
Menstruating woman unable to perform ʿUmrah due to 
limited stay in Saudi Arabia 

Question 

I have read on the following link https://nawadir.org/2016/03/30/travelling-for-umrah-
whilst-menstruating/ that a menstruating woman should enter into Iḥrām at Mīqāt and 
proceed to Makkah and perform her ʿUmrah after her menstruation finishes. However, I 
have a specific scenario which is quite common. If a woman plans to stay in Makkah for five 
days but her period will start two days before she arrives and her normal cycle is ten days, 
what should she do? Should she take the pill bearing in mind that the bleeding may not stop 
fully? What if she has no choice but to return from Makkah before her menstruation 
finishes? 

Answer 

(1) The woman should try to extend her stay in Makkah or change her visit dates or visit 
Madīnah first if that resolves the issue. ʿUmrah visits should be planned to avoid such 
difficulties. Taking the pill is permissible but not recommended not least because the 
outcome is not guaranteed. A doctor should be consulted before the pill is taken.  

Passing Mīqāt without Iḥrām 

(2) If changing the visit dates is not possible and there is no other option, the woman should 
cross Mīqāt without entering into Iḥrām. Instead, she should make her primary intention to 
visit Jeddah or another location within Ḥill (the area between Mīqāt and Ḥaram) and not 
make intention for ʿUmrah or to visit Makkah. She should remain in this location and 
return home when she needs to do so without entering Ḥaram. Whilst staying in Ḥill, if she 
needs to travel to Ḥaram, she can do so without making an intention for ʿUmrah.1 In this 

                                                           
 أأوال يقصد مل لأنه البس تان(: ووقته ا حرام بغري مكة دخول هل حلاجة البس تان كويف دخل فلو(( رشحا لعبارة الكزن ۲٥: ۳ابن جنمی ) قال  1

منا ،مكة دخول  ووقته بقوهل واملراد ،هل فكذكل للحاجة ا حرام بغري مكة يدخل أأن وللبس تاين ،دخهل حني أأههل مبزنةل فصار البس تان قصد وا 

ذا الآفايق حيةل وهذه: قالوا ،احلرم وبني بينه اذلي احلل مجيع البس تان  جماوزة فهل مثال خليصا يدخل أأن فينوي ا حرام بغري مكة يدخل أأن أأراد ا 

نه الأول هو يظهر واذلي ،أأوال بيته من خروجه حني منه بد ال القصد هذا أأن أأر ومل ،للجحفة احملاذي واملرصي الشايم ميقات هو اذلي رابغ  فا 

https://nawadir.org/2016/03/30/travelling-for-umrah-whilst-menstruating/
https://nawadir.org/2016/03/30/travelling-for-umrah-whilst-menstruating/


scenario, there will be no penalty. If her menstruation finishes before her departure date, it 
is preferable to proceed to the closest Mīqāt with her guardian and enter into Iḥrām and 
perform her ʿUmrah. It is also permissible to enter into Iḥrām from anywhere in Ḥill such as 
Tanʿīm.2  

Passing Mīqāt with Iḥrām 

(3) If the woman enters into Iḥrām at Mīqāt, whilst she is in the state of menstruation or her 
menstruation begins before she is able to perform ʿUmrah, it is necessary for her to wait for 
her menstruation to finish and perform ʿUmrah thereafter. She may take the pill as 
mentioned above. It is not permissible to perform ʿUmrah in the state of menstruation.3 It is 
also not possible for her to exit the state of Iḥrām and compensate via a penalty and Qaḍā in 
the future.4 She will have no choice but to wait and perform her ʿUmrah after her 

                                                                                                                                                                                     
 ادلاخل احلل من خمصوص ماكن قصد وجود من بد فال ،اكفيا ذكل وليس ،واحلرم امليقات بني اذلي احلل دخول يريد الآفايق أأن شك ال

ال ،بيته من خيرج حني امليقات ذا أأنه يوسف أأيب قول فالظاهر وا  قامة نوى ا  حرام بال مكة دخول فهل البس تان يف يوما عرش مخسة ا  ال ،ا   ،فال وا 

: ۱اء )ه( وحتفة الفق ٤۳٦: ۲اين )ه( واحمليط الب ۱٦۸: ٤( واملبسوط )۱٤٦وراجع اجلامع الصغري )صـ  ،ی انت  ،اال طالق املذهب ظاهر لكن

 (.٥۸۲و  ٤۷۷: ۲( ورد احملتار )۱۱۱: ۳( وفتح القدير )۳۹٤

 
فاأحرم  (: كويف اأراد بس تان بين عامر حلاجة مث بدا هل بعد ما قدم البس تان اأن حیج۱۹٥: ۲يف االأصل ) حلامك الشهيد يف الاكيف املطبوعاقال   2

ن اأراد اأن يدخل مكة بغري ا حرام فهل ذكل ،من البس تان فال يشء عليه ذا ۱٦٦: ۲البدائع ) يف قال الاكساينو  ،ی انت  ،وا  (: وكذكل االآفایق ا 

ليه فاأراد اأن حیج اأو يعمتر حفمكه حمك اأ  البس تان اأو امليك حصل يف ذا خرج ا  م للحج اأو العمرة دويرة وقال: اأما الصنف الثاین مفيقاهت ،ل البس تانها 

و التنعمی اأو هو  ،للعمرة من احلل فيحرم امليك ،وللعمرة احلل ،م للحج احلرموقال: واأما الصنف الثالث مفيقاهت ،م اأو حيث شاءوا من احللهل ه اأ 

 ی .انت  ،ل ذكل املاكنه: وبعدما وصل ا یل ذكل املاكن التحق بأ (٤۳۷: ۲) اينهاحمليط الب  وقال صدر الرشيعة ابن مازة يف ،ی انت  ،غريه

  
ن: وسمل عليه هللا صیل هللا رسول قال قال عباس ابن عن( ٥۳٤۳) واأمحد( ٤٤۱۷) داود وأأبو( ٤٥۹) الرتمذي أأخرج  3  واحلائض النفساء ا 

( ٤٦٤) احلسن بن محمد طريقه ومن( ۱۲۳٦) املوطاأ  يف ماكل واأخرج ،رهتط  حىت بلبيت تطوف أأال غري لكها املناسك وتقيض وحترم تغتسل

هنا العمرة أأو بحلج هتل اليت احلائض املرأأة: قال معر بن هللا عبد عن ذا معرهتا أأو حبجها هتل ا   الصفا بني وال بلبيت تطوف ال ولكن ،أأرادت ا 

 ذاوهب: محمد قال ،تطهر حىت املسجد تقرب وال ،واملروة الصفا بني وال بلبيت تطوف ال أأهنا غري الناس مع لكها املناسك تشهد ويه ،واملروة

ذا)و(: ۲۱: ۳) دايةهال  يف املرغيناين وقال ،الالكم وذكر ،انأخذ  غري احلاج يصنعه كام وصنعت وأأحرمت اغتسلت اال حرام عند املرأأة حاضت ا 

 وهذا ،املفازة يف والوقوف املسجد يف الطواف ولأن ،برسف حاضت حني عهنا هللا ريض عائشة حلديث( تطهر حىت بلبيت تطوف ال أأهنا

حرام الاغتسال  (.۱۷۹: ٤وراجع املبسوط ) ،ی انت  ،مفيدا فيكون للصالة ال لال 

 
ن اأحرصمت مفا اس تيرس من ال  ،قال هللا تعایل: واأمتوا احلج والعمرة هلل  4 حرام العبد (: اأما ۲۳٤: ۲داية )هقال املرغيناين يف ال  ،االآية ،يدهفا  ا 

منا طريق خروجه من ذكل ٤۲۳: ۲قال يف العناية ) ،(٦: ۲وحنوه يف تبيني احلقائق ) ،ی انت  ،الزم فال میكنه اخلروج منه بلرشوع يف غريه (: وا 

ال بأحد النسكني كام يف ۱۳٦: ۳وقال املرغيناين ) ،ی انت  ،اال حرام اأداء االأفعال (: والأن اال حرام بعدما انعقد حصيحا ال طريق للخروج منه ا 

(: ومس ئةل اال حصار من العوارض ثبتت بلنص عیل خالف ۱۳٦: ۳قال يف العناية ) ،(۸۲: ۲وحنوه يف تبيني احلقائق ) ،ی انت  ،ماال حرام املهب

( ورمحة هللا ٢/٨١( والزيلعي يف تبيني احلقائق )٢/٤٧٣وابن مازة ) (۱۳٦: ۳املرغيناين )( و ٢/٢٢١ )الاكساينوقال  ،ی انت  ،القياس

قتة(: الأهن۸۲: ۲قال يف تبيني احلقائق ) ،ی انت  ،: العمرة ال تفوت( وغريمه٦٥٣ ـالس ندي يف لباب املناسك )ص  ،ی انت  ،وعليه اال جامع ،ا غري موأ



menstruation finishes. If she decides to return home, she will remain in the state of Iḥrām 
until she performs ʿUmrah. Thus, she will continue to be liable for any actions that are 
contrary to the state of Iḥrām.  

The prohibition of performing ʿUmrah in the state of menstruation is based on the principle 
that it is not permissible to perform Ṭawāf in the state of menstruation according to all four 
schools of thought. The Prophet ملسو هيلع هللا ىلص said, “The women in post-natal bleeding and menses 
should perform a bath, enter Iḥrām and perform all the rituals except for Ṭawāf around the 
House, until they become clean” (Sunan al-Tirmidhī, 945). If, however, a woman performs the 
Ṭawāf of ʿUmrah in the state of menstruation and exits her Iḥrām thereafter, she will be 
sinful. According to the Ḥanafī school of thought, her obligation will be fulfilled and she will 

                                                                                                                                                                                     
ال بأداء االأعامل فاسدا اكن اأو حصيحا٥۷: ٤وقال الرسخيس يف املبسوط )  ،وعليه دم عندان ،(: من رشع يف اال حرام ال يصري خارجا عنه ا 

ما احلج اأو العمرة ،(: واكأن املعین فيه اأن اال حرام بعد ما انعقد حصيحا فطريق اخلروج عنه اأحد النسكني۱۷٥: ٤وقال ) ،ی انت    ،ی انت  ،ا 

ذا نوى رفض اال حرام( أأي قصد ترك اال حرام مببارشة احملظور ٥٧٨ ـاملناسك وعيل القاري يف رشحه )ص وقال رمحة هللا الس ندي يف لباب (: )ا 

نه ال خيرج بذكل من اال حرام( أأي  عیل وفق ظنه )جفعل يصنع ما يصنعه احلالل من لبس الثياب والتطيب واحللق وامجلاع وقتل الصيد فا 

(: وما ذكر من اأن نية ٥٥۳: ۲قال ابن عابدين )را ما، انتی . و بال جامع )وعليه( أأي جيب )أأن يعود كام اكن حمرما( أأي ال يرتكب بعد ذكل حمظو 

ذا مل يكن ماأمورا بلرفض كام س نذكره يف اآخر اجلناایت ال بالأفعال محمول عیل ما ا  ومن املاأمور بلرفض  ،الرفض بطةل واأنه ال خيرج من اال حرام ا 

ناك اأيضا اأن لك من منع عن امليض يف موجب ه وس نذكر  ،ما س ياأيت يف ببه دي حیل ويرتفض ا حرامه عیلهاحملرص مبرض اأو عدو الأنه بذحب ال 

نه يتحلل بغري ال  ذن الزوج واملویلهاال حرام حلق العبد فا    .ی انت  ،دی اكملراأة والعبد لو اأحرما بال ا 

ماكن اخلروج من ا حرام العمر  حرام مرصح عند املذا ةوعدم ا  فال میكن  ،والاس تثناء للمحرص ،لثالثةب اهبلرشوع يف غريه اأو بعمل مناف لال 

ال اأن تعد حمرصةهذه املس ئةل الل هاخلروج للحائض يف  ال احلج والعمرة۱٦۰: ۳قال ابن قدامة يف املغين ) ،م ا  هن ،(: ا  ام خيالفان سائر العبادات يف فا 

فسادوال خيرج مهن ،املتاأكد ا حراهم ،ذاه (: لكن اال حرام ال خيرج منه برفض ۳٤: ۲۳وقال ش يخ اال سالم ابن تمیية يف فتاويه ) ،ی انت  ،امهام ب 

فساده ن اكن فاسداهبل  ،احملرم وال بفعل يشء من حمظوراته وال ب  (: ۲۸۸: ۸اجملموع ) يف يوقال النوو ،ی انت  ،خبالف الصالة ،و بق فيه وا 

ن العمر ۱۳۹: ۸رشح مسمل ) وقال يف ،ی انت  ،اهلزمان وقت ل ا الأن مجيع افاأما من اأحرم بلعمرة فال يتصور فواهت واحلج ال يصح اخلروج  ة(: ا 

منا خيرج مهن ،اخلروج ةام بعد اال حرام بنيمهن  العبد( يف ي(: ولزوم ادلم هل )اأ ۱۸٤: ۳اذلخرية ) يف وقال القرايف ،ی انت  ،اها بلتحلل بعد فراغ وا 

تفسد بمجلاع قبل الطواف اأو بعد ثالثة اأشواط  ةفا ن قال قائل بأن العمر  ،ی انت  ،عیل اأنه من بب احملرص اأو من بب فوات احلج التحليل مبين

صل االأ  يف احلامك الشهيد يف الاكيف املطبوع رصح بذكل ،اأوجبوا القضاء اأيضاا و  فهیاء اأوجبوا اأن میيضهفيجاب بأن الفق  ،ائناهكام رصح بذكل فق 

 .مه( وغري٤٤۹: ۲) ة( وابن ماز ٤٥: ٤( والرسخيس )۲۲۸: ۲والاكساين )( ۳۹۹: ۲)

 

بتحقيق من لقاء العرش االأواخر  اجملدل الثاين طبعت يف ،ا مسائل حتليل احلائض من اال حرامهسام رساةل يالشافع ياألف ابن البارز (ه)تنبي

ذا رجعت ا یل وطهن ةاأن املراأ  يوحاصل الكم ابن البارز ،الش يخ محمد نظام اليعقويب اأو خوفا عیل نفسها  ةا لفقد النفقها بغري طواف وتعذر رجوع ا 

حراهما حبج الفرض بق ،حملرصاكا الأهن وتذحب شاة ا اأن تتحللهجيوز ل   يف يالشافع يكابن جحر املالعالمة ذا القول هومال ا یل  ،ذمتا يف يفا ن اكن ا 

ي ةحاش ي : ۲٦) هراجع مجموع فتاوي ،وال دم علهیاا اأن تغتسل وتس تحفظ مث تطوف هتعایل جفوز ل  هللا هرمح ةواأما ابن تمیي ،(۳۸۷ضاح )صـ اال 

۲۱۹). 

 



be liable to compensate via a Dam (sacrifice of a goat or equivalent animal).5 It is important 
to emphasise that the action is prohibited and it is therefore necessary to wait for the 
menstruation to finish.  

Allah knows best 
Yusuf Shabbir, Blackburn, UK 
27 Rajab 1437 / 4 May 2016 
Approved by Mufti Shabbir Ahmad Sahib and Mufti Tahir Wadi Sahib 

                                                           
و  ٥۲۲ومعمل احلجاج )صـ ( ٥۱٦ :۲ورد احملتار )( ۱۲۹: ۲وبدائع الصنائع )( ۸٥و  ۳۹و  ۳۸: ٤( واملبسوط )۳۹۳: ۲راجع االأصل )  5

۲٤٥) . 


