
 جن پھلوں پر ہللا عزوجل کا نام لکھا ہوتا ہے ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے
 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

ومفتیاِن شرع مِتین اس مسئلہ کے بارے میں  کیا فرماتے ہیں علمائے دین االستفتاء: 
نام لکھا ہوا ہو تو ہمیں اس کے ساتھ کیا سلوک کہ  اگر کسی پھل پر ہللا تعالی کا 

کرنا  چاہیے  کیونکہ اس طرح کی پھلوں کی تصاویر ریگولرلی سوشل میڈیا 
 بھیجی  جاتی ہے تو کیا ان کے بارے میں شک کرناکوئی بری چیز تو نہیں ہے۔

 سائل:احسن فرام  انگلینڈ
 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 ب اللھم ھدایَۃ الَحق والصوابالجواب بَِعوِن الَمِلِک الَوھا

اگر کسی پھل وغیرہ پر ہللا تعالی کا مبارک نام لکھا ہواہو تو ہمیں اس کا ادب کرنا 
چاہیےاور اسے برکت کے لیے کھانا بھی جائز ہے۔لیکن آج کل لوگ خود اپنے ہاتھ 
سے کسی پھل یا چیز وغیرہ  اسِم جاللت کو لکھ کر لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں 

ر یہ کرتے ہیں کہ یہ خود ہی لکھا گیا ہے ۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے کہ اورظاہ
جھوٹ ہے اور جھوٹ کبیرہ گناہ ہے۔اورایسی پھلوں کی تصاویر کے بارے میں 

 شک پیدا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ  ان پر یقین ضروری نہیں ہے۔
َوَجلَّ  َوہللاُ تَعَاٰلی اَْعلَُم َوَرُسْولُہُ اَْعلَم ُ تَعَاٰلی َعلَْیِہ َوٰاِلٖہ َوَسلَّم وَ  َعزَّ  َصلَّی ّٰللاہ

 کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری
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WHAT TO DO WITH SUCH FRUIT THAT HAS THE NAME OF ALLAH WRITTEN 

UPON IT  

  الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا 
QUESTION:  

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state 

regarding the following issue: If there is such a fruit which has the name of 

Allah written/engraved upon it, how should we treat it, as pictures/images 

of these types of fruit are regularly sent on social media, so if one has any 

doubt regarding these fruits, it's not a bad thing is it? 

Questioner: Ahsan from England. 

 

ANSWER: 

 بسم ہللا الرحمن الرحیم
 الجواب بِعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

 

If any fruit or anything other than that has the blessed name of Allah written upon 

it then we should have the utmost respect and reverence for it, to eat it 

considering it as a blessing is permissible as well. 

However, nowadays there are such people who with their own hands 

write/engrave the name of Allah upon fruit or any such thing (meaning it is not 

naturally engraved with the name of Allah upon it) by doing this deceiving the 

general public and they apparently claim that this was naturally engraved,  

To do this is strictly impermissible as this classifies as lying and lying is a major 

sin.  

And there is no harm to have doubts regarding these such fruits as having 

certainty/firm belief is not necessary. 

َوَجلَّ  َوہللاُ تَعَاٰلی اَْعلَُم َوَرُسْولُہُ اَْعلَم ُ تَعَاٰلی َعلَْیِہ َوٰاِلٖہ َوَسلَّم وَ  َعزَّ َصلَّی ّٰللاہ  

 کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

 

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Bilal Shabir  


