
 

 

  نہیں یا چاہیے پڑھنی دعا ہوئے کرتے وضو میں روم باتھ
ِٰ ٰلوۃُِ اَْلَحْمدُِّٰلل  للاِٰ َرُسولِٰ َعٰلی َوالسَََّلمُِ َوالصَّ

 کہ میں بارے کے مسئلہ اس مٰتین شرع مفتیانِٰ و دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء
 ہیں؟ سکتے پڑھ دعائیں ہوئے کرتے وضو میں روم باتھ کیا

 انگلینڈ –عبدللا: سائل

ْحٰمنِٰ للاِٰ بْٰسمِٰ ٰحْیمِٰ الرَّ  الرَّ
َوابالنُّْوَرَوا ٰلیَِ اْجَعلِْ  اَلللُھمَِّ الَوھَّاب الَمٰلکِٰ ٰبعَونِٰ اَْلَجَوابُِ  لصَّ

 ، پڑھے میں دل دعائیں کی وضو وہ تو ہیں اٹیچ  ٹوئلیٹ اور  روم باتھ اگر

 أتى ذلك نسي وإن : ہے میں طحطاوی حاشیہ کہ جیسا پڑھے۔ نہ سے زبان
 جائے دعابھول پہلے (سے جانے میں الخَلء بیت کوئی اگر)بلسان" ال نفسه يف به

 سے۔ زبان کہ نہ  پڑھے میں دل بعد کے ہونے داخل وہ تو

  الگ پر طور واضح سے دوسرے ایک مگردونوں  ہیں تو اٹیچ دونوں یہ اگر اور  

  خانے غسل ہےتو دیوار کی یاشیشہ  دیوار چھوٹی کوئی درمیان کے دونوں مثَلاِ ، ہیں

 ۔ ہیں سکتے پڑھ دعائیں کی وضو وقت کرتے وضو میں روم باتھ یعنی

َوَجلَِّ اَْعلَم َوَرُسْولُہُِ اَْعلَمُِ تَعَاٰلی َوللاُِ ُِ َصلَّی وَِ َعزَّ  َوَسلَّم َوٰاٰلہِ  َعلَْیہِٰ تَعَاٰلی ّللال
 قادری ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ
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Should one recite du’ā whilst performing Wudū’ in the bathroom or not? 

  ہللا رسول علی والسالم والصلوة ہلل الحمد 
QUESTION:  

What do the scholars of the Dīn and muftīs of the Sacred Law state regarding 

the following issue: Can one recite du’ās whilst performing Wudū’ in the 

bathroom? 

Questioner: Abdullah from U.K. 

ANSWER: 

 الرحیم الرحمن ہللا بسم
 والصواب الَحق ھدایۃَ  اللھم الَوھاب الَمِلکِ  بِعَونِ  الجواب

 

If the toilet and bathroom are attached to one another, then one should recite the 

du’ās of Wudū’ in the heart, not with the tongue. Just as it is stated in Hāshiyah 

Tahtāwī, 

 بلسان" ال نفسه يف به تىأ ذلك نسي وإن"

“(If someone goes to the washroom and) forgets the du’ā’ before, then one should 

recite it in the heart after entering, not with the tongue.” 

However, even if they are both attached to one another but they are clearly 

separate from each other, for instance, if there is a small wall or even a glass wall 

between them, then one may recite the du’ās of Wudū’ whilst performing Wudū’ in 

the shower room i.e. the bathroom. 

 

                                                                                                                                         وسلم وآلہ علیہ ہللا صلی اعلم ورسولہ اعلم تعالی وہللا

 قادری ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Haider Ali 


