گولیوں سے حیض بندکرکے روزے رکھنا کیسا؟
سو لل ل
ا َ ْل َح ْمد ل ہ ل
للا
ص ٰلوۃ ُ َوال َّ
ع ٰلی َر ُ
ُِّٰل َوال َّ
س ََل ُم َ
مفتیان شرع م لتین اس مسئلہ کے بارے میں کہ
االستفتاء :کیا فرماتے ہیں علمائے دین و
ل
اگر عورتیں گولیاں وغیرہ کھاکر اپنے حیض کو بندکرلیں تاکہ وہ پورے رمضان کے
روزے رکھ سکیں تو اس کرنے سے ان کے روزے ہوجائیں گے؟
سائل :حاجی شبیر – برمنگھم (انگلینڈ)
﷽
ص َواب
ون ال َم لل ل
ا َ ْل َج َو ُ
ی ال ُّن ْو َر َوال َّ
اب لب َع ل
ک َ
الو َّھاب اَللہ ُھ َّم اجْ َع ْل لل َ
گولیوں کے ذریعے حیض و نفاس کو بندکر کےروزہ رکھنا توجائز ہے اور اس طرح
کرکے رکھے گئے روزے بھی بالکل صحیح ہیں لیکن اس طرح حیض و نفاس کو
روکنا طبی نقطہ نظر سے صحت کے لیے نقصان دہ ہوسکتا ہے۔ اور عورت کے
پیریڈز کی تاریخ بھی بدل سکتی ہے۔لیکن شرعی طور پر ایساکرنا جائز ہے۔
سلَّم
للا تَ َع ٰالی ا َ ْعلَ ُم َو َر ُ
ّٰللا تَ َع ٰالی َ
س ْولُ ُہ ا َ ْعلَم َ
علَ ْی لہ َو ٰا لل ٖہ َو َ
ع َّز َو َج َّل َو َ
صلَّی ہ ُ
َو ُ
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قادری

QUESTION: What do the scholars and muftis of the mighty Shari’ah say
regarding the following matter: if a woman was to take pills in order to delay
menstruation, so that she can observe all of the fasts of Ramadān, will her
fasting be valid?
Questioner: Haji Shabir from Birmingham, England

ANSWER:
بسم للا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َۃ ال َحق والصواب
الجواب لب َع ل
َ ون ال َمللکل
Although it is permissible to consume pills to stop menstruation (hayd) and post-natal
bleeding (nifās) in order to fast, and the fasts which are kept after doing such are
absolutely valid, however, from a medical point of view, to stop hayd and nifās like this
could prove to be harmful for one’s health and could disrupt the normal menstrual
cycle of a woman. Nevertheless, from a shar’i perspective, it is permissible to do this.
وللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی للا علیہ وآلہ وسلم
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری
Answered by Mufti Qasim Zia al-Qādrī
Translated by Zameer Ahmed

