
 

 

 تو؟   جائے بھول   بہانا پانی  میں  بٹن بیلی  اور نوز  وقت کرتے  غسل
 ٰ ٰلوۃُ  اَْلَحْمدُِّٰلل  للاٰ  َرُسولٰ  َعٰلی َوالسَََّلمُ  َوالصَّ

  میں    بارے کے مسئلہ اس مٰتین  شرع مفتیانٰ  و  دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء
 بہانا پانی میں بٹن بیلی  اور  ناک اپنی میں تو  مگر  کیا غسل نے میں پہلے دن کچھ   کہ
 پڑھنا دوبارا نمازیں ہوئی پڑھی اور   گا پڑھے  کرنا دوبارا غسل  مجھے کیا  تو گیا بھول 
 ؟  گی ہوں 

 (ڈانگلین ) زاہد  :سائل
     ﷽ 

 النُّْوَرَوالصََّواب ٰلیَ  اْجعَلْ   اَلللُھمَّ  الَوھَّاب الَمٰلکٰ  ٰبعَونٰ  اَْلَجَوابُ 
 بیلی  اور ناک لہذا ہے فرض بہانا پانی پر جسم پورے اور  میں ناک میں غسل فرض
 نہ ادا فرض غسل سے جس  گیا رہ وجہ کی بھولنے جو  تھا ضرروی بہانا پانی میں بٹن
 کرنے  غسل پورا ابھی  لہذا ۔  ہوئیں نہ ادا  بھی نمازیں ہوئی پڑھی سے غسل اس  اور ہوا
 غسل تھے  گئے رہ جو  جائے  بہالیا پانی پر  حصوں  انہیں صرف بلکہ نہیں  ضرورت کی

 ۔  گا ہوجائے 
 (تھا دھویا نہیں سر میں غسل سے وجہ کی بیماری ) :ہے میں بہارشریعت جیساکہ 

 نہیں۔  حاجت کی ہاعاد کے ُغسل  باقی ڈالے  دھو  سر بعٰدصحت
 ( 318ص 1ج شریعت  بہار)

َوَجلَّ  اَْعلَم َوَرُسْولُہُ  اَْعلَمُ  تَعَاٰلی َوللاُ  ُ  َصلَّی وَ  َعزَّ  َوَسلَّم  َوٰاٰلہ   َعلَْیہٰ  تَعَاٰلی ّللال
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What if someone forgets to pour water into the nose and belly button while 

fasting? 

  ہللا رسول علی  والسالم  والصلوۃ الحمدہلل 
QUESTION:  

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding 

the following issue: I performed Ghusl a few days ago, but I forgot to pour 

water into the nose and belly button. Will I have to do Ghusl again, and will I 

have to reread my Salāhs which I have already prayed? 

Questioner: Zahid from England 

ANSWER: 

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

 

It is Fard to pour water into the nose and over the entire body in Fard Ghusl, thus 

it was essential to pour water into the nose and belly button - which was left out 

due to forgetfulness - without which Fard Ghusl is not fulfilled, and the Salāhs 

prayed with this Ghusl have not been fulfilled either. Although, it is not essential to 

perform Ghusl in full, rather only to pour water over those parts which were left out; 

Ghusl will then be fulfilled. 

Just as it is stated in Bahār-e-Sharī’at that (if one did not wash the head due to a 

certain problem/illness, then) once one recovers, one should wash the head; there 

is no need to repeat the entire Ghusl. 

[Bahār-e-Sharī’at, vol 1, pg 318] 

                                                                                                                                           وسلم  وآلہ علیہ ہللا صلی اعلم  ورسولہ اعلم تعالی وہللا

 قادری  ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Haider Ali 


