
 

 

  ہے جاتا ٹوٹ روزہ سے لگانے دوائی لیکیوڈ پر (Wound)زخم کیا
ِٰ ٰلوۃُِ اَْلَحْمدُِّٰلل  للاِٰ َرُسولِٰ َعٰلی َوالسَََّلمُِ َوالصَّ

  میں   بارے کے مسئلہ اس متٰین شرع مفتیانِٰ و دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء
 مساج کا اس یا لگانے ہے ہوتی پتلی جو میڈیسن لیکیوڈ پر وغیرہ زخم کسی کیا کہ
 سے لگانے بینڈج والی میڈیسن اگر طرح اسی اور ہے جاتا ٹوٹ روزہ سے کرنے
 ؟ ہے حکم کیا کا روزے

 (انگلینڈ)  عبدللا :سائل
    ﷽ 

 النُّْوَرَوالصََّواب ٰلیَِ اْجَعلِْ  اَلللُھمَِّ الَوھَّاب الَمٰلکِٰ ٰبعَونِٰ اَْلَجَوابُِ
 لپیٹنے بینڈج ہوئی لگی میڈیسن پر زخم یا لگانے میڈیسن لیکیوڈ پر (Wound)زخم  
 وہ تو ہے بھی جاتی میں جسم دوائی اگر صورت ایسی کیونکہ ٹوٹتا نہیں روزہ سے
 مساموں میں جسم کہ ہے قانون کا فقہ حنفی جب ہے جاتی ذریعے کے مساموں کے جسم
فوڈ یا میڈیسن  کسی  والی  ہونے داخل ذریعے کے  فقہ جیساکہ ٹوٹتا نہیں روزہ سے ٖ 
 : ہے میں طحطاوی حاشیہ  کتاب معتبر کی حنفی

 کے روزے وہ جائے جسم ذریعے کے مسام چیز جو یعنی ينافيه ال المسام من والداخل
 ۔ نہیں منافی

 (659 ص 1ج طحطاوی حاشیہ)
 روزہ تو جائے میں بوڈی ذریعے کے[Route] منفذ کسی فوڈ یا میڈیسن کوئی اگر ہاں

 جب"اْلَمنَافِذِ  ِمنْ  الدَّاِخلُ  ُهوَ  إنََّما َواْلُمْفِطرُ : ہے میں درمختار کہ جیسا ہے جاتا ٹوٹ
 ۔ جائے دران ذریعے کے منافذ چیز کوئی جب ہے ٹوٹتا وقت اس تو روزہ کہ

 [396ص 2ج یفسدہ وماال مایفسدالصوم باب ردالمحتار]
 ۔ جائے  لیا پڑھ کو فتاوی میرے گئے لکھے پر وغیرہ ڈراپس آئی لیے کے دالئل مزید

َوَجلَِّ اَْعلَم َوَرُسْولُہُِ اَْعلَمُِ تَعَاٰلی َوللاُِ ُِ َصلَّی وَِ َعزَّ  َوَسلَّم َوٰاٰلہِ  َعلَْیہِٰ تَعَاٰلی ّللال
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Does applying a liquid medicine on a wound invalidate a fast? 

  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: Does applying medicine in liquid form, which is quite thin, or 

massaging it, over a wound invalidate a fast. Likewise, what is the ruling of wearing 

a transdermal patch/bandage with medicine applied to it? 

Questioner: Abdullah from England 

ANSWER: 

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

Administering medicine in liquid form or applying a transdermal patch1/medicinal bandage 

over a wound does not invalidate a fast, because even if the medicine enters into the body 

in said case, it actually enters the body via pores, and it is a principle of Hanafī Fiqh that 

any medicine or food which enters the body via pores does not nullify a fast, just as it is 

stated in the credible Hanafī Fiqh book Hāshiyah Tahtāwī, 

 "ينافيه ال المسام من والداخل"

“Whatever enters via pores is not contrary to fasting.” 

[Hāshiyah Tahtāwī, vol 1, pg 659] 

Yes, if any medicine or food enters the body via a route/passage, then this will cause the 

fast to become invalid, just as it is stated in Durr Mukhtār, 

اِخلُ  هُوَ  إنََّما َواْلُمْفِطرُ "  "اْلَمنَافِذِ  ِمنْ  الدَّ

“A fast becomes invalid when something enters via routes/passage ways.” 

[Radd al-Muhtār, vol 2, pg 396] 

For any further proofs, please feel free to read my written legal verdict regarding eyedrops, 

etc. 

                                                                                                                                         وسلم وآلہ علیہ ہللا صلی اعلم ورسولہ اعلم تعالی وہللا

 قادری ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadiri 

Translated by Haider Ali 

                                                 
1 A medicated adhesive patch that is placed on the skin to deliver a specific dose of 
medication through the skin and into the bloodstream. 


