
 

 

 کا حکم  گںدی فلمیں دیکھںےروزے میں
ٰلوۃُ َوالسَََّلُم َعٰلی َرُسولل للال  ل َوالصَّ ہ  اَْلَحْمُدِّٰلل

فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانل شرع متلین اس مسئلہ کے بارے میں  کیااالستفتاء: 
( فیس بک پر دیکھںے یاگںدی فلمیں دیکھںے سے Liveعورت کو الئو )کہ  کیا 

 اگر کسی کی مںی خارج ہوجائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟
 زید )اںگلیںڈ(سائل:

    ﷽ 
 اَْلَجَواُب بلَعونل الَمللکل الَوھَّاب اَللہُھمَّ  اْجعَْل للَی الںُّْوَرَوالصََّواب

پر مشتمل فلمیں دیکھںاگںاہ اوررمضان عورت کی طرف قصداً ںظرکرںایابے حیائی 
میں اور زیادہ سخت اور ایک سال ںیک اعمال ضائع ہوںےکی وعیدہے لیکن اگر 
کسی ںے ایسافعل کیا تو اس کا روزہ ںہیں ٹوٹے گا اگرچہ اںزال ہوگیا یعںی مںی 

 خارج ہوگئی۔
رَ  فَْرِجَها أَوْ  َوْجِهَها فِي بَِشْهَوة   اْمَرأَة   إلَى نََظرَ  َوإَِذا جیساکہ فتاوی ہںدیہ میں ہے ۔  َكرَّ

لً  النََّظرَ   فِي َهَكَذا أَْمنَى إَذا بِاْلِفْكرِ  يُْفِطرُ  لَ  َوَكَذا اْلقَِديِر، فَتْحِ  فِي َكَذا أَْنَزلَ  إَذا يُْفِطرُ  لَ  أَوَّ
َراجِ   اْلَوهَّاجِ" الس ِ

ر جب کسی ںے کسی عورت کے چہرے یا فرج کی طرف شہوت سے دیکھا اور با
بار ایسا کیا تو روزہ ںہیں ٹوٹے گا جب اںزال ہوجائے ایسے ہی فتح القدیر میں ہے 
اور اسی طرح اس طرح کے تصورات سے مںی ںکل گئی تو روزہ ںہیں ٹوٹے گا 

 ایسا ہی سراج الوھاج میں ہے۔
 (۲۰۳، ص۱''الفتاوی الھںدیۃ''، کتاب الصوم، الباب الرابع فیما یفسد وما ال یفسد، ج)

عورت کی طرف بلکہ اس کی شرم گاہ کی طرف ںظر بہار شریعت میں ہے :اور 
کی مگر ہاتھ ںہ لگایا اور اںزال ہوگیا، اگرچہ بار بار ںظر کرںے یا جماع وغیرہ 
کے خیال کرںے سے اںزال ہوا، اگرچہ دیر تک خیال جماںے سے ایسا ہوا ہو ان 

 سب صورتوں میں روزہ ںہیں ٹوٹا۔
، ۳و ''الدرالمختار'' کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما ال یفسدہ، ج۱۷۸تاب الصوم، ص)'الجوہرۃ الںیرۃ''، ک

 (۴۲۱ص

َ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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DOES WATCHING INDECENT PICTURES/VIDEOS INVALIDATE THE FAST 

  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: does seminal discharge invalidate the fast if one browses through 

women’s pictures on Facebook or watches indecent movies? 

Questioner: Zaid from England 

ANSWER: 

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

It is a grave sin to stare at women intentionally or watch indecent movies, and more 

severe in the month of Ramadan.  There is a penalty of losing a year’s hard-earned 

virtues.  Despite the fact that if one does so his fast will not break even if it causes 

seminal discharge; as it has been declared in Al-Fatawa al-Hindiyyah as follows: 

رَ  فَْرِجَها أَوْ  َوْجِهَها فِي بَِشْهَوة   اْمَرأَة   إلَى نََظرَ  َوإِذَا لً  النََّظرَ  َكرَّ  إذَا بِاْلِفْكرِ  يُْفِطرُ  لَ  ذَاَوكَ  اْلقَِديِر، فَتْحِ  فِي َكذَا أَْنَزلَ  إذَا يُْفِطرُ  لَ  أَوَّ

َراجِ  فِي َهَكذَا أَْمنَى اْلَوهَّاجِ  الس ِ  

“When one looks at a women’s face or her private parts with lust and did it repeatedly, 

his fast will not break if the semen discharges; as it has been mentioned in Fat’h al-

Qadeer.  Similarly, the will not break if the semen is discharged due to having such 

thoughts; as it has been mentioned in Siraaj al-Wahhaaj.” 

[Al-Fatawa al-Hindiyyah, Book of Fasting, Vol 1, Page 203] 

It is stated in Bahare Shari’at, “If one looks at women or her private parts but did not 

touch her, and the seminal discharge occurred, then whether it occurred due to looking 

at her repeatedly or thinking about having intercourse with her, even if it were for an 

extended period of time, the fast will not be invalidated due to these factors. 

[Al-Jauhara al-Nayyerah, Book of Fast and Al-Durr al-Mukhtar, Book of Fast Vol. 3, p. 

621] 

                                                                                 للا 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 ) 


