
 

 

 حکم کا نماز کی عورت والی (Miscarriage)کیرج ِمس
ِِ ٰلوۃُِ اَْلَحْمدُِِّلل  للاِِ َرُسولِِ َعٰلی َوالسَََّلمُِ َوالصَّ

 کہ میں   بارے کے مسئلہ اس مِتین شرع مفتیانِِ و دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء
 استحاضہ یا ہے نفاس واالخون آنے بعد کے اس تو ہوا ہوا کیرج مس حمل عورت ایک اگر
 ہوگا؟ حکم کیا سے حوالے کے نمازوں اور

 (انگلینڈ) بہن ایک :سائلہ
    ﷽ 

 النُّْوَرَوالصََّواب ِلیَِ اْجَعلِْ  اَلللُھمَِّ الَوھَّاب الَمِلکِِ ِبعَونِِ اَْلَجَوابُِ
 کا بچہ والے ہونے ساقط اگر اور ہوا (Miscarriage)کیرج مس کو عورت کسی اگر
 خون واال آنے بعد کے گرنے توحمل وغیرہ ناخن یا انگلیاں جیسے تھا چکا بن عضو کوئی
 مدت زیادہ سے زیادہ کی اس ںہی معاف نمازیں گا رہے جاری یہ تک جب اور ہے کا نفاس
 تک رات تین اور دن تین خون اگر تو تھا بنا نہیں عضو کوئی کا بچہ اگر اور ہیں دن چالیس
 ہے حیض یہ تو تھے چکے گزر کے پاکی دن پندرہ کم از کم پہلے سے اس اور رہا جاری
 یہ تو یابندہوگ ہی پہلے سے دن تین خون یہ اگر اور ہیں معاف یں نماز بھی میں اس اور

 َوالسَّْقطُ :ہے میں ہندیہ فتاوی ۔جیساکہ ہوگی پڑھنا نماز کرکے وضو میں اس ہے استحاضہ
ْصب ع ُ ِمنُْ َخْلِقهُِ بَْعضُ  َظَهرَُ إنُْ

 لَمُْ َوإِنُْ التَّْبيِينُِ فِي َهَكذَا .ن فََساءَُ بِهُِ فَتَِصيرُ  َوَلدُ  َشْعرُِ أَوُْ ظ ْفرُ  أَوُْ أ 
ُِ َجْعلُ  أَْمَكنَُ فَِإنُْ لََها نَِفاسَُ فََلُ َخْلِقهُِ ِمنُْ َشْيءُ  يَْظَهرُْ وَُ َوإِّلَُّ َحْيًضا ي ْجَعلُ  َحْيًضا اْلَمْرئِي   فَه 

 .اْستَِحاَضة ُ
 والی نفاس عورت تو بال یا ناخن یا انگلیاں جیسے ہوا ظاہر عضو کوئی اگر کا حمل ساقط
 اگر نہیں نفاس تو ہوا نہیں ظاہر عضو کوئی اگر اور ہے میں تبیین ہی طرح اسی اور ہوگئی
 ۔ استحاضہ وگرنہ ہے حیض تو ہے ممکن بنانا خون کا حیض اسے

 الثاني، الفصل بالنساء، المختصۃ الدماء في السادس الباب الطہارۃ، کتاب ،''الھندیۃ الفتاوی)''
 (37ص1ج

 ہاتھ، جیسے ہے چکا بن ُعْضوِْ کوئی کا اس اور گیا ہو ساقط حمل: ہے میں بہارشریعت اور
 پندرہ پہلے سے اس اور رہا تک رات دن تین اگر ہے۔ورنہ نِفاس خون یہ تو انگلیاں ای پاؤں
 گیا ہو بند ہی پہلے سے دن تین جو اور ہے َحیض تو ہے چکا گزر زمانہ کا رہنے پاک دن
 ہے۔ اِستحاضہ تو ہیں گزرے نہیں کے طہارت دن پندرہ پورے ابھی یا

 (377ص 2 حصہ 1ج شریعت بہار)
َوَجلَِّ اَْعلَم َوَرُسْولُہُِ اَْعلَمُِ اٰلیتَعَِ َوللاُِ ُِ َصلَّی وَِ َعزَّ  َوَسلَّم َوٰاِلہِ  َعلَْیہِِ تَعَاٰلی ّللال
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The ruling of the salāh for a woman who has had a miscarriage 

  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: If a woman has had a miscarriage, then is the blood which comes out 

regarded as postnatal bleeding or irregular vaginal bleeding, and what will the ruling 

be regarding salāh? 

Questioner: A sister from U.K. 

ANSWER: 

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

If a woman has had a miscarriage and if a particular body part of the child that was miscarried 

had formed for example, fingers, nails, etc then the blood which comes out after the miscarried 

child is postnatal bleeding, and salāh is forgiven for as long as this continues to flow. The 

maximum time limit for this is forty days, and if no body part of the child had formed and the 

bleeding continued for three days and three nights, and also before this there was a minimum 

duration of purity of at least fifteen days, then this is the blood of menses, and salāh is also 

forgiven in this. However, if the bleeding actually stopped three days beforehand, then this is 

irregular vaginal bleeding; such a woman will have to perform Wudū’ and pray salāh. Just as 

it is stated in Fatāwā Hindiyyah, 

ْصب ع   ِمنْ  َخْلِقهِ  بَْعض   َظَھرَ  إنْ  َوالسَّْقط  "
 ِمنْ  َشْيء   یَْظَھرْ  لَمْ  َوإِنْ  التَّْبیِینِ  فِي َھَكذَا . ن فََساءَ  بِهِ  فَتَِصیر   َولَد   َشْعرِ  أَوْ  ظ ْفر   أَوْ  أ 

ِ  َجْعل   أَْمَكنَ  فَإِنْ  لََھا نِفَاسَ  فاََل  َخْلِقهِ   "اْستَِحاَضة   فَھ وَ  َوإِّلَّ  َحْیًضا ی ْجعَل   َحْیًضا اْلَمْرئِي 

“If any body part of the miscarried child is evident, such as fingers, nails, hair, etc then the 

woman will be regarded as one whose bleeding is postnatal; it is stated in a like manner in 

Tabyīn. However, if any body part is not evident, then it is not postnatal bleeding. If it possible 

to regard it as menses, then it will be regarded as so, otherwise as irregular vaginal bleeding.” 

[al-Fatāwā al-Hindiyyah, vol 1, ch 2, part 6, pg 37] 

Moreover, it is stated in Bahār-e-Sharī’at that if a female suffered a miscarriage and some 

limbs of the child have been formed, such as the hands, feet or fingers etc. then this bleeding 

will be regarded as nifās [postnatal], otherwise if it remained for 3 days and nights and 15 days 

of purity have passed before this, then it is regarded as menses. However, if it stopped before 

the end of 3 days or if the full 15 day purification period has not as yet finished, then it is 

regarded as irregular vaginal bleeding. 

[Bahār-e-Sharī’at, vol 1, part 2, pg 377] 

                                                                                                                                         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 

 


