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 اورخصوصيات فضيلت کی زمزم ماء
 

 جس ہے واد حديث ايسی ئ کو اورکيا ، ہے وقيمت اهميت کوئ کی زمزم کيا
 کرنا نيت ئ کو قبل سے پينے کہ يہ يا ، ہے گيا ديا قرار کوشفا زمزم ماء ميں

 ۔ خيرا اهللا جزاکم ؟ ہے ضروری
 

 هللا الحمد
 ہاته ٣٨ اڑڻيس سے اهللا جوبيت ہے زمزم نام کا نويںمشہورک ميں حرام مسجد

 بيڻے کے السالم عليہ جوابراهيم ہے کنواں وہی ،يہ ہے پرواقع مسافت کی
 نکاالگيا نے تعالی اهللا ليے کے کرنے ختم تشنگی کی السالم عليہ اسماعيل

 ۔ تهے ميں گود کی اورماں پيتے دوده ابهی وہ کہ جب تها
 

 کی پانی نے عنہا تعالی اهللا رضي توهاجرہ ہوا ختم ناپي کهانا پاس کے ان جب
 کے السالم عليہ اسماعيل وہ توباالخر ہوا نہ حاصل کچه انہيں ليکن کی تالش
 مروہ پهر پرجاچڑهيں صفا کوہ ہوئيں کرتی دعا سے تعالی اهللا ليے

 جنہوں کوبهيجا السالم عليہ امين جبريل نے تعالی تواهللا گئيں لے پرتشريف
 ۔ آيا نکل پانی سے توزمين ماری ايڑی کی پاؤں اپنے نے

 
 : کرنا نوش زمزم ماء

 
 زمزم ماء ليے کے والے کرنے اورعمرہ حج خصوصا کہ ہيں متفق علم اہل
 ميں حاالت سب ليے کے طورپرہرمسلمان اورعمومی ، ہے مستحب پينا

 نبی کہ ہے وارد ميں حديث صحيح کہ جيسا ، ہے اورجائز مستحب پينا زمزم
 ۔)  ٤٩٢/  ٣(  بخاری صحيح۔  پيا زمزم ماء نے وسلم عليہ اهللا صلی رممک

 
 نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا اورابوذررضي

 : فرمايا ميں بارہ کے زمزم ماء
 

/ ٣(  مسلم صحيح)  ہے کهانا ايک ليے کے والے اورکهانا بابرکت يہ( 
 ۔)  ١٩٢٢
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(  نمبر حديث الطيالسی)  ہے شفا کی بيماری يہ(  کہ ہے ميں روايت اورايک

 ۔)  ٦١
 

 اوربيماريوں ہوتی نہيں محسوس ضرورت کی کهانے سے پينے زمزم يعنی
 جيسا ، ہے کارفرما سچائ و صدق ميں اس ليکن ہے ہوتي نصيب شفا سے

 ماہ ايک ميں مکرمہ مکہ وہ کہ ہے ثابت سے عنہ تعالی اهللا ابوذررضي کہ
 استعمال اورغذا ئ کو عالوہ کے اس کيا گزارا پرہی زمزم رفاورص رہے
 ۔ کی نہيں

 
 جاہليت زمانہ کہ ہں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي عبدالمطلب بن اورعباس

 کی لےجانے سبقت سے دوسرے ايک ميں بارہ کے زمزم لوگ ميں
 عيال اہل سب اپنے لوگ والے عيال اہل کہ حتی ، تهے کرتے کوششش
 زمزم اورہم کرتے نوش ميں حصہ ابتدائ کے دن زمزم روہاو کوالتے

 ۔ تهے شمارکرتے ومعاون ممد کا عيال کواہل
 

(  کوشباعۃ زمزم ميں جاہليت زمانہ ہيں کہتے عنہ تعالی اهللا رضي عباس
 ۔ تها جاتا ديا نام کا)  واال بهردينے پيٹ

 
 : ہيں کہتے تعالی اهللا رحمہ اآلبی عالمہ

 
 رضي والدہ کی اوران السالم عليہ اسماعيل نے تعالی اهللاتو پيا نے انہوں جب
 ۔ بناديا اورپينا کهانا ليے کے عنہا تعالی اهللا

 
 توکہنے پہنچے پاس کے زمزم جب عنہ تعالی اهللا رحمہ مبارک بن عبداهللا
 : لگے

 
 حديث سے عنہ تعالی اهللا جابررضي عن ابوزبير نے مل مؤ مجهے اهللا اے
 : فرمايا نے وسلم عليہ اهللا یصل نبی کہ ہے کی بيان

 
 ) جاۓ کيا نوش اسے ليے کے جس ہے ليے اسی زمزم ماء( 
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 ۔ ہوں رہا پی ليے کے دورکرنے تشنگی کی روزقيامت ميں اهللا اے

 
 کے زمزم اسی بهی دل کا وسلم عليہ اهللا صلی نبی ميں بچپن نے فرشتوں دو

 اهللا رحمہ عراقی فظحا ، ديا رکه پرواپس جگہ اپنی اورپهراسے دهويا ساته
 : کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی

 
 ہے يہ حکمت ميں دهونے ساته کے زمزم سينہ کا وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 وجہنم اورجنت وزمين آسمان ساته کے اس وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ

 خصوصيت کی زمزم کہ ليے اس ، کرسکيں حاصل طاقت ليے کی ديکهنے
 ۔ ہے کرديتا کوختم اورخوف نچاتاپہ طاقت کا دل وہ کہ ہے

 
 کا دهونے سے زمزم صدراوراسے شق کے وسلم عليہ اهللا صلی اکرم نبی

 اهللا صلی نبی کہ ہيں کہتے ہوۓ کرتے بيان عنہ تعالی اهللا ابوذررضي واقعہ
 : فرمايا نے وسلم عليہ

 
 السالم عليہ اورجبريل گئ کهولی چهت گهرکی توميرے تها ميں مکہ ميں( 

 ايک پهرسونےکا ، دهويا سے زمزم پهراسے ، کهوال سينہ ورميراا اترے
 انڈيل ميں سينہ ميرے اوراسے الۓ طشت بهراہوا سے اورايمان حمکت

 صحيح)  لےگۓ پر دنيا کرآسمان پکڑ پهرميراہاته ، کرديا کوبند کرسينے
 ۔) ٤٢٩/ ٣(  بخاری

 
 باہر هيںکوک کہ حتی جاۓ کرپيا بهر پيٹ کہ ہے يہ سنت ميں پينے زمزم
 پينے زمزم نے کرام فقهاء ، رہے پرجاتی طور مکمل اورتشنگی آئيں نکل
 زمزم ، پڑهنا اهللا بسم ، ہونا رخ قبلہ ميں جن ہيں کيے بيان آداب کچه کے

 ، کہنا کرالحمدهللا پی اورزمزم ، کرپينا بهر پيٹ ، لينا سانس تين وقت پيتے
 ۔ کرپينا بيڻه

 
 يہ نے انہوں ميں جس حديث وہ کی عنہما تعالی اهللا رضي عباس اورابن
 اهللا صلی تونبی پاليا کوزمزم وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے ميں کہ ہے ذکرکيا

 ۔)  ٤٩٢/  ٣(  بخاری صحيح۔  تهے کهڑے وسلم عليہ



 

5 

 
 اورکهڑے ، ہے جائز پينا ہوکربهی کهڑے کہ ہے بيان کا جواز حديث تويہ
 ليے کے والے پينے زمزم ، ہے پرمحمول کراہت حديث والی پينے ہوکر

 ، ڈالے پر وغيرہ اورسينہ چہرے سر اپنے زمزم وہ کہ ہے مستحب
 اوراخروی دنياوی اوراپنے ، کرے دعا سے کثرت وقت پيتے اورزمزم
 ۔ ہے سکتا پی ليے کے معامالت

 
 : ہے فرمان کا وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ليے اس

 
 ابن سنن)  جاۓ کيا وشن اسے ليے کے جس ہے ليے چيزکے اسی زمزم( 

 ۔)  ٣٥٩(  ص للسخاوی الحسنۃ المقاصد اورديکهيں)  ١٠١٨/  ٢(  ماجہ
 

 پيتے زمزم وہ جب کہ ہے مروی سے عنہما تعالی اهللا رضي عباس اورابن
 كل من وشفاء واسعًا ورزقًا ، نافعًا علمًا أسألك إني اللهم: (  پڑهتے دعا تويہ
 کا شفا سے اورہربيماری کشادگي کی قاوررز نافع علم ميں اهللا اے)  داء

 ۔ ہوں کرتا سوال
 

 : کہ ہے کيا ن بيا سے تعالی اهللا رحمہ حميدی نے اوردينوری
 

 تهے پاس کے عيينہ بن سفيان ہم کہ ہيں کہتے عنہ تعالی اهللا رحمہ حميدی
 کے جس ہے کےليے چيز اسی زمزم کہ کی بيان حديث يہ ہيں نے توانہوں

 اورپهر گيا کرچال اڻه شخص ايک سے تومجلس ، جاۓ کيا نوش وہ ليے
 ميں بارہ کے زمزم نے جوّآپ حديث وہ کيا ابومحمد اے لگا کہنے آکر واپس
 ؟ نہيں صحيح وہ کی بيان

 
 کا زمزم ابهی ميں تو:  لگا کہنے شخص وہ ، ہاں جی ديا جواب نے توانہوں

 کريں بيان حديث سو ايک مجهے آپ کہ ہوں آيا کر پی ليے اس ڈول ايک
 نےاسے توانہوں ،  جاؤ بيڻه جاؤ بيڻه لگے کہنے تعالی اهللا رحمہ توسفيان

 ۔ کيں بيان حديث سو ايک
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 مستحب جانا لے ممالک دوسرے راہ زاد کوبطور زمزم نے فقهاء اوربعض
 اسے پيۓ ليے کے شفا سے بيماری جوبهی اسے کہ ليے اس ہے ديا قرار
 ثبوت کا اس ميں عنہ تعالی اهللا رضي عائشہ اورحديث ، ہے ہوتی حاصل شفا
 نبی لگيں اورفرمانے الئيں بهرکے زمزم ميں بوتلوں نے انہوں کہ ہے ملتا

 پالتے اورانہيں پرانڈيلتے اوربيماروں بهرکرالتے بهی وسلم عليہ اهللا صلی
 ۔) ٣٧/  ٤(  ترمذي سنن۔  تهے

 
 يکنل ، ہے جاسکتی کی حاصل پاکيزگی سے زمزم کہ ہيں پرمتفق اس فقهاء
 جہاں چاہيے کرنا پرنہيں جگہوں ايسی استعمال کا اس کہ ہے کہا يہ انہوں
 ۔ وغيرہ کرنا زائل نجاست مثال ، ہو نکلتا پہلو کا اہانت

 
 ہے کيا ذکر ميں الفتاح کشاف:  کتاب اپنی نے تعالی اهللا رحمہ بهوتی عالمہ

 ميں کرنے کوزائل وغيرہ نجاست کوصرف زمزم ماء(  طرح اوراسی کہ
 طہارت کا اس ليکن ، ہے بناپرمکروہ کی شرف کے اس)  کرنا ستعمالا

 ۔ نہيں مکروہ استعمال ميں استعمال کے حدث
 

 : کہ ہے قول کا عنہ تعالی اهللا رضي علی کہ ليے اس
 

 منگوا ڈول ايک کا اورزمزم چلے سے وہاں وسلم عليہ اهللا صلی پهرنبی
 ۔ اورپيا کيا وضو سے کراس

 
 ہے کيا روايت ساته کے سند صحيح نے تعالی اهللا رحمہ مداح بن عبداهللا اسے

 ۔ البحر ماء طهوريۃ باب الطہارة کتاب االوطار نيل ديکهيں۔  انتهی۔ 
 

 ہے کہا طرح اس کچه ميں الحسنۃ المقاصد نے تعالی اهللا رحمہ سخاوی حافظ
 : کہ

 
 ہے تک وقت اس صرف فضيلت کی زمزم کہ ہيں ذکرکرتے يہ لوگ بعض
 منتقل اورجگہ کسی اسے اوراگر ہو ميں)  مکہ يعنی(  جگہ اپنی وہ تک جب

 ۔ نہيں اوراصل حقيقت کچه کی تواس جاۓ کرليا
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 خط طرف کی تعالی اهللا رضي عمرو بن سهيل نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 کوپہنچے دن اوراگر قبل سے توصبح کوپہنچے رات خط ميرا اگر کہ لکها

 کہ ہے ميں خط اسی ، کردو روانہ مزمز طرف ميری قبل سے ہونے تورات
 مکہ فتح وقت اس وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی ، بهيجے مڻکے دو نے انہوں
 ۔ تهے ميں مدينہ قبل سے

 
 رضي ئشہ عا طرح اوراسی ، ہے کی درجہ حسن پر بنا شواهدکی حديث يہ
 ہعلي اهللا صلی نبی کہ تهيں بتاتيں اوريہ لےجاتيں زمزم بهی عنہا تعالی اهللا

 بهرکرلےجاتے زمزم ميں مڻکوں اور اورمشکيزوں کرتے کام يہ بهی وسلم
 ۔ تهے پرانڈيلتے اوران کوپالتے اورمريضوں اوربيماروں

 
 اسے تووہ آتا مہمان  کوئ بهی جب کے عنہما تعالی اهللا رضي عباس اورابن
 زمزم بهی سے عنہ تعالی اهللا رحمہ ،اورعطاء کرتے پيش تحفہ کا زمزم

 عليہ اهللا صلی نبی کہ تها جواب کا توان گيا کيا سوال ميں بارہ کے لےجانے
 ۔ تهے کرجاتے لے اسے بهی عنہما تعالی اهللا رضي اورحسين اورحسن وسلم

 
 . اعلم واهللا


