
 سے خون نکلنے پر وضو کے بارے میں ایک فتوی ]بغل[آرمپٹ

 والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا الحمدہلل

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیاِن شرع مِتین اس مسئلہ کے بارے میں  االستفتاء: 

ہ بغل کے بال کاٹنے پر بہت  چھوٹے چھوٹے دانے سے خون نکلنا شروع ہوجاتا ک

۔ اگر خون خشک ہوجائے  ۔ اس سے کب وضو ٹوٹے گامشکل ہےہے جسے روکنا 

 تو اس کو دھو کر ہی نماز پڑھی جائے گی یا دھوئے  بغیر بھی نماز ہوجائے گی؟

 انگلینڈ -بالل فرام لیسٹرسائل:

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب ِبعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

بغل کے بال کاٹتے ہوئے دانوں کے کٹنے کی صورت میں بعض اوقات خون نکلنے 

لگتا ہے یہ خون جب بہنے کی مقدار ہو یعنی خون نکلے کر ڈھلک یا بہہ جائے گا 

ناقض وضو ہوگا۔جیسا کہ سیدی اعلی حضرت امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ 

کہ اُبھر کر ڈھلک بھی جائے نا رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ بہ

یا کسی مانع کے باعث نہ ڈھلکے تو فی نفسٖہ اتنا ہو کہ مانع نہ ہوتا تو ڈھلک جاتا 

جس کی ُصورتیں اُوپر گزریں یہ شکل ہمارے ائمہ کے اجماع سے ناقِض وضو ہے 

 ۔

 [۳۷۲ص ۱]فتاوی رضویہ ج

بہنے کے قابل خون کسی چیز کو لگ کر خشک ہوجائے ۔اگر ایک  درھم سے زائد  

پیسے کا سکہ ایک درھم کے برابر ہے[خون کپڑے   50مقدار میں ]یوکے میں 

وغیرہ کو لگ جائے تو اس کا دھونافرض ہے  ایسا خون آلودکپڑا پہن کر نماز پرھنا 

نجاست غلیظہ ہے اس کا یہی جائز نہیں۔اگر نماز پڑھی تو نہ ہوگی۔کیونکہ خون 

َنجاسِت غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے  حکم ہے۔ جیسا کہ بہارشریعت میں ہے۔

یا بدن میں ایک درہم سے ِزیادہ لگ جائے ،تو اس کا پاک کرنا فرض ہے، بے پاک 

اور اگر درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب  ۔کیے نماز پڑھ لی تو ہو گی ہی نہیں

اک کیے نماز پڑھی تو مکروہِ تحریمی ہوئی یعنی ایسی نماز کا اِعادہ ہے کہ بے پ

واجب ہے اور قصداً پڑھی تو گنہگار بھی ہوا اور اگر درہم سے کم ہے تو پاک کرنا 

سنّت ہے، کہ بے پاک کیے نماز ہوگئی مگر خالِف سنّت ہوئی اور اس کا اِعادہ بہتر 

 [۱۸۹ص ۲حصہ  ۱]بہار شریعت ج۔ہے

 اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم اعلم ورسولہ

 محمد قاسم ضیاء قادریابو الحسن کتبہ



DOES WUDU BREAK DUE TO BLEEDING FROM THE ARMPIT? 

 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: while shaving the armpits, blood oozes out 

from tiny boils, stopping which is very difficult. In what situation, does 

wudu (minor ablution) break due to this (blood)? If the blood dries up, shall 

salah be offered without washing it away or not? 

Questioner: Bilal, Leicester, UK 

Answer: 

 بسم ہللا الرحمن الرحیم
 الجواب بِعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

Sometimes while shaving the hair from the armpits, blood oozes out from tiny 

boils when they get ruptured. If this blood is of a quantity that can flow, then it is a 

nullifier of wudu. 

Imam Ahmad Rida Khan (may Allah هلالج لج have mercy upon him) states, “Flowing 

means to slide down after emerging. If it does not slide due to some restriction 

and would have flowed if the restriction was not present, then it is also 

considered flowing. Such flowing (of blood) is considered as a nullifier of wudu 

according to the consensus of our Imams (Hanafis).” 

[Fatawa Ridawiyyah, vol. 1, pg. 372] 

If the blood that is capable of flowing stains something (cloth, etc.) and dries up, 

and is more than the size of a dirham in span [in the UK a 50p coin is the 

equivalent to the size of a dirham], then washing it is fard (obligatory). Offering 

salah by wearing clothes that are smeared by such blood is not permissible. If 

someone offers salah by wearing such clothes, it is invalid, because blood is 

najasah ghalizah (heavy impurity). 

It is mentioned in Bahar-e Shari’at, “The ruling regarding najasah ghalizah is that 

if it stains the body or clothes and spans more than a dirham, then cleaning it is 

fard. If someone offers salah without cleaning the stain, then it will not be valid at 

all. If it is equal to the size of a dirham, cleaning it is wajib (compulsory). Offering 

salah in such a case will make it makruh tahrimi (prohibitively disliked). Offering it 

knowingly (in this condition) is a sin. Re-offering the salah (after cleaning the 

impurity) is wajib. If the quantity of impurity is less than that of a dirham, then 



cleaning it is a sunnah. Salah will be acceptable with it but will be against the 

Sunnah. Re-offering the salah in such a case is better.”  

[Bahar-e Shari’at, vol. 1, part 2, pg. 189] 

 ہ وآلہ وسلموہللا اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علی
محمد قاسم ضیاء قادری کتبہ ابو الحسن  

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by the SeekersPath Team 

 


