
 

 

 ؟ ہے جائز کرنا ٹچ کو قرآن پر سکرین کی فون کے وضو بغیر کیا
ِٰ ٰلوۃُِ اَْلَحْمدُِّٰلل  للاِٰ َرُسولِٰ َعٰلی َوالسَََّلمُِ َوالصَّ

 کیا کہ  میں بارے کے مسئلہ اس مٰتین شرع مفتیانِٰ و دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء
  ہے؟ جائز کرنا ٹچ کو قرآن پر سکرین کی فون کے وضو بغیر

 (انگلینڈ) حسن:سائل
    ﷽ 

 النُّْوَرَوالصََّواب ٰلیَِ اْجَعلِْ  اَلللُھمَِّ الَوھَّاب الَمٰلکِٰ ٰبعَونِٰ اَْلَجَوابُِ
 مگربہتر  ہے جائز(Touch) چھونا کو قرآن پر سکرین کی نفو کے وضو بغیر ! ہاں جی
 ہے اختَلف درمیان کے علماء میں اس کیونکہ  جائے کیا ٹچ ہی کرکے وضو کہ ہے یہ
 کہ ہے یہی قول صحیح مگر ہیں قائل کے ناجائز بعض اور ہے جائز کہ ہیں کہتے بعض
 ہے۔ بہتر کرنا ٹچ وضوکرکے اور  ہے جائز کرنا ٹچ کے وضو بغیر

َوَجلَِّ اَْعلَم َوَرُسْولُہُِ اَْعلَمُِ تَعَاٰلی َوللاُِ ُِ َصلَّی وَِ َعزَّ  َوَسلَّم َوٰاٰلہِ  َعلَْیہِٰ تَعَاٰلی ّللال
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Is it permissible to touch the Qur’ān on a screen without Wudū’? 

  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: Is it permissible to touch the Qur’ān on a screen without 

Wudū’? 

Questioner: Hasan from U.K. 

ANSWER: 

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

 

Yes! It is permissible to touch the Qur’ān on a [digital] screen without Wudū’ but it is 

better that one does Wudū’ then touch it, because there is a difference of opinion 

amongst the scholars; some say that it is permissible and some are of the opinion that 

it is impermissible. However, the correct opinion is that it is permissible to touch it 

without Wudū’ and that it is better to do Wudū’ then touch it. 

                                                                                                                                         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 

 


