
 کیا دوبارہ ان کو دھونا پڑھے گا؟لگ جائے توآرگنزکو  ٹر یوزڈ وااگر

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

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

( Used water(پر   یوزڈ واٹر)Floors)زہ   مساجد کے وضو خانوں کے فلورک

پڑے ہوتے ہیں جو وضو مکمل کرنے والوں کے آرگنز سے گرتے ہیں    کے قطرے

اورپھر وہ   لوگوں کے پاؤں کو لگتے ہیں تو کیااس صورت میں انہیں  پاؤں دوبارہ 

 دھونے پڑیں گے۔

 کونٹری یوکے  –عبدہللا سائل :

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

ق والصواب ھابالو   کِ لِ الم   ونِ ع  الجواب بِ   اللھم ھدایۃ  الح 

لگ جانے سے اسے دھونا  ( کےUsed water)پاؤں پر  وضو  کامستعمل پانی

 ضروری نہیں ہے کیونکہ مستعمل پانی ناپاک  نہیں ہوتا ۔

ُسْولُہُ ا ْعل م ر  ہللاُ ت ع اٰلی ا ْعل ُم و  لَّ  و  ج  و  لَّ  و   ع زَّ س  ٰاِلٖہ و  ل ْیِہ و  ُ ت ع اٰلی ع  لَّی ّٰللاہ  مص 

 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ
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IF USED WATER COMES INTO CONTACT WITH OUR BODY DO WE HAVE TO 

WASH THAT AREA AGAIN? 

  الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا 
QUESTION:  

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

regarding the following issue: in the Masjid wudu area there are drops of 

used water on the floor that have dropped from the organs of those who 

have performed wudu. This used water then comes into contact with our 

feet. In such circumstances must we wash our feet again? 

Questioner: Abdullah from UK 

ANSWER: 

 بسم ہللا الرحمن الرحیم
 الجواب بِعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

 

When your feet come into contact with used wudu water it is not necessary for 

you to wash your feet again because used water is not impure. 

                                                                    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 Abu Zayn 

 

 


