
 

 

 چاہیے پڑھنا کیا  لیے کے ہونے پاک پر ہونے ختم کے مینِسز
ِِ ٰلوۃُِ اَْلَحْمدُِِّلل  للاِِ َرُسولِِ َعٰلی َوالسَََّلمُِ َوالصَّ

  میں   بارے کے مسئلہ اس متِین شرع مفتیانِِ و دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء
 پڑھنا کیا مزید کیا ہونے پاک اسے تو ہیں ہوتے ختم مینِسز کے عورت کسی جب کہ
   ہے؟ پڑتا

 (انگلینڈ) بہن ایک  :سائل
    ﷽ 

َوابالنُّْوَرَوال ِلیَِ اْجَعلِْ  اَلللُھمَِّ الَوھَّاب الَمِلکِِ ِبعَونِِ اَْلَجَوابُِ  صَّ
  ہے پڑتا کرنا غسل صرف لیے کے ہونے پاک کو عورت پر ہونے ختم کے مینِسز  
 ضرورت کی پڑھنے کو چیز کسی اسے اور گی ہوجائے پاک ہی سے غسل وہ اور
 کلمے چھ کو عورت  لیے کے ہونے پاک کہ ہے مشہور غلط میں عورتوں بات ۔یہ نہیں
 ۔ نہیں اصل کوئی کی اس ، ہے ضروری پڑھنا

َوَجلَِّ اَْعلَم َوَرُسْولُہُِ اَْعلَمُِ تَعَاٰلی للاُِوَِ ُِ َصلَّی وَِ َعزَّ  َوَسلَّم َوٰاِلہِ  َعلَْیہِِ تَعَاٰلی ّللال
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What does a female have to pray after her menses for her to become pure? 

  ہللا رسول علی والسالم والصلوۃ الحمدہلل 
QUESTION:  

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding 

the following issue: When the menses of a woman is complete, then what is 

she required to further pray in order to become pure? 

Questioner: A sister from England 

ANSWER: 

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

 

A female need only perform Ghusl after her menses to become pure, and she 

becomes pure solely from Ghusl; she is not required to recite anything. This is 

quite a common misconception among females that that they must recite the six 

Declarations of Faith in order to become pure; there is no basis to 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 


