
 

 

 افطاری سے قبل پیریڈز آگئے تو کیا روزہ ہوگیا؟ 
ٰلوۃُ َوالسَََّلُم َعٰلی َرُسولل للال  ل َوالصَّ ہ  اَْلَحْمُدِّٰلل

  فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانل شرع متلین اس مسئلہ کے بارے  کیااالستفتاء: 
میں کہ اگر عورت کو افطاری سے تھوڑا پہلے حیض آگیا تو کیااس کا روزہ ٹوٹ 

 گیا ؟
 ()انگلینڈ لنڈن -عابدہ :ہئلسا

    ﷽ 
َواباَْلَجَواُب بلَعونل الَمللکل الَوھَّاب اَللہُھمَّ  اْجعَْل للَی   النُّْوَرَوالصَّ

جی ہاں ! اس کا روزہ ٹوٹ گیا وہ اس روزے کی قضاکرے گی  مگر وہ گناہگار 
نہیں کہ اس میں اس کا کیا قصور، بلکہ وہ پورا ثواب پائے گی  کہ اس کے رب 

 کریم عزوجل سے یہی امید ہے۔
 "َوإَِذااس کے روزہ ٹوٹنے کی صراحت فتاوی ہندیہ میں ہے کہ اس میں ہے 

أَة   َضت  َحا جب عورت کو حیض یا نفاس  آگیاتو اس کا روزہ "أَف َطَرت   َونَِفَست   ال َمر 
 ٹوٹ گیا۔

ص  1)الفتاوی الھندیۃ''، کتاب الصوم، الباب الخامس في االعذار التی تبیح اإلفطار، ج
207) 

َوَجلَّ  َوللاُ تَعَاٰلی اَْعلَُم َوَرُسْولُہُ اَْعلَم ُ تَعَاٰلی َعلَْیہل َوٰاللٖہ َوَسلَّمَصلَّی  وَ  َعزَّ  ّٰللاہ

          ضیاء    محمد قاسم   ابو الحسن            کتبہ
 قادری
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Periods commencing before Iftari 

QUESTION:  

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

regarding the following issue: If a woman enters into her menstrual 

period just before the time of Iftaar, will her fast become invalid? 

Questioner: Abidah from UK 

ANSWER: 

 الرحمن الرحیمبسم للا 
 الجواب بلعَونل الَمللکل الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

Yes! Her fast has become invalid, she will perform Qada (make up) of that 
particular fast, however she will not be sinful as it is not her fault. Rather she will 
attain full reward as this is what is hoped from Allaah Azzawajal.  
 
Her fast becoming invalid has been clearly stated in Fatawa Hindiyyah: 
 

 " أَْفَطَرتْ  نَفلَستْ  وَ  اْلَمْرأَۃُ  َحاَضتْ  إذَا وَ  "
 

"When a woman enters into her menstruation period (َحْيض) or postnatal bleeding 
 ".her fast will be invalidated (نِفَاسْ)
 

[Al Fatawa Hindiyyah, Book of Fasting, Chapter Five, Volume 1, Page 207] 
 

                                                                    وللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی للا علیہ وآلہ وسلم

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری                                                                       

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Bilal Shabir 

 


