
 حیض ونفاس والی چھپ کر کھائے یا ظاہرا  

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

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

کہ جن عورتوں کو رمضان کے دوران حیض آجائے اور دوران حیض وہ روزہ 

پیئیں یا سب کے سامنے بھی کھا پی سکتی نہیں رکھ سکتیں تو وہ چھپ کر کھائیں 

 ہیں۔

 انگلینڈ:کبیر فرام سائل

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب ِبعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

کھائے پیئے،  اختیار ہے کہ چھپ کر کھائے یا ظاہرا   عورت کوحیض و نفاس والی 

 ۔ ہے بہترمگر چھپ کر کھانا  ضروری نہیںکی طرح رہنا دار  روزہ اس پر

اْتَأ ُكلَُْْوَهلْ جیسا کہ جوہر ہ میں ہے کہ " ًراْأَوْ ِْسرًّ اْقِيلََْْجه  ًراَْوقِيلَِْْسرًّ ْيَِجبَُْْولََْْجه 

حیض ونفاس والی چھپ کر کھائے یا ظاہرا  تو کہا گیا ہے کہ چھپ کر التََّشبُّهُ"َْعلَي هِْ

کھائے پیئے اور اس پر روزہ دار کے ساتھ تشبہہ کھائے اور کہاگیا ہے کہ ظاہرا  

ْواجب نہیں ہے۔

 (۱۸۶''الجوھرۃ النیرۃ''، کتاب الصوم، ص)

اور بہار شریعت میں ہے کہ حیض و نفاس والی کے لیے اختیار ہے کہ چھپ کر 

کھائے یا ظاہرا ، روزہ کی طرح رہنا اس پر ضروری نہیں۔ مگر چھپ کر کھانا اَولٰی 

 ۔الی کے لیےہے خصوصا  حیض و
 (1004ص 5حصہ  1)بہار شریعت ج

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم

 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ

 

 

 

 

 

 

 

 



SHOULD A WOMAN IN HER MENSTRUAL OR POSTPARTUM PERIOD EAT 

OPENLY OR SECRETLY DURING RAMADAN? 

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا
Question: 

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

following issue: Should those women who are in their menstrual period during 

Ramadan and hence cannot fast, eat openly or secretly? 

Questioner: Kabir from UK 

Answer: 

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

A woman in her menstrual period during Ramadan has the authority to eat and 

drink either openly or secretly. It is not necessary for her to behave like the one 

who is fasting. However, eating secretly is better. 

It is mentioned in Jawharah, “Should a woman in her menstrual or postpartum 

period eat openly or secretly? It was said that she should eat openly because it is 

not compulsory for her to imitate those who are fasting.” (al-Jawharat al-

Nayyirah, Book of Fasting, pg. 186) 

It is mentioned in Bahar-e Shariat, “A woman in her menstrual or postpartum 

period has the authority to eat and drink either openly or secretly. It is not 

necessary for her to behave like the one who is fasting. However, eating secretly 

is better, especially for a woman in her menstrual period.” (Bahar-e Shariat, vol. 

1, part 5, pg. 1004) 

                                                                    وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری                                                                         

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

 


