
 

 

 ؟ کیسا کروانا انڈوسکوپی میں حالت کی روزے
ِٰ ٰلوۃُِ اَْلَحْمدُِّٰلل  للاِٰ َرُسولِٰ َعٰلی َوالسَََّلمُِ َوالصَّ

 روزے کہ  میں   بارے کے مسئلہ اس متٰین شرع مفتیانِٰ و دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء
  گا۔ جائے ٹوٹ روزہ سے اس کیا  ہے جائز کروانا انڈوسکوپی  میں حالت کی

 (انگلینڈ) زاہد  :سائل
    ﷽ 

 النُّْوَرَوالصََّواب ٰلیَِ اْجعَلِْ  اَلللُھمَِّ الَوھَّاب الَمٰلکِٰ بٰعَونِٰ اَْلَجَوابُِ
 معائنہ ،کا آنتوں  یا  پیٹ کر ڈال کیمرہ  سے  جانب کی منہ میں جس (Endoscopy) وسکوپیانڈ

 ۔  ہے جاسکتا دیکھا میں تصویر جیساکہ کیاجاتاہے

 
 روزہ تو جائے کیا داخل میں آنتوں کی معدے یا پیٹ اسے لگاکر میڈیسن کوئی ساتھ کے کیمرہ اگر 
 داخل انگلی تر  میں مقام پچھلے اگر کہ  ہے میں درمختار  کتاب معتبر کی حنفی ۔فقہ گا جائے ٹوٹ
 أَوْ :ہے  میں درمختار  جیساکہ  ہے گئی چلی اندر ی تر کی اس کیونکہ جائے ٹوٹ روزہ تو   کی
َخلَْ بُعَهُْ أَد   روزہ تو رکھی میں مقام کے پاخانہ انگلی خشک"فََسدَْ ُمب تَلَّة ْ َولَوْ  ۔۔۔ ُدبُِرهِْ أَيْ  فِيهِْ ال يَابَِسةَْ أُص 
 گیا۔ ٹوٹ روزہ تو تھی تر انگلی اگر اور ٹوٹا نہ

 (۴۲۳ص ،۳ج یفسدہ، ال وما الصوم یفسد ما باب الصوم، کتاب ،''الدرالمختار)
 روزہ سے اس تو جائے کیا کاداخل کیمرہ صرف بغیر لگائے کو  لیکیوڈ  کسی یا میڈیسن راگ لیکن
 سے مقام کے پاخانے نے کسی اگر کہ ہے موجود جزیہ یہ میں کتابوں کی فقہ کیونکہ  ٹوٹتا نہیں
 کرنے داخل کیمرہ  ہی ایسا اور  ٹوٹا نہیں روزہ تو ہے باہر سرا ایک کا اس مگر کی داخل لکڑی
 ۔ ہے ہوتا میں ورتص کی

َخلَْ":ہے  ہی میں درمختار َوهُْ أَد   نے کسی اگر:فََسدَْ َغيَّبَهُْ َوإِنْ  َخاِرجْ  َوَطَرفُهُْ َمق عََدتِهِْ فِي ُعود اَونَح 

 تھا باہر ا سر ایک کا اس اور  ڈالی چیز کوئی جیسی اس یا لکڑی کوئی اندر کے مقام کے پاخانے

 ٹوٹ روزہ تو ہوگیا اندرغائب سرابھی دوسرا کہ گئی چلی اندر پوری وہ  اگر اور ٹوٹا نہیں روزہ تو

 ۔ گیا

 ،''الھندیۃ الفتاوی'' و ۴۲۳ص ،۳ج یفسدہ، ال وما الصوم یفسد ما باب الصوم، کتاب ،''الدرالمختار)
 (۲۰۴ص ،۱ج یفسد، ال وما یفسد فیما الرابع الباب الصوم، کتاب

َوَجلَِّ اَْعلَم َوَرُسْولُہُِ اَْعلَمُِ تَعَاٰلی َوللاُِ ُِ َصلَّی وَِ َعزَّ  َوَسلَّم َوٰاٰلہِ  َعلَْیہِٰ تَعَاٰلی ّللال
 قادری          ضياء    قاسم محمد   الحسن ابو            کتبہ
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How is to have an endoscopy while fasting? 

  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: Is it permissible to have an endoscopy in the state of 

fasting - does this invalidate the fast? 

Questioner: Zahid from England 

ANSWER: 

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

 

An endoscopy is a procedure whereby a camera is placed into the mouth in order 

to examine the stomach or intestines, just as can be seen from the image below. 

 

If there is any medicine placed on the camera and then this is placed in the 

stomach or intestines, so this will invalidate the fast. It is stated in the renowned 

Hanafī Fiqh book Durr Mukhtār that if one was to place a wet finger up the rear 

passage way, then this would nullify the fast, just as it is stated in Durr Mukhtār, 



 

 

َخلَْ أَوْ " بُعَهُْ أَد   "فََسدَْ ُمب تَلَّة ْ َولَوْ  ۔۔۔ ُدبُِرهِْ أَيْ  فِيهِْ ال يَابَِسةَْ أُص 

 

“If a dry finger was placed up the rear passage way, then this will not invalidate the 

fast. However, if wet, then it will invalidate.” 

[al-Durr al-Mukhtār, vol 3, pg 423] 

However, if there is no medicine or liquid administered on to the camera, then 

placing the camera itself would not invalidate the fast, because there is a particular 

case mentioned in the books of Fiqh, whereby if someone entered a piece of wood 

through their rear passage way but one end was still sticking out, then this will not 

cause the fast to become invalid - and this is what happens in the case of inserting 

a camera. 

It is stated in Durr Mukhtār, 

 “فََسدََ َغيَّبَهَُ َوإِنَْ َخاِرجَ  َوَطَرفُهَُ َمْقعََدتِهَِ فِي ُعوًداَونَْحَوهَُ أَْدَخلََ”

 “If a piece of wood or something similar was inserted into the rear passage way 

and one end was still sticking out, then this will not invalidate the fast. However, if 

it was inserted in fully, such that the other end cannot be seen either, then this will 

invalidate the fast.” 

[al-Durr al-Mukhtār, vol 3, pg 423] 

[al-Fatāwā al-Hindiyyah, ch 4, vol 1, pg 204] 

                                                                                                                                         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 


