
 قرآن کو بوسہ دینا کیساہے

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

ومفتیاِن شرع متِین اس مسئلہ کے بارے میں  کہ  کیا فرماتے ہیں علمائے دین االستفتاء: 

قرآن کو چومناو بوسہ دینا کیسا ہے ؟ کیونکہ ایک دوسرے فرقہ سے تعلق رکھنے والے 

 چومنا چاہیے۔عالم نے کہاہے کہ قرآن کو نہیں 

 سائل: محمد باقرفرام انڈیا 

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب ِبعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

قرآن مجید کو بوسہ دینا جائز و مستحسن ہے اور ایسا کرنا  صحابہ کرام کے فعل سے  

 بھی ثابت ہے۔

ُ َعْنهُ أَنههُ َكاَن يَأُْخذُ اْلُمْصَحَف ُكله َغَداٍة َويُقَب ِلُهُ َويَقُوُل َعْهُد َرب ِ   ي ُرِوَي َعْن ُعَمَر َرِضَي َّللاه

ُ َعْنهُ يَُقب ُِل اْلُمْصَحَف َويَْمَسُحهُ َعلَى  َوَمْنُشوُر َرب ِي َعزه َوَجله َوَكاَن ُعثَْماُن َرِضَي َّللاه

عمر رضی ہللا تعاٰلی عنہ روزانہ صبح کو قرآن پاک کو پکڑتے اور  حضرتَوْجِهِه"

بوسہ دیتے تھے اور کہتے یہ میرے رب کا عہد اور اس کی کتاب ہے اور حضرت 

  عثمان رضی ہللا تعاٰلی عنہ بھی مصحف کو بوسہ دیتے اور چہرے سے مس کرتے۔

 (۶۳۴،ص۹ج)'الدرالمختار''،کتاب الحظر والإباحۃ، باب الإستبراء وغیرہ،

سنی علماء کرام کے عالوہ کسی سے فتوی حاصل نہ کیا جائے اور نہ ان کی کسی بات 

 پر کان دھرے جائیں اس سے ان شاء ہللا  بندہ ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ رہے گا۔

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم

 محمد قاسم ضیاء قادریکتبہ ابو الحسن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RULING ON KISSING THE HOLY QURAN 

QUESTION: 

What do the scholars and muftis of the noble Shari’ah say regarding this 

matter: what is the ruling on kissing the Qur’ān? One scholar who is affiliated 

with a different sect claims that the Qur’ān should not be kissed.  

Questioner: Muhammad Bāqir from India 

 
ANSWER: 

 
 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب بِعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

Kissing the Qur’ān is permissible and recommended and doing so is proven from the 

actions of the noble sahaba. 

ُ َعْنهُ أَنههُ َكاَن يَأُْخذُ اْلُمْصَحَف ُكله َغَداٍة َويُقَب ِلُهُ َويَقُوُل َعْهُد َرب ِ  َكاَن ي َوَمْنُشوُر َرب ِي َعزه َوَجله وَ ُرِوَي َعْن ُعَمَر َرِضَي َّللاه

ُ َعْنهُ يُقَب ُِل اْلُمْصَحَف َويَْمَسُحهُ َعلَى َوْجِهِه"  ُعثَْماُن َرِضَي َّللاه

Hazart Umar رضی ہللا تعاٰلی عنہ would take the Qur’ān every morning and kiss it and say 

this is the covenant of my Lord and this is His Book. Hazrat Uthmān  تعاٰلی عنہرضی ہللا  

would also kiss the Mushaf and place it against his face. 

(۶۳۴،ص۹)'الدرالمختار''،کتاب الحظر واإلباحۃ، باب اإلستبراء وغیرہ،ج  

Religious verdicts should not be attained from anyone other than the Sunni scholars. 

One should not turn his ears towards anything they say and by doing so, you will be 

safe from any kind of misguidance ان شاء ہللا   . 

 وہللا اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم
  کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Dawud Hanif 


