انگلی کے دخول سے غسل واجب ہوگا یا نہیں ؟
الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا
ومفتیان شرع م ِتین اس مسئلہ کے بارے میں کہ
االستفتاء :کیا فرماتے ہیں علمائے دین
ِ
اگر شوہر اپنی فنگر (انگلی) عورت کی اگلی شرمگاہ میں داخل کرے تو کیا بیوی یا
شوہر غسل واجب ہوجائے گا؟
سائل :ایک بہن فرام انگلینڈ
بسم ہللا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َۃ ال َحق والصواب
ون ال َم ِل ِ
الجواب ِب َع ِ
ک َ
جی نہیں شوہر کے بیوی کی شرمگاہ میں انگلی داخل کرنے سے کسی پر غسل واجب
نہیں ہوگا ۔جیسا کہ نور االیضاح کی فصل عشرة أشياء ال يغتسل منها میں ہے "وإدخال
إصبع ونحوه في أحد السبيلين" انگلی یا اس جیسی کسی چیز کو عورت کی سبیلین میں
سے کسی ایک میں داخل کرنے سے غسل واجب نہیں ہوگا۔
(نوراالیضاح مع مراقی الفالح ص)44
سلَّم
َوہللاُ تَعَ ٰالی ا َ ْعلَ ُم َو َر ُ
صلَّی ہ
ّٰللاُ تَعَ ٰالی َ
س ْولُہُ ا َ ْعلَم َ
علَ ْی ِہ َو ٰا ِل ٖہ َو َ
ع َّز َو َج َّل َو َ
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری
Date: 27-09-2017

WILL ENTRY OF THE FINGER NECESSITATE GHUSL?
QUESTION:
What do the scholars and muftis of the mighty Shari’ah say regarding the
following matter, if a man enters his finger into the private organ of his wife, will
ghusl (ritual bath) become wājib (necessary) upon the wife or husband?
Questioner: A sister from England
ANSWER:
بسم ہللا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َۃ ال َحق والصواب
ِ ون ال َم ِل
ِ الجواب ِب َع
َ ک
No! Ghusl will neither become necessary upon the wife nor the husband due to the
man’s entering of his finger into the wife’s private organ. Just as it is stated in nūr alīdāh, in the chapter entitled ‘ten things that one is not required to perform ghusl from’:
“Inserting a finger or something similar into one of the two passages of a woman will
not necessitate ghusl”
[Nūr al-Īdāh ma’a Marāqī al-Falāh, page 44]
وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری
Answered by Mufti Qasim Zia al-Qādrī
Translated by Zameer Ahmed

