
 

 

 کیا رین واٹر کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا 
ٰلوۃُ َوالسَََّلُم َعٰلی َرُسولل للال  ل َوالصَّ ہ  اَْلَحْمُدِّٰلل

  فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانل شرع متلین اس مسئلہ کے بارے  کیااالستفتاء: 
  کیا رین واٹر کونگلنےسے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میں کہ

 ()انگلینڈ  ایک بھائی:ئلسا
    ﷽ 

 اَْلَجَواُب بلَعونل الَمللکل الَوھَّاب اَللہُھمَّ  اْجعَْل للَی النُّْوَرَوالصََّواب
سے بَلشبہ اس کا  روزہ ٹوٹ جائے رین واٹر یعنی بارش کے پانی کے نگلنے 

َواْلَمَطُر َوالثَّْلُج إَذا َدَخَل َحْلَقهُ يُْفِسُد َصْوَمهُ، َوُهَو "جیساکہ فتاوی ہندیہ میں ہے :

ِحيحُ  بارش کا پانی یا اولے جب حلق میں داخل ہوجائیں تو روزے کو توڑدیں " الصَّ

 گے یہی صحیح ہے۔
 (302ص 1''الفتاوی الھندیۃ''، کتاب الصوم، الباب الرابع فیما یفسد وما ال یفسد، ج(

بوجھ کربارش کا پانی پیاہے تو کفارہ کی دیگر شرائط  کی موجودگی اور اگر جان 
 میں اس پر کفارہ  بھی واجب ہوگا۔
َوَجلَّ  َوللاُ تَعَاٰلی اَْعلَُم َوَرُسْولُہُ اَْعلَم ُ تَعَاٰلی َعلَْیہل َوٰاللٖہ َوَسلَّم وَ  َعزَّ  َصلَّی ّٰللاہ

          ضياء    محمد قاسم   ابو الحسن            کتبہ
 قادری
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Will the Fast break if rainwater goes down the throat? 

QUESTION:  

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

regarding the following issue: Will the Fast become invalid if rainwater 

travels down the throat? 

Questioner: Brother from UK 

ANSWER: 

 بسم للا الرحمن الرحیم
 اللھم ھدایَۃ الَحق والصوابالجواب بلعَونل الَمللکل الَوھاب 

Without doubt, a persons' Fast will become invalid when rainwater meaning 
water from the clouds has gone down the throat. As cited in Fatawa Hindiyyah: 
 

دُ  َحْلقَهُ  َدَخلَ  إذَا الثَّْلجُ  وَ  َواْلَمَطرُ  " ْیحُ  ُھوَ  وَ  ، َصْوَمهُ  یُْفسل حل  " الصَّ
 

"Rainwater and snow; when it enters the throat, it will invalidate the Fast and this 
is the correct opinion." 
 

[Al Fatawa Hindiyyah, Book of Fasting, Chapter Four regarding that which 
invalidates and does not invalidate the fast, Volume 1, Page 302] 

 
And if one intentionally drank rainwater, then with the presence of the other 
conditions necessitating expiation (kaffarah), a kaffarah will also be necessary 
upon him too. 
 
                                                                    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 

 


