
 

 

 فتوی  میں بارے کے  ڈالنے پانی میں ناک اور کلی میں روزے

 ہللا رسول علی والسالم والصلوۃ الحمدہلل
 فرض غسل کیا کہ  میں بارے کے مسئلہ اس مت ین شرع ومفتیان   دین علمائے ہیں فرماتے کیا : االستفتاء

 تک اوپر میں ناک اور تک حلق میں کلی یعنی کرنا مبالغہ میں ڈالنے پانی میں ناک اور کرنا کلی میں

 تو  گیا چال ںمی دماغ یا  پیٹ پانی ہوگا۔اگر کرنا کیا میں روزے تو ہے ۔اگرایسا ہے فرض پہنچانا پانی

 ۔مہربانی جائے کیا ادا کیسے فرض غسل   دوران کے روزے  تو گا ٹوٹے گا۔اگر جائے ٹوٹ روزہ کیا

   فرمادیں۔ ارشاد حل کا اس فرماکر

 انگلینڈ فرام پرویز: سائل

 الرحیم الرحمن ہللا بسم
 والصواب الَحق ھدایۃَ  اللھم الَوھاب الَمِلکِ  بِعَونِ  الجواب

 اندر پانی کہیں کہ ہے روکتی سے کرنے مبالغہ کے کر  غرغرہ میں کلی یعتشر کےدوران روزے

  یہ ہےاور فرض بہانا پانی تک کنارے کے حلق  میں کلی کرتےہوئے فرض غسل جائے۔جبکہ چال نہ

 تک حلق اگر اور ٹوٹتا نہیں روزہ سے پہچانے پانی تک یہاں ہےاور ضروری بھی لیے کے دار روزہ

 سنت کرنا مبالغہ کے کر غرغرہ میں کلی ہواسے نہ روزہ کا ہوگا۔اورجس نہ داا غسل تو پہنچایا نہ

  حالت کی ہونے نہ روزہ یا میں حالت کی روزے ۔ ہے تعلق کا ڈالنے پانی میں ناک تک جہاں اورہے۔

 شروع کے ہڈی سخت یعنی ہے جگہ نرم تک جہاں میں نتھنوں دونوں میں حالتوں دونوں یعنی میں

 پانی کہیں کہ  جائے کر لے نہ اوپرتک سے اس  دار روزہ ہے۔ہاں فرض دھونا سے پانی تک  ہونے

 ۔ ہے سنت بھی جانا لے تک اوپر سے ہڈی سخت ہوتو نہ روزہ اور جائے چڑھ نہ کو دماغ

 الرحمن رحمۃ علیہ خان رضا احمد امام اہلسنت امام حضرت اعلی سیدی سے حوالے کے کرنے کلی

 پانی ،کچھ ہیں سمجھتے کے ُکلّی صرف معنی کے مضمضہ اس علم بے بہت کل آج کہ ہیں  فرماتے

 نہیں غسل پہنچتا،یوں نہیں تک کنارہ کے حلق اور جڑ کی زبان کہ ہیں دیتے اُگل کر لے میں منہ

 پیچھے کے داڑھوں کہ ہے فرض جاناجائزہوبلکہ میں مسجد نہ ہوسکے نماز سے غسل اس اُترتا،نہ

 پانی پر ہرپرزے تک کنارے کے حلق میں کھڑکیوں کی دانتوں میں ڑج کی دانتوں میں تہ کی گالوں

 کھڑکیوں یا جڑ کی دانتوں گی روکے کو بہنے کے پانی کہ چیز سخت کوئی اگر کہ تک یہاں بہے

 ان میں غسل بالجملہ ہوگا، نہ غسل ورنہ کرے ُکلّی ُجداکرکے اُسے کہ ہے الزم تو ہو حائل میں وغیرہ

 نہ نیچے سے حلق پانی کہیں کہ چاہئے نہ اسے غرغرہ ہاں نہیں چارہ کوبھی دار روزہ سے احتیاطوں

 لغیر بالغرغرۃ المبالغۃ سنتہ :ہے میں ۔اوردرمختار ہے سنت لیےغرغرہ  کے دار روزہ جائے۔غیر اتر

 نہ دار روزہ جو لئے کے اس ہے سنت مبالغہ کے کر ہ غرغر میں غسل و وضوالفساد۔ الحتمال الصائم

     الطہارت کتاب     الدرالمختار ) ہے۔ احتمال کا جانے روزہ میں اس کیونکہ نہیں لئے کے ارد روزہ ، ہو

۱  /۲۱) 

 [۵۹۷ص ۲-۱ج رضویہ فتاوی]

 جیسا ہے فرض بہانا تک جگہ نرم پوری کی نتھنوں دونوں پانی میں لیےناک کے کرنے ادا فرض غسل

 غسل اور کہ  ہیں  فرماتے الرحمن رحمۃ ہعلی خان رضا احمد امام اہلسنت امام حضرت اعلی سیدی کہ



 

 

 ہڈی سخت بانسہ نرم سارا اور حدتک کی حلق سارامنہ تک جب [ میں کلی] گانہیں ہی اُترے ہرگز تو

 اوپرتک سے اس نہیں،ہاں مفر کو دار روزہ بھی سے احتیاط ۔اس جائے دھل نہ پورا تک کنارہ کے

 ہے۔درمختار سنت بھی یہ لئے دارکے روزہ غیر ےجائ چڑھ نہ کو دماغ پانی کہیں کہ چاہئے نہ اُسے

 پہنچا پانی اوپر سے نرمہ لئے کے دار روزہ غیر  الصائم لغیر المارن بمجاوزۃ المبالغۃ سنتہ :ہے میں

-۱ج رضویہ فتاوی/۲۱ / ۱    دہلی مجتبائی مطبع    الطہارۃ کتاب    الدرالمختار[ہے۔ سنت مبالغہ کر

 [۵۹۷ص ۲

 المارن،ولغۃ الی الماء ایصال اصطالحا االستنشاق : ہے  گیا کیا نقل سے بحرالرائق اورردالمحتارمیں

 نرم کے ناک معنی کا استنشاق میں اصطالحداخلہ۔ الی االنف بریح ونحوہ الماء جذب وھو النشق من

 کو چیز جیسی اس اور پانی کامعنی جس ہے لیاگیا سے نشق لفظ یہ میں لغت پہنچانا۔اور پانی تک حصہ

 کھینچنا۔ اندر کے ناک ذریعہ کے سانس

 ( ۷۹و۷۸ / ۱     بیروت العربی التراث داراحیاء     الطہارۃ کتاب     ردالمحتار)

 روزہ تو چالگیا میں یادماغ پیٹ پانی وقت  ڈالتے پانی میں ناک کرتےیا کلی دوران کے غسل اگر
 گیا اُتر سے حلق پانی قصد بال تھا رہا کر کلی کہ ہے میں شریعت بہار کہ گا۔جیسا جائے ٹوٹ ضرور

 نہ تو ہو گیا بھول ہونا روزہ جبکہ مگر رہا، جاتا روزہ گیا چڑھ کو دماغ اور چڑھایا پانی میں ناک یا
 [۹۸۷ص۱۱ مسئلہ  ۵ حصہ۱ج شریعت بہار]ہو۔ قصدا   اگرچہ گا ٹوٹے

 لیں بدل اسے نہیں اچھا نام پرویز اور
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 قادری ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

An Islamic legal verdict with regards to rinsing the mouth and sniffling 

water into the nose while fasting 

 ہللا رسول عیل والسالم والصلوة ہلل الحمد 
QUESTION: 

What do the scholars of the Dīn and muftīs of the Sacred Law state regarding 

the following issue: Is it Fard to rinse the mouth and sniffle water into the 

nose intensely for Fard Ghusl. In other words, for water to reach the end limit 

of the throat in rinsing, and the upper part of the nose [in sniffling]. If this is 

so, then what should one do while fasting. If water reached the stomach or 

the brain, then will this invalidate the fast. If it does invalidate the fast, then 

how should one perform Fard Ghusl while fasting? Please kindly provide a 

solution to this query. 

Questioner: Parvaiz from England 

ANSWER: 

  الرحیم الرحمن ہللا بسم

  اللھم الَوھاب الَمِلِک  ِبَعوِن  الجواب
َ
 والصواب الَحق ھدایۃ

The Sharī’ah prevents one from doing anything excessive having gargled in the matter of 

rinsing during a fast due to the possibility of water going in (i.e. past the throat). Whereas, 

it is actually Fard to ensure that water reaches the edge of the throat when rinsing the 

mouth for Fard Ghusl, and this is also required for the one who is fasting as well. The fast 

will not become invalid from the water reaching this area of the throat, and if water does 

not reach it, then such Ghusl will not be valid. It is Sunnah for the one who is not fasting 

to gargle with exaggeration when rinsing the mouth. As far as sniffling water into the nose 

is concerned - whether fasting or not - i.e. in both cases, for water to reach and cleanse 

the soft part of the nose - in other words, the starting point of the hard bone - through 

both nostrils is Fard in Ghusl. Yes, the one who is fasting should not let water reach too 

high, to the point where there is a danger of it reaching the brain (and subsequently 

invalidating the fast). If one is not fasting, then for water to reach above the hard bone is 

Sunnah. 

In relation to the rinsing of the mouth, my master A’lāHadrat, the Imām of the Ahl al-

Sunnah, Imām Ahmad Ridā Khān, may the mercy of Allāh Almighty be upon him, says, ‘In 

today’s day & age, many unknowledgeable people misunderstand rinsing as the mere 

swirling of water in the mouth; they take some water into the mouth and swirl it around, 

while the water does not reach the root of the tongue and the end of the throat, thus the 

obligation of Ghusl not being performed. Neither is Salāh possible, nor entry into a masjid 

permissible with this so-called Ghusl. Rather, the Fard [obligation] is that water reaches 



 

 

behind the molar teeth, the bottom of the inner cheeks, the roots (i.e. gums) of the teeth, 

the gaps between the teeth and every nook & cranny - until the edge of the throat. To 

the extent that if there is any hard thing which is a barrier that prevents water from 

reaching the roots (gums) of the teeth, the space between the teeth, or any other areas, 

then it is mandatory to remove such and then rinse the mouth, otherwise Ghusl will not 

be fulfilled. 

In short, even a fasting person is not excluded from such precautionary measures in Ghusl. 

Yes, he should not gargle, as the water may go down the throat. Though, it is Sunnah for 

a non-fasting person to gargle. 

It is stated in al-Durr al-Mukhtār, 

 "الفساد الحتمال الصائم لغی   بالغرغرۃ المبالغۃ سنتہ"

“It is Sunnah to intensely gargle in Wudū’ & Ghusl for a non-fasting person, but not for a 

fasting person, due to the possibility of voiding the fast.”’ 

[al-Durr al-Mukhtār, volume 1, page 21] 

[Fatāwā Ridawiyyah, volumes 1-2, page 597] 

 

It is Fard for water to reach all of the soft bone in both nostrils in order to complete Fard 

Ghusl, just like my master A’lāHadrat, the Imām of the Ahl al-Sunnah, Imām Ahmad Ridā 

Khān, may the Most Merciful shower countless mercies upon him, states that, ‘The 

obligation of Ghusl will not be lifted (in the case of rinsing the mouth) until water reaches 

& cleanses all parts of the mouth until the edge of the throat, as well as the soft bone 

until the starting point of the hard bone of the nose. A fasting person is not excused from 

this precaution either; yes, such a person should not take the water up too much, 

otherwise it may reach the brain. It is also Sunnah for a non-fasting person. It is stated in 

al-Durr al-Mukhtār, 

 "سنتہ المبالغۃ بمجاوزۃ المارن لغی   الصائم"

“It is Sunnah for water to reach above (i.e. beyond) the soft bone of the nose with 

intensity for the non-fasting individual.”’ 

[al-Durr al-Mukhtār, volume 1, page 21] 

[Fatāwā Ridawiyyah, volume 1-2, page 597] 



 

 

 

It is stated in Radd al-Muhtār, having been quoted from al-Bahr al-Rā’iq, 

 "داخلہ ایل االنف بری    ح ونحوہ الماء جذب وھو  النشق من المارن،ولغۃ ایل الماء ایصال اصطالحا  االستنشاق"

“The technical meaning of the term sniffling is that water reach the soft part of the nose, 

and from a linguistic perspective, it is derived from the word نشق - nashq - whose meaning 

is to draw water, etc up into the nose by breathing. 

[Radd al-Muhtār, volume 1, page 78-79] 

If, during Ghusl, water reaches the stomach while rinsing, or the brain while sniffling, then 

the fast will definitely become invalid. Just like it is stated in Bahār-e-Sharī’at that if one 

was rinsing the mouth and, without intent, water went down the throat, or if one was 

sniffling water into the nostrils and it reached the brain, this will render the fast void. 

Unless such person has forgotten that he is fasting; then in this case it will not nullify the 

fast, even if he did so intentionally. 

[Bahār-e-Sharī’at, volume 1, part 5, page 987] 

And Parvaiz is not a good name - it should be changed. 

                                                                                                                                         وسلم وآلہ علیہ ہللا صلی اعلم ورسولہ اعلم تعالی وہللا

 قادری اءضی قاسم محمد الحسن ابو کتبہ

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Ali Mahmood 


