
 

 

 لپ سٹِک سے روزے کا حکم  
ٰلوۃُ َوالسَََّلُم َعٰلی َرُسوِل للاِ  ِ َوالصَّ  اَْلَحْمُدِِّٰلہ

  فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیاِن شرع مِتین اس مسئلہ کے بارے  کیااالستفتاء: 
     کیا ِلپ سٹِک لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ میں کہ
 ()انگلینڈشائستہ   :ہئلسا

    ﷽ 
 اَْلَجَواُب بَِعوِن الَمِلِک الَوھَّاب اَللہُھمَّ  اْجعَْل ِلَی النُّْوَرَوالصََّواب

حالت میں لپ اسٹک لگانے سے احتراز کرنا چاہیے کہ اگر تھوک روزے کی 
گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر حلق وغیرہ کے ذریعے حلق سے نیچے اتر 

کے نیچے نہ بھی اتری مگر منہ میں اس کا ذائقہ محسوس ہوا تو روزہ مکروہ ہو 
 جاے گا ۔

اور روزے میں  بَلضرورت کسی چیز کو  چکھنا مکروہ  ہے  اور یہ مکروہ ِ 
 "ْضغُهُ بََِل ُعْذرٍ َوُكِرَه لَهُ َذْوُق َشْيٍء َوَكَذا مَ " تنزیہی ہے۔جیسا کہ درمختار میں ہے 
کی شرح کرتے ہوئے  ردالمحتار میں "ُكِرهَ اورعَلمہ شامی درمختار کے لفظ "

ظاہر یہی ہے کہ ان "الظَّاِهُر أَنَّ اْلَكَراَهةَ فِي َهِذِه اْْلَْشيَاِء تَْنِزيِهيَّة  لکھتے ہیں کہ" 
 اشیاء میں کراہِت تنزیہی ہے ۔

ص  3ج الصوم، باب ما یفسد الصوم وما الیفسدہ)'الدرالمختار'' و ردالمحتار کتاب 
453) 

َوَجلَّ  َوللاُ تَعَاٰلی اَْعلَُم َوَرُسْولُہُ اَْعلَم ُ تَعَاٰلی َعلَْیِہ َوٰاِلٖہ َوَسلَّم وَ  َعزَّ  َصلَّی ّٰللاہ

          ضياء    محمد قاسم   ابو الحسن            کتبہ
 قادری
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Ruling for wearing lipstick whilst fasting 

QUESTION:  

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

regarding the following issue: Will the Fast break by applying lipstick? 

Questioner: Shaistah from UK 

ANSWER: 

 الرحیمبسم للا الرحمن 
 الجواب بِعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

Whilst fasting one should refrain from applying lipstick, because if by saliva or 
anything else (the lipstick) travels down the throat then the fast will be invalidated 
and even if it did not go down the throat rather the taste of the lipstick was felt, in 
this case the fast will be Makrooh (disliked).  
 
And to taste anything without a need whilst fasting is Makrooh and this is 
Makrooh e Tanzihi (slightly disliked). As found in Durr e Mukhtaar:  
 

 " ُعْذر   بََِل  َمْضعُهُ  َكذَا وَ  َشْيء   ذَْوقُ  لَهُ  ُكِرہَ  وَ  "
 
And Allaamah Shaami whilst commentating on the word in Durr e Mukhtaar (َُكِره) 
has written in Radd ul Muhtaar, 

 
 " تَْنِزْیِھیَّة   األَْشیَاءِ  ٰھِذہِ  فِيْ  اْلَكَراَھةَ  أَنَّ  اَلظَّاِھرُ  "

 
"The correct view is that in these things it will be Makrooh e Tanzihi." 
 
[Radd ul Muhtaar and Durr e Mukhtaar, Book of Fasting, Chapter of those things 

which invalidate the fast and do not invalidate the fast, Volume 3, Page 453] 
 

                                                                    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 Bilal Shabir 

 


