری ر  ےاور اس  ےہتی  ھدیک

  ے ی رنگ کہ  ہاور ن  ھسات  ےی رنگ کہ  ہو، نہصحیح    ےلی  ے حیض ک
( تو اس کا حیض ےو سکہ)حیض کی متمیز    ھسات  ےکسی دوسری چیز ک  ہعّلو

 ےاپنچویں دن س  ےک  ےین ہر مہ  ہو   ےوں گہای سات دن    ھچ  ےک  ےین ہر مہ
الل  ہمحن  ہک  ےگی، جیس  ےار کرمش   ہ و   ےہا کی حدیث  ہعن  ہبن جحش رضی 

 ہ استحاض  ےت شدت وکثرت سہب  ھےرسول ملسو هيلع هللا ىلص مج  ےک  ہالل  ےیں : اہ فرماتی  
 ہ استحاض  یقیناً  یں؟  ہ  ےکیا حکم دیت  ھےمیں مج  ےٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص اس ابر  ےہات  ہ کا خون ب

 مت کومیں  : ’’ فرماای  ےتو ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص ن  ےہروک دای    ےمناز اور روزوں س  ھےمج  ےن
لیا کرو اس   ھپر رک  ہاپىن شرمگا  ےوں مت اس ہبتاات    ہکا طریق  ےنھرک ‘‘کرسف’’
 ہی زاید ھب  ے تو اس س   ہا : یہک  ےوں نھتو ان   ۔ ‘‘گا  ےخون چّل جائ  ےس
کوں  ھد  ےشیطان ک  ہی: ’’  فرماای  ےٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص ن  ہک  ےہ، اور اسی روایت میں  ےہ

ذا چہل  ےہوات  ہکا  ھایک د  ےمیں س  ہگزارو )جو الل  ےکدن ای سات دن حیض    ھَٰ
مت اپک   ہو کھدیک  ہجب ی  ہاں تک کہر غسل کرو یھ( پےہعلم میں    ےک
 23ای )تییس(    24و تو )چوبیس(  ہوگئی ہری  ھصاف ست   ے و اور حیض سہوگئی  ہ

اس حدیث کو امام امحد، ابو داود اور ترمذی ]  ۔‘‘وھرک  ہو اور روزڑھدن رات مناز پ
  ےہ ا  ہصحیح ک  ےاس  ےن   ہالل  ہترمذی رحماور امام    ےہروایت کیا    ےن  ہم اللہرحم

 ہالل  ہاس کی تصحیح اور امام خباری رحم  ےس  ہالل  ہامام امحد رحم  ےوں نھاور ان
 ۔[ےہاس کی حتسنی نقل کی  ےس



 

 

 

ک  39 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

 ہی ‘‘دن دن ای سات    ھچ  ،ستّة أيّام  أو سبعة  ’’:    ےہفرمان    ہٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص کا ی 
ذا وہل  ےہ  ےلی  ےاد کہاجت  ہی  ہیں بلکہن  ےلی  ےختیری ک خاتون دیگر   ہَٰ

جو    ہاس طرح ک  ہوں وہقریب    ہزاید  ےگی جو اس کی حالت ک  ھےخواتنی کو دیک
اور رشتہ  ہمشاب  ےاس کی خلقت ک اور عمر  اس خاتون    ےاعتبار س   ےک  ہو 

قریب    ہزاید  ے اس کا خون حیض ک  ہگی ک  ھےی دیک ھب  ہو اور یہقریب    ےک
ذا اگر ہگی ل  ےھی مد نظر رکھکو ب ‘‘اعتبارات’’ ےدوسر  ےاور اسی طرح ک  ےہ َٰ
گی اور   ےدن اختیار کر  ھ حیض کى مدت چ  ہتو و  ےوں گہمناسب    ہدن زاید  ھچ

 ۔ گی  ےتو سات دن اختیار کر ےوں گ ہمناسب  ہاگر سات دن زاید
 : خاتون کی حالت ہمشاب ےک  ہمستحاض

  ےس  ہجو اس کی شرمگا  ےہوات  ہی عورت کو ایسا سبب الحق  ھی کبھکب
دانی ای کسى اور چیز کا آپریشن تو اس   ہبچ  ےجیس  ےہکا موجب بنتا    ےن ہخون ب

 : یںہکی دو قسمیں 
ٓاان    ےآپریشن ک  ہو ک ہابت واضح    ہلی قسم : یہپ بعد عورت کو حیض 
س  ےمثال ک  ےہانممکن   آپریشن  پر  ج  ہبچ  ےطور  ابلکل  دی   ٹکا  ےس   ڑدانی 
تو ایسی   ےاتر سک   ہخون ن  ےاس س  ہک  ےای اس طرح بند کردی جائ  ےجائ

اس کا حکم ایسی   ےوں گہیں  ہاحکام اثبت ن  ےک  ہاستحاض  ےلی  ے خاتون ک
سا   م   ےک ‘‘رہط’’ جو  ےہخاتون کا  ای  رنگ  زرد  رطوبت   ےایلٹبعد  ای  رنگ 

مجاع کران   ےگی اور اس س  ڑےوھیں چہن ہتو ایسی خاتون مناز اور روز ےہتی  ھدیک
 وقت   ےلیکن مناز ک  ےہیں  ہوان واجب نھاور اس خون کو د  ےہیں  ہی ممنوع نھب

 ہ اتک  ھےابند  ہی وغریٹپر پ   ہاور شرمگا  ےوئھخون د  ہو   ہک  ےہعورت پر الزم  
گی اور مناز کا جب وقت   ےوضو کر  ےلی  ےمناز ک  ہر وھپ  ےی خون روک دٹپ
  ہ ی وھجب ب  ہیں ورنہاپنچ فرض منازیں    ےگی جیس  ےوضو کر  ہوگا اسی وقت وہ



 

 

 

ک  40 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

 ۔ انڑھنوافل پمطلق    ےگی جیس  ےگی اسی وقت وضو کر  ےکر  ہکا اراد  ےنڑھمناز پ 
حیض کا رکنا معلوم   ےبعد عورت ک  ےآپریشن ک  ہک  ےہ  ہدوسری قسم : ی

وگا جو ہی ہتو اس خاتون کاحکم و ےحیض ٓاجائ ےاس ہو ک ہممکن  ہو بلکہ ہن
 ہ فاطم   ہسید  ےقول )جو ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص ن  ہ اور ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص کا مذکور  ےہ کا حکم    ہمستحاض

الل  بی حبیش رضی  ا  ، ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص  ےہلت کرات  ا( اس پر دالھا تہک  ےا سہعن  ہبنت 
بی حبیش رضی الل  ہفاطم  ہسید  ےن  ےہ ایک رگ    ہی” : فرماای  ےا سہعن  ہبنت ا 

تو ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص کا فرمان  “۔دو   ڑوھتو مناز چ  ےارا حیض آجائھ، جب مت ےہیں  ہحیض ن
آجائ فائدے: »جب حیض  اس ابت کا  اس   ہمستحاض  ہک  ےہدیتا    ہ«  کا حکم 

و اور جس  ہ اور جاانممکن  حیض کا ٓاان   ےلی  ےجس ک  ہک  ےہ   ےلئ  ےعورت ک
 ۔ وگاہر حالت میں رگ کا خون  ہو تو اس کا خون  ہ  ہ حیض ممکن ن  ےلی  ےعورت ک

 : احکام ےک  ہاستحاض
کب    ہ ک  ےہچان لیا  ہپ  ےم ن ہ  ےاس س  ےہ گزر چکی    ےلہجو حبث پ 

وگا تو اس ہاور جب حیض کا خون    ےہوات  ہ  ہاور کب استحاض  ےہوات  ہخون حیض  
وگا تو ہکا خون    ہاور جب استحاض  ےوں گہاحکام اثبت   ےحیض ک  ےلی  ےک

 ے۔وں گہاحکام اثبت  ےک  ہاستحاض  ےلی ےاس ک
 ےہ۔و چکا  ہ ھےپیچ ہم احکام کا تذکرہا  ےحیض ک
 ےک ‘‘رہط’’ احکام  ےک  ہاحکام تو استحاض  ےک  ہاستحاض  ےہابقی ر

مانند   مستحاضہ احکام کی  طا   ہیں،  اور  ماسوائ   ےعورت ک  ہرہعورت   ےدرمیان 
 : ےہیں ہکوئی فرق ن  ےذیل احکام ک ہدرجمن

،  ےہوقت وضو کران واجب    ےر مناز ک ہ  ے لی  ےک  ہمستحاض  ال حکم :ہپ
فرماای   ےا سہعن  ہبنت ابی حبیش رضی الل  ہفاطم  ہسید  ےنبی کرمی ملسو هيلع هللا ىلص ن  ہجیساک

ابب ’’ ےن  ہالل  ہامام خباری رحم  ےاس‘‘وضو کرو  ےلی  ےر مناز کہر  ھپ : ’’ اھت



 

 

 

ک  41 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

ا عورت ایسی مناز جس ک  ہک  ےہ  ہاس کا مطلب ی  ےہ۔میں روایت کیا   ‘‘غسل الدم 
اور جس مناز کا    ۔گی  ےی وضوکرہوگا تو اس وقت  ہجب اس کا وقت    ےہوقت مقرر  
 ے۔وضو کرل ے کر  ہکا اراد  ےنڑھمناز پ ہتو جب و ےہیں ہوقت مقرر ن

گی    ےکر   ہوان( عورت جب وضو کا ارادھنشان د  ےدوسرا حکم : )خون ک 
و د  ےخون ک  ہتو  شرمگا  ےوئھاثرات  اور  پ  ہگی  روئی کی  ابندٹپر  گی   ھےی 
بنت جحش رضی   ۃمحن  ہسید  ےنبی کرمی ملسو هيلع هللا ىلص ن  ہ، جیساکےخون رک جائ  ہکات
خون جاات   ےوں اس سہبتاات    ہمیں مت کو روئی کا طریق: ’’ اھفرماای ت   ےا س ہعن  ہالل
 فرماای  ے ،تو اپ ملسو هيلع هللا ىلص نےہ  ہی زایدھب  ےتو اس س  ہ ا : وہک  ےوں نھان  ‘‘گا  ےہر

  ےہ   ہیں زایدہک  ےاس س  ہی  ہعرض کیا : ک  ےوں ن ھتو ان ‘‘لو  ھا رکڑکپ: ’’
بعد   ےک  ےن ھابند  ٹلنگو  ۔احلدیث  ۔‘‘کس لو  ٹلنگو ’’ : فرماای  ےتو ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص ن
وگا جس طرح ٓاپ  ہیں  ہمضر ن  ہوگا وہی خون جاری  ھجو ب  ےس  ہاس کی شرمگا

 ےحیض ک  ےاپن: ’’ اھفرماای ت   ےا سہعن  ہبنت حبیش رضی الل   ہفاطم  ےملسو هيلع هللا ىلص ن
س مناز  میں  اور  ھ اجتناب کرو پ  ےاایم  غسل کرو  مناز کہر  وضو کرو    ے لی  ےر 

رواه أمحد ]  ۔‘‘گریں  ہ ی کیوں نہائی پر  ٹچ  ےقطر  ے خون ک  ہو اگرچڑھر مناز پھپ
 ۔ وابن ماجه[

ترِک مجاع س آدمی کو  اس ہ  ہر نڈزان کا    ےتیسرا حکم : مجاع، جب  تو  و 
 ہ ، صحیح ابت یےہاختّلف کیا    ےمیں علماء کرام ن  ےابر  ےجواز ک  ےمجاع ک

ت ہمیں ب  ہزمان  ےٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص ک  ہکیوں ک  ےہطور پر جائز    مجاع کران مطلق  ہک  ےہ
ا دس ای اس س ََ وئیں  ہ مرض میں مبتّل    ےک  ہاستحاض  ہزاید  ےساری خواتنی تقریَب

یں ہمنع ن  ےس   ےمجاع کرن  ھسات  ے ان ک  ےرسول ملسو هيلع هللا ىلص ن  ےاور ان ک  ہمگر الل
فرمان    ہ الل  ۔کیا  کا  ’’ ےہتعالٰی  س:  عورتوں  میں  حیض  الگ    ےحالِت 
الگ   ےسوا خواتنی س  ےاایم حیض ک   ہ ک  ےہ [ اس ابت پر دلیل  222البقرة:‘‘]وہر
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کی حالت میں مناز ادا کران   ہاور دوسری ابت جب استحاض  ےہ۔یں  ہوان واجب نہ 
مجاع کا قیاس   ےک  ہاور مستحاض ےہٓاسان  ہی زایدھب ےتو مجاع اس س ےہجائز 
ن  ےک  ہحائض  صحیح  پر کران  حائض   ہ)مستحاض  ہکیوں ک  ےہیں  ہمجاع  ( ہاور 

برابر    ہی یھاں بہ  ےیں ان کہقائل    ےجو حرمت ک  ہ یں حٰتی کہ یں  ہرابر نب
 ےہ۔یں ہصحیح ن ہ جو ک ےہقیاس مع الفارق  ہیں اور یہیں ہن

+ 
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 ی فصل: نفاس اور اس کا حکمھٹچ 
سبب ای   ےوالدت ک  ےیں جو رحِم مادر سہ  ےتہ اس خون کو ک  نفاس :
 ےک  ہدرِد ز  ےلہبعد دو دن ای تنی دن پ  ےوقت ای والدت ک  ےتو والدت ک

 ےہ۔وات ہخارج  ھسات
 ہعورت جب درِد ز  ہک: ’’ ےہفرماای    ےن  ہالل  ہرحم  ہشیخ االسّلم ابن تیمی

 ے ن  ہالل  ہسّلم رحمشیخ اال   ۔‘‘ےہنفاس    ہتو و  ےہتی  ھوکر خون دیکہمیں مبتّل  
 ہ شیخ االسّلم ابن تیمی  ےس ‘‘ہدرِد ز’’ یں لگائی اورہدو دن ای تنی دن کی قید ن

علماء   ےہ۔یں  ہنفاس ن  ہو  ہورن  ےہوات  ہبعد واال درد    ےکی مراد والدت ک  ہالل  ہرحم
  ےہ۔کی حد میں اختّلف کیا    ہزاید  ےس  ہکم اور زاید  ےکم س  ےنفاس ک  ےکرام ن

 ‘‘األمساء الايت علاق الشارع األحكام هبا’’ ہرسال  ےاپن  ےن  ہالل  ہشیخ تقی الدین رحم
ایم کی حد مقرر ن  ےنفاس ک : ’’ ےہ( میں فرماای  37)ص: اگر    ےہیں  ہاقل اور اکثر ا 
ا ھزائد دن خون دیک  ےای سرت س   ٹھچالیس ای سا  ےعورت ن  ہو کہکیا گیا    ہانداز

ختم   وہاور  تو  و  ےہنفاس    ہوگیا  اگر  اس    ہلیکن  رخون  وہخاتون کو جاری  تو   ہ ا 
نفاس کی حد چالیس دن  ہفاسد خون   چالیس غالب   ہکیوں ک  ےہوگا تو اس وقت 

 ھا  ۔‘‘یںہ ےوئہی وارد ھمیں ٓااثر ب ےابر  ےجس ک ےہ طور پر ٓاخری حد 
 ے وجائ ہ  ہزاید  ےوں : اس بنا پر جب عورت کا خون چالیس دن سہات  ہمیں ک

انقط  ےچالیس دن ک  ہحاالں ک عادت  بعد خون کا  اس عورت کی  اس ےہاع  ای   ،
  ےونہختم    ےخون ک  ہ و جائیں تو وہر  ہقرب کی نشانیاں ظا  ےخون میں انقطاع ک

ی  ہاکثر ی  ہکیوں ک  ےپر غسل کر  ےونہچالیس دن مکمل    ہ ورن  ےکا انتظار کر 
 ہخاتون حیض کا زمان  ہتو و  ےٓاجائ  ہحیض کا زمان  ےاں اگر اس کہ  -ےہوات  ہ

  ے ایس  ہاور و  ےوجائہ ی جب اس کا خون منقطع  گ  ےتک انتظار کر  ےونہختم  



 

 

 

ک  44 خون  طبعی   ے نسوانی 
 احکام

  ۔ گی  ےمطابق عمل کر  ےمستقبل میں اس ک  ہتو و   ےہ اس کی عادت    ہ و جیساکہ 
 ےک  ہوگی اور استحاضہحکم میں    ےک  ہمستحاض  ہتو و  ےہاور اگر خون جاری ر

وگا ہخون ختم    ےلہپ  ے اوراگر چالیس دن س  ے۔ وں گہاحکام اس پر انفذ    ہسابق 
 ےہ مجاع کرسکتا    ےی اس سھگی، خاوند ب  ڑھےاور مناز پگی    ےغسل کر  ہتو و
 ہ، عّلمےہیں  ہو تو اس کا کوئی حکم نہکم    ےانقطاع )خون( ایک دن س  ہک  ہاال ی

 ےہ۔ میں ذکر کیا  ‘‘املغنی’’ ےاس ےن ہابن قدام
ی واضح  ھوگا جس میں انسان کی ختلیق بہبعد اثبت    ےنفاس وضع محل ک

یں ہجس میں انسان کی ختلیق واضح ن  ےہوضع کرتی    ہو اگر عورت انقص اخللقت بچہ
وگا، اس خاتون ہرگ کا خون    ہو  ہوگا بلکہیں  ہوتی تو اس کا خون نفاس کا خون نہ

انسان کی ختلیق   ےوگا، سب سہکا حکم    ہکا حکم مستحاض کم مدت جس میں 
(  90)  ےاور اکثر مدت نو  ےہ ( دن  80اسی ) ےمحل س  ےابتدائ  ہو  ےہوتی  ہمناایں  
 ےہ۔ دن 

 ے اگر خاتون وضع محل س: ’’ ےہفرماای    ےن  ہالل  ہ رحم  ہشیخ جمد ابن تیمی
گی    ےیں کرہن  ہاس کی پروا  ہتو و  ےہتی  ھخون دیک  ھسات  ےک  ہدرِد ز  ےلہپ

ر اگر وضع محل ھگی پ  ےرک جائ  ےس  ےبعد مناز اور روز   ےاور وضع محل ک
اور گی    ےخاتون رجوع کر  ہخّلف نکّل تو و  ےری حالت ک ہظا   ہبعد معامل  ےک

وات تو ہیں  ہخّلف منکشف ن  ےری حالت کہ ظا  ہگی اور اگر معامل  ےتدارک کر
ر ہظا جاری  حکم  اعاد  ےہر کا  اور کوئی  تیمی  ہی  ۔ وگاہیں  ہن  ہگا  ابن  جمد   ہکّلم 
 ےہ۔شرح اإلقناع میں منقول  ےس

 : احکام ےنفاس ک
چند احکام   ےیں سوائہ  ےیں جو حیض کہی احکام  ہی وھب  ےنفاس ک

 : یںہذیل  درجِ  ہجو ک ےک
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 ہگا ن  ےکیا جائ   ھسات  ےال حکم : عدت : عدت کا اعتبار طّلق ک ہپ 
و تو عدت ہ  ےل ہپ  ےاگر طّلق وضع محل س  ہکیوں ک  ھسات   ےنفاس ک  ہک

وگی ہیں  ہختم ن  ھسات  ےگی نفاس ک   ےوجائہی ختم  ہ  ھسات  ےوضع محل ک
گی    ےکا انتظار کر  ےٓان  ے عورت حیض ک ہ و تو وہبعد  ےاگر طّلق وضع محل ک 

 ےہ۔ گزر چکا   ےلہپ ہجیسا ک
یں، نفاس ہ  ےوتہاایم مشار    ےدوسرا حکم : ایّلء کی مدت میں حیض ک

 ے۔ وتہیں ہاایم مشار ن ےک
ترک مجاع کی   ےلی  ےک  ہمیشہ  ےآدمی اپنی عورت س  ہک  ےہ  ہایّلء : ی

، جب ےہوتی  ہ  ہزاید  ےینوں س ہجو چار م  ےلی ےای ایسی مدت ک  ےہاات  ٹھقسم ا
تو    ےکر  ہمجاع کا مطالب  ےر عورت اس سھاور پ  ےائٹھااس ابت کى قسم    ہو

مکمل   ہگی اور جب چار ما  ےمقرر کى جائ  ےینہقسم کی مدت چار م  ےاس ک
 ےپر مجاع ای طّلق پر جمبور کیا جائ   ہ مطالب  ےتو خاوند عورت ک  ےوجائیں گہ

یں  ہمدت مشار ن  ہتو ی  ےگا اور اس مدت میں اگر عورت کو نفاس کا خون ٓاجائ
  ےکیا جائ  ہبقدر اضاف  ےینوں پر نفاس کی مدت کہگی اور چار م  ےکی جائ

 ۔ گی  ےر پر مشار کی جائہاس کی مدت شو ہکیوں ک  ےگا، بر خّلف حیض ک
 ے نفاس س   ےہوتی  ہحاصل    ےس  ےغت حیض ٓانٖ  تیسرا حکم : بلوغت : بلو 

  ے ، محل کےہوان انممکن  ہ  ہعورت کا بغری انزال حامل  ہوتی کیوں کہیں  ہحاصل ن
 ےہ۔وات ہ ےانزال س ہوغت کا حصول سابق بل ےلی

 ے وجائہا حکم : حیض اور نفاس میں فرق : جب حیض کا خون ختم  ھچوت
طور    ےمثال ک  ےہیقینی طور پر حیض    ہتو و  ے ٓاجائ  ہر عادت کی طرح دو ابرھپ

ر ھپ   ےہتی  ھچار دن حیض دیک   ہ، وےہدن    ٹھحیض کی عادت آ   ےپر عورت ک 
،  ےہحیض ٓاجاات    ہویں دن دوابرٹھساتویں اور آ ر  ھپ  ےہوجاات  ہدو دن حیض بند  
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حیض    ےلی  ےوگا اس کہی  ہواال حیض یقینی طور پر حیض    ےٓان  ہدوابر  ہتو ی 
خون کی تو جب نفاس کا    ےی ابت نفاس کہاور ر  ے۔وں گہاحکام اثبت    ےک

خون آگیا تو   ہر چالیس دن میں دوابرھوگیا پہبند    ےلہپ  ےخون چالیس دن س
جس    ھےرک  ےاور فرض روز  ڑھےمناز پ  ہو  ہک  ےہرت پر واجب  , عو ےہ  ہمشتب  ہو

 ہ جو ک  ےہحرام    ھکچ  ہاس خاتون پر و  ہعّلو  ےاور فرائض ک  ےہکا وقت مقرر  
 ےک ‘‘رہط’’ ےہکیا    ےاایم میں اس ن  ےاور جو اس خون ک  ےہ پر حرام    ہحائض 

قضا کر اس کی  واجب    ہگی جس طرح حائض   ےبعد  قضا  اور ی ےہوتی  ہپر  ی ہ، 
 ےہ۔ور ہاں مشہ ےک  ہابل اء حنہفق

 ہ میں دوابر  ےزمان  ےجب عورت کو خون ایس  ہک  ےہ   ہاور صحیح ابت ی
وگا  ہحیض    ہوگا ورنہنفاس    ہتو و  ےہنفاس    ہو کہجس میں ممکن    ےواپس ٓاجائ 

 ۔ وگاہکا خون   ہاستحاض ہتو و ےہخون عورت کو جاری ر ہو ہک  ہمگر ی
 ‘‘املغنی’’ ےن  ہالل   ہرحم  ۃابن قدام  ہعّلم  ےجس  ےہقریب    ےاس قول ک  ہی

 ہامام مالک رحم   ہیں کہ  ےفرمات  ہو  ےہنقل کیا    ےس  ہالل  ہمیں امام مالک رحم
دن بعد   ےبعد ای تیسر   ےک  ےونہختم    ےاگر عورت خون ک: ’’ فرماای  ےن  ہالل

 اور  ھا   ۔‘‘ےہحیض    ہو  ہورن  ےہنفاس کا خون    ہتو و  ےہتی  ھخون دیک  ہدوابر
 : ےہ تقاضا   کا  اختیار ےک  ہالل ہرحم ہتیمی ابن االسّلم شیخ یہی

  ےہ لیکن شک امر نسبی    ےہیں  ہحسِب واقع خون میں کوئی چیز مشکوک ن
ر ہ یں اور کتاب وسنت ان میں  ہمطابق خمتلف    ےم کہعلم وف  ےجس میں لوگ اپن
  ہو  ہیں کیا کہکسی ایک پر واجب ن  ےتعالٰی ن  ہالل  ےہوالی    ےچیز کو واضح کرن

میں نقص وخلل   ےروز  ہ ک  ہاال ی  ےطواف کر  ہتبای دو مر   ھےرک  ہروز  ہدو مرتب
فعل کی جس   ےک  ےی ابت بندہو، رہبغری انممکن    ےو جس کا تدارک قضا کہ

  ہ گا، جیساک  ےوجائہپورا   ہتو اس کا ذم ےہات ھاپنی حسِب طاقت قدرت رک ہپر و
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اپبند   ہزاید  ےهللا تعالٰی کسی جان کو اس کی طاقت س : ’’ ےہ فرماای    ےتعالٰی ن   ہالل 
 ے س   ہالل  ےوسکہ  ےاں تک مت سہج: ’’ اور فرماای    ۔[286]البقرة:  ۔ ‘‘یں کراتہن
  ۔[16التغابن: ] ۔‘‘و ہر ےرتڑ

نفاس میں : حیض میں جب عورت عادت  اور  اپنچواں فرق )مجاع( : حیض 
 ےت کہبغری کسی کرا  ےلی  ےخاوند ک  ےتو اس ک  ےوجائہاپک    ےلہپ  ےس

وگی تو  ہاپک    ےلہپ  ےالیس دن س اور نفاس میں جب عورت چ  ےہ مجاع کران جائز  
، اور ےہ  ہمجاع کران مکرو  ےلی  ےخاوند ک  ےمطابق اس ک  ےب کہور مذہمش

قول ی خاتون س  ہک   ےہ  ہصحیح  مکرو  ےاس  ور  ہاور جم  ےہ۔یں  ہن  ہمجاع کران 
جو شرعی دلیل کی حمتاج   ےہت حکِم شرعی  ہکرا  ہکیوں ک  ےہی قول  ہ علماء کا ی

امام امحد    ےجس  ےاس قول ک  ےیں ماسوائہنمیں شرعی دلیل    ہاور اس مسئل  ےہ۔
  ےہمیں نقل کیا    ےابر  ےعثمان بن ابی العاص کی بیوی ک  ے ن  ہالل  ہبن حنبل رحم

 ے مری: ’’ اہک  ےوں نھاپس آئیں تو ان   ےعثمان ک  ےلہپ  ےچالیس دن س  ہ و  ہک
آو   ی ھ ی کبھکب  ہیں کرات کیوں کہت کو الزم نہ قول کرا  ہاور ی   ۔‘‘قریب مت 
 یھخاتون کو اب  ہک  ےہوجاات  ہ  ے ر سڈبطوِر احتیاط اس    ےف سخاوند کی طر 

 ےخون حرکت کر  ےس  ہمجاع کی وج  ہای اس بنا پر ک  ےہیں  ہپر یقنی ن ‘‘رہط’’
 ۔وهللا أعلم ۔یںہ ےوسکت ہاسباب  ےی دوسرھاور ب ہعّلو ےگا ای اس ک

+ 
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اور  ےای الن ےحیض کو روکن ےذریع  ےک  ہادوی ساتویں فصل : 
 ۔ میں ےابر ےک  ےای ساقط کرن ےمحل روکن ے ذریع ےک  ہادوی

 ےحیض کو روکنا دو شرطوں سےاپن  ےعورت کا کوئی چیز استعمال کر ک
 : ےہجائز 

و اور اس پر ضرر ہ  ہدوا مضر ن  ےلی  ےلی شرط : عورت کی صحت کہپ
خدش اس کہ  ہن  ہوتکلیف کا  ساستعم   ےو،اگر  خدش  ےال  تو ہ  ہتکلیف کا  و 

اللےہانجائز   فرمان کی وج  ےک  ہ،  ’’ ےس  ہاس  میں نہٓاپ کو    ےاپن:   ہالکت 
الل  ےاور اپن’’ ،[195البقرة:]  ۔‘‘الوڈ یقیناً  تعالی مت پر رحم    ہآپ کو قتل مت کرو 

   ۔[29النساء:] ۔‘‘ےہواال  ےکرن
ا روکنا  و، اگر اس کہ  ےدوسری شرط : حیض کو روکنا خاوند کی اجازت س

اپس ایسی عدت میں    ےطور پر عورت خاوند ک  ےو, مثال کہمتعلق    ے خاوند س
یسن ڈتو عورت ایسی می  ےہواجب    ہذم  ےخاوند ک  ہجس میں عورت کا انن ونفق  ےہ

اور خاوند پر عورت کا انن   ےجائ  ڑھ اس کی مدت ب  ہاتک  ے)دوائی( استعمال کر
بغری   ےند کی اجازت کخاو   ےلی  ےتو اس وقت عورت ک  ےو جائہ  ہزاید  ہونفق

 ہاور اسی طرح اگر ی  ۔وہجو حیض کو روکتی    ےہ ایسی دوائی استعمال کران انجائز  
تو اس وقت خاوند کی   ےہمحل رکتا    ے س   ےروکن  ےحیض ک  ہک  ےوجائ ہاثبت  

تر ہی بھر بھپ  ےی جائھو بہ ، اور اگر جواز اثبت  ےہاجازت الزمی وضروری  
طبیعت کو   ہ کیوں ک  ےکی جائ   ہال ندوائی استعم   ہعّلو  ےضرورت ک   ہک  ےہ  ہی

 ے ک  ےصحت کو اعتدال اور سّلمتی کی طرف الن  ہان یڑوھاپنی اصلی حالت پر چ
 ےہ۔قریب   ہزاید
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ر  الن  ہک  ہی ابت یہاور  حیض کو  جو  استعمال کران  چیز کا  کا    ےایسی 
 : ےہجائز  ھسات ےی دو شرطوں کھب ہتو ی  ےابعث بن
 ےکسی واجب ک  ےمال کر ک: عورت دوائی استع  ہ ک  ےہ  ہلی شرط یہپ

حیل رمضان ک  ےمثال ک  ے۔کر   ہن  ہسقوط کا  عورت  پر  وج  ےطور  اس   ہقریب 
استعمال   ےدوائی ک  ہای اتک  ھےرک  ہن  ہروز  ہو   ہاتک  ےدوائی استعمال کر   ےس
 ۔امور ےدوسر ےاور اسی طرح ک ےوجائ ہمناز ساقط  ےس

ا حیض ک  ہ و کیوں کہ  ےدوسری شرط : حیض کو الان خاوند کی اجازت س
فائد مکمل  خاوند کو  لی  ےہروکتا    ےس  ےانٹھا  ہحصول  اس  خاوند کی   ےتو 

حق کو    ےجو چیز خاوند ک  ےہبغری ایسی چیز استعمال کران انجائز    ےرضامندی ک
 ےہ وتی  ہحکمت    ہمیں ی  ےو تو حیض کو النہ  ہعورت مطلق  ہو، اور اگر وہروکتی  
خاوند حِق رجوع  اگر    ےختم کردای جائ  ےحِق رجوع کو جلدی س  ےخاوند ک  ہک

 ۔وہکا حق دار 
و اس  ہایسی چیز کا استعمال کران جو محل کو روکتی    ہ ک  ہی ابت یہاور ر

 : یںہکی دو قسمیں 
 ے اس س  ہکیوں ک  ےہانجائز    ہلی قسم : محل کو مستقل طور پر روکنا یہپ

امِت   ہاور ی  ےہکا ابعث    ےوجانہکم    ےجو نسل ک  ےہوجاات  ہمحل ابالکل ختم  
،  ےہخّلف    ےا اس کھالسّلم کا مقصود ت  ہثرت کا جو شارع علیکی ک  ہاسّلمی

ی دوسرا  نھب  ہاور  ومامون  معلوم  موجود    ہیں ک ہی  اوالد  ر  ہو  ےہجو    ےہابقى 
  ے وجائہ  ہتو خاتون ایسی بیو  ےو جائہاوالد فوت    ہاگر اس کى موجود  ہکیونک
 ۔گی  ےہیں رہاس کی کوئی اوالد ن ہگی ک

طور پر   ےمثال ک  ےقرر تک روکا جائدوسری قسم : محل کو ایک وقِت م
  ےہ تی  ہچا  ہتو خاتون ی  ےہتکلیف دیتا    ےاور محل اس  ےہعورت کثرِت محل والی  
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 ھ سات  ےاس شرط ک  ہ ی  ےوجائہمنظام    ہاس کا محل دو سال میں ایک مرتب  ہک 
عورت کو    ےاور دوسرا اس س  ےاجازت د  ےایک تو اس کا خاوند اس  ہک   ےہجائز  

م ٓاپ ملسو هيلع هللا ىلص ہعن  ہکرام رضی الل  ہصحاب  ہک  ےہ  ہدلیل ی  و، اور اس کیہ  ہنقصان ن
ان    ہک  ھےت  ےکرت ‘‘عزل’’ ےس  ہاس وج  ےِد مبارک میں اپنی عورتوں سہع  ےک

  ےہ  ہی ‘‘عزل’’ یں گیا، اورہان کو روکا ن  ےوں تو اس سہ   ہن  ہکی عورتیں حامل
س  ہک بیوی  اپنی  انزال ک  ے اپن  ےوئہ  ےمجاع کرت  ےخاوند  وقت   ےذََکر کو 
 ے۔ ر انزال کرہاب  ےس ہاور عورت کى شرمگا ےل  ر نکالہاب

ر استعمال کران جس س  ہک  ہی ابت یہاور   اسقاِط محل  ےایسی چیز کا 
(ABORTION) یںہتو اس کی دو قسمیں  ےہوات ہ : 

نفِخ    ہو تو اگر یہضائع کران    ہکا مقصد بچ  ےمحل ضائع کرن  لی قسم :ہپ
ایک نفس کا انحق   ہی  ہکیوں ک   ےہحرام    ہبّلشک وشب  ہو تو یہبعد    ےروح ک
حرام   ےامجاع س  ےاور جان کا قتل کران کتاب وسنت اور مسلمانوں ک  ےہ قتل کران  

جواز   ےو تو اس کہ  ےل ہپ  ےس  ےجان  ےونکھعمل روح پ  ہاور اگر ی  ےہ۔
اس کی اجازت دی   ے : بعض علماء ن  ےہاختّلف کیا    ےعلماء کرام ن  ےابر  ےک
و تو جائز  ہ  ہ ن ‘‘ہاگر علق: ’’ ےہفرماای    ےاور بعض ن  ےہمنع کیا    ےاور بعض ن  ےہ
وتو ہ  ہ: اگر اس میں انسان کی شکل وصورت مناایں ن  ےہا  ہک   ے، اور بعض نےہ

 ےہ۔جائز 
ی احوط  وحاجت ک  ہک  ےہ  ہاور  ضرورت  ممنوع  اس  ےبغری  محل    ےہ قاِط 

تو اس وقت   ہ یں کرسکتی وغریہمحل برداشت ن  ہک   ےہ  ہعورت ایسی مریض   ہجیساک
و جس میں انسان کی ہاں اگر اس محل پر اتنی مدت گزر گئی  ہ  ےہاسقاِط محل جائز  

 ۔ وهللا أعلم  ےہ۔و تو اس صورت میں اسقاِط محل ممنوع  ہوان ممکن  ہشکل وصورت واضح  
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 ہو اس طرح کہ  ہمحل ضائع کران مقصود ن  ےل سدوسری قسم : اسقاِط مح  
وقت اسقاِط   ے ک  ےونہقریب    ےاور وضع محل ک  ےونہپوری    ےمحل کی مدت ک

 ےاس صورت میں ماں اور بچ  ہبشرطیک  ےہصورت جائز    ہمحل کی کوشش کران، ی
آپریشن کی بہ  ہکا نقصان ن آپریشن کی ضرورت  ڑےپ  ہی ضرورت نھو اور  ،اگر 

 : یںہ ار حالتیں تو اس کی چ ےہتی ڑپ
بغری    ےوں تو ضرورت ک ہ  ہدونوں زند  ہماں اور بچ  ہک  ےہ  ہلی حالت یہپ

تو آپریشن کی   ےوجائہلیوری مشکل ودشوار  ڈ  ہاس طرح ک   ہ و  ےہیں  ہآپریشن جائز ن
تو   ےہاپس ایک امانت    ےک  ےجسم بند  ہک  ےاس لی  ہ، ی ےجائڑضرورت پ

کرسکتا اور )آپریشن   یںہاس میں تصرف ن  ےسوائ  ےی مصلحت کڑکسی ب  ہبند
آپریشن میں نقصان   ہک  ےہگمان کرات    ہی بندھکب  ہیں( کہی جائز نھب  ےاس لی

 ےہ۔وجاات ہیں لیکن نقصان ہن
کو   ےیں تو اس وقت بچ ہ  ہدونوں مرد  ہماں اور بچ  ہک  ےہ  ہدوسری حالت ی

 ےہ۔یں ہن  ہاس کا کوئی فائد ہکیوں ک  ےہآپریشن کران انجائز  ےلی ےک   ےنکالن
و تو اس وقت ہ  ہ( مردہو اور محل )بچہ  ہماں زند  ہک  ےہ  ہی حالت یتیسر 

نکالن  ےبچ جائز    ےلی  ےک  ےکا  ی  ےہآپریشن کران  نقصان کا   ہک  ہ اال  پر  ماں 
تو بغری   ےہوات  ہ  ہمرد  ہجب بچ  ہوا کہی اثبت  ہ ی  ےر سہ ظا  ہو کیوں کہ  ہخدش

ان عورت ہمیں ر  ٹپی  ےیں نکاال جاسکتا تو اس محل کا عورت ک ہن  ےآپریشن ک
عورت پر مشقت   ےگا اور اس س  ےروک د   ےس   ےونہ  ہمستقبل میں حامل  ےک
سابق خاوند کی   ہگی جب و  ےجائ  ہر  ےر کہ بغری شو  ہوگی اور بسا اوقات وہ

 -اعلم ہوالل۔وہ عدت میں   ےطرف س
مرد  ہک  ےہ  ہی حالت یھچوت اور بچہ  ہماں  اگر بچہ  ہزند  ہو  کی   ےو 

 ےہ۔یں ہائز نو تو آپریشن جہ ہزندگی کی امید ن
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نکل   ہ کا بعض حص   ےاور بچ  ےہکی امید    ےنہر  ہزند  ےک  ےاور اگر بچ 
ابقی حص  تو  نکالن  ہٓاای  پی  ےلی  ےک  ےکو  جائ  ٹماں کا  اور   ےچاک کیا  گا 

بچ ابھب  ہحص  ھکا کچ  ہاگر  تو  ہنکّل    ہر نہی  رحم  ےمار ہو  اللہاصحاب   ہم 
یں  ہآپریشن ن  کا  ٹپی  ےماں ک  ےلی  ےک  ےمحل کو نکالن  ہک: ’’ ےہفرماای    ےن

ماں   ہک  ےہ  ہاور صحیح ابت ی   ۔‘‘ےہ ‘‘ہمثل ’’ ہی    ہکیوں کگا    ےکیا جائ
آپریشن کیا جائ  ٹپی  ےک آپریشن ک  ےکا  بغری  اگر  نکالنا انممکن    ےگا  و،  ہمحل 
 ےہمنی فرماای   ‘‘االنصاف’’ ےمرداوی ن  ہ، عّلمےہاسی کو اختیار کیا    ےن  ہبری ہابن  
  ۔‘‘ےہتر ہی بہی: ’’

پر ب  ےمارہوں  ہ  اتہمیں ک طور  میں خصوصی  دور   ہکیوں ک  ےہتر  ہاس 
آپریشن    ٹپی  ہک  ےاس لی  ےہ۔یں  ہن ‘‘ہ مثل’’ آپریشن کا اجراء ر ھپ  ےہوات  ہکا 

کی   ہانسان کی حرمت مرد  ہزند  ہی کھب  ےاور اس لی   ےہاس کو سی دای جاات  
س لی  ےہ  ہزاید  ےحرمت  اس  سہمعصوم کو    ہی کھب  ےاور  بچاان    ےالکت 
تر جانتا  ہب  ہاور الل  ےہ۔اس کو بچاان واجب    ےہ اور محل معصوم انسان    ےہ واجب  
 ےہ۔

ان میں خاوند کی   ےہحاالت جن میں اسقاِط محل کا جواز    ہ: مذکور  ٹنو
 ےہ۔اجازت لینا الزمی وضروی 

 ہکا اراد  ےنھم موضوع میں لکہا  ےم نہوا جس کا  ہاں تک کّلم ختم  ہی
  ۔ا ھکیا ت

اس مسائل   ہورن  ےہاصول وضوابط پر اکتفا کیا    ےصرف مسائل ک  ےم نہ
یں  ہ  ےوتہمیں خواتنی کو الحق    ےفروعات اور جزئیات اور جو مسائل اس ابر   ےک
لیکن داان اور زیرک آدمی فروعات کو اصول کی طرف اور    ۔یںہ حبر بیکراں کی طرح    ہو
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لو  طرف  وضوابط کی  رک  ےان ٹجزئیات کو کلیات  طاقت  اورچیزوں کو   ےہات  ھکی 
 ےہ۔ظائر پرقیاس کرات ن

 ےتعالی اور اس کی خملوق ک  ہ الل  ہو  ہک   ےیہوان چاہاور مفتی کو معلوم  
بیان کرن  ہدرمیان رسولوں کی دعوِت حق ایک واسط  ےنچانہاور پ  ےکو  اور    ہکا 

ول   ہمیں و  ےاس ابر  ےہ ی کتاب وسنت میں موجود  ھب ھاور جو کچ  ےہ  ہذریع مسو 
ذم ی  کتاب     ہکیوں ک  ےہدار    ہاور  شریعت    ےایس  ہ وسنت  جن کو  ہمصادِر  یں 
ر ہ اور    ےہ۔راای گیا  ٹھہکو مکلاف    ہبند  ےلی  ےک   ےاور ان پر عمل کرن  ےنھمسج
وسنت ک  ہو جو کتاب  قائل کی   ےاس ک  ےاس  ےہغلط    ہ و  ےہخمالف    ےچیز 

پر عمل کران جائز نےہطرف رد کران واجب   اس  اگرچہاور  قائل کب  ہیں  ی ھاس کا 
گا لیکن دوسرا   ےاد کا اجر ملہاجت  ےاپن  ےاس  ےہات  و ہد  ہی معذور جمتھکب

جانن غلطی  اس کی  جو  قبول کران   ےلی   ےاس ک  ےہواال    ےآدمی  فتوٰی  اس کا 
 ےہ۔انجائز 

 ے لی  ےحصول ک  ےتعالٰی کی رضامندی ک  ہ الل  ہو  ہ ک  ےہمفتی پر واجب  
 ے س   ہدرپیش حاداثت وواقعات میں صرف الل  ےر قسم ک ہاور    ےاپنی نیت خالص کر

اثبت قدمی اور توفیق کا   ےلی  ےدرستگی ک  ےتعالٰی س  ہاور الل  ےطلب کر  مدد
 ے۔ سوال کر

وان ہاس کا اعتماد کتاب وسنت میں وارد ابتوں پر    ہک  ےہ اور مفتی پر واجب  
ای جس میں کتاب    ےاور تّلش کر  ھےکتاب وسنت میں مسائل دیک  ہسو و  ےیہچا

اس میں مسائل   ےہگئی    مدد لی  ےکّلم س  ےِل علم کہم پر مبنی اہف  ے وسنت ک
 ے۔اور تّلش کر ھےدیک

تو انسان   ےہوات  ہرومنا    ہکوئی مسئل  ےمسائل میں س  ہک   ےہوات  ہاور اکثر ایسا  
علم کہا تّلش کرات    ےِل  مسائل  طاقت  میں حسِب  روشنی  اس ھپ  ےہکّلم کی  ر 
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ن  ےابر  ےحکم ک  ےک   ہمسئل  دلیل  ایسی کوئی  اسہمیں  جو  اپات  مطمئن   ےیں 
 ہیں اپات، پس اچانک جب و ہاوقات ان مسائل کا ذکر ابلکل ناور بسا    ےکرسک

کا حکم قریب قریب   ہمسئل  ےلی  ےتو اس ک  ےہکتاب وسنت کی طرف رجوع کرات  
حساب   ےم وفراست کہاور ایسا اخّلص، علم اور ف  ےہوجاات  ہری طور پر واضح  ہظا
 ےہ۔وات ہ ےس

اور   ےکروقت حکم میں اتخری    ےاشکال ک  ہو  ہک  ےہاور مفتی پر واجب  
میں مفتی جلدی کرات  ہ  ےوتہحکم    ےایس  ے، کنتےجلدی مت کر   ےہ یں جن 

اس حکم میں غلطی    ہو  ہک  ےہ وات  ہ واضح    ےلی  ےبعد اس ک  ےر غور وفکر کھپ
وات ہی  ھی ایسا بھی کبھاور کب  ےہ وات  ہاس پر اندم وپشیمان    ہ ر وھپ  ےہ پر  
کی طاقت   ےکرن اس میں غلطی کی اصّلح    ےہوات  ہفتوٰی دای    ےجو اس ن  ہک  ےہ

 ۔اتھیں رکہوسکت ن
اندر حقیقت کی جستجو، بردابری، نرمی اور سنجیدگی   ےلوگ جب مفتی ک

اعتماد کرت  ےر اس کھیں تو پہ  ےچانتہجیسی صفات پ یں اور ہ  ےقول پر 
واال اور   ےیں، اور لوگ جب مفتی کو جلدی کرنہ  ےتھقول کو معترب مسج  ےاس ک

اس پر   ےہفتوٰی دیتا    ہمیں و  ےجس ابر  یں توہ  ے تھغلطی واال دیک  ہ ت زایدہب
اپنی عجلت اور غلطی کی وج  ےیں کرتہاعتماد ن ٓاپ کو   ےاپن  ےس  ہپس مفتی 

 ےہ۔ ات ھحمروم رک ےعلم اور درستگی س ےاور لوگوں کو اپن
ائیوں ھمسلمان ب  ےمارہمیں اور  ہ  ہیں کہ  ےسوال کرت  ےتعالٰی س  ہم اللہ

 ےمیں اپنہ  ہذریع  ےپنی خاص عنایت کاور ا  ےدایت د ہکو صراِط مستقیم کی طرف  
حمفوظ   ےارتکاب س  ےک  ہگنا   ہذریع  ےمیں اپنی عنایت کہاور    ےل  ےمیں ل   ہذم
نبی   ے مارہو  ہوسّلم    ۃ، اور صّلےہجود وسخا اور عزت واال    ہشک و  ے ، بھےرک

م پر اور متام تعریفات اس  ہعن  ہکرام رضی الل  ہملسو هيلع هللا ىلص پر اور ان کی ٓال اور متام صحاب 
نیک کام تکمیل   ھسات  ےیں جس کی نعمت کہخاص    ےلی  ےک  عز وجل  ہالل

 ۔ یںہ ےنچتہکو پ
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 ۔وا ہمکمل  ہرسال ہی 
 ہبقلم فقری الی الل

 حممد بن صاحل العثیمنی    
 ہبوقت چاشت بروز مجع 

 ھ1392شعبان  ۱۴
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