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 کرنا استنجاء سے پانی کے زمزم
 

 ؟ ہے جائز کرنا استنجاء ساته کے زمزم کيا
 

 هللا الحمد
 واال اورشرف بابرکت زمزم ماء کہ ہيں کرتی پرداللت اس صحيحہ احاديث

 بارہ کے زمزم نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہے ميں مسلم صحيح ، ہے
 : فرمايا ميں

 
 مسلم صحيح)  ہے بهی کهانا کےليے والے اورکهانے بابرکت يہ بالشبہ( 

 ) ٢٤٧٣(  نمبر حديث
 

 شفا ليے کے اوربيمار(  ہيں زيادہ لفظ يہ ميں روايت کی طيالسی اورابودواود
 ۔ جيدہے سند کی اس)  ٣٦٤/  ١(  طيالسی ابوداود)  ہے

 
 کرتی پرداللت وبرکت فضيلت کی زمزم ماء حديث صحيح يہ طرح تواس

 تويہ طريقہ توسنت ، ہے بهی شفا کےليے اوربيمار کهانا زمزم کہ اوريہ ہے
 ۔ تها پيا بهی نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ طرح جس جاۓ پيا اسے کہ ہے

 
 ہوتو اگرضرورت طرح اسی اور ہے کرناجائز اوراستنجاء وضوء سے اس

 ۔ ہے جاسکتا کيا بهی جنابت غسل
 

 کی وسلم عليہ اهللا صلی ّآپ کہ ہے ثابت سے وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی
 ت ضروريا کواپنی پانی اس نے کرام توصحابہ نکال پانی سے انگليوں
 کيا بهی اورغسل اوروضوء گيا بهی پيا سے ميں اوراس کيا استعمال کےليے

 ہوا الواقع فی کچه سب تويہ ، ہے سے ميں ت ضروريا بهی اوراستنجا ، گيا
 ۔ تها
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 کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی جوکہ نہيں طرح کی پانی اس اگرچہ اورزمزم
 دونوں يہ طرح تواس ، ہے افضل سے اس ہی اورنہ تها نکال سے انگليوں

 ۔ ہيں مالک کے اورشرف بابرکت پانی
 

 ساته کے پانی والے نکلنے سے انگليوں کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی توجب
 زمزم طرح اسی تو ہوا جائز دهونا اورکپڑے کرنا غسل و اوراستنجاء وضوء

 ۔ ہوا جائز بهی سے
 

 کوئ ميں اوراس ہے مستحب پينا اسے ہے اورطيب پاکيزہ زمزم يہ بہرحال
 حرج کوئ ميں اس ہی اورنہ  جاۓ کرليا بهی وضوء سے اس کہ نہيں حرج

 اگرضرورت طرح اسی اور جائيں دهوۓ وغيرہ کپڑے سے اس کہ ہے
 بيان اوپربهی کہ طرح جس نہيں حرج کوئ بهی ميں کرنے تواستنجاء پڑے

 ۔ ہے ہوچکا
 

 : فرمايا نے ّآپ کہ ہے مروی نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 

 ماجۃ ابن سنن)  ہے ليے کے اسی وہ جاۓ پيا ليے چيزکے جس زمزم( 
 حديث صحيح اوپروالی ليکن ہے ضعف ميں سند اس ،)  ٣٠٦٢(  نمبر حديث

 .  هـ ا۔  والحمدهللا۔  ہے شاهد کی اس


