
 

 

 حکم کا نماز پر اس تو ہو نام کا عزوجل ہللا پر َمیٹ پریر
ِٰ ٰلوۃُِ اَْلَحْمدُِّٰلل  ہللاِٰ َرُسولِٰ َعٰلی َوالسَََّلمُِ َوالصَّ

  کہ میں   بارے کے مسئلہ اس مٰتین شرع مفتیانِٰ و دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء
 چَل پتا مجھے ابھی کرتاتھا ہوا کھڑا میں جہاں  ہوں کرتا پڑھا نماز پر میٹ پریر ایک میں
 اس اور گا ملے گناہ کا اس مجھے ۔کیا ہے ہوا لکھا نام کا عزوجل ہللا پر  جگہ اس کہ ہے
 ؟ کروں یاک میں اب کو میٹ پریر

 
 (انگلینڈ) :سائل

    ﷽ 
 النُّْوَرَوالصََّواب ٰلیَِ اْجَعلِْ  اَلللُھمَِّ الَوھَّاب الَمٰلکِٰ ٰبعَونِٰ اَْلَجَوابُِ

 ہللا جہاں اب بہرحال ہے ہوا میں ایساالعلمی سے آپ کہ گا ملے نہیں کاگناہ اس کو آپ
 ادب کسی اسے ورا لیں کاٹ کو جگہ اس کی میٹ پریر  ہے لکھاہوا مبارک نام کا عزوجل
 ۔ ہیں کرسکتے استعمال کو میٹ پریر  بعد کے اوراس دیں رکھ پر جگہ  والی

َوَجلَِّ اَْعلَم َوَرُسْولُہُِ اَْعلَمُِ تَعَاٰلی َوہللاُِ ُِ َصلَّی وَِ َعزَّ  َوَسلَّم َوٰاٰلہِ  َعلَْیہِٰ تَعَاٰلی ّللال

 یقادر          ضیاء    قاسم محمد   الحسن ابو            کتبہ
2018-10-Date:22 

  



 

 

What is the ruling of salāh upon a prayer mat which has the name of Allāh on it? 

  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: I pray salāh on a prayer mat and have recently come to know 

that it mentions the name of Allāh Almighty where I usually stand. Is this a sin 

for me and what should I do with this prayer mat? 

Questioner: Brother from U.K. 

ANSWER: 

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

 

You will not be sinful for such because this occurred without you knowing. Anyway, 

you should cut out the area which has the name of Allāh Almighty written on it and 

place it in a respectful place, and after this, you may use the prayer mat. 

                                                                                                                                         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 

 


