
 ڈکار سے فوڈ کے حلق میں پہنچ کر واپس جانے سے  روزے کا حکم
ٰلوۃُ َوالسَََّلُم َعٰلی َرُسولل للال  ل َوالصَّ ہ  اَْلَحْمُدِّٰلل

کہ االستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانل شرع متلین اس مسئلہ کے بارے میں 
خود بخود واپس پیٹ میں  اگر کسی ڈکار آئے اور کچھ پانی اور فوڈ حلق میں آئے اور

 چَل جائے اس سے روزہ  ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟
 )انگلینڈ( : راحت سائل

    ﷽ 
 اَْلَجَواُب بلعَونل الَمللکل الَوھَّاب اَللہُھمَّ  اْجعَْل للَی النُّْوَرَوالصََّواب

قےہوئی اور وہ  اگرکسی کو بَل اختیار ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ  
ونوں صورتوں میں روزہ نہیں خود لوٹ گئی دیا خود بتو واپس لوٹا ئی ھر نہیں منہ ب

جیسا کہ بہار ٹوٹتا اور اگر منہ بھر ہے تو قصدا واپس لوٹانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا 
بَل اختیار قے ہوگئی تو بھر مونھ ہے یا نہیں اور بہر تقدیر وہ لوٹ کر  :شریعت میں ہے

خود لوٹائی یا لوٹی، نہ لوٹائی تو اگر بھر مونھ نہ ہو تو حلق میں چلی گئی یا اُس نے 
روزہ نہ گیا، اگرچہ لوٹ گئی یا اُس نے خود لوٹائی اور بھر مونھ ہے اور اُس نے 
لوٹائی، اگرچہ اس میں سے صر ف چنے برابر حلق سے اُتری تو روزہ جاتا رہا ورنہ 

 ۔ نہیں
 { ۹۸۸ص ۴حصہ  ۱}بہار شریعت ج

َوَجلَّ  اَْعلَُم َوَرُسْولُہُ اَْعلَمَوللاُ تَعَاٰلی  ُ تَعَاٰلی َعلَْیہل َوٰاللٖہ َوَسلَّم وَ  َعزَّ  َصلَّی ّٰللاہ
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THE RULING ON FOOD/DRINK REACHING YOUR THROAT THEN BEING 
SWALLOWED WHEN BURPING DURING FASTING 

 

  الحمدہلل والصلوۃ والسَلم علی رسول للا 
QUESTION:  

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state 

regarding the following issue: will it invalidate the fast if the food or drink 

comes up when one burps and then goes back to the stomach by itself? 

Questioner: Raahat from England 

ANSWER: 

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

The fast will not become invalid in this situation because if one vomits naturally 

and it’s not a mouthful and he or she swallows it back or it goes back down by 

itself then, in both instances, the fast will not become invalid.  If the vomit is 

mouthful then the fast would break by deliberately swallowing it; as it is evident in 

Bahare Shariat: 

If one vomits naturally then whether it is mouthful or not and it heads back to the 

throat whether intentionally or unintentionally; if it was not mouthful then the fast 

would not become invalid whether it happened intentionally or unintentionally but 

if it was mouthful and he or she swallowed it back intentionally, even if it was as 

little as a whole gram, the fast would become invalid otherwise not. 

[Bahare  Shariat Vol. 1, Part 4, p. 988] 

                                                                    وللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی للا علیہ وآلہ وسلم

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری                                                                       

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 
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