
 کمرے میں تصاویر ہونے کی حالت میں نماز کا حکم

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

ومفتیاِن شرع متِین اس مسئلہ کے بارے میں  کیا فرماتے ہیں علمائے دین االستفتاء: 

کہ کوئی شخص  ایک کمرے میں نماز پڑھا کرتا تھا تو کچھ دنوں کے بعد اسے 

جانداروں کی تصاویر ہیں ۔ اب اس کی نمازوں کا کیا حکم معلوم ہواکہ کمرے میں 

 ہے اورکیا وہ اپنی نمازوں کو دہرائے  ؟

 فرام انگلینڈ  Abdul Rahman:سائل

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب بَِعوِن الَملِِک الَوھاب اللھم ھدایۃَ الَحق والصواب

یا سامنے ٹانگی ہوئی ،اوپردائیں بائیں  میں نمازی  کے  کمرےیرتصاو بڑی اگر

اور اس کو لوٹانا واجب ہےاور اگر موضعِ تحقیر تھیں تو نماز مکروہ تحریمی ہوئی 

میں تھیں جیسے پاؤں والی جگہ پر تو نماز بالکراہت جائز ہے۔ جیسا کہ بہار 

 شریعت میں ہے۔ جیسا کہ بہارشریعت میں ہے۔

ہو، اس پر پردہ نہ ہو، تو یوں تو تصویر جب چھوٹی نہ ہو اور موضع اہانت  میں نہ 

ہر حالت میں اس کے سبب نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، مگر سب سے بڑھ کر 

کراہت اس صورت میں ہے، جب تصویر مصلّی کے آگے قبلہ کو ہو، پھر وہ کہ سر 

کے اوپر ہو، اس کے بعد وہ کہ داہنے بائیں دیوار پر ہو، پھر وہ کہ پیچھے ہو دیوار 

 ۔یا پردہ پر

 (629ص 3حصہ  1شریعت ج)بہار 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم 

 اء قادریمحمد قاسم ضی ابو الحسن کتبہ

 

 

 

 

 

 

 



THE RULING ON PRAYER IN A ROOM CONTAINING PICTURES 

 

 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: A person used to offer the salah (ritual 

prayer) in a particular room. After a few days, he noticed that there are 

pictures of living objects in that room. What is the ruling on the prayers 

that he has offered in that room? Should he repeat his prayers?    

 

Questioner: ‘Abd al-Rahman from England 

 

Answer: 

 

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب ِبَعوِن الَملِکِ الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

 

If large pictures [of living objects] were hanging on the left or right, in front or 

above the one offering prayer, then it is makruh tahrimi (prohibitively disliked) 

and repeating the prayer is wajib (obligatory). If the picture was in a place of 

humiliation, e.g. where the feet are placed, then the prayer will be valid without 

any karahah (dislike), as mentioned in Bahar-e Shari’at. 

 

It is mentioned in Bahar-e Shariat: “If the picture is not small and is not placed in 

a place of disrespect, and there is no veil over it, then in every condition, the 

prayer will be makruh tahrimi due to it. However, it will be most disliked when the 

picture is in front of the musalli (the one performing prayer), then when it is on the 

left or right wall, and finally behind him on the wall or on a curtain.”  

 

[Bahar-e Shari’at, vol. 1, part 3, pg. 629] 

 

 وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم

 قادریمحمد قاسم ضیاء کتبہ ابو الحسن 

 

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by the SeekersPath Team 

 

 


