
 

 

 سویمنگ پول کا پانی منہ میں ڈالنے سے روزے کا حکم
ٰلوۃُ َوالسَََّلُم َعٰلی َرُسولل للال  ل َوالصَّ ہ  اَْلَحْمُدِّٰلل

  مفتیانل شرع متلین اس مسئلہ کے بارے فرماتے ہیں علمائے دین و  کیااالستفتاء: 
ٹوٹ جاتا ہے ؟ اگر یہ ہ کیا سویمنگ پول کا پانی منہ میں ڈالنے سے روزہ میں ک

 پتانہ ہو کہ پانی اندر گیا ہے یا نہیں ؟
 )انگلینڈ(خالق  :ئلسا

    ﷽ 
 اَْلَجَواُب بلَعونل الَمللکل الَوھَّاب اَللہُھمَّ  اْجعَْل للَی النُّْوَرَوالصََّواب

اگرسویمنگ پول کا پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر  
نہیں گیا   تو روزہ نہیں ٹوٹے گا  اور اگر ظن غالب ہے کہ پانی حلق سے نیچے 

حلق سے نیچے چَلگیا ہوگا تو ایک روزہ قضا کا رکھیں۔اگر صرف وسوسہ سا ہی 
 ہے تو وسوسے کی طرف توجہ نہ دیں۔

 خالق نام نہیں رکھنا چاہیے اسے عبدالخالق سے تبدیل فرمالیں۔
َوَجلَّ   اَْعلَمَوللاُ تَعَاٰلی اَْعلَُم َوَرُسْولُہُ  ُ تَعَاٰلی َعلَْیہل َوٰاللٖہ َوَسلَّم وَ  َعزَّ  َصلَّی ّٰللاہ
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The Ruling of the Fast regarding the one in whose mouth water 
has entered whilst swimming in a pool 

 

QUESTION: 
What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law 
state regarding the following issue: If water from a swimming 
pool has entered into the mouth of a fasting person, has his fast 
become invalid even if he does not realise whether water has 
gone down his throat or not?  
 

Questioner: Khaliq from England  
 

ANSWER: 

 الرحیم الرحمن للا بسم

 والصواب الَحق ھدایۃَ  اللھم الَوھاب الَمللکل  بلعَونل  الجواب

 

If the water from the swimming pool has travelled down the throat 
then the fast has been invalidated (broken) and if it has NOT gone 
down the throat then the fast is still intact (not invalidated). If one has 
a dominant assumption (zhan e ghalib ظنّ  غالب) that the water has 
gone down the throat then one will have to perform one fast as qada. 
If it is only a satanic whisper then one should not pay any attention to 
this. 
 

The name "Khaliq" should not be kept, please change it to Abdul 
Khaliq. 
 

                               وسلم وآلہ علیہ للا صلی اعلم ورسولہ اعلم تعالی وللا
 قادری ضیاء قاسم الحسنمحمد ابو کتبہ 

 

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadiri 
Translated by Bilal Shabir 

 

 

 

 

 


