
 

 

 ہیں جاتے دھوئے کیوں ہی اربعہ اعضاء میں وضو
 ہللا رسول علی والسالم والصلوۃ الحمدہلل

 میں بارے کے مسئلہ اس مت ین شرع مفتیان   و دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء

 کیا کیوں فرض دھونا کو ہی پاؤں اور مسح ،بازو،سرکا ہ چہر میں  وضو کہ

 ہے؟ کیا آنسر لوجیکلی اور مختصر کا اس گیا۔
 انگلینڈ-آفتاب: سائل

 الرحیم الرحمن ہللا بسم

 والصواب الَحق ھدایۃَ  اللھم الَوھاب الَمِلکِ  بَِعونِ  الجواب

 کہ جیسا ہیں ےجھڑت گناہ اور  ہوتیں معاف خطائیں سے پانی کے وضو

 سے دماغ کان، آنکھ، پاؤں، ہاتھ، گناہ اوراکثر ہوا وارد میں احادیث کثیرھا

  جائے بہایا پر ان پانی کا وضو کہ ہوا حکم ہمیں ہیں۔ جاتے کیے گناہ ہی

 ۔ ہوجائیں  پاک سے گناہوں اعضاء یہ تاکہ
َوَجلَّ  اَْعلَم َوَرسہْولہہہ  اَْعلَمہ  تَعَاٰلی َوہللاہ   َوَسلَّم َوٰاِلہ   َعلَْیہِ  تَعَاٰلی ّللٰاہ  َصلَّی وَ  َعزَّ
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Why is it that specifically four body parts are washed in Wudū’? 

  ہللا رسول علی والسالم والصلوۃ ہلل الحمد 
QUESTION:  

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

the following issue: Why was specifically washing the face, arms, wiping the 

head and washing the feet made fard in Wudū’. What is the short and logical 

answer for this? 

Questioner: Aftab from U.K. 

ANSWER: 

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

 

Mistakes are forgiven and sins are wiped away from the water of Wudū’, just as it 

has been mentioned in several Hadīths, and the majority of sins are committed 

with the hands, feet, eyes, ears and head. We have been commanded to pour the 

water of Wudū’ on these so that these body parts become pure from sins. 

                                                                                                                                         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 


