
 

 

 میں نماز پڑھنا کیسا؟(Prayer  Room)عورتوں کایونیورسٹی کے پریر روم 
ٰلوۃُ َوالسَََّلُم َعٰلی َرُسولل للال  ل َوالصَّ ہ  اَْلَحْمُدِّٰلل

 میں کہ  مفتیانل شرع متلین اس مسئلہ کے بارے فرماتے ہیں علمائے دین و  کیااالستفتاء: 
میری یونیورسٹی میں ایک سمال روم ہے نماز پڑھنے کے لیے ۔وہاں میل اورفیمیل 
دونوں اپنی اپنی نماز پڑھتے ہیں مردوں سے ایک مصلی لینتھ کا فاصلہ ہوتا ہے۔فیمیل 
 مردوں کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں  توکیا اس طرح نماز پڑھنے سے نماز ہوجائے گی؟

 )انگلینڈ( نلدا :ئلسا
    ﷽ 

 اَْلَجَواُب بلَعونل الَمللکل الَوھَّاب اَللہُھمَّ  اْجعَْل للَی النُّْوَرَوالصََّواب
افضل یہی ہے کہ عورت اپنے ہوسٹل کے کمرے میں نماز پڑھے اگر ہوسٹل کا کمرہ 
نہ ہوتومجبوری کی صورت میں ایسے روم میں عورت باپردہ اپنی نماز پڑھے گی تو 

 اس کی نماز ہوجائے گی ۔
َوَجلَّ   تَعَاٰلی اَْعلَُم َوَرُسْولُہُ اَْعلَمَوللاُ  ُ تَعَاٰلی َعلَْیہل َوٰاللٖہ َوَسلَّم وَ  َعزَّ  َصلَّی ّٰللاہ

 قادری          ضیاء    محمد قاسم   ابو الحسن            کتبہ
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How is it for women to pray Salah in university prayer rooms? 

للا رسول على والسَلم والصَلۃ هلل الحمد  

QUESTION: What do the scholars of the Din and the muftis of the Sacred Law 

say regarding this matter: In my university, there is a small room which is used 

to pray Salah, therein men and women pray Salah separately. There is a distance 

of a prayer mat length between the men and women. Women read their Salah 

behind the men, praying in this manner is their prayer valid or not? 

Questioner: Nida from England.   

ANSWER: 

الرحيم الرحمن هللا بسم  

الصواب و النور لي اجعل اللهم الوهاب الملك بعون الجواب  

It is better (أفضل) for women to pray their Salah in their own designated rooms. If they 

do not have any designated room then due to necessity if she prays her own prayer 

fully veiled; her prayer will be valid. 

 

سلم و بارك و وآله عليه تعالى هللا صلى و عزوجل أعلم رسوله و أعلم تعالى هللا و   

قادري ضياء قاسم الحسن أبو كتبه   

 

Answered by Mufti Qasim Zia Al-Qadiri  

Translated by Bilal Shabir 

 

 


