
 کان میں ایرڈراپس ڈالنے پر روزہ ٹوٹے گا یا نہیں

ٰلوۃُ َوالسَََّلُم َعٰلی َرُسولل للال  ل َوالصَّ ہ  اَْلَحْمدُِّٰلل

فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانل شرع متلین اس مسئلہ کے بارے میں  کیااالستفتاء: 

ہ کان میں کوئی دوائی یا ایر ڈراپس وغیرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ک

 اس حوالے سے بہت کنفیوژن ہے  اس پر وضاحت کے ساتھ جواب مطلوب ہے۔ 

 

 )انگلینڈ( لیسٹر -بَلل : لسائ

    ﷽ 

 اَْلَجَواُب بلعَونل الَمللکل الَوھَّاب اَللہُھمَّ  اْجعَْل للَی النُّْوَرَوالصََّواب

اندرونی   (Middle)وسطی (Outer)بیرونی۔کان کے تین حصے ہوتے ہیں 

(Inner اور )بیرونی(Outer) اور وسطی(Middle)  کے درمیان ایک پردہ(Ear 

Drum) پردے  و غیرہ ،دوا تیل کان کےبیرونی حصہ سےکوئی مائع چیزہوتا ہے ۔

(Ear Drum)  بیرونی حصہ  کیونکہکی وجہ سے وسطی حصہ تک نہیں پہنچتی 

جیسا کہ اسے اس  تصویر نہیں ہوتا۔ (Rout)کے درمیان کوئی منفذ وسطی حصہاور

 ے۔میں  مَلحظہ کیا جاسکتا ہ

 
لہذا  جدید تحقیق کے مطابق کان میں دوا یا تیل وغیرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا 

نفوذ بھی  کان میں ڈالی گئی دوا وغیرہ  اگراوربشرطیکہ کان کا پردہ پھٹا ہوا نہ ہو۔

اور ے ۔کرتی ہنفوذ  سام کے ذریعےممنافذ کے ذریعے نہیں بلکہ  کرے گی تو وہ 

(کے ذریعے کسی چیز کے حلق یا Routes) فقہ حنفی کا مسلمہ اصول ہے کہ منافذ 

 معدے تک پہنچنے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہ کہ مسام کے ذریعے۔

 اس پر فقہ حنفی کی معتبر کتب سے کچھ دالئل پیش کیے جاتے ہیں۔ 



 زہر بھی پر کاٹنے کے سانپ حاالنکہ ٹوٹتا نہیں روزہ سے کاٹنے کے سانپ[:1]

 مفسد اسے نے کرام بھی فقہائے  باوجود کے اس مگر ہے جاتا ہو داخل میں جسم

توڑنا  روزہ سے وجہ کی جن فرمایا میں شمار اعذار ان اسے بلکہ کہا نہیں صوم

 ۔جائز ہو جاتاہے

 : فرمایا ہوئے کرتے کوبیان اعذار کے توڑنے روزہ میں المختار الدر

ْكَراهُ ": ْوِم َوقَْد ذََكَر اْلُمَصن ُِف ِمْنَها َخْمَسةً َوبَِقَي اْْلِ فَْصٌل فِي اْلعََواِرِض اْلُمبِيَحِة ِلعََدِم الصَّ

  "َولَْو بِعََطٍش أَْو ُجوعٍ َشِديٍد َولَْسعَِة َحيَّةٍ  َوَخْوُف َهََلٍك أَْو نُْقَصاُن َعْقلٍ 

 اورباقی ہیں کیے ذکر پانچ میں سے اعذار کے توڑنے روزہ نے مصنف اور:ترجمہ

 یا پیاس اگرچہ خوف کا جانے ہو ضائع کے یاعقل خوف کا ہَلکت اور اکراہ ہیں یہ

  ۔سے وجہ کی کاٹنے کے اورسانپ ہو سے وجہ کی بھوک شدید

 (438صفحہ  1)الدر المختار مع حاشیہ الطحاوی جلد 

الْن "ہیں فرماتے میں شرح کی لسعۃ حیہ علیہ للا رحمۃ طحطاوی احمد سید عَلمہ

 تو لے کاٹ سانپ کو آدمی کسی اگر یعنی َء"اوَ للیَْشَرَب الدَ  الرجل الذَا لَدََغتْٗہ َحیَُّۃ فَاَْفَطرَ 

 ۔ہے جائز توڑنا روزہ لیے کے پینے دوا

 (438 صفحہ 1 جلد الدرالمختار علی الطحطاوی حاشیہ)

 ٹوٹتابلکہ نہیں روزہ سے کاٹنے کے کہ سانپ ہوا واضح سے عبارت باال مذکورہ

دواپینے سےروزہ ٹوٹاہے کیونکہ سانپ کا زہر مساموں کے ذریعے  بعد کے اس

 جسم میں جاتا ہے نہ کہ منفذ کے ذریعے لہذا روزہ نہیں ٹوٹے گا ۔

گانے اگرچہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو ۔کیونکہ یہ کسی اور تیل ل

[  کے ذریعے حلق  تک نہیں بلکہ مساموں کے ذریعے  حلق تک Routeَمْنفَْذ]

 پہنچتاہے  جیسا کہ درمختار میں ہے :

ِِلَنَّ اْلَمْوُجوَد  َطْعَم الدُّْهِن فِي َحْلِقهِ  ای )أَْو أَْدَهَن أَْو اْكتََحَل أَْو اْحتََجَم( َوإِْن َوَجَد َطْعَمهُ "

اِخُل ِمْن اْلَمنَ   "افِذِ فِي َحْلِقِه أَثٌَر َداِخٌل ِمْن اْلَمَسام ِ الَِّذي ُهَو َخلَُل اْلبََدِن َواْلُمْفِطُر إنََّما ُهَو الدَّ

کا  اگر کسی نے تیل یاسرمہ یا پچھنا لگایا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر چہ تیل 

ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اور کیونکہ حلق میں اس کا 

اثر مسام کے ذریعے پہنچاہے جب کہ روزہ تو اس وقت ٹوٹتا ہے جب کوئی چیز 

 منافذ کے ذریعے اندر جائے ۔

 [396ص 2]ردالمحتار باب مایفسدالصوم وماال یفسدہ ج

سل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ اس [: ہماری فقہ کی کتابوں میں ہے کہ غ3]

کی ٹھنڈک محسوس کرے۔حاالنکہ غسل کرنےسے پانی جسم کی جلد میں موجود 

باریک سوراخوں یعنی مسا موں  کے ذریعے جسم کے اندر جاتا ہے اس سے روزہ 

 نہیں ٹوٹتا ۔

اٍء فََوَجَد بَْرَدهُ فِي ِِلت َِفاِق َعلَى أَنَّ َمْن اْغتََسَل فِي مَ "جیسا کہ فتاوی شامی میں ہے کہ  

اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی پانی میں غسل کرے اور وہ اس  "بَاِطنِِه أَنَّهُ َِل يُْفِطرُ 

 کی ٹھنڈک پیٹ میں محسوس کرے پھر بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔



 [396ص 2]ردالمحتار باب مایفسدالصوم وماال یفسدہ ج

اسی وقت ٹوٹتا ہے جب کوئی چیز منفذ کے  ان فقہی عبارات سے معلوم ہوا کہ روزہ

ذریعے حلق یا معدے تک پہنچے نہ کہ مسام کے ذریعے اور اگر کوئی چیز 

مساموں کے ذریعے نفوذ کرکے معدے تک پہنچے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔کان 

میں تیل یا دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے کہ اس صورت میں بھی دوا 

ق تک نہیں پہنچ رہی اور البتہ مساموں کے ذریعے نفوذ کرکے منفذکے ذریعے حل

 ا۔پہنچ سکتی ہے مگر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کما بین

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

 کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

2018-4 -te:    25Da 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



USING EAR DROPS WHILST FASTING 

  الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا 
QUESTION:  

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

regarding the following issue: will the fast break by inserting medicine or 

ear drops etc. into the ear, there is a lot of confusion in this regard. It is 

requested that an answer is provided with clarity. 

Questioner: Bilal from Leicester 

ANSWER: 

 بسم ہللا الرحمن الرحیم
 ھدایَۃ الَحق والصوابالجواب بِعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم 

The ear has three segments; outer, middle and inner, between the outer and 

middle there is an eardrum. Through the outer segment any liquid; medicine or 

oil etc. doesn’t reach the middle segment, due to the eardrum, because there is 

no route between the outer and middle segments. As can be seen in the picture 

below. 

 

Subsequently, according to new research by inserting medicine or oil in the ear 

the fast does not break, with the condition that the eardrum is not perforated. 

Also, if the medicine etc. inserted into the ear does penetrate then it is not via 

routes rather it penetrates through pores. A principle of Hanafi fiqh is anything 

that reaches the throat or stomach via routes, breaks the fast, on the contrary for 

via pores. Regarding this, evidences will be presented from credible books of 

Hanafi Fiqh. 



Snakebite doesn’t break the fast, even though by a snake biting poison enters 

the body. However in spite of this, the honorable scholars of Fiqh haven’t stated 

it as an invalidator of fast. Rather it is associated with those exceptions that make 

it permissible to break the fast. 

In Dur ul Mukhtar the exceptions in which the fast can be broken are stated; 

ْوِم َوقَْد ذََكَر ": ْكَراهُ َوَخْوُف فَْصٌل فِي اْلعََواِرِض اْلُمبِيَحِة ِلعََدِم الصَّ اْلُمَصن ُِف ِمْنَها َخْمَسةً َوبَِقَي اْْلِ

"َهََلٍك أَْو نُْقَصاُن َعْقٍل َولَْو بِعََطٍش أَْو ُجوعٍ َشِديٍد َولَْسعَِة َحيَّةٍ   

The author has mentioned five exceptions for breaking the fast and the remaining 

are; compulsion, fear of fatality or the fear of losing the intellect, even if it is due 

to thirst or intense hunger and also due to a snake biting. 

(438صفحہ  1)الدر المختار مع حاشیہ الطحاوی جلد   

 
‘Allamah Sayyid Ahmad Tahtawi, (may Allah have mercy on him) states in the 
explanation of snake bite that,  

 

َء"اوَ للیَْشَرَب الدَ  الْن الرجل الذَا لَدََغتْٗہ َحیَُّۃ فَاَْفَطرَ "  

If a snake bites someone, it is permissible to break the fast in order to drink 

medicine.  

(438 صفحہ 1 جلد الدرالمختار علی الطحطاوی حاشیہ)  

 
From the above-mentioned reference it is made clear that the fast is not broken 
due to the snake biting, rather the fast is broken by drinking medicine after it, 
because the snake poison enters the body via pores not via routes, thus the fast 
will not break. Furthermore, applying oil, even if its taste is felt in the throat 
because it doesn’t enter the throat via a route, rather it enters the throat via 
pores. As is stated in Dur ul Muhtar; 
 

وَد فِي َحْلِقِه أَثٌَر  ْعَم الدُّْھِن فِي َحْلِقهِ طَ  ای )أَْو أَْدَھَن أَْو اْكتََحَل أَْو اْحتََجَم( َوإِْن َوَجَد َطْعَمه  " ِِلَنَّ اْلَمْوج 
ْفِطر  إنََّما ھ َو الدَّاِخل  ِمْن اْلَمنَافِذِ  "َداِخٌل ِمْن اْلَمَسام ِ الَِّذي ھ َو َخلَل  اْلبََدِن َواْلم   

 
If someone applied oil, surma or had cupping done, such a persons fast will not 
break, even if the taste of the oil can be felt in the throat, even then the fast will 
not break, because it’s effect reaches the throat through pores. Whereas the fast 
breaks when something enters via the routes. 

 
[396ص 2وماال یفسدہ ج ]ردالمحتار باب مایفسدالصوم  

 



It’s mentioned in our books of Fiqh that the fast does not break by doing ghusl, 

even if any coolness is felt from it. Although, by doing ghusl water enters the 

body via tiny holes present on the skin i.e pores and the fast does not break from 

this. 

Just as it is mentioned in Fatawā Shāmī, 

"ِِلت ِفَاِق َعلَى أَنَّ َمْن اْغتََسَل فِي َماٍء فََوَجَد بَْرَدهُ فِي بَاِطنِِه أَنَّهُ َِل يُْفِطرُ "  

It is agreed upon that if someone does ghusl in water and feels coolness in the 

stomach from it, even then his fast will not break. 

[396ص 2]ردالمحتار باب مایفسدالصوم وماال یفسدہ ج  

 
It is known through these fiqh texts, that the fast breaks when something reaches 
the throat or stomach via routes, not via pores. Also if something enters via pores 
and reaches the stomach, then by this the fast doesn’t break. Inserting medicine 
or oil into the ear doesn’t break the fast because in this case medicine isn’t 
reaching the throat via routes. Although it can penetrate via pores, the fast 
doesn’t break due to this, as discussed. 
 

                                                                    وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری                                                                       

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Hamza Hussain 

 


