نیبوالئزر کا استعمال کرنا کیسا؟
ل للاِٰ
سو ِٰ
ا َ ْل َح ْمد ٰ ل ِ
ص ٰلو ِۃ ُ َوال َّ
ع ٰلی َر ُ
ُِّلٰ َوال َّ
س ََل ُِم َ
مفتیان شرع متٰین اس مسئلہ کے بارے میں
ِٰ
االستفتاء :کیا فرماتے ہیں علمائے دین و
کہ کیا نیبوالئزر کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جائے گا ۔
سائل :ایک بھائی (انگلینڈ)
﷽
ص َواب
ل ٰل َِ
اج َع ِْ
ون ال َم ٰل ِٰ
اب ٰب َع ِٰ
ا َ ْل َج َو ُِ
الو َّھاب اَللل ُھ َِّم ْ
ی النُّ ْو َر َوال َّ
ک َ
جی ہاں :پھیپھڑوں کی تکلیف میں نیبوالئزر( )Nebuliserاستعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ
جائے گا کیونکہ اس میں ایک مخصوص قسم کی میڈیسن استعمال کی جاتی ہے جو آکسیجن کے
ساتھ پھیپھڑوں کے اندر جاتی ہے اور ان کو کھولتی ہے ۔ اور فق ِٰہ حنفی کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ
جب دوا یا غذا کسی منفذ کے ذریعے معدے تک پہنچ گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے
گا۔جیساکہ عَلمہ شامی نہر کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں :

فُ
إلُا ْْلَْو ُِّ
ص ََلحُُالْبَ َد ُِّنُ َُ
نُال ِّْفط ُِّْرُوصولُُ َماُفِّ ُِّ
"ذَ َك َرهُُالْم َح ِّققو َُنُأَنُُ َم ْع َُ
يهُ َ
َوُ َد َواء" ُ
َعمُُ ِّم ْنُُ َك ْونُِِّّهُ ِّغ َذاءُُأ ُْ
أَ

محقیقین نے روزہ ٹوٹنے کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ ایسی چیز کا معدے تک پہنچنا
جو صَلح بدن کا باعث ہو یہ عام ہے کہ وہ غذا ہویا یا دوا۔
(ردالمحتار ج 2ص) 410
سلَّم
صلَّی لِ
ع َّز َو َج َِّ
َو ِ
للاُ تَعَ ٰالی ا َ ْعلَ ُِم َو َر ُ
ّللاُ تَعَ ٰالی َ
س ْولُ ِہُ ا َ ْعلَم َ
علَ ْی ِٰہ َو ٰا ٰلہِ َو َ
ل َِو َ
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قادری

How is to use a nebuliser while fasting?

الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا
QUESTION:
What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding
the following issue: Does using a nebuliser cause one’s fast to become
invalid?
Questioner: A brother from England
ANSWER:
بسم ہللا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َۃ ال َحق والصواب
ِ ون ال َم ِل
ِ الجواب ِب َع
َ ک
Using a nebuliser will cause a fast to become invalid because a particular type of
medicine is used in this, which goes into the lungs alongside with some oxygen,
and opens them up. It is an indisputable rule of Hanafī Fiqh that whenever any
medicine or nourishment reaches the stomach via any route/passage, then this will
cause one’s fast to become invalid. Just as ‘Allāmah Shāmī writes in reference to
Nahr,

"ف
ُِّ إل ا ْْلَْو
َُ ص ََلحُ الْبَ َد ُِّن
ُِّ ِّن ال ِّْفط ُِّْر وصولُ َما ُف
َُ ذَ َك َرهُ الْم َح ِّققو َُن أَنُ َم ْع
َ يه
َُو َد َواء
ُْ َعمُ ِّم ُْن َك ْونُِِّّه ِّغ َذاءُ أ
َ "أ

“The research scholars have mentioned the meaning of a fast becoming invalid is
anything that keeps the body in a proper condition entering into the stomach [via
a route/passage], and this is general - be it nourishment or medicine.”
[Radd al-Muhtār, vol 2, pg 410]
وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم
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