
 ہائٹ بڑھانے کی دعاکرنا کیسا
ٰلوۃُ َوالسَََّلُم َعٰلی َرُسولل للال  ل َوالصَّ ہ  اَْلَحْمُدِّٰلل

فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانل شرع متلین اس مسئلہ کے بارے   میں کہ   کیااالستفتاء:  
 کیا میں اپنی ہائٹ بڑھانے کی دعا کرسکتی ہوں ؟

 سائلہ : ایک بہن  )انگلینڈ(
    ﷽ 

 اَْلَجَواُب بلَعونل الَمللکل الَوھَّاب اَللہُھمَّ  اْجعَْل للَی النُّْوَرَوالصََّواب
نے یا لمبے قد والے کا چھوٹا ہونے کی دعا کرنا منع ہے چھوٹے قد والے کا قد لمبا ہو 

جیساکہ والد اعلی حضرت موالنا نقی علی خان  علیہ رحمۃ الرحمن  اپنی کتاب احسن 
الوعاء الداب الدعاء میں   تحریر فرماتے ہیں ۔دعا میں حد سے نہ بڑھے، مثَلً: انبیاء 

چڑھنے کی تمنا کرنا، اسی طرح جو  علیھم الصَلۃ والسَلم کا مرتبہ مانگنا یا آسمان پر

َتِدۡیَن ۔  ()ناممکن(یا قریب بہ محال ہیں نہ مانگے۔ 2چیزیں ُمحال) عم
ُ م
 ُیِحبُّ اْل

َ
'للا    ِانَّ ہللَا َل

 ( ۱۹۰، البقرۃ: ۲تعالی حدسے پڑھنے والوں پسند نہیں کرتا'')پ:  

اسی میں داخل ہے ایسے اَْمرکے بدلنے کی دعا  اوراورآگے مزید فرماتے ہیں کہ 

مانگنا جس پر قلم جاری ہو چکا، مثَلً: لمبا آدمی کہے: میرا قد کم ہو جائے، یا چھوٹی 
 آنکھوں واال: میری آنکھیں بڑی ہو جائیں۔

 (۱۷۵اور  ۱۷۲)احسن الوعاء الداب الدعاء 
وَ  َوللاُ تَعَاٰلی اَْعلَُم َوَرُسْولُہُ اَْعلَم ُ تَعَاٰلی َعلَْیہل َوٰاللٖہ َوَسلَّم وَ  َجلَّ َعزَّ  َصلَّی ّٰللاہ

 کتبہ         ابو الحسن   محمد قاسم    ضیاء          قادری
 یوکے   خادِم داراالفتاء  
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QUESTION: What do the scholars and muftis of the mighty Shari’ah say 
regarding the following matter: Can I make du’ā to increase my height? 
 
Questioner: A sister from England 
 
 
ANSWER:  
 

 بسم للا الرحمن الرحیم
ھدایَۃ الَحق والصواب الجواب بلعَونل الَمللکل الَوھاب اللھم   

 
A short individual making du’ā for an increase in height, or a tall individual making 
du’ā for a decrease in height are both forbidden; just as the father of Ala Hazrat, 
Mawlānā Naqī ‘Alī Khān (may Allāh have mercy upon him) writes in his book, Ahsan 
al-Wi’ā li Ādāb al-Du’ā: 
 
One should not exceed the bounds when making du’ā, for example: to ask for the 
rank of the Prophets (upon them be salutations and peace), expressing a desire to 
scale the skies, and likewise, all those things which are impossible or close to 
impossible should not be asked for; 
 

َ  النَّ  بُّ  الَ  ّٰللاہ ۡینَ  یُحل اۡلُمۡعتَدل  
“Indeed, Allah dislikes those who exceed the bounds’’ 

[Surah al-Baqarah, Verse 190] 
 
And he further states: 
Included in this is that one supplicates for a change in those matters which have 
already been sealed by fate, for example, a tall individual supplicates: may my height 
decrease, or a small-eyed individual says: may my eyes become larger. 
 

[Ahsan al-Wi’ā li Ādāb al-Du’ā, pages 172 & 175] 
 
 وللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی للا علیہ وآلہ وسلم 
 کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری 
 
Answered by Mufti Qasim Zia al-Qādrī 
Translated by Zameer Ahmed 
 
 
 


