
 

 بند ہوں تو غسل کرنے میں احتیاط[Piercing]کانوں کے سوراخ 

 والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا الحمدہلل

ہ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیاِن شرع متِین اس مسئلہ کے بارے میں  کاالستفتاء: 

میرے کانوں اور ناک کے سوراخ بند ہوگئے ہیں لیکن  ابھی بھی کوئی چیز کچھ پریشر 

کے ساتھ دبا کر ڈالی جائے تو چلی جائے گی کیا مجھے غسل میں اس کے بارے میں 

 کوئی ایکسٹرا احتیاط کرنی چاہیے۔  

 انگلینڈ- فرزانہ فرام لنڈن: ہسائل

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصوابالجواب ِبعَوِن   

آپ کو غسل کرتے وقت کسی ایکسٹرااحتیاط کی حاجت نہیں کیونکہ آپ کے کانوں اور 

ناک کے زیور ڈالنے کے سوراخ بند ہوگئے ہیں۔جیسا کہ سیدی اعلی حضرت امام احمد 

ام ظاہر بدن بالجملہ تم رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ

ہر ذّرہ ہر رونگٹے پر سر سے پاؤں تک پانی بہنا فرض ہے ورنہ غسل نہ ہوگا 

 ،مثالً: آنکھوں کے ڈھیلے]یہاں پانی بہانا ضروری نہیں[ معاف ہیںمواضع حرج مگر

 ناک کان کے زیوروں کے وہ سوراخ جو بند ہوگئے۔ ،عورت کے گندھے ہوئے بال

 [۶۰۶ص ۲-۱]فتاوی رضویہ ج
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلموہللا 

 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WASHING THROUGH PIERCED HOLES ON EAR AND NOSE DURING GHUSL 

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا
QUESTION: 

What do the scholars and muftis of the noble Shari’ah say regarding the 

following matter; the pierced holes of my ears and nose have become closed 

but still if anything is pressed into them by applying pressure, it would go in. 

Should I be extra cautious in regards to this when performing Ghusl (bath)? 

Questioner: Farzana from the UK 

ANSWER: 
 

 بسم ہللا الرحمن الرحیم
اللھم ھدایَۃ الَحق والصوابالجواب بِعَوِن الَمِلِک الَوھاب   

You do not need to be extra cautious when performing the Ghusl (bath) because the 

pierced holes of your ears and nose have become closed.  Just as Sayyidi A’la 

Hazrat Imam Ahmad Raza Khan (may Allah have mercy upon him) has stated in 

Fatawa Ridawiyyah: 

“It is Fard (obligatory) to pass water over the surface of the entire body, making sure 

that water passes on every limb and every fine strand of hair on the body, from head 

to toe otherwise Ghusl (bath) will not be done, but difficult parts are excused [it is not 

necessary to pass water] for example: the eye sockets, women’s plaited hair, the 

pierced holes of the ears and nose which have become closed.” 

[Fatawa Ridawiyyah vol.1-2 pg. 606]     

 وہللا اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم
قادری محمد قاسم ضیاء کتبہ ابو الحسن  

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri  

Translated by Abdur Raheem Hoosen al-Qadri 

 


