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وضو کا بيان
غسل کا بيان
تيمم کا بيان



فی الوضوفصل 
(The Chapter of Ablution)

وضو کے چار فرا ئض  -
وضو کے واجب ھونے کی شرائط  -

وضو کے صحيح ھونے کی شرائط  -
وضو کے متفرق مسائل -

وضو کی سنن -
وضو کے آداب -

چھ مکروھات وضو -

اقسام الوضوء -
نواقض وضوء (وه چيزيں جن سے وضو ٹوٹتا ھے) -

وه چيزيں جن سے وضونھيں ٹوٹتا -



وضو کے چار فرا ئض 

(Washing face):  دھونامنه
کی لو  ںکانو ںدونو ںمياس کی حد شروع پيشانی سے ٹھوڑی کے نيچے تک ھے اور عرض 

 ۔تک ھے

(Wash both hands along with elbows):  ںدونوکھنی سميت 
دھوناھاته 

(Wash both feet along with ankles):  دھوناں ٶپاسميت دونوں ٹخنوں

(Wiping over a quarter of head):  سر کا مسح کرناچوتھائی



وضو کے واجب ھونے کی شرائط

عقل ١
بلوغ ٢
ھونامسلمان ٣
پانی کے استمعال کی قدرتکافی ۴
ھونا کا ) ناپاکی(حدث  ۵
ھونا هنحيض کا  ۶
ھونا هننفاس کا  ٧
ھونا هنتنگئ وقت کا  ٨
)اگر وقت تنگ ھو تو عيد اور جنازه نماز کے لئے تيمم کرسکتے ھيں(



وضو کے صحيح ھونے کی شرائط

جاناپاک پانی تمام کھال تک پھنچ  ١

)ختم ھوناناپاکی (منافئ وضو، حيض و نفاس کا منقطع ھونا  ٢

يا موم اورچربی (سے روکنے والی چيز چنے نپھکھال تک پانی  ٣
ھونا هن) نيل پالش يا آٹا



وضو کے متفرق مسائل

گھنی داڑھی کے ظاھری حصے کو دھونا واجب ھے اور ھلکی داڑھی کی کھال تک پانی .١
چانا واجب نھيں ناور چھرے کے دائرے سے لٹکے ھوئےبال تک پانی پھ. پھنچانا واجب ھے

.ھے

).پرسنت ھے(اور منه بند کرتے وقت اندر چھپے ھوئے ھونٹوں کا دھونا بھی واجب نھيں ھے.٢

ناخن ميں  اور اگر انگلياں ملی ھوئی ھوں يا ناخن نے دراز ھوکر پوروں کو ڈھانپ ليا ھويا.٣
چانا نچنے سے روکے تو اس کے نيچے پانی پھنايسی چيز موجود ھو جو پانی کو کھال تک پھ

.واجب ھے

.اور ميل اور پسو وغيره کی بيٹ پانی کو نھيں روکتی. ۴

.اور تنگ انگوٹھی کا ھ:نا واجب ھے. ۵

پھير لينا جائز  تھں کی پھٹن کا دھونا نقصان کرتا ھو تو اس ميں بھری دوائی پر ھاٶاور اگر پا. ۶
ھے

کاٹنے کے بعد غسل کو لوٹانے  نچھبال کی جگه پر اس کے مونڈنے کے بعد اور ناخن اور مو. ٧
.لوٹائےغسل  همسح لوٹائے اور ن هن - کی ضرورت نھيں ھے 



)١٨(وضو کی اٹھاره سنن 

ھو تو  هن کرنا،مسواک . ٣پڑھنا  �شروع ميں بسم . ٢تک دھونا ں ئيوك�ھاتھوں کو دونوں . ١
اگر روزه . ۶لينا چلو سے ناک ميں پانی تين .۵ تين مرتبه کلی کرنا . ۴  کرناانگلی سے مسواک 

).ناک صاف کرناور ا کلیخوب (ھو تو مضمضه اور استنشقاق ميں مبالغه کرنا  هندار 

امرنی  ١دعا پڑھنا ساته ھاکذ(چلو پانی سے گھنی داڑھی کے نيچے کی جانب سے خ:ل کرنا . ٧ 
دھوناتين مرتبه ھر عضو کا . ٩کرنا تمام انگليوں کا خ:ل . ٨) ربی

.  ١٢سر کے پانی سے دونوں کانوں تک کا مسح کرنا . ١١کرنا ايک مرتبه تمام سر کا مسح . ١٠
   )قبل دوسرا دھو لينا ےس ےخشك ھون کےيعنى ايك عضو ( دھوناپے درپے . ١٣کا ملنا  اعضاء

کرنانيت . ١۴

شروع سيدھی جانب اور انگليوں کے سرے سے .١۶کی ترتيب سے فرائض ادا کرنا  �کتاب . ١۵ 
کرنا شروعسے مسح گے  آ کےسر .  ١٧کرنا 

).گلے کے سوا(گردن کا مسح کرنا . ١٨ 

.آخری چار امور مستحب ھيں مطابقکے  فقھاءبعض 



)١۴(وضو کےچوده آداب 

لينا همدد نب: ضرورت دوسرے سے . ٣قبله کی جگه منه کرنا . ٢بيٹھنا  هپجگه بلند . ١

پڑھنادعاء ماثوره . ۶دل اور زبان دونوں سے نيت کرنا . ۵دنياوی باتيں نه کرنا . ۴ 

اپنی چھنگلی کو کان کے دونوں .٨اور دعاء ماثوره پڑھنا  �ھر عضو کے دھوتے وقت بسم . ٧ 
کرناميں داخل سوراخ 

ائيں بناک . ١١  کرناسے  تھھامضمضه اور استنشاق سيدھے . ١٠کشاده انگوٹھی کو ھ: دينا . ٩ 
کرناسے صاف  تھھا

.  ١۴وضو کے بعد کلمه شھادت پڑھنا . ١٣ھو تو وقت سے پھلے وضو کرلينا  هناگر عذر . ١٢ 
دعا پڑھنا  هيکو پينا اور پانی  ئےھوکھڑے ھو کر وضو سے بچے 

)اجعلنی من التوابين واجعلنی من المتطھرينھم لال(



وضومکروھات ) ۶( چھ

کرناميں اسراف پانی . ١

کرناپانی ميں کمی . ٢

مارنامنه پر پانی زور سے . ٣

کرناوضو ميں دنيا کی باتيں . ۴

مدد لينابغير عذر دوسرے سے . ۵

نئے پانی سے تين بار مسح کرنا. ۶



ءالوضواقسام 

:وضوفرض . ١

ايسا کام جو وضو کے بغير ھو ھی نھيں سکتا جيسے نماز جنازه يا کوئی بھی نماز وضو کے  

ھےھو ھی نھيں سکتی، اس کے لئے وضو فرض بغير 

:واجب وضو. ٢

کرنا کے لئے وضو ايسا کام جو وضو کے بغير ھو تو سکتا ھو مگر مکروه ھو جيسے طواف 

: مستحب وضو. ٣

.مستحب ھے هجو کام وضو کے بغير درست ھو، جيسے اذان کے ليے وضو کرنا تو ي
.



ءاقسام الوضو

ھےمستحب   کرناوضوء  پران مواقع 

کے ليے، نيند سے بيدار ھونے کے وقت، اور ھميشه با وضو رھنے کے ليے، اور سونے 
، جھوٹ، چغلی،ھر گناه کے بعد، برے اشعار پڑھنے کے بعد، غيبت, وضووضو کے اوپر 

اور خارج نماز کے قھقھے کے بعد

ميت کو غسل دينے کے بعد،جنازه اٹھانے کے بعد

ھر نماز کے وقت کے ليے

دوسری (غسل جنابت سے پھلے،جنبی کے ليے کھانے اور پينے اور سونے اور وطی 
کے وقت) دفعه صحبت

غصے کے وقت،قرآن پڑھنے،حديث پڑھنے، اور اس کی روايت کرنے اور علم شرعی 
کے درس کے لئے

،عرفه،سعی،وقوف صلي ; عليه وسلم اور اذان،اقامت،خطبه، زيارت رسول 

بعدکا گوشت کھانے کے اونٹ 



)سے وضو ٹوٹتا ھےجن (وضو  ضنواق
)ضعيف روايت کے مطابق(جو آگے يا پيچھے سے نکلے سوائے آگے کی ھوا کے . ١

.بچه کا پيده ھونا اگرچه خون ظاھر نه ھو. ٢

جيسے خون اور پيپوالی نجاست  نےبه جاپاخانه يا پيشاب کے راستے کے ع:وه سے کوئی . ٣

جب ايک متلی سے متفرق قے ھو تو ( ھوناکھانا يا پانی يا جما ھوا خون يا پيپ کا منه بھر کر قے .۴
)سب جمع کی جائے

.جو خون تھوک پر غالب ھو يا اس کے برابر ھو.۵

.ھو هنپر ٹکی اور جمی زمين ) هگكى ج ےنكلن پاخانه(اس طرح سونا کے مقعد . ۶

جانا  ٹھا قبل بيدار ھونے کے سونے والوں کی مقعد کا زمين سے. ٧

ھوشیبے .٨

)پاگل پن(جنون . ٩

نشه. ١٠

 ےنماز ساگرچه وه اس قھقه سے ھنسنا ا كرگلرکوع و سجده والی نماز ميں بيدار بالغ کا قھقه . ١١
کرے ارادهکا  ےنكلن

شرمگاه  عورت كى ئےھو ئلحا کے يزچکسی بغير  کاعضو مخصوص  ئےھو ےتن  کےمرد . ١٢
چھوناسے 



وه چيزيں جن سے وضونھيں ٹوٹتا ھے

.ھونه بھا  سےايسے خون کا ظاھر ھونا جو اپنی جگه . ١

جاناسے گر جسم کا گوشت صرف ب: خون بھے . ٢

.زخم،کان، ناک سے کيڑے کا نکلنا. ٣

فرج يا ذکر کا چھونا. ۴

چھونا وکعورت . ۵

.ب: منه بھرے ھوئے قے کرنا. ۶

.منه بھر کر ھوئی ھو خواهبلغم کی قے . ٧

ئل ھو جانے کا احتمال ھو جائے١سونے والے کا اتنا جھک جانا که اس کی مقعد  زمين سے ز. ٨

زمين پر مقعد کوٹھرا کر سونا. ٩

.ھونمازی کا سونا اگرچه حالت رکوع و سجود . ١٠



کے بيان ميںغسل موجبات 
(The Chapter of Bath)

٧ اسباب غسل
١٠ چيزيں جن سے غسل فرض نھيں ھوتا

غسل کے ١١ فرائض
غسل کی ١٢ سنتيں

غسل کے آداب و مکروھات
مسنون و مستحب غسل



اسباب غسل ٧

منی کا ب: جماع بشھوت اپنی اصل جگه سے جدا ھوکر ظاھر بدن تک نکل آنا. ١

ا ھوا ٹحشفة ك اگراور  *حشفهكا  شرمگاه مرد كى  شرمگاه ميںکے آگے يا پيچھے  انسانزنده . ٢
ھو تو اس كى مقدار بھر عضو كا داخل ھونا  

جانامنى كا نكل کرنے سے  ^وطیميت اور چوپائے سے . ٣

ھويلىڈھشرمگاه كى مرد سونے کے قبل  جاناجبسونے کے بعد رقيق پانی کا پايا . ۴

نشه اور بے ھوشی سے ھوشيار ھونے کے بعد تری موجود ھونا جب کے اس کے منی . ۵
.ھونے کا ظن غالب ھو

حيض کے بعد. ۶

بعدنفاس کے . ٧

 Glans = * حشفه - Intercourse =  ^وطى



ھوتاچيزيں جن سے غسل فرض نھيں  ١٠

مذی. ١

ودی. ٢

بغير تری کے احت:م. ٣

بچه پيده ھونے کے بعد  بغير خون ديکھے ھوئے. ۴

ايسے کپڑے سے دخول کرنا جو لذت کے حصول سے مانع ھو. ۵

)دوائی چڑھانے سے(حقنه لگانے .۶

.انگلی وغيره کا آگے يا پيچھے داخل ھونا. ٧

ب: انزال وطی کرناسے  ئےچوپا . ٨

سے ب: انزال وطی کرناميت . ٩

زائل نه ھو #بکارتکرے که اس کی  ^جماع *انزالسے اس طرح ب:  )كنوارى( باکره. ١٠

* Ejaculation - ^ Intercourse - # Virginity



فرائض ١١غسل کے 

کلی کرنا. ١

ناک ميں پانی ڈالنا. ٢

ايک مرتبه پورے بدن کا دھونا . ٣

ھو هنداخل قلفه کا کھولنا جس کے کھولنے ميں تکليف . ۴

داخل ناف کا دھونا. ۵

)جيسے کان کی باليوں کا سوراخ(اس سوراخ کا دھونا جو م: ھوا نه ھو . ۶

ھوئے بالوں کا دھونا،عورتوں کے گوندھے ھوئے بالوں کو نھيں جب اس گوندھے کے مرد . ٧
کی جڑ ميں پانی پھنچ جائے

داڑھی کی کھال. ٨

کی کھال نچھمو. ٩

ں کی کھالبھنوو. ١٠

دھونا كا بيرونى حصه شرمگاه . ١١



سنتيں ١٢غسل کی 

پڑھنا �شروع ميں بسم . ١

نيت کرنا. ٢

تک دھوناں ئيوك�دونوں ھاتھوں کو . ٣

بدن پر لگی نجاست کا دھونا. ۴

اپنی شرمگاه دھونا. ۵

اور ايک مرتبه  نادھوکے وضو کی طرح  وضو کرنا، پس ايک عضو کو تين تين مرتبه نماز . ۶
ناکرسر کا مسح 

تمام بدن پر تين بار پانی بھانا. ٧

ميں سر پر پانی ڈالناشروع . ٨

ڈالناپر پانی  ےكندھپھر سيدھے . ٩

پر پانی ڈالنا ےكندھ پھر بائيں. ١٠

بدن کا ملنا. ١١

.پے در پے دھونا. ١٢



غسل کے آداب و مکروھات

.جووضو کے آداب ھيں وھی غسل کے آداب ھيں ليکن قبلے کا استقبال نه کرے

جو مکروه وضو ھيں وھی باتيں غسل ميں مکروه ھيں



غسلمسنون و مستحب 

غسل کے چار سنت مواقع: ١. نماز جمعه ٢. نماز عيدين ٣. احرام ۴. عرفه ميں بعد زوال حاجی 
.کے لئے

غسل کے سوله مستحب مواقع: ١. جو پاک آدمی اس:م قبول کرے ٢. جو بالغ ھو جائے ٣. جو 
شب برآت . ۶ميت کو غسل دينے کے بعد . ۵سينگی کے بعد . ۴جنون سے ھوشيا ر ھو جائے 

مزدلفه  صبحيوم نحر کی . ٩مدينه ميں داخل ھوتے . ٨القدر ميں جب معلوم ھو جائے  ةليل. ٧ميں 
سورج . ١٢طواف زيارت کے لئے . ١١مکه ميں داخل ھونے کے لئے . ١٠ميں ٹھرنے کی لئے 

دن . ١۵کسی خوف کے وقت . ١۴کے لئے  ءاستسقانماز . ١٣يا چاند گرھن کی نماز کے لئے 
.سخت آندھی کے وقت. ١۶کی تاريکی کے وقت 



بيانتيمم کا 

تيمم کی آٹھ شرائط -
نيت کی شرائط -

- تيمم کی ٧ سنتيں
- واجب اور مستحب



شرائط ٹھآتيمم کی 

نيت ھو. ١

ايک ميل دور ھو بيماری ھو يا (تيمم کو درست کرنے واb عذر ھو، مث: پانی سے دور ھو . ٢
خطره ھو بيماری کا يا دشمن يا پياس کا خوف ھو يا آٹا گوندھنے کی حاجت ھو، شوربا پکانے 

ھو، يا نماز جنازه يا عيد فوت ھو جانے کا انديشه ھو اگرچه بنا  هنکے لئے نھيں، يا ڈول رسی 
)ھاں جمعه کا فوت ھونا يا وقت کا فوت ھونا تيمم کے لئے عذر نھيں ھے. کرنے کے لئے ھو

نه که لکڑی، سونا، چاندیمٹی،پتھر، تيمم زمين کی جنس سے پاک چيزپرھو جيسے . ٣

تمام جگه پر مسح ھو . ۴

کرنااور چھرے پر مسح  تھھاسے  تھھايا اکثر  تھھاپورے . ۵

سے دو ضربيں مارنا) کےباطن سے(ھتھيلی . ۶

تيمم کے وقت اس کے منافی کوئی چيز مث: حيض و نفاس نه ھو. ٧

.اور چھرے پر نه ھو تھھامانع مسح کوئی چيز مث: چربی وغيره . ٨

تيمم کا سبب اور تيمم کے واجب ھونے کی شرطيں جو وضو  ميں ذکر کی گئيں ھيں وھی يھاں 
بھی ھيں اور تيمم کا فرض دونوں ھاتھوں کا مسح کرنا ھے اور چھرے کا مسح کرنا ھے



نيت کی شرائط

مسلمان ھونا. ١

بالغ ھونا. ٢

ھونا سمجھنيت کی . ٣

نماز کے تيمم ميں صحت نيت کے لئے تين چيزوں ميں سے ايک شرط ھے:

يا پاک ھونے کی نيت ھو . ١

يا نماز درست ھونے کی نيت ھو. ٢

ھوتی ھو جيسے سجده  هنيا کسی ايسی عبادت مقصوده کی نيت ھو جو ب: طھارت صحيح . ٣
 سکتا ھے پر اگر قرآن پڑھنے کے ھپڑت:وت يا طواف کے لئے تيمم کرے تو اس تيمم سے نماز 

ھےسکتا  ھپڑتو اس سے نماز نھيں ھوگی کيونکه زبانی قرآن وضو کے بغير بھی ) زبانی(لئے 

سکتا يا قرآن کے پڑھنے کی نيت ھو اور  ھپڑاگر صرف تيمم کی نيت ھو تو اس سے نماز نھيں 
)سکتا ھے ھپڑتو اس تيمم سے بھی نماز نھيں (ھو  هنوه جنبی 



سنتيں ٧تيمم کی 

 پڑھنا�ميں بسم شروع . ١

پےپے در . ٢

ترتيب. ٣

زمين پر رکھنے کے بعد انگليوں سے شروع کرنا تھھادونوں . ۴

اور کھنيوں سے واپس bنا. ۵

)جھاڑنا(جھڑکنا  تھھادونوں . ۶

انگليوں کا کشاده رکھنا . ٧



واجب اور مستحب

تيمم کی تاخير مستحب ھے، اور تک  قبلجو پانی ملنے کی اميد رکھتا ھو اس کے لئے وقت نکلنے سے . ١
ھونے کا  ءقضاجس کو پانی دينے کا وعده کيا گيا ھو اس کو تيمم ميں تاخير کرنا واجب ھے، اگرچه نماز 

انديشه ھو

نه  ءقضادينے کا وعده کيا گيا ھو اس کو ) مثل ڈول يا رسی کے(اور جس کو کپڑے يا پانی کے اسباب . ٢
ھونے کے خوف تک تاخيرکرنا واجب ھے

چار سو قدم کی مقدار پانی کا طلب کرنا واجب ھے اگر امن ھو اور گمان ھو که پانی اسکے قريب ھے . ٣
ورنه واجب نھيں ھے

ايسی جگه پر پانی ھو جھاں انسان پانی کا بخل نه کرتا ھو تو اس سے طلب  تھسااگر اپنے رفيق کے . ۴
.کرنا واجب ھے

پانی مناسب قيمت ميں مل جائے اور اس کے پاس اپنے خرچے سے زياده پيسے ھوں تو خريدنا اگر . ۵
.:زم ھے

ھو تو صحيح حصه  اگر آدھا بدن زخمی يا اس سے زياده زخمی ھو تو تيمم کرے اور اگر بدن کا زياده . ۶
.کرے هناس کو دھوئے اور زخم پر مسح کرلے اور وضو اور تيمم دونوں کو جمع 

تيمم ھيں اور کافی پانی پر استعمال کی قدرت بھی ناقض تيمم اقض ونوضو ھيں وھی اقض وناور جو . ٧
ھے

لےاور پھر نه  ھپڑکٹے شخص کے منه پر زخم ھو تو وه بغير طھارت کے نماز ں ؤپا تھھااور دونوں . ٨
دھرائے



رب العالمين� الحمد  انو آخر دعوانا 


