QUESTION:
What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding the
following issue: Can a husband and wife have sexual relations during the month of
?Muharram
Questioner: A sister from India
ANSWER:
بسم ہللا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َۃ ال َحق والصواب
الجواب بِ َع ِ
ون ال َملِکِ َ
There is no obstacle in a husband and wife having sexual relations during the month
of Muharram. There are many incorrect suppositions of this kind amongst the awāmm
(lay people) and they are all false. Apart from during the state of fasting, our Islamic
Law does not restrict a husband and wife having sexual relations on any day of the
year.
وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری
Answered by Muftī Qāsim Ziā al-Qādrī
Translated by Ustādh Ibrār Shafī

کیا محرم میں میاں بیوی سیکشؤل ریلیشن قائم کرسکتے ہیں ؟
سو ِل ِ
ا َ ْل َح ْمد ِ ہ ِ
ہللا
ص ٰلوۃ ُ َوال َّ
ع ٰلی َر ُ
ُِّٰل َوال َّ
س ََل ُم َ
مفتیان شرع م ِتین اس مسئلہ کے بارے
االستفتاء :کیا فرماتے ہیں علمائے دین و
ِ
میں کہ کیا میاں بیوی محرم میں سیکشوؤل ریلیشن( )Sexual relationsقائم
کرسکتے ہیں ؟
سائلہ:ایک عورت (انڈیا)
﷽
ص َواب
ون ال َم ِل ِ
ا َ ْل َج َو ُ
ی ال ُّن ْو َر َوال َّ
اب ِب َع ِ
ک َ
الو َّھاب اَللہ ُھ َّم اجْ َع ْل ِل َ
میاں بیوی کا محرم الحرام میں سیکشوؤل ریلیشنز( )Sexual relationsقائم
کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔اس طرح کی کئی غلط فہمیاں عوام میں موجود ہیں
مگر وہ سب غلط ہیں۔ ہماری شریعت اسَلمیہ روزے کی حالت کے عَلوہ پورے
سال کے کسی دن بھی میاں بیوی کو ایسے ریلیشنز قائم کرنے سے نہیں روکتی۔
سلَّم
ہللا تَ َع ٰالی ا َ ْعلَ ُم َو َر ُ
ّٰللا تَ َع ٰالی َ
س ْولُ ُہ ا َ ْعلَم َ
علَ ْی ِہ َو ٰا ِل ٖہ َو َ
ع َّز َو َج َّل َو َ
صلَّی ہ ُ
َو ُ

کتبہ

ابو الحسن محمد قاسم
قادری
خادم داراالفتاء یوکے
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