روزے میں ٹیسٹ وغیرہ کے لیے خون نکالنا کیسا؟
سو لل ل
ا َ ْل َح ْمد ل ہ ل
للا
ص ٰلوۃ ُ َوال َّ
ع ٰلی َر ُ
ُِّٰل َوال َّ
س ََل ُم َ
مفتیان شرع م لتین اس مسئلہ کے بارے میں
االستفتاء :کیا فرماتے ہیں علمائے دین و
ل
کہ ٹیسٹ وغیرہ کے لیے بلڈ کے نکالنے سے روزے پر کیا فرق پڑے گا ؟اور
کیا کسی مریض کو خون دینے کے لیے جسم سے خون نکالنے سے روزہ نہیں
ٹوٹے گا؟دالئل سے مسئلہ کی توضیح مطلوب ہے۔
سائل:عبدللا (انگلینڈ)
﷽
ص َواب
الو َّھاب اَللہ ُھ َّم ْ
ون ال َم لل ل
ا َ ْل َج َو ُ
ی النُّ ْو َر َوال َّ
اب لب َع ل
ک َ
اج َع ْل لل َ
ٹیسٹ وغیرہ کے لیے جسم سے خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ نبی
کریم ﷺ نے خود روزے کی حالت میں خون نکلوایا یعنی حجامہ کروایا ۔
جیساکہ بخاری شریف میں عبدللا بن عباس رضی للا تعالی عنہ سے روایت ہے
صا ِئ ٌم" نبی کریم ﷺنے روزے کی حالت میں حجامہ کروایا۔
۔" َواحْ ت َ َج ََمَ َو ُه ََوَ َ
(الصحیح البخاری باب الحجامہ و القئی للصائم رقم )1938
عرب میں عَلج کے لیے حجامہ کروایا جاتا تھا اور میں جسم کے مختلف حصوں
سے خون نکاال جاتا ہے۔نبی کریم ﷺ نے روزے کی حالت میں جسم سے خون
نکلوایا جس سے ثابت ہوا کہ جسم سے خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور
اس طرح کی کئی احادیث صحاح میں موجود ہیں جن کی سند بالکل صحیح ہے ۔
اور ایسے ہی روزے کی حالت میں مریض وغیرہ کو خون دینے کے لیے خون
نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا البتۃ اگر ایسا کرنے سے کمزوری کا اندیشہ ہے
تو مکروہ ہے ۔
س َبِا ْل ِح َجا َم ِة ْ
س ِه َال َّ
ف َأ َ َّماَإ َذاَ
َإن َأ َ ِم َن َ َ
علَىَنَ ْف ِ
ض ْع َ
جیساکہ فتاوی ہندیہ میں ہے َ ":و ََل َ َبأ ْ َ
اف َفَ ِإنَّهَُيُ ْك َرهُ َ" حجامہ میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اپنے اندر کمزوری سے
َخ َ
امن پاتا ہو اگر اسے کمزوری کا خوف ہوتو روزے کی حالت میں حجامہ مکروہ
ہے۔
(الفتاوی ہندیہ باب الثالث ج 1ص)200

اور بہار شریعت میں ہے :فصد کھلوانا ،پچھنے لگوانا مکروہ نہیں جب کہ ضعف
کا اندیشہ نہ ہو اور اندیشہ ہو تو مکروہ ہے ،اُسے چاہیے کہ غروب تک مؤخر
کرے۔
(بہار شریعت ج 1ص 997تا  998مطبوعہ مکتبۃ المدینہ)
سلَّم
َوللاُ تَعَ ٰالی ا َ ْعلَ ُم َو َر ُ
صلَّی ہ
ّٰللاُ تَعَ ٰالی َ
س ْولُہُ ا َ ْعلَم َ
علَ ْی لہ َو ٰا لل ٖہ َو َ
ع َّز َو َج َّل َو َ
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BLOOD TEST WHILST FASTING
الحمد ہلل والصلوۃ والسَلم علی رسول للا
QUESTION:
What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state
regarding the following issue, that what effect will having a blood test have
on a fast? Will the fast become invalid for a patient by them having blood
taken out? Please shed light on this issue with proofs.
Questioner: Abdullah from England
ANSWER:
بسم للا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َۃ ال َحق والصواب
ون ال َم لل ل
الجواب لب َع ل
َ ک
A fast will not break by having blood taken out for a test, etc because the Holy
Prophet  ﷺhimself had his blessed blood taken out, meaning he  ﷺhad cupping
done.
Just as it is narrated in Bukhārī Sharīf by Sayyidunā ‘Abdullah Bin ‘Abbās,
"ََوه َُوََصَائِ ٌم
َ "واحْ ت َ َج َم
َ
The Holy Prophet  ﷺhad cupping done whilst in the state of fasting
[al-Sahīh al-Bukhārī, Bāb al-Hijāmah wa al-Qay li al-Sāim, no. 1938]
In Arabia, cupping used to be performed as a cure and blood would be taken out
from different places of the body. The Holy Prophet  ﷺhad his blessed blood
taken out, which proves that a fast does not break by having blood taken out, and
there are many sahīh Hadīths present like this whose chains are totally sahīh.
Likewise, the fast will not break for a patient, etc if they have blood taken out.
However, if there is fear of becoming weak, then it is makrooh [disliked].
Just as it is mentioned in Fatāwā Hindiyyah,
ْ سََبِا ْل ِحجَا َم ِة
َّ س ِهََال
"ََُافََفَ ِإنَّهََُيُك َْره
َ َََََإنََأَ ِمن
ِ علَىَنَ ْف
َ فََأَ َّماَإذَاَ َخ
َ ض ْع
َ
َ ْ "و ََلََبَأ:
There is no problem with cupping if one has no feeling of weakness, however if
one fears that one will become weak, then cupping whilst in the state of fasting is
makrooh.
[Fatāwā Hindiyyah, Ch. 3, Vol. 1, Pg. 200]

It is also stated in Bahār-e-Sharī’at that, ‘To have phlebotomy [venipuncture i.e.
via a needle in the vein] or cupping done is not makrooh, if there is no risk of
feeling weakness; and if there is a risk of feeling weakness, then it is makrooh.
One should rather delay it until after sunset.’
[Bahar-e-Sharī’at, Vol. 1, Pg. 997-998, print by Maktaba tul Madīnah]
وللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی للا علیہ وآلہ وسلم
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری
Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri
Translated by Haider Ali

