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 فضائل کے زمزم
 

 زمزم اورمسلمان ہے اورفضيلت قدرومنزلت کيا کی زمزم ماء
 ؟ ہيں کيوں پراتنےحريص

 

 هللا الحمد
 : ہيں کہتے تعالی اهللا رحمہ جوزيہ قيم ابن

 
 لوگوں ، ہے قدرواال و شرف زيادہ سے اورسب سردار کا پانيوں سب زمزم

 جوکہ ہے قيمتی ہی اوربہت اورمرغوب اچها زيادہ سے کوسب نفوس کے
 طرف کی تعالی اوراهللا چشمہ ہوۓ کهودے کے السالم عليہ جبريل

 ۔ ہے پانی واال دورکرنے تشنگی کی السالم عليہ السالم عليہ سےاسماعيل
 

 عليہ اهللا صلی نبی کہ ہے ثابت سے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ميں مسلم صحيح
 پيچهے پردوں کے کعبہ وہ جب کو عنہ تعالی اهللا ابوذررضی نے وسلم

 وقت اس تها زمزم صرف کهانا کا اوران رہے مقيم تک رات دن چاليس
 : فرمايا

 
 کب تم پوچها سے عنہ تعالی اهللا ابوذررضي نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی( 

 ديا جواب نے ميں ہيں کہتے عنہ تعالی اهللا رضي توابوذر ؟ ہو مقيم يہاں سے
 : لگے فرمانے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی ، ہوں مقيم يہيں سے رات دن تيس

 
 کہا ميں جواب نے ميں ہيں کہتے وہ ؟ تها کرتا کون اتنظام کا کهانے تيرے

 ميرے کہ ہوگيا موڻا اتنا ميں سے اس تها ہی زمزم توصرف پاس ميرے کہ
 جاتی اورکمزوری بهوک ساری اورميری ، گۓ نکل بل کس تمام کے پيٹ
 بابرکت زمزم بالشبہ:  لگے مانےفر وسلم عليہ اهللا صلی نبی ، رہی

 حديث مسلم صحيح)  ہے رکهتا حيثيت کی کهانے ليے کے والے اورکهانے
 ۔)  ٢٤٧٣(  نمبر
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)  ہے شفا کی بيماری بيمارکی يہ(  کہ ہيں زائد الفاظ يہ ميں روايت اورايک
 الصغير طبرانی اورمعجم)  ١١٧٢(  اور)  ١١٧١(  نمبر حديث مسندالبزار

 ۔)  ٢٩٥(  نمبر حديث
 

 مروی حديث سے عنہما تعالی اهللا رضي عبداهللا جابربن ميں ماجہ ابن سنن
 : فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہے

 
 کتاب ماجہ ابن سنن)  ہے ليے کے اسی وہ جاۓ پيا چيزکےليے جس زمزم( 

 ۔)  ٣٠٦٢(  نمبر حديث المناسک
 

 مبارک بن عبداهللا ہے کيا بهی اورتجربہ عمل پر حديث اس نے کرام علماء
 لگے توکہنے آۓ پاس کے زمزم تووہ کيا حج جب نے عنہ تعالی اهللا رحمہ

 نے اورانہوں سے منکدر بن محمد نے الموالی ابی ابن مجهے اهللا اے
 وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہے کی بيان حديث سے عنہ تعالی اهللا جابررضي

 ، جاۓ کيا نوش اسے ليے کے جس ہے کےليے چيز اسی زمزم:  فرمايا نے
۔  ہوں رہا پی اسے کےليے بچنے سے اورپياس تشنگی کی روزقيات اورميں

 ۔ ہے کی درجہ حسن حديث طرح تواس ہے ثقہ ابوالموالی ابن هـ ا
 

 دوسروں عالوہ اورميرے ميں کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رحمہ قيم ابن
 کی قسم وغريب بعجي سے اس کہ ہے کيا کرتجربہ پی زمزم بهی نے

 سے بيماريوں ايک کئ ساته کے زمزم اورمجهے ہيں رہتی جاتی بيمارياں
 ۔ ہوں کرچکا حاصل نجات سے ان ميں اورالحمدهللا ہے ہوئ شفانصيب

 
 يوم کوپندرہ زمزم نے ايک کئ کہ ہے کيا مشاهدہ بهی کا نےاس اورميں

 تک سوسمح بهوک بالکل تواسے کيا استعمال بطورغذا تک زيادہ بهی سے
 بتايا مجهے اوراس ، رہا کرتا کرطواف مل ساته کے لوگوں اوروہ ئ ہو نہيں

 ان اورپهر کيا استعمال غذا کوبطور اسی تک يوم چاليس کہ ہے ہوسکتا کہ
 اورکئ تهی بهی قوت کی کرنے جماع سے اوربيوی رکها بهی روزہ ميں
 ۔)  ٣٢٠ - ٣١٩/  ٤(  المعاد زاد ديکهيں اهـ۔  کيا بهی بارطواف ايک

 
 : ہيں کہتے عنہ تعالی اهللا رحمہ عثيمين  ابن اورشيخ
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 کی اس کہ حتی پيۓ کے بهر پيٹ وہ کہ کوچاہيے والے پينے زمزم لهذا

 چاہتا وہ جو چاہۓ کرنی نيت وہ وقت پينے اوراسے آئيں نکل باہر کوکهيں
 حديث ايک ميں بارہ کے اوراس ہے خيروبرکت ميں زمزم کہ ليے اس ہے

 : ےہ وارد
 

 کرزمزم بهر پيٹ)  مومن(  کہ ہے يہ مت عال کی نفاق اوراہل ايمان اہل( 
 مستدرک)  ١٠١٧(  نمبر حديث المناسک کتاب ماجہ ابن سنن)  ہے پيتا

 ۔ ہيں ثقہ اوررجال صحيح سند کی اس ،)  ٤٧٢/  ١(  الحاکم
 

 تومومن ، ہے پن کهارا کچه ميں اس بلکہ نہيں ميڻها زمزم کہ ليے اوراس
 پرہی بنا کی ايمان اپنے کوصرف پانی مائل طرف کی پن کهارا اس نسانا

 اورکوکهيں بهر پيٹ کا اس طرح تواس ہے اورشفا برکت ميں اس کہ ہے پيتا
/  ٧(  الممتع الشرح ديکهيں هـ ا۔  ہے دليل و نشانی کی ايمان کرپينا نکال
 ۔)  ٣٧٩ - ٣٧٧

 
 ليے اس واال جانے پيا سے یاورآسان کوميڻها زمزم نے تعالی اهللا کہ شائد
 ، جاۓ نہ بهوال اوراسے رہے ياد معنی کا عبادت وقت پيتے اسے کہ تا بنايا

 ۔ ہے عام اورمقبول اچها ذائقہ کا اس بہرحال
 

 وسلم عليہ اهللا صلی نبی کوثرپر حوض ہميں وہ گوہيں دعا سے تعالی اهللا ہم
 ہوگی تشنگی ادہزي بہت دن جس  فرماۓ نصيب پينا پانی دن اس کےهاتهوں

 وسلم عليہ اهللا صلی محمد نبی ہمارے تعالی اوراهللا ، گا ملے نہيں اورپانی
 ۔ العالمين رب يا آمين۔ فرماۓ نازل پررحمتيں

 
 . اعلم واهللا


