
؟استعمال کرنا کیسا روزے کے دوران ماؤتھ واش کا   

ٰلوۃُ َوالسَََّلُم َعٰلی َرُسولل للال  ل َوالصَّ ہ  اَْلَحْمُدِّٰلل

ہ االستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانل شرع متلین اس مسئلہ کے بارے میں ک

 روزے میں موتھ واش کا استعمال کرنا کیسا ہے؟

عبدللاسائل :  )انگلینڈ( 

    ﷽ 

 اَْلَجَواُب بلعَونل الَمللکل الَوھَّاب اَللہُھمَّ  اْجعَْل للَی النُّْوَرَوالصََّواب

روزے کے دوران ماؤتھ واش استعمال کرنا کرنا جائز ہے  بشرطیکہ یقین ہو کہ اس کا  

کوئی جز حلق سے نیچے نہیں اترے گا مگر  بَل ضرورت اس کا استعمال مکروہ ہے  

ؤتھ واش ذائقہ دار ہوتے ہیں اور روزے میں  بَلضرورت کسی چیز کو  چکھنا کیونکہ ما

ہَ لَهُ َذْوُق َشْيٍء َوَكَذا مکروہ  ہے  اور یہ مکروہ ل تنزیہی ہے۔جیسا کہ درمختار میں ہے "  َوُكرل

"َمْضغُهُ بلََل ُعْذرٍ   

(، ۴۵۳، ص۳ہ، جکتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما الیفسد و ردالمحتار 'الدرالمختار'')  

ہَ اورعَلمہ شامی درمختار کے لفظ " "کی شرح کرتے ہوئے  ردالمحتار میں لکھتے ہیں ُكرل

یَّة  کہ"  یھل ہل اْْلَْشیَاءل تَْنزل ُر أَنَّ اْلَكَراَھةَ فلي َھذل ظاہر یہی ہے کہ ان اشیاء میں کراہتل تنزیہی "الظَّاھل

 ہے ۔

(،۴۵۳، ص۳ب ما یفسد الصوم وما الیفسدہ، جکتاب الصوم، با و ردالمحتار 'الدرالمختار'')  

اورماؤتھ واش کی جگہ منجن بھی استعمال ہوتا ہےتو اس کے بارے میں  سیدی اعلی 

حضرت امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ فتاوی رضویہ میں  فرماتے ہیں کہ 

حلق میں نہ جائے  ناجائز وحرام نہیں بلکہ اطمینان کافی ہو کہ اس کا کوئی جزو اور منجن

 گا، مگر بے ضرورتل صحیحہ کراہت ضرور ہے

(551ص 10)فتاوی رضویہ ج  

نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے کیونکہ اس میں  اندیشہ ہے کہ اس کا ماؤتھ واش استعمال لیکن 

اور اگر اس کا کوئی جز  حلق سے نیچے اترگیا تو کوئی جز حلق سے نیچے  اترجائے گا ۔

 روزہ ٹوٹ جائے گا۔

َوَجلَّ  َوللاُ تَعَاٰلی اَْعلَُم َوَرُسْولُہُ اَْعلَم ُ تَعَاٰلی َعلَْیہل َوٰاللٖہ َوَسلَّم وَ  َعزَّ َصلَّی ّٰللاہ  

 کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری
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USING MOUTHWASH WHILST 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: is it okay to use mouthwash whilst fasting? 

Questioner: Abdullah from England 

ANSWER: 

 بسم للا الرحمن الرحیم
 ق والصوابالجواب بلعَونل الَمللکل الَوھاب اللھم ھدایَۃ الحَ 

It is permissible to use mouthwash whilst fasting, provided that one is confident that 

no traces of it will proceed below the throat but to use it without a valid reason is 

Makrooh because the mouthwash has flavour, and tasting anything whilst fasting is 

Makrooh, and it is Makrooh Tanzeehi; as it has been cited in Al-Durr al-Mukhtaar: 

ہَ لَهُ ذَْوُق َشْيٍء َوَكذَا َمْضغُهُ بلََل ُعْذرٍ "  "َوُكرل  

It is Makrooh for the fasting person to taste anything and likewise is the case of 

chewing on anything without a valid excuse. 

[Al-Durr al-Mukhtaar with Radd al-Muhtaar Vol. 3, p. 453] 

Interpreting the word ( َہ  i.e. Makrooh) in Al-Durr al-Mukhtaar, Allamah Shaami ُکرل

writes in Raddul Muhtaar that: 

یَّة   یھل ہل اْْلَْشیَاءل تَْنزل ُر أَنَّ اْلَكَراَھةَ فلي َھذل  الظَّاھل

It is obvious that the Karaahat in these aspects is restricted to Makrooh Tanzeehi. 

[ibid] 

Tooth powder is also used instead of mouthwash.  Sayyidi Ala Hazrat Imam Ahle 

Sunnat Imam Ahmed Raza Khan – may Allah be pleased with him -  writes that: 

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

 صحیحہ کراہت ضرور ہے

The use of tooth powder is not impermissible or Haraam but if one is confident enough 

that none of its particles will proceed below the throat but it is Makrooh without a valid 

reason. 

[Fatawa Ridawiyyah Vol. 10, p. 551] 

But it is better to abstain from using tooth powder because there is a concern about it 

proceeding below the throat, and if any particle from it proceeds below the throat 

then the fast will become invalid. 

                                                                                                                                         وللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی للا علیہ وآلہ وسلم

 کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Musjidul Haq Research Department ( www.musjidulhaq.com ) 


