
 

 

 الئف سپورٹ مشین کو بندکروانا کیسا؟ 
ٰلوۃُ َوالسَََّلُم َعٰلی َرُسولل للال  ل َوالصَّ ہ  اَْلَحْمُدِّٰلل

  فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانل شرع متلین اس مسئلہ کے بارے  کیااالستفتاء: 
کنڈیشن  میں الئف سپورٹ مشین  پر  میرے ایک فیملی ممبربہت کریٹیکل میں کہ

ہیں اور ڈاکٹرز نے کہا کہ ریکوری کا  ایک پرسنٹ بھی چانس نہیں ہے تو کیا 
ایسی صورت میں الئف سپورٹ مشین بندکردینا درست ہے کیونکہ وہ صحیح نہیں 

 ہوسکتے ۔
 ()انگلینڈشمیم   :ہئلسا

    ﷽ 
َواباَْلَجَواُب بلَعونل الَمللکل الَوھَّاب   اَللہُھمَّ  اْجعَْل للَی النُّْوَرَوالصَّ

اگر مریض الئف سپورٹ مشین کے ذریعے زندہ ہے اور معلوم ہے کہ اس کے 
بندکرنے سے وہ مرجائے گا تو اسے بندکرنا ناجائز ہے کیونکہ ڈاکٹرز کا علم ظنی 
ہے  لہذا ظن وگمان کی وجہ سے کسی جان کو ضائع نہیں کیا جائے گا کہ معلوم 

ہیں کب وہ شفایاب ہوجائے ۔بہتیرے مریض جن کو ڈاکٹرز جواب دے چکے تھے ن 
، للا تعالی کی رحمت کے باعث شفایاب ہوئے۔ بہت سے دیکھے جو  ماضی میں 
یاس و ناامیدی کے سمندر میں غرق تھے کہ آج اچھے بھلے ، صحیح و تندرست 

مشین بندکرنا تاکہ وہ ہیں ۔لہذ ا مایوس ہوکر کہ اب یہ نہیں بچے گا  الئف سپورٹ 
مرجائے ایک جان کو قتل کرنے کے مترادف ہے  اور قتل مسلم پر وعید یہ ہے کہ 

 رب خود فرماتا ہے۔

َعدَّ 
َ
َعَنٗہ َوا

َ
ۡیِہ َول

َ
ِضَب ہللُا َعل

َ
اِلًدا ِفۡیَہا َوغ

َ
ُم خ ٗہ َجَہنَّ

ُ
ؤ
ٓ
َجَزا

َ
ًدا ف ِ

َتَعم  ْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّ ٗہ  َوَمۡن یَّ
َ
اًبا  ل

َ
َعذ

اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ﴾۹۳َعِظۡیًما ﴿

ہے کہ مدتوں اس میں رہے  اور ّٰللاہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی 
 ۔اور اس کے لئےتیار رکھا بڑا عذاب

 (93)النساء : 
اجازت نہ دے  اور یہ وعید لہذا ڈاکٹرز کے کہنے پر مشین کو بندکرنے کی  ہرگز 

 اپنے سر نہ لے ۔
َوَجلَّ  َوللاُ تَعَاٰلی اَْعلَُم َوَرُسْولُہُ اَْعلَم ُ تَعَاٰلی َعلَْیہل َوٰاللٖہ َوَسلَّم وَ  َعزَّ  َصلَّی ّٰللاہ

          ضیاء    محمد قاسم   ابو الحسن            کتبہ
 قادری
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TURNING OFF A LIFE SUPPORT MACHINE 

QUESTION: 

What do the scholars and muftis of the noble Shari’ah say regarding the 

following matter; one of my family members is in an extremely critical 

condition on a life support machine. The doctor has said that there’s not 

even a single percent chance of recovery. Is it appropriate to turn off the 

life support machine because he cannot recover? 

Questioner: Shamim, England 

ANSWER: 
 

 بسم للا الرحمن الرحیم 
 الجواب بلعَونل الَمللکل الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

If a patient is living on a life support machine and it is known that turning it off will kill him, 

then it is impermissible to turn it off. A doctor’s knowledge is speculative, and no life can be 

wasted due to mere speculation. We do not know when the patient will be cured. Many a 

patient who were told by doctors that they cannot recover, were cured by Allah’s هلالج لج mercy. 

Many of those who were drowned in the sea of hopelessness are now fit and healthy. 

Therefore, turning off the life support machine due to hopelessness that the person will not 

recover, is akin to killing the person. Allah هلالج لج warns regarding the killing of a Muslim: 

َعدَّ 
َ
َعَنٗہ َوا

َ
ۡیِہ َول

َ
ِضَب ہللُا َعل

َ
اِلًدا ِفۡیَہا َوغ

َ
ُم خ ٗہ َجَہنَّ

ُ
ؤ
ٓ
َجَزا

َ
ًدا ف ِ

َتَعم  ْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّ ہٗ  َوَمۡن یَّ
َ
اًبا  ل

َ
َعذ

﴾۹۳َعِظۡیًما ﴿  

Translation: “If anyone kills a believer deliberately, the punishment for him is Hell, and there 

he will remain: Allah is angry with him, and rejects him, and has prepared a tremendous 

torment for him.” 

Therefore, never permit turning off the machine on the doctor’s saying and bear the 

consequence of this admonishment. 

 وللا اعلم ورسولہ اعلم صلی للا علیہ وآلہ وسلم 
محمد قاسم ضیاء قادری  کتبہ ابو الحسن  

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri  

Translated by the SeekersPath Team 

 


