
 حالِت حیض میں شوہر اور بیوی کونسا فزیکل انٹریکشن کر سکتے ہیں؟

 

 والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا الحمدہلل

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

 وی کے دوران  کونسی پابندیاں ہیں اور وہ کون کون سا ان  میاں اور بیحیض کے دور

 فزیکل انٹریکشن قائم کر سکتے ہیں؟

 ماریہ فرام انگلینڈ:لہسائ

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب ِبعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

ہم بستری یعنی جماع حرام ہے۔ایسی حالت میں ِجماع جائز جاننا حیض کی حالت میں 

اور قبول کفر ہے اور حرام سمجھ کر کر لیا تو َسْخت گنہگار ہوا اس پر توبہ فرض ہے 

حالت میں ناف سے گھٹنے تک  حیض کیتوبہ کے لیے کچھ نہ کچھ صدقہ کرے۔

شہوت اور بال شہوت کسی  مرد کا اپنے کسی ُعْضْو سے کوبدن ننگے عورت کے 

حائل ہو کہ بدن کی گرمی  کپڑا وغیرہ ایسا کوئی چھونا جائز نہیں اور اگر طرح بھی

ناف سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے  َحَرج نہیں۔ چھونے میں محسوس نہ ہوگی تو

بوس وکنار بھی جائز ہے۔  نہیچھونے یا کسی طرح کا نفع لینے میں کوئی َحَرج نہیں۔ یو

کھالنا یا ایک جگہ سونا جائز ہے بلکہ اس وجہ سے ساتھ نہ سونا مکروہ  اپنے ساتھ

 اس حالت میں عورت مرد کے ہر حصہ بدن کو ہاتھ لگا سکتی ہے۔۔ہے

 عزوجل ارشاد فرماتا ہے: ہللا ا    حیض والیوں سے جماع حرام ہے جیسا کہ 

لُوا الن َِسآَء فِی اْلَمِحۡیِضۙ  َواَل تَْقَربُۡوہُنَّ َحتّٰی َو یَْسـَٔلُۡونََک َعِن اْلَمِحۡیِضؕ  قُْل ہَُو اَذًیۙ  فَاْعتَزِ 

محبوب! تم سے َحیض کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں تم فرما دو اے    ۔یَْطُہْرَن 

وہ گندی چیز ہے تو َحیض میں عورتوں سے بچو اور ان سے قربت نہ کرو جب تک 

 [۲۲۲]البقرۃ :۔پاک نہ ہولیں

ایسی حالت  جائز جانناکفر ہے جیسا کہ بہار شریعت میں ہے۔حالِت حیض میں جماع 

میں ِجماع جائز جاننا کفر ہے اور حرام سمجھ کر کر لیا تو َسْخت گنہگار ہوا اس پر توبہ 

فرض ہے اور آمد کے زمانہ میں کیا تو ایک دیناراور قریب ختم کے کیا تو نصف دینار 

 خیرات کرنا ُمْستََحب۔
 [۳۸۲ص ۲حصہ  ۱]بہار شریعت ج

حیض کے دوران مرد کا عورت کے ناف سے گھٹنوں تک ننگے بدن کو چھونا ناجائز 

ةٍ  بَْينَ  َما إَزاٍريَْعنِي تَْحتَ  َما َوقُْربَانُ "ہے جیسا کہ درمختار مع ردالمحتار میں ہے کہ  ُسرَّ

ةِ  اِِلْستِْمتَاعُ  فَيَُجوزُ ُمْطلَقًا َعَداهُ  َما َوَحلَّ  َشْهَوٍة، ِبَل  َولَوْ  َوُرْكبَةٍ  ْكبَةِ  َفْوقََها َوَما ِبالسُّرَّ  َوَما َوالرُّ

 َحائٍِل" بَِل  َوَلوْ  تَْحتََها
اگرچہ بال شہوت ہو  عورت کے ناف سے گھٹنوں تک ننگے بدن کو چھونا ناجائز ہے

اور ناف اور ناف کے اوپر اورگھٹنوں سے نیچے پورے بدن سے استمتاع یا چھونا 

 یان میں کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو۔جائز ہے اگرچہ درم
''الدرالمختار'' و''ردالمحتار''، کتاب الطہارۃ، باب الحیض، مطلب: لوأفتی مفت بشیء من ہذہ األقوال في مواضع ]

 [۵۳۴، ص۱الضرورۃ ج



حیض کی وجہ سے عورت سے الگ سونا مکروہ ہے جیسا کہ عالمہ شامی ولوالجیہ 

 ہیں۔اور سراج کے حوالے سے فرماتے لکھتے 

 َوفِي.بَْحر   اْلَيُهودِ  فِْعلَ  يُْشِبهُ  ذَِلكَ  ِِلَنَّ  فَِراِشَها؛ َعنْ  يَْعِزلَ  أَنْ  َيْنبَِغي َوِلَ :اْلَوْلَواِلجيَّةِ  َوفِي"

َراجِ   "فِيهِ  يَُخاِلُطَها ِلَ  َمْوِضعٍ  فِي يَْعِزلََها أَنْ  يُْكَرهُ  الس ِ
، ۱لوأفتی مفت بشیء من ہذہ األقوال في مواضع الضرورۃج]''ردالمحتار''، کتاب الطہارۃ، باب الحیض، مطلب: 

 [۵۳۴ص

جیساکہ ردالمحتار میں عورت مرد کے ہر حصہ بدن کو ہاتھ لگا سکتی ہے حیض  حالتِ  

 میں ہے کہ 

َزارِ  تَْحتَ  َما إِلَّ  بََدنَِها بَِجِميعِ  تَْلِمسَ  أَنْ  لََها ِهيَ " اپنے عورت "ذََكَرهُ  َحتَّى بََدنِهِ  َجِميعَ  اْْلِ

ناف سے گھٹنوں تک جگہ کے عالوہ تمام بدن کو مر د کے تمام بدن کے ساتھ مس کر 

 سکتی ہے یہاں تک اس کےعضو تناسل کو بھی چھو سکتی ہے۔
، ۱]''ردالمحتار''، کتاب الطہارۃ، باب الحیض، مطلب: لوأفتی مفت بشیء من ہذہ األقوال في مواضع الضرورۃج

 [۵۳۴ص

 صلی ہللا علیہ وآلہ وسلماعلم ورسولہ اعلم وہللا 

 محمد قاسم ضیاء قادریابو الحسن کتبہ
 
 
 
 

QUESTION: What do the scholars and muftis of the mighty Shari’ah say 
regarding the following matter: during the period of menstruation, what 
restrictions are there between husband and wife, and which physical 
interactions can they carry out? 

 
 

Questioner: Māriyah from England 
 
 

ANSWER:  

 

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 

 الجواب ِبعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب
 

 

It is harām to have sexual intercourse in the state of menstruation. To consider 

intercourse to be permissible in this state is kufr (disbelief), and if it is done 

whilst considering it harām, then it is a major sinner, repentance (tawbah) is 

obligatory upon such a person, and one should give charity for the acceptance 



of the taubah. In the state of menstruation, it is not permissible for the man to 

touch the naked body of the woman from the naval to the knees, regardless of 

whether it is done with or without lust. If there is some cloth etc acting as a 

barrier which prevents the heat of the body being felt, then there is no harm. 

There is no harm in touching or gaining benefit from that which is below the 

knees or above the naval, and kissing is also permissible. Feeding one another 

and sleeping in one place are permissible, in fact, to not sleep together for this 

reason is makrūh (disliked). The woman can touch any part of the man’s body 

in this state. 

Having intercourse with a menstruating woman is harām, as Allāh (Most High) 

states: “And they ask you about menstruation. Say, "It is harm, so keep away 

from wives during menstruation. And do not approach them until they are 

pure”” 

[Sūrah al-Baqarah, Verse 222] 

To consider intercourse permissible in the state of menstruation is kufr, just as 

it is stated in Bahār-e-Sharī’at: “to consider intercourse permissible in this 

state [of menses] is kufr and if he did it [intercourse] whilst considering it 

harām, he is a major sinner, tawbah is obligatory upon him, if he did this at the 

beginning [of the menses], then it is mustahabb (recommended) to give one 

dīnār in charity (sadaqah) and if he did it towards it's [menses] end, then half a 

dīnār” 

[Bahār-e-Sharī’at, Volume 1, Part 2, pg 382] 

In the state of menstruation, it is not permissible for the man to touch the 

naked body of a woman from the naval to the knees, just as it is stated in al-

Durr al-Mukhtār: “It is not permissible to touch the naked body of a woman 

from the naval to the knees, even if it is without lust, and to touch or to seek 

enjoyment from what is above the naval or below the knees is permissible, 

even if there is no cloth etc. acting as a barrier” 

[al-Durr al-Mukhtār wa Radd al-Muhtār, Kitāb al-Tahārah, Bāb al-Hayd, Matlab: 

Lo Aftā Muftī bi Shay min Hādhihī al-Aqwāl fī Mawādi’ al-Darūrah, Volume 1, 

pg 534] 



To sleep separately from the woman due to menstruation is makrūh, just as 

‘Allāmah Shāmī states; whilst giving reference to ‘Walwālijiyyah’ and ‘al-Sirāj’: 

“ 

[al-Durr al-Mukhtār wa Radd al-Muhtār, Kitāb al-Tahārah, Bāb al-Hayd, Matlab: 

Lo Aftā Muftī bi Shay min Hādhihī al-Aqwāl fī Mawādi’ al-Darūrah, Volume 1, 

pg 534] 

In the state of menstruation, the woman can touch any part of the man’s 

body; it is stated in Radd al-Muhtār: “other than the area between her naval 

and knees, the woman can touch any part of the man’s body with her own 

body, including his private organ” 

[al-Durr al-Mukhtār wa Radd al-Muhtār, Kitāb al-Tahārah, Bāb al-Hayd, Matlab: 

Lo Aftā Muftī bi Shay min Hādhihī al-Aqwāl fī Mawādi’ al-Darūrah , Volume 1, 

pg 534] 

 

 وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Answered by Mufti Qasim Zia al-Qādrī 

 


