 ‐ 128804ﺣﺎﻣﻠﮧ ﻋﻮرت ﻛﻮ ﺧﻮن آﺗﺎ ﮨﻮ اور وہ روزے رﻛﮫ ﻟﮯ
ﺳﻮال
ﻣﻴﮟ ﻧﮯ ﺳﺎرے رﻣﻀﺎن ﻛﮯ روزے رﻛﮭﮯ ،ﻣﻴﺮا ﻏﺎﻟﺐ ﮔﻤﺎن ﻳ ﮨﮯ ﻛﮧ ﻣﻴﺮے روزے ﺻﺤﻴﺢ ﻧﮧ ﺗﮭﮯ ،ﻛﻴﻮﻧﮧ ﻣﻴﮟ
ﺣﺎﻣﻠﮧ ﺗﮭ اور ﻣﺠﮭﮯ ﺧﻮن ﺑﮭ آﺗﺎ ﺗﮭﺎ ،اب ﻣﻴﺮى ﺻﺤﺖ ﻛﻤﺰور ﮨﮯ اور ﻣﻴﮟ روزہ ﻧﻴﮟ رﻛﮫ ﺳﺘ ،اﮔﺮ ﻣﻴﺮے روزے
ﺻﺤﻴﺢ ﻧﮧ ﺗﮭﮯ ﺗﻮ ﻣﺠﮭﮯاب ﻛﻴﺎ ﻛﺮﻧﺎ ﮨﻮﮔﺎ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ:
اﮔﺮ ﺣﺎﻣﻠﮧ ﻋﻮرت ﻛﻮﺧﻮن آﺗﺎ ﮨﻮ اور وہ روزے رﻛﮫ ﻟﮯ ﺗﻮ اس ﻛﮯ روزے ﺻﺤﻴﺢ ﻴﮟ ،اس ﻛﮯ روزے ﭘﺮ ﻳﮧ ﺧﻮن اﺛﺮ
اﻧﺪاز ﻧﻴﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﻛﻴﻮﻧﮧ ﻳﮧ ﻧﮧ ﺗﻮ ﺣﻴﺾ ﺷﻤﺎر ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﻧﮧ ﮨ ﻧﻔﺎس؛ اس ﻟﻴﮯ ﻛﮧ ﭘﻴﭧ ﻣﻴﮟ ﺑﭽﮧ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ ،ﻟﺬا ﻳﮧ
ﻧﻔﺎس ﻧﻴﮟ؛ اور ﻏﺎﻟﺐ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺣﺎﻣﻠﮧ ﻋﻮرت ﻛﻮ ﺣﻴﺾ ﻧﻴﮟ آﺗﺎ.
اور ﺟﻮ ﻛﺘﮯ ﻴﮟ ﻛﮧ :ﺣﺎﻣﻠﮧ ﻋﻮرت ﻛﻮ ﺑﮭ ﺣﻴﺾ آ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ وہ ﺑﮭ ﻳﮧ ﺷﺮط ﻟﺎﺗﮯ ﻴﮟ ﻛﮧ ﻳﮧ ﺧﻮن اﺳﮯ اس ﻛ
ﻣﺎﮨﻮارى ﻛ ﭘﻠ ﻋﺎدت ﻛﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﺗﺎ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ ﮨﮯ وﮔﺮﻧﮧ ﻧﻴﮟ.
اﮔﺮ ﺳﺎﺋﻠﮧ ﻋﻮرت ﭘﺮ ﻳﮧ ﺧﻮن ﻣﺸﺘﺒﮧ اور ﻣﺘﻐﻴﺮ ﮨﻮ ﻛﮧ ﺧﻮن رك رك ﻛﺮ آﺗﺎ ﮨﻮ اور اس ﻛ ﭘﺮاﻧ ﻋﺎدت ﻛﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻴﮟ ﻳﻌﻨ
ﺣﻤﻞ ﺳﮯ ﭘﻠﮯ ﺟﺲ ﻃﺮح ﻣﺎﮨﻮارى ﻛ ﻋﺎدت ﺗﮭ اس ﻃﺮح ﻧﻴﮟ ﺗﻮ ﻳﮧ ﻓﺎﺳﺪ ﺧﻮن ﮨﮯ ،اور اس ﻛﮯ روزے ﺻﺤﻴﺢ ﻴﮟ.
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ اس ﻛﻮ اس ﻛ ﻗﻀﺎء ﻧﻴﮟ ﻛﺮﻧﺎ ﮨﻮﮔ ،ﻛﻴﻮﻧﮧ ﺣﺎﻣﻠﮧ ﻋﻮرت ﻛﻮ ﺟﻮ ﺧﻮن آﺗﺎ ﮨﮯ وہ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﺎﺳﺪ ﺧﻮن ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ،
اور اس ﻣﻴﮟ ﺧﻠﻞ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﻛﺒﮭ اور ﻛﺒﮭ زﻳﺎدہ آﺗﺎ ﮨﮯ ،ﻛﺒﮭ ﭘﻠﮯ آ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ﻛﺒﮭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﮨﻮ ﺟﺎﺗ ﮨﮯ اور ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻧﻮاع ﻛﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اس ﻟﻴﮯ اس ﻛﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻴﮟ ﻛﻴﺎ ﺟﺎﺋﻴﺎ.
ﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﺮض اﮔﺮ وہ اﺳ ﻃﺮح آﺋﮯ ﺟﻴﺴﮯ ﺣﻤﻞ ﺳﮯ ﻗﺒﻞ ﻋﺎدت ﺗﮭ اور اس ﻣﻴﮟ ﺗﺒﺪﻳﻠ ﻧﮧ ﮨﻮ ﺗﻮ اﻞ ﻋﻠﻢ اس ﻛﮯ ﺑﺎرہ
ﻣﻴﮟ ﻛﺘﮯ ﻴﮟ ﻛﮧ ﻳﮧ ﺣﻴﺾ ﮨﮯ ،اور وہ اس ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﮟ ﻧﻤﺎز روزہ ﻛ ﭘﺎﺑﻨﺪى ﻧﻴﮟ ﻛﺮﻳ ،ﻋﻠﻤﺎء ﻛ اﻳﻚ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻛﺎ ﻗﻮل
ﻳ ﮨﮯ.
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اور ﻛﭽﮫ اﻞ ﻋﻠﻢ ﻛﺘﮯ ﻴﮟ ﻛﮧ:
اﮔﺮﭼﮧ وہ اﭘﻨ ﭘﻠ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮨ ﮨﻮ اور اس ﻣﻴﮟ ﺗﺒﺪﻳﻠ ﻧﮧ ﮨﻮ ﺗﻮ ﺑﮭ اس ﻛﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻴﮟ ﮨﻮﮔﺎ ،ﻛﻴﻮﻧﮧ ﺣﺎﻣﻠﮧ
ﻋﻮرت ﻛﻮ ﺣﻴﺾ ﻧﻴﮟ آﺗﺎ ،اﻞ ﻋﻠﻢ ﻛﺎ ﻣﺸﻮر ﻗﻮل ﻳ ﮨﮯ ﻛﮧ ﺣﺎﻣﻠﮧ ﻋﻮرت ﻛﻮ آﻧﮯ واﻻ ﺧﻮن ﺣﻴﺾ ﻧﻴﮟ ﮨﻮﺗﺎ اور ﻳﮧ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اس ﻣﻴﮟ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻴﮟ اور ﻣﺘﻐﻴﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﻗﺎﺑﻞ اﻟﺘﻔﺎت ﻧﻴﮟ ﮨﮯ.
ﺑﻠﮧ اس ﻛﺎ روزہ اور ﻧﻤﺎز ﺻﺤﻴﺢ ﮨﻮ ﮔ.
اس ﻋﻮرت ﻛﻮ اﻳﺴ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﮟ ﭼﺎﮨﻴﮯ ﻛﮧ وہ ﻟﻨﻮٹ وﻏﻴﺮہ ﻣﻴﮟ روﺋ رﻛﮫ ﻛﺮ ﺮ ﻧﻤﺎز ﻛﮯ وﻗﺖ وﺿﻮء ﻛﺮے اور اس
ﻃﺎرت ﻛﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻧﻤﺎز ادا ﻛﺮ ﻟﮯ ﭼﺎﮨﮯ ﺧﻮن آﺗﺎ ﺑﮭ ﮨﻮ؛ ﻛﻴﻮﻧﮧ اﻳﺴ ﭼﻴﺰ ﻣﻴﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﭘﻴﺸﺎب ﻧﮧ رﻛﻨﮯ ﻛ ﺑﻴﻤﺎرى ﻣﻴﮟ
ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺨﺺ ﻛ ﻃﺮح ﮨﮯ اور وہ ﻋﻮرت ﺟﻮ ﺣﺎﻣﻠﮧ ﻧﮧ ﮨﻮ اور اﺳﺘﺤﺎﺿﮧ ﻛ ﺑﻴﻤﺎرى ﻛ ﺷﺎر ﮨﻮ ﻳﮧ ﺳﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻴﮟ اور
اﺳﮯ آﻧﮯواﻻ ﺧﻮن ﻓﺎﺳﺪ ﮨﻮ اﺳﮯ ﻛﻮﺋ ﺿﺮر ﻧﻴﮟ دﻳﺘﺎ.
ﻟﻴﻦ ﻋﻮرت ﻛﻮ ﭼﺎﮨﻴﮯﻛﮧ ﺟﺐ ﻧﻤﺎز ﻛﺎ وﻗﺖ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ وہ اﺳﺘﻨﺠﺎء ﻛﺮ ﻛﮯ وﺿﻮء ﻛﺮے اور اﺳ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﮟ ﻧﻤﺎز ادا
ﻛﺮ ﻟﮯ.
اور اﮔﺮ وہ ﻇﺮ اور ﻋﺼﺮ ﻣﻐﺮب اور ﻋﺸﺎء ﻛ ﻧﻤﺎزﻳﮟ اﻛﭩﮭ اور ﺟﻤﻊ ﻛﺮ ﻛﮯادا ﻛﺮے ﺟﻴﺴﺎ ﻛﮧ ﻧﺒ ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﻴﮧ
وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﺑﻌﺾ ﺻﺤﺎﺑﻴﺎت ﻛﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ دى ﺗﮭ ،اور ﺟﺐ ﺻﻔﺎﺋ ﻛﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ وہ ﻇﺮ اور ﻋﺼﺮ ﻛﮯ وﻗﺖ اﻳﻚ ﺑﺎر ﻏﺴﻞ ﻛﺮ
ﻛﮯ اور ﻣﻐﺮب اور ﻋﺸﺎء ﻛﮯ وﻗﺖ ﻏﺴﻞ ﻛﺮ ﻛﮯ ﻧﻤﺎزﻳﮟ ادا ﻛﺮے ﺗﻮ ﻳﮧ ﺑﺘﺮ ﮨﮯ ﻛﻴﻮﻧﮧ ﻧﺒ ﻛﺮﻳﻢ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﻴﮧ وﺳﻠﻢ
ﻧﮯ اﺳﺘﺤﺎﺿﮧ واﻟ ﻛﭽﮫ ﻋﻮرﺗﻮں ﻛﻮ ﻳ ﺣﻢ دﻳﺎ ﺗﮭﺎ " اﻧﺘ
ﻓﻀﻴﻠ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز رﺣﻤﮧ اﻟﮧ.
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