
 کالج تیمم کرسکتا ہے؟میں  کیا 
 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیاِن شرع مِتین اس مسئلہ کے بارے میں  کیا: االستفتاء

( اور ٹیپس Seatsہ  کا لج میں کوئی وضو کی سہولت نہیں یعنی باقاعدہ سیٹس )ک

(Taps)  تو کیا میں وہاں تیمم کرسکتا ہوں۔نہیں ہیں  اور نہ ہی مسجد ہے 

 ایک بھائی  فرام انگلینڈ سائل :

 بسم ہللا الرحمن الرحیم
ق والصواب ھابالو   کِ لِ الم   ونِ ع  الجواب بِ   اللھم ھدایۃ  الح 

کالج میں تیمم کی بجائے وضو کرنا ہی ضروری  ہوگا کہ وہاں پانی بہر صورت 

کسی اور جگہ سے  بوٹل وغیرہ میں پانی موجود ہوتا ہے۔لہذا پینے والی جگہ یا 

( کا Facilityلے کر کالج کے گارڈن یا ٹولیٹ میں وضو کرے۔وضو  کی فِسلیٹی)

۔البتہ اگر بالکل کسی طریقے سے بھی وضو کرنے پر نہ ہونا شرعی عذر نہیں ہے

 قادر نہ ہوتو تیمم کرسکتا ہے۔

ُسْولُہُ ا ْعل م ر  ہللاُ ت ع اٰلی ا ْعل ُم و  ل  ع ز   و  ج  س ل م و   و  ٰاِلٖہ و  ل ْیِہ و  ُ ت ع اٰلی ع  ل ی ّٰللاہ  ص 
 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ
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TAYAMMUM IN COLLEGE 

QUESTION: 

 

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding 

the following issue: there are no facilities for performing ablution whilst at 

College, meaning there are no seats or taps nor is there a Masjid nearby; would 

it be permissible for one to perform Tayammum? 

 

Questioner: Brother from England 

 

ANSWER: 

  

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب بعون الملک الوھاب اللھم ھدایۃ الحق والصواب

Rather than performing Tayammum, it would be necessary for one to perform Wudu 

whilst at College, as there is water available there at all times.  

 

Therefore, you should obtain water in a bottle from where drinking water is available 

or any other place and perform the ablution in the college gardens or toilets or any 

other suitable place. The college not having facilities for performing Wudu is not a 

legal excuse, however, in situations where it is absolutely impossible for one to 

perform his Wudu he may perform Tayammum. 

 وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم

 کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Haroon Raza 

 
 


