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 ہيں کيافائدے کے زمزم
 

 ؟ ہيں کيا فائدے کے زمزم
 

 هللا الحمد
 نکال سے پرمارنے کے السالم عليہ امين جوجبريل ہے چشمہ عظيم وہ زمزم

 نے تعالی جواهللا ہے پانی وہ اوريہی)  ٣٣٦٤ نمبر حديث بخاری صحيح( 
 جس ہے پانی وہ ريہیاو ، تها کوپاليا والدہ کی اوران السالم عليہ اسماعيل

 ۔ گيا دهويا دل کا وسلم عليہ اهللا صلی نبی سے
 

 سے ميں ان ہم ميں ذيل ہيں وارد احاديث ايک کئ ميں فضيلت کی ماءزمزم
 : ہيں کرتے ذکر کا کچه

 
 : ہے فرمان کا وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 
 اور کهانا ايک ميں کهانوں جو ہے زمزم پانی اچها سے پرسب زمين( 

 ۔)  ٣٣٠٢(  نمبر حديث الجامع صحيح)  ہے شفا باعث سے يوںبيمار
 

 اوراس پيا زمزم نے انہوں کہ ہے ثابت سے وسلم عليہ اهللا صلی اکرم نبی
 اهللا صلی اورنبی ، بہايا بهی سرپر اپنے ساته ساته کے کرنے وضوء سے
 اوربيمارلوگوں کرلےجاتے بهر ميں اوربرتنوں مشکيزوں وسلم عليہ

 ٨٨٣(  نمبر حديث الصحيحۃ السلسلۃ ديکهيں۔  تهے پالتے اورانہيں پربہاتے
 ۔) 
 

 پيٹ( عا شبا کو زمزم ہم کہ ہے کہنا کا عنہ تعالی اهللا رضي صحابی ايک
 معاون اچها ليے کے وعيال اہل اسے اورہم ، تهے ديتے کانام) واال بهردينے
 کفايت سے اورکهانے بهرديتا پيٹ کا جوان يعنی(  تهے پاتے ومددگار

 حديث الصحيحۃ السلسلۃ ديکهيں۔ )  تها ہوتا کافی بهی ليے کے کرتااوراوالد
 ۔)  ٢٦٨٥(  نمبر
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 زمزم(  تهے کرتے فرمايا ميں کےبارہ زمزم وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی
 ماجۃ ابن سنن)  جاۓ کيا نوش اسے ليے کے جس ہے ليے چيزکے اسی

 ۔ ےہ کی درجہ حسن حديث يہ)  ٣٠٦٢(  نمبر حديث
 

 نيت جس يہ کہ ہے کيا بهی تجربہ کا اس نے عظام اورصلحاء کرام علماء
 اورفقيری ، شفايابی کی مريض ميں جن ہے ہوتی پوری وہ جاۓ پيا سے

 سب ان وغيرہ ہے شامل فراہمی کی اورضروريات خاتمہ کا اورمصائب
 ۔ ہے فرماتا پيدا آسانی تعالی اهللا ميں اشياء

 
 . اعلم واهللا


