
 روزے میں کریم یا منجن کے ساتھ  ٹوتھ برش  استعمال کرنا کونسا مکروہ ہے

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

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

 کہ روزے کے دوران ٹوتھ برش کرنے کا کیا حکم ہے ۔ایک فتوی میں لکھا ہے کہ

یہ مکروہ ہے تو اگر یہ مکروہ ہے تو کونسا مکروہ ہے مکروہ تنزیہی یا مکروِہ 

 تحریمی؟

 فرام انگلینڈ ایک بھائی :سائل

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب ِبعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

روزے کے دوران دانتوں پرکریم یا منجن کے بغیر خالی برش کرنابالکراہت جائز 

نہیں  جب یہ یقین ہو کہ برش پر لگائی  ناجائزہے  اور کریم کے ساتھ بھی  برش 

جانے والی کریم یا منجن کا کوئی جز حلق سے نیچے نہیں اترے گا مگر  بال 

ہے  کیونکہ کریم یامنجن ذائقہ  ضرورت کریم یا منجن لگاکر ٹوتھ برش کرنا مکروہ

دار ہوتے ہیں اور روزے میں  بالضرورت کسی چیز کو  چکھنا مکروہ  ہے  اور 

َوُكِرَه َلهُ ذَْوُق َشْيٍء َوَكذَا َمْضغُهُ " یہ مکروہِ  تنزیہی ہے۔جیسا کہ درمختار میں ہے 

 "بََِل ُعْذرٍ 

کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما  و ردالمحتار 'الدرالمختار'')

 (، ۴۵۳، ص۳لایفسدہ، ج

اور سیدی اعلی حضرت امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ فتاوی رضویہ 

ناجائز وحرام  )ٹوتھ برش پر لگایا جانے واال پاؤڈر(اور منجنمیں  فرماتے ہیں کہ 

نہ جائے گا، مگر بے  نہیں بلکہ اطمینان کافی ہو کہ اس کا کوئی جزو حلق میں

 ضرورِت صحیحہ کراہت ضرور ہے

 (551ص 10)فتاوی رضویہ ج

کی شرح کرتے ہوئے  ردالمحتار میں "ُكِرهَ اورعالمہ شامی درمختار کے لفظ " 

ظاہر یہی ہے کہ ان "الظَّاِهُر أَنَّ اْلَكَراَهةَ فِي َهِذِه اْْلَْشيَاِء تَْنِزيِهيَّة  لکھتے ہیں کہ" 

 کراہِت تنزیہی ہے ۔اشیاء میں 
کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما  و ردالمحتار 'الدرالمختار'')

 (،۴۵۳، ص۳لایفسدہ، ج

لیکن کریم کے ساتھ ٹوتھ برش  نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے کیونکہ اس میں  اندیشہ 

اگر کریم کی  جھاگ یا اس کا ہے کہ اس کا کوئی جز حلق سے نیچے  اترجائے گا ۔

 حلق سے نیچے اترگیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔  کوئی جز

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم

 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ



QUESTION: What do the scholars and muftis of the mighty Shari’ah say regarding 

the following matter, what is the ruling on brushing the teeth whilst fasting; in one 

fatwā it is stated that this is makrūh (disliked), if it is makrūh then what type of 

makrūh is it; makrūh tanzeehī (slightly disliked) or makrūh tahreemī (prohibitively 

disliked)? 

Questioner: A brother from England 

ANSWER:  

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب بِعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

To brush the teeth without using toothpaste or tooth powder, whilst fasting, is 

permissible without any dislike. The use of toothpaste whilst brushing is not 

impermissible so long as there is certainty that no portion of the toothpaste or powder 

that is applied to the toothbrush will travel below the throat. However, the unnecessary 

use of toothpaste or powder whilst brushing is makrūh because toothpaste and tooth 

powder have a distinctive taste, and to taste something without reason is makrūh whilst 

fasting; and this means makrūh tanzeehī, just as it is stated in al-Durr al-Mukhtār: 

 ”َوُكِرهَ لَهُ ذَْوُق َشْيٍء َوَكذَا َمْضغُهُ بََِل ُعْذرٍ “

[al-Durr al-Mukhtār wa Radd al-Muhtār, Kitāb al-Sawm, Bāb mā Yufsid al-Sawm wa mā 

lā Yufsiduh, Volume 3, pg 253] 

Also, Sayyidī Imām Ahmad Razā Khān (may Allāh’s Mercy be upon him) states in 

Fatāwā Ridawiyyah: 

“The use of tooth powder is not harām nor impermissible if he is convinced that any 

portion of it will not reach the throat, however, if there is no valid reason then there is 

definite dislike (karaahat)”  [Fatāwā Razawiyyah, Volume 10, pg 551] 

Furthermore, in Radd al-Muhtār,‘Allāmah Shāmī explains the word “disliked (kuriha)” 

from al-Durr al-Mukhtār as follows: 

“And it is apparent that the dislike in these matters is tanzeehī (minor/slight)” 

[al-Durr al-Mukhtār wa Radd al-Muhtār, Kitāb al-Sawm, Bāb mā Yufsid al-Sawm wa mā 

lā Yufsiduh, Volume 3, pg 253] 

However, it is better that toothpaste not be used when brushing, as there is a risk that a 

portion of it may go below the throat. If any portion of the toothpaste or it’s foam 

descends below the throat, the fast will become void. 

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

 
Answered by Mufti Qasim Zia al-Qādrī 
Translated by Zameer Ahmed 


