
 کیا رین واٹر کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا
ٰلوۃُ َوالسَََّلُم َعٰلی َرُسولل للال  ل َوالصَّ ہ  اَْلَحْمُدِّٰلل

فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانل شرع متلین اس مسئلہ کے بارے    کیااالستفتاء: 
 میں کہ کیا مجھے قرآن کو دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا؟

 سائل:ایک بھائی  )انگلینڈ(
    ﷽ 

 اَْلَجَواُب بلَعونل الَمللکل الَوھَّاب اَللہُھمَّ  اْجعَْل للَی النُّْوَرَوالصََّواب
جی ہاں ! قرآن پاک کودیکھنا بھی عبادت ہے اور عبادت پر بندہ کو ثواب ملتا ہے  

"َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: »النََّظُر فِي باس سے روایت ہے کہ اور عبدللا بن ع
 عبدللا بن عباس فرماتے ہیں قرآن کو دیکھنا عبادت ہے ۔ اْلُمْصَحِف ِعبَاَدةٌ"

 (343ص  1)االبانۃ الکبری ج
أَْعُطوا  :ملسو هيلع هللا ىلص نے فرمایا اور اس کے عَلوہ بھی ایک حدیث میں آیا کہ نبی کریم 

ِ، َما َحظَُّها ِمَن اْلِعَباَدِة؟، قَاَل: »النََّظُر أَْعيُنَُكْم َحظَّهَ  ا ِمَن اْلِعَباَدِة« ، قِيَل: َيا َرُسوَل َّللاَّ
اپنی آنکھوں کو عبادت سے فِي اْلُمْصَحِف، َوالتَّفَكُُّر فِيِه، واِِلْعتِبَاُر ِعْنَد َعَجائِبِِه" 

ملسو هيلع هللا ىلص نے فرمایا آپ  حصہ دو کہا گیا یارسول للا ان کا عبادت سے کیا حصہ ہے تو 
 کہ قرآن کو دیکھنا اور اس میں تفکرکرنا اور اس کے عجائب پر غور کرنا۔

 (225ص 1العظمۃ البی الشیخ االصبہانی ج )

َوَجلَّ  َوللاُ تَعَاٰلی اَْعلَُم َوَرُسْولُہُ اَْعلَم ُ تَعَاٰلی َعلَْیہل َوٰاللٖہ َوَسلَّمَصلَّی  وَ  َعزَّ  ّٰللاہ

کتبہ            ابو الحسن   محمد قاسم    ضياء          
 قادری
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Reward for looking at the Qur’ān 

 الحمدہلل والصلوۃ والسَلم علی رسول للا

QUESTION: 

What do the noble scholars of the mighty Sharī’ah say concerning looking at the 

Qur’ān, will I get rewarded for that?  

Questioner: Brother from UK 

ANSWER: 

    ﷽ 
َواباَْلَجَواُب بلَعونل الَمللکل   الَوھَّاب اَللہُھمَّ  اْجعَْل للَی النُّْوَرَوالصَّ

 

Yes indeed! Looking at the Qur’ān is ibādah and a person is rewarded for worship.  It 

is also narrated from ‘Abd Allāh ibn ‘Abbās (May Allah be pleased with him) that he ملسو هيلع هللا ىلص 

said: 

“Looking at the Qur’ān is ibādah.” 

[al-Ibānah al-Kubrā Jild 1 page 343] 

 Apart from this it is mentioned in a hadīth that the Prophet ملسو هيلع هللا ىلص said: 

“Give your eyes their portion of worship.” It was said: “O Messenger of Allāh ملسو هيلع هللا ىلص what 

is their portion of ibādah?” He  ملسو هيلع هللا ىلص said: “Looking at the Mushaf, contemplating it and 

considering it’s marvels.” 

[al-Azhamah li Abi al-Shaykh al-Asbahānī vol 1 page 225] 

 

َوَجلَّ  َوللاُ تَعَاٰلی اَْعلَُم َوَرُسْولُہُ اَْعلَم ُ تَعَاٰلی َعلَْیہل َوٰاللٖہ َوَسلَّم وَ  َعزَّ  َصلَّی ّٰللاہ
 ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری  کتبہ

 

Translated by Ustādh Ibrār Shafī’ 

 


