
 قے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
ٰلوۃُ َوالسَََّلُم َعٰلی َرُسولل للال  ل َوالصَّ ہ  اَْلَحْمُدِّٰلل

میں کہ    فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانل شرع متلین اس مسئلہ کے بارے    کیااالستفتاء:  
 ( آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے Vomitingقے)

 )انگلینڈ(ایک بہن  سائلہ :
    ﷽ 

 اَْلَجَواُب بلَعونل الَمللکل الَوھَّاب اَللہُھمَّ  اْجعَْل للَی النُّْوَرَوالصََّواب
اور اگرچہ منہ بھر ہو یعنی بہت زیادہ ہو  روزہ نہیں ٹوٹتا سے نے بَل اختیار قے ہو 

منہ بھر قے کی تو روزہ یاد ہونے کی صورت میں روزہ جان بوجھ کر   قصدا   اگر
تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اگرچہ  یعنی تھوڑی ہے  ہ بھر نہیںٹوٹ جائے گا اوراگر من 

 قصدا کی ہو۔ 
قصدا  بھر مونھ قے کی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو بہار شریعت میں ہے کہ جیساکہ 

 نہمطلقا  روزہ جاتا رہا اور اس سے کم کی تو نہیں اور بَل اختیار قے ہوگئی تو بھر م
ہے یا نہیں اور بہر تقدیر وہ لوٹ کر حلق میں چلی گئی یا اُس نے خود لوٹائی یا نہ 

 ۔ نہ ہو تو روزہ نہ گیا نہلوٹی، نہ لوٹائی تو اگر بھر م
 {۹۸۸ص ۴حصہ  ۱}بہار شریعت ج

َوَجلَّ  َوللاُ تَعَاٰلی اَْعلَُم َوَرُسْولُہُ اَْعلَم ُ تَعَاٰلی َعلَْیہل  وَ  َعزَّ  َوٰاللٖہ َوَسلَّمَصلَّی ّٰللاہ

 قادری          ضیاء    محمد قاسم   ابو الحسن         کتبہ
 یوکے   خادِم داراالفتاء  
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QUESTION: What do the scholars and muftis of the mighty Shari’ah say 
regarding the following matter: will vomiting cause the fast to become invalid? 
 
Questioner: A sister from England 
 
 
ANSWER:  
 

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

 
Vomiting involuntarily will not cause the fast to become void, even if it is a mouthful, 
i.e. a large amount. If one caused him/herself to vomit a mouthful and remembered 
that he/she was fasting, the fast will become void, but if it was not a mouthful i.e. a 
small amount, then the fast will not break, even if it was done of one’s own volition.  
 
Just as it is stated in Bahar-e-Shariat: 
 
If one intentionally vomits a mouthful and he remembers that he is fasting, then the 
fast is definitely broken. If he vomited less than a mouthful, the fast will not break. If 
he vomited involuntarily, then whether it is a full mouth or not, and in any case, if it 
went back into the throat, or if he pulled it back into the throat, or if it did not go back, 
or even if he did not pull it back in, and if it is not a mouthful, the fast will not break, 
even if it went back into the throat or if he pulled it back himself.  
 

[Bahar-e-Shariat, vol. 1, part 4, pg. 988] 
 

علیہ وآلہ وسلم وللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی للا   
 کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری 
 
Answered by Mufti Qasim Zia al-Qādrī 
Translated by Zameer Ahmed 
 


