
 

 

 کیسا؟ رکھنا قرآن پر سر وقت کے رخصتی
ِٰ ٰلوۃُِ اَْلَحْمدُِّٰلل  للاِٰ َرُسولِٰ َعٰلی َوالسَََّلمُِ َوالصَّ

  میں   بارے کے مسئلہ اس متٰین شرع مفتیانِٰ و دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء
 ہوتا ہی ایسا میں انگلینڈ یہاں کیونکہ ؟ ہے جائز رکھنا قرآن سرپر وقت کے رخصتی کہ
 قرآن پر سر کے اس وہ تو ہے لگتا کرنے رخصت کو بیٹی اپنی کوئی جب کہ ہے
 ؟ کیسا الین شگون اچھا یہ سے اس اور ہے رکھتا اٹھائے

 
 (انگلینڈ)شفینہ:سائلہ

    ﷽ 
 النُّْوَرَوالصََّواب ٰلیَِ اْجَعلِْ  اَلللُھمَِّ الَوھَّاب الَمٰلکِٰ ٰبعَونِٰ اَْلَجَوابُِ

 اس اور ہے جائز رکھنا اٹھائے قرآن پر سر وقت کے رخصتی کی وغیرہ بہن یا بیٹی 
 کی جس کررہاہوں رخصت میں سائے کے قرآن کو بہن /بیٹی کہ لینا اچھاشگون سے
 کیونکہ ۔ ہے درست بھی گی رہے محفوظ سے آالم و مصائب والے آنے وہ سے وجہ
 ۔ ہے منع بدشگونی مگر جائز لینا شگون اچھا
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How is to place the Qur’ān over the head of the bride at the time of giving her 

away? 

  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 place the Qur’ān over the head of the 

bride at the time of giving her away because here in the U.K. a father does 

this when giving his daughter away, and how is to consider this as a good 

omen? 

Questioner: Shafinah from U.K. 

ANSWER: 

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

 

It is permissible to place the Qur’ān over the head of one’s daughter, sister, etc at 

the time of giving her away, and it also correct to consider this as a good omen, in 

the sense that I am giving away my daughter/sister while her being under the 

shade of the Qur’ān, due to which may she remain protected from any future 

misfortunes & worries. This is because it is permissible to consider things as a 

good omen, but it is prohibited to consider things as a bad omen. 

                                                                                                                                         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 


