غسل کرتے وقت دانتوں کو فلوس کرنا ضروری ہے؟
الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا
االستفتاء :کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ
کیا فرض غسل کرنے سے پہلے مجھے دانتوں کے خال کو تنکے یا کسی اور چیز سے
صاف کرنا ضروری ہے ؟
سائل:یوسف فرام انڈیا
بسم ہللا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َِۃ ال َحق والصواب
الجواب ب َعونِ ال َملکِ َ
اگرکوئی سخت چیز دانتوں کے درمیان موجود ہو جو پانی کے بہنے کو روکے گی تو
فرض غسل کرتے وقت اس چیز کو نکالنا ضروری ہے تاکہ دانتوں کے درمیان پانی
پہنچ سکے اگر ایسا نہ کیا تو غسل ادا نہ ہوگا بشرطیکہ اس کے جدا کرنے میں ضرر
یا حرج الحق نہ ہو۔
جیسا کہ سید ی اعلی حضرت امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ فرماتے ہیں "اگر
کوئی سخت چیز کہ پانی کے بہنے کو روکے گی دانتوں کی جڑ یا کھڑکیوں وغیرہ
میں حائل ہو تو الزم ہے کہ اُسے ُجداکرکے ُکلّی کرے ورنہ غسل نہ ہوگا۔
ہاں اگر اُس کے ُجدا کرنے میں حرج و ضرر و اذیت ہو جس طرح پانوں کی کثرت
سے جڑوں میں چونا جم کر متحجرہوجاتا ہے کہ جب تک زیادہ ہوکر آپ ہی جگہ نہ
چھوڑ دے چھڑانے کے قابل نہیں ہو تا یاعورتوں کے دانتوں میں مسی کی ریخیں جم
جاتی ہیں کہ ان کے چھیلنے میں دانتوں یا مسوڑھوں کی مضرت کا اندیشہ ہے تو جب
تک یہ حالت رہے گی اس قدر کی معافی ہوگی فان الحرج مدفوع بالنص(اس لیےکہ
نص سے ثابت ہے کہ جہاں حرج ہواسے دفع کیاجائے ۔
(فتاوی رضویہ ج  2-1ص)593
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Flossing the teeth whilst performing Ghusl

الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا
QUESTION:
What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding the
following issue: Prior to performing Fard Ghusl, is it essential for me to clean
between my teeth using a blade of grass or anything else?
Questioner: Yusuf from India.
ANSWER:

بسم ہللا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َۃ الحَق والصواب
ِ ون ال َم ِل
َ ک
ِ َالجواب بِع
If there is a hard thing present in between one's teeth which will prevent water flow in
between the teeth, then it is imperative that it be removed at the time of Fard Ghusl, so
that water can reach in between the teeth. Otherwise, if this is not done then Ghusl will
not be fulfilled, on the condition that the removal of that thing does not result in any harm
or difficulty.
As my Master, the Imām of the Ahle Sunnah, Imām Ahmad Razā Khān (may Allāh envelop
him in His Mercy) has stated,
"If there is a hard thing present in between teeth which prevents the flow of water between
the teeth to the root (of the teeth) or gaps, etc. becoming an obstacle, then it is imperative
for one to remove that thing and rinse one's mouth, otherwise Ghusl will not be fulfilled.
Yes, if removing it causes any harm, difficulty or pain similar to one who consumes Paan
(betel leaves with Areca nut) in a large quantity and the particles become joined, trapped
and solidified in the roots (of the teeth), in that when it is of such an amount that it cannot
move from its place and no longer remains possible to separate it. Or if the strands of
tooth-colouring powder get stuck in between a woman’s teeth and if they are taken out,
there is fear of harm to the teeth or gums, then until this remains to be the case, this
amount will be forgiven, because it is proven from Nass (texts) that wherever there is a
difficulty, it is to be removed.”
[Fatāwā Ridawiyyah, vol 1-2, pg 593]
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