
اگر کسی نے احرام کی نیت کرتے ہوئے تلبیہ نہیں پڑھا تو اس بارے میں کیا حکم 
 ہے

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا
ومفتیاِن شرع مِتین اس مسئلہ کے بارے میں  کیا فرماتے ہیں علمائے دین االستفتاء: 

نے عمرہ مکمل کرکے کہ ایک عورت نے احرام باندھتے وقت تلبیہ نہیں پڑھااب اس 
تقصیر کرلی اب تلبیہ نہ پڑھنے پر اس پر کیا جرمانہ پڑتا ہے جواب دالئل کی 

 ؟ روشنی میں عطا کیا جائے 
 انگلینڈ حافظ عبدالرحمن سلطانی فرام:سائل

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

احرام کی نیت کر کے تلبیہ یا اس کے قائم مقام کوئی ایسا کلمہ اگر اس عورت نے 

جو ذکر الہی ہوسکتا ہو مثالً  سبحان ہللا یا الحمدہلل یا الالہ االہللا  یا اردو زبان میں 

پروردگاروغیرہ کہاتو اس کا احرام شروع ہوگیا اور اس کا عمرہ اے اے ہللا پاک ،

عربی  اردو ، بعد نہ تلبیہ پڑھا اور نہ ہی صحیح ہے ۔اور اگر اس نے نیت ِاحرام کے

یا کسی اور زبان میں کوئی ایسا کلمہ کہا جو ذکِر الہی ہوسکے تو اس کا احرام 

شروع نہیں ہوگاجس کی وجہ سے اس کا عمرہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ جیسا کہ فتاوی 

 ہندیہ میں ہے۔

ِر"اِمنمااَمَقاَمَهاايَ قرومرااَمااَأومااِِبلت َّلمِبَيةِااَيَمتِاالَمااَمااالنِ يَّةِااِبرَجرَّدِااَشارًِعااَيِصيراا"َوَلا محض نیت سے ہی وہ الذ ِكم

احرام کو شروع کرنے واال نہیں ہوگا جب تک تلبیہ یا اس کے قائم مقام کوئی ذکر 

 نہ الئے۔

 (222ص 1الفتاوی الہندیہ  الباب الثالث فی االحرام ج)

اب اگروہ اس حالت میں  میقات سے  گزر کر عمرہ کرنے آئی تھی تو اس پر دم 

کیونکہ اس نے میقات کے احترام کو ترک کیا اور گنہگار بھی ہوئی  واجب ہوا 

َرمَاافَِإنماہےجیسا کہ عالمگیری میں ہے۔ ج ِااَأحم َرةِااَأومااِِبْلَم اَليمهِافَ عَااالمِميَقاِت؛اإَلاايَ رمِجعَااَأنمااَغيمِااِمنمااالمعرمم
 "المِميَقاتِااَحق ِااِلََتمكِااَدم ا

 (253ص 1)الفتاوی الہندیہ  الباب العاشر فی مجازوۃ المیقات بغیر  االحرام ج

اب وہ توبہ کرے اور کسی قریبی میقات میں جاکر احرام باندھے اور عمرہ کرے 

 اور تو اس طرح کرنے سے دم بھی ساقط ہوجائے گا۔

لیکن اگر وہ ایسے احرام میں میقات سے گزر کر نہیں آئی بلکہ اس نے ِحل سے 

احرام باندھا تھا یعنی مسجِد عائشہ یا جعرانہ سے تو بھی صرف احرام کی نیت کافی 



نہیں بلکہ  نیت کے ساتھ ساتھ تلبیہ یا اس کے قائم مقام کوئی ذکر الہی کسی زبان 

نہیں ہوا اس  ہی شروعیا لہذا اس کا احرام نے نہیں کمیں کرنا ضروری ہے اور اس 

 وجہ سے اس کا عمرہ بھی صحیح نہیں ہوا۔

اَمَقاَمَهاايَ قرومرااَمااَأومااِِبلت َّلمِبَيةِااَيَمتِاالَمااَمااالنِ يَّةِااِبرَجرَّدِااَشارًِعااَيِصيراا"َوَلاجیسا کہ فتاوی ہندیہ میں ہے۔ 
ِر"اِمنما شروع کرنے واال نہیں ہوگا جب تک تلبیہ محض نیت سے ہی وہ احرام کو الذ ِكم

 یا اس کے قائم مقام کوئی ذکر نہ الئے۔

 (222ص 1)الفتاوی الہندیہ  الباب الثالث فی االحرام ج

 مگر اس صورت اس پر دم واجب نہیں ہوگا کیونکہ اس نے کسی واجب کا ترک نہیں

اور اس ہے گیااورصرف حل تک جانا آنااور مطاف و مسعی میں چلنا پھرنا پایا  کیا

 ۔ہے میں کوئی حرج نہیں

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم

 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



If someone, whilst making the intention of Ihrām, did not recite the Talbiyah, then 

what is the ruling regarding this? 

  ہللا رسول علی والسالم والصلوة ہلل الحمد 
QUESTION:  

What do the scholars of the Dīn and muftīs of the Sacred Law state regarding 

the following issue: A woman did not recite the Talbiyah at the time of tying 

Ihrām, though now having completed ‘Umrah, she has had Taqsīr done; in 

this current state, what is the penalty for her having not recited the Talbiyah? 

Please bless us with the answer in light of proofs. 

Questioner: Hafiz Abdur Rahman Sultani from UK 

ANSWER: 

 الرحیم الرحمن ہللا بسم
 والصواب الَحق ھدایۃَ  اللھم الَوھاب الَمِلکِ  بِعَونِ  الجواب

If this woman, having made the intention of Ihrām, recited the Talbiyah or read 

some other words in its place which can be regarded as the Dhikr of Allāh, such 

as ُسْبَحانَ  ہللا, or  اَْلَحْمدُ  ِِل or ّلَ  إِٰلهَ  إِّلَ  ہللا, or in the Urdu language: اے پروردگاروغیرہ ،اے ہللا پاک, 

or similarly in the English language: O Allāh, O Lord, etc then her Ihrām has begun 

and her ‘Umrah is correct. However, if, after the intention of Ihrām, she did not 

recite the Talbiyah nor any other words in its place in Urdu, English, or any other 

language, which could be regarded as the Dhikr of Allāh, then her Ihrām will not 

have begun, due to which nor will her ‘Umrah be correct. Just as it is stated in 

Fatāwā Hindiyyah, 

 

ْكرِ  ِمنْ  َمقَاَمَھا یَقُومُ  َما أَوْ  بِالتَْلِبیَةِ  یَأْتِ  لَمْ  َما الن ِیَةِ  بُِمَجَردِ  َشاِرًعا یَِصیرُ  َوَّل "  "الذ ِ
 

“One will not have started ‘Umrah by merely making the intention unless one 

recites the Talibiyah or any other Dhikr in its place.” 

 

[al-Fatāwā al-Hindiyyah, vol 1, ch 3, pg 222] 

 

If she walks past Mīqāt in this current state, coming to perform ‘Umrah, then Dam 

will be wājib upon her and she will also be sinful because of her negligence of the 

respect for Mīqāt. Just as it is stated in ‘Ālamgīrī, 

 

ِ  أَْحَرمَ  فَإِنْ "  َحق ِ  ِلتَْركِ  َدم   فَعََلْیهِ  اْلِمیقَاِت؛ إلَى یَْرِجعَ  أَنْ  َغْیرِ  ِمنْ  اْلعُْمَرةِ  أَوْ  بِاْلَحج 
 "اْلِمیقَاتِ 

 



[al-Fatāwā al-Hindiyyah, vol 1, ch 10, pg 253] 

She should now also repent, and going to any nearby Mīqāt, she should tie her 

Ihrām and perform ‘Umrah; doing this will also cancel the Dam. 

However, if she did not cross Mīqāt in such a state of Ihrām, rather she tied the 

Ihrām from al-Hil, meaning from Masjid ‘Ā’ishah or Ji’irrānah, even then merely the 

intention of Ihrām will not suffice; rather, alongside the intention, it is also essential 

to recite the Talbiyah or any Dhikr of Allāh in any language in its place. However, 

if she did not recite it, then her Ihrām will not have commenced, which is the reason 

why her ‘Umrah will not have been correct. Just as it is stated in Fatāwā Hindiyyah, 

ْكرِ  ِمنْ  َمقَاَمَھا یَقُومُ  َما أَوْ  بِالتَْلِبیَةِ  یَأْتِ  لَمْ  َما الن ِیَةِ  بُِمَجَردِ  َشاِرًعا یَِصیرُ  َوَّل "  "الذ ِ
 

“One will not have started ‘Umrah by merely making the intention unless one 

recites the Talibiyah or any other Dhikr in its place.” 

[al-Fatāwā al-Hindiyyah, vol 1, ch 3, pg 222] 

Though in this case, Dam will not be wājib upon her because she did not leave out 

a wājib act, merely going to-and-fro al-Hil and walking in the Matāf and Mas’ā have 

taken place, and so there is no problem in this. 

                                                                                                                                         وسلم وآلہ علیہ ہللا صلی اعلم ورسولہ اعلم تعالی وہللا

 قادری ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Haider Ali 

 


