
 خون کو پالسٹر سے روک کر نماز پڑھنا کیسا؟

 والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا الحمدہلل

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

کیا پالسٹر کو لگاکر ہ اگر زخم سے خون نہ رکے اور نماز کا ٹائم جارہا ہوتو ک

 شروع  کرسکتاہے؟زبردستی خون روک کر نماز 

 انگلینڈ:قاسم فرام سائل

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب بَِعوِن الَملِِک الَوھاب اللھم ھدایۃَ الَحق والصواب

اتنی  ے کو باندھ کر کپڑکسی   پالسٹریاکوئی  اگرجی ہاں ایسا کر سکتے ہیں بلکہ 

ضروری  تو ایساکرنا ہے کہ ُوضو کرکے فرض پڑھ لے ادیر تک خون روک سکت

 ۔ہے

 َحْشو   أَوْ  ب ر بَاط   السَّيَََلن   َرد   َعلَى اْلَمْعُذورُ  قََدرَ  َمتَى"جیسا کہ فتاوی ہندیہ میں ہے کہ 

يلُ  َل  َجلَسَ  لَوْ  َكانَ  أَوْ  هُ  َوَجبَ  َسالَ  قَامَ  َولَوْ  يَس   "َردُّ

خون کے بہنے کو  پٹی باندھ کر یا اس زخم کو کسی طرح بند کر کےمعذور اگر 

ے ہو کر پڑھنے سے خون بہتا کھڑاور بیٹھ کر پڑھے تو نہ بہے گا یاروک سکتا ہے

 ایسا کرنا فرض ہوگا ۔ تو  ہے 
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 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STOPPING BLOOD FLOW FROM A WOUND IN ORDER TO OFFER SALAH 

 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: if blood flow from a wound does not stop, 

and the time for salah is running out, can blood flow be restricted forcefully 

using a plaster and salah be commenced?  

Questioner: Qasim from UK 

Answer: 

 بسم ہللا الرحمن الرحیم
 الجواب ِبَعوِن الَملِکِ الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

 
Yes, this can be done. If blood flow can be restricted using a plaster or cloth until 

performing wudu and praying fard (obligatory) salah, then doing so would be 

necessary. 

It is mentioned in Fatawa Hindiyyah,  

يَ  َرد   َعلَى اْلَمْعُذورُ  قََدرَ  َمتَى يلُ  َل  َجلَسَ  لَوْ  َكانَ  أَوْ  َحْشو   أَوْ  ب ر بَاط   ََلن  السَّ  امَ قَ  َولَوْ  يَس 

هُ  َوَجبَ  َسالَ  َردُّ  

“If a ma’dhur (excused one) can restrict blood flow using a piece of cloth or in any 

other way, or if it stops flowing when he prays whilst seated and blood flows if 

salah is offered whilst standing, then doing so [restricting blood flow using a 

cloth/plaster, or sitting down to pray etc] would be fard.”  

[al-Fatawa al-Hindiyyah, vol.1, pg. 41] 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم
 کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by the SeekersPath Team 

 


