
 میت کو غسل دینے کا طریقہ
 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

ومفتیاِن شرع مِتین اس مسئلہ کے بارے میں  کیا فرماتے ہیں علمائے دین االستفتاء: 
 کہ حنفی سکول آف تھاٹ میں میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے ؟

 
 انگلینڈ-:عکاش فرام شیفیلڈسائل

 بسم ہللا الرحمن الرحیم
 الجواب بَِعوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

جس  سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہمیت ُغسل دینے  کا قول ِ احناف کے مطابق 

کا ارادہ ہو اُس کو تین یا پانچ یا سات بار دھونی دیں میت کو غسل دینے تختہ پر 

کے گرد تختے ر اُسے اتنی با ئی خوشبو لے کر سلگتی ہوکسی چیز میں یعنی 

پڑے سے چھپا ک پھرائیں اور اُس پر میّت کو لٹا کر ناف سے گھٹنوں تک کسی

دیں، پھر نہالنے واال اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے استنجا کرائے پھر نماز کا سا 

پھر کہنیوں سمیت ہاتھ دھوئیں پھر سر کا مسح کریں پھر  نہوضو کرائے یعنی م

وضو میں گٹوں تک پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور پاؤں دھوئیں مگر میّت کے 

ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے ہاں کوئی کپڑا یا روئی کی پھریری بھگو کر دانتوں 

اور مسوڑوں اورہونٹوں اور نتھنوں پر پھیر دیں پھر سر اور داڑھی کے بال ہوں 

ی کافی ہے، بھ سے دھونا  پانی سے دھوئیں صابون نہ ہوتو خالی  تو پاک صابون 

 ے پتوں سے جوش دیا ہواپھر بائیں کروٹ پر لٹا کر سر سے پاؤں تک بیری ک

پانی بہائیں کہ تختہ تک پہنچ جائے پھر داہنی کروٹ پر لٹا کر یوہیں کریں اور 

بیری کے پتّے جوش دیا ہوا پانی نہ ہو تو خالص پانی نیم گرم کافی ہے پھر ٹیک 

نیچے کو پیٹ پر ہاتھ پھیریں اگر کچھ نکلے لگا کر بٹھائیں اور نرمی کے ساتھ 

پھر آخر میں سر سے کروانے کی حاجت نہیں وضو و غسل  دوبارہ  دھو ڈالیں

پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں پھر اُس کے بدن کو کسی پاک کپڑے سے آہستہ 

 جیسا کہ فتاوی ہندیہ میں ہے۔ پونچھ دیں۔

ََلِة  أُ ُوُضوَءهُ ِللصَّ يَُمْضِمُض َوََل يَْستَْنِشُق، َكَذا فِي فَتَاَوى قَاِضي َخاْن، َوِمْن َوََل ۔۔۔ يَُوضَّ
اْلعُلََماِء َمْن قَاَل يَْجعَُل اْلغَاِسُل َعلَى أُْصبُِعِه ِخْرقَةً َرقِيقَةً َويُْدِخُل اْْلُْصبَُع ِفي فَِمِه َويَْمَسُح 

ِحيُح أَنَّهُ ۔۔۔ ق ِيَها َويُْدِخُل فِي َمْنِخَرْيِه أَْيًضابَِها أَْسنَانَهُ َوَشفَتَْيِه َولََهاتَهُ َوِلثَتَهُ َويُنَ  َوالصَّ
ُر َغْسَل ِرْجلَْيهِ  َواْلغُْسُل بِاْلَماِء اْلَحار ِ أَْفَضُل ِعْنَدنَا، َكَذا فِي  يَْمَسُح َرأَْسهُ َوََل يَُؤخ ِ

ْدِر أَْو بِاْلُحْرِض فَِإْن لَْم يَ   ُكْن فَاْلَماُء اْلقََراُح، َكَذا فِي اْلِهَدايَةِ اْلُمِحيِط، َويُْغلَى اْلَماُء بِالس ِ
ابُوِن َونَْحِوِه َكَذا فِي التَّْبيِيِن فَِإْن  ِ َوإِْن لَْم يَُكْن فَبِالصَّ ُل َرأَْسهُ َوِلْحيَتَهُ بِاْلِخْطِمي  لَْم َويُغَس ِ

 ِ ُل ثُمَّ  يَُكْن فَيَْكِفيِه اْلَماُء اْلقََراُح، َكَذا فِي َشْرحِ الطََّحاِوي   يُْضَجُع َعلَى ِشق ِِه اْْلَْيَسِر فَيُغَس ِ



ْدِر َحتَّى يََرى أَنَّ اْلَماَء قَْد َوَصَل إَلى َما َيِلي التَّْخَت ِمْنهُ ثُمَّ يُْضَجُع َعلَى  بِاْلَماِء َوالس ِ
ْدِر َحتَّى يََرى أَنَّ اْلَماَء قَْد وَ  ُل بِاْلَماِء َوالس ِ َصَل إلَى َما َيِلي التَّْخَت ِمْنهُ؛ ِشق ِِه اْْلَْيَمِن فَيُغَس ِ

ا ِْلَنَّ السُّنَّةَ ِهَي اْلبَُداَءةُ بِاْلَمَياِمِن ثُمَّ يُْجِلُسهُ َوَيْسنُُدهُ إلَْيِه َويَْمَسُح بَْطَنهُ َمْسًحا َرفِيقً 
ًزا َعْن تَْلِويِث اْلَكفَِن فَِإْن َخَرَج ِمْنهُ َشْيٌء َغَسلَهُ َوََل يُِعيُد َغسْ  َلهُ َوََل ُوُضوَءهُ ثُمَّ تََحرُّ

فُهُ ِبثَْوٍب َكْي ََل تَْبتَلَّ أَْكفَانُهُ   "يُنَش ِ
، ۱)''الفتاوی الھندیۃ''، کتاب الصالۃ، الباب الحادی والعشرون في الجنائز، الفصل الثاني، ج

 (۱۵۸ص

َوَجلَّ  َوہللاُ تَعَاٰلی اَْعلَُم َوَرُسْولُہُ اَْعلَم ُ  وَ  َعزَّ  تَعَاٰلی َعلَْیِہ َوٰاِلٖہ َوَسلَّمَصلَّی ّٰللاہ
 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ
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METHOD OF BATHING THE DECEASED 

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

Question: 

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

following matter; what is the method of bathing the deceased according to 

the Hanafi school of thought?     

Questioner: ‘Ukkash from Sheffield, UK 

 
Answer: 

 
 بسم ہللا الرحمن الرحیم

والصوابالجواب بِعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق   

Method of bathing the deceased according to the Hanafi school: 

 Firstly, fumigate with frankincense, 3, 5 or 7 times, the platform on which 

the corpse is to be washed. Take burning incense in a container and circle 

it around the platform for the number of times mentioned. 

 Place the body on the platform and cover the area from the navel to the 

knees using a cloth. 

 The person washing the body should cover his hands and perform istinja 

(of the corpse). 

 Then do wudu (minor ablution) as done before salah (the ritual prayer), i.e. 

wash the face and arms including the elbows, wipe the head and wash the 

feet. There is no washing of hands up to the wrists, gargling, and sniffing 

of water into the nose. 

 Wipe the teeth, gums, lips, and nostrils using a wet cloth or cotton wool. 

 If hair on the head and beard are present, wash them with a clean soap. If 

a soap is not available, washing with plain water will suffice. 

 Turn the body onto its left side and pour water (heated in jujube leaves) 

from head to toe. The water must reach the platform. Then turn the body 

onto its right side and do the same. If water heated in jujube leaves is not 

available, then plain lukewarm water will suffice. 

 Make the body sit by reclining on a support. Massage the stomach gently 

downwards. If any waste leaves the body, then wash it away. It is not 

necessary to perform wudu and ghusl again. 

 Finally, pour camphor water from head to toe. 

 Gently wipe the body with a clean cloth. 



It is mentioned in al-Fatawa al-Hindiyyah: 

ََلِة  أُ ُوُضوَءهُ ِللصَّ َوََل يَُمْضِمُض َوََل يَْستَْنِشُق، َكَذا فِي فَتَاَوى قَاِضي َخاْن، َوِمْن ۔۔۔ يَُوضَّ

ْدِخُل اْْلُْصبَُع ِفي فَِمِه َويَْمَسُح اْلعُلََماِء َمْن قَاَل يَْجعَُل اْلغَاِسُل َعلَى أُْصبُِعِه ِخْرقَةً َرقِيقَةً َويُ 

ِحيُح أَنَّهُ ۔۔۔ بَِها أَْسنَانَهُ َوَشفَتَْيِه َولََهاتَهُ َوِلثَتَهُ َويُنَق ِيَها َويُْدِخُل فِي َمْنِخَرْيِه أَْيًضا َوالصَّ

ُر َغْسَل ِرْجلَْيِه َواْلغُْسُل بِاْلَماِء اْلَحار ِ أَ  ْفَضُل ِعْنَدنَا، َكَذا فِي يَْمَسُح َرأَْسهُ َوََل يَُؤخ ِ

ْدِر أَْو بِاْلُحْرِض فَِإْن لَْم يَُكْن فَاْلَماُء اْلقََراُح، َكَذا فِي اْلِهَدايَِة  اْلُمِحيِط، َويُْغلَى اْلَماُء بِالس ِ

ابُوِن َونَْحِوِه َكَذا فِ  ِ َوإِْن لَْم يَُكْن فَبِالصَّ ُل َرأَْسهُ َوِلْحيَتَهُ بِاْلِخْطِمي  ي التَّْبيِيِن فَِإْن لَْم َويُغَس ِ

ُل  ِ ثُمَّ يُْضَجُع َعلَى ِشق ِِه اْْلَْيَسِر فَيُغَس ِ يَُكْن فَيَْكِفيِه اْلَماُء اْلقََراُح، َكَذا فِي َشْرحِ الطََّحاِوي 

ْدِر َحتَّى يََرى أَنَّ اْلَماَء قَْد َوَصَل إَلى َما َيِلي التَّْخَت ِمْنهُ ثُمَّ يُضْ  َجُع َعلَى بِاْلَماِء َوالس ِ

ْدِر َحتَّى يََرى أَنَّ اْلَماَء قَْد َوَصَل إلَى َما َيِلي التَّْخَت ِمْنهُ  ُل بِاْلَماِء َوالس ِ ؛ ِشق ِِه اْْلَْيَمِن فَيُغَس ِ

َرفِيقًا  ِْلَنَّ السُّنَّةَ ِهَي اْلبَُداَءةُ بِاْلَمَياِمِن ثُمَّ يُْجِلُسهُ َوَيْسنُُدهُ إلَْيِه َويَْمَسُح بَْطَنهُ َمْسًحا

ًزا َعْن تَْلِويِث اْلَكفَِن فَِإْن َخَرَج ِمْنهُ َشْيٌء َغَسلَهُ َوََل يُِعيُد َغْسَلهُ َوََل ُوُضوَءهُ ثُمَّ  تََحرُّ

فُهُ ِبثَْوٍب َكْي ََل تَْبتَلَّ أَْكفَانُهُ"  يُنَش ِ

[al-Fatawa al-Hindiyyah, vol. 1, pg. 158] 

 لیہ وآلہ وسلموہللا اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا ع
 کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri  

Translated by the SeekersPath Team 

 

 


