
 کا حکم  پڑھنے تصویر والی شرٹ پہن کر نماز

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

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

تصاویر شرٹ پر بنی ہوئی ہوں تو ایسی شرٹ پہن کر چھوٹی  اگر جانداروں کی  کہ

اور جب آدھی  اس کے ساتھ نماز پڑھنا کا کیا حکم ہے مسجد میں جانا کیسا ہے اور

 ؟یا صرف چہرے کی تصویر شرٹ پر ہوتو نما ز کا کیا حکم ہے
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 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب ِبعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

چھوٹی ہے کہ زمین پر رکھ کھڑے  تصویر اتنی جاندار کی اگر شرٹ پر بنی ہوئی

ہوکر دیکھنے سے تصویر کے اعضاء کی تفصیل  واضح نظر نہیں آتی  یا تصویر 

تو بڑی ہے مگر اس کا سرو چہرہ مٹا ہوا ہے یا اتنا حصہ کا ٹا ہوا ہے یا تصویر 

چھپی ہوئی ہے مثال جیب کے اندر بنائی گئی ہےیا کپڑےیا کوٹ کے نیچے ہے یا 

کی تصویر ہے تو ان سب صورتوں ایسی شرٹ پہن کر مسجد میں کسی غیرجاندار 

جانا جائز اور اس میں نماز پڑھنا بھی بالکراہت جائز ہے بشرطیکہ کوئی اور مانع 

 شرعی نہ ہو۔ جیسا کہ درمختا رمیں ہے۔

ِ بََدِنِه ِِلَنََّها َمْستُوَرةٌ بِثِيَابِِه )أَْو  َعلَى َخاتَِمِه( بِنَْقٍش َغْيِر )أَْو فِي يَِدِه( ِعبَاَرةُ الشُُّمن ِي 

ٍة أَْو ثَْوٍب  ُمْستَبِيٍن. قَاَل فِي اْلبَْحِر َوُمفَاُدهُ َكَراَهةُ اْلُمْستَبِيِن ََل اْلُمْستَتِِر بِِكيٍس أَْو ُصرَّ

هُ اْلُمَصن ُِف )أَْو َكاَنْت َصِغيَرةً( ََل تَتََبيَُّن تَفَاِصيُل أَْعَضائَِها ِللنَّ  اِظِر قَائًِما َوِهَي آَخَر، َوأَقَرَّ

ةَ ُعْضٍو ََل تَِعيُش  أِْس أَْو اْلَوْجِه(أَْو َمْمُحوَّ َعلَى اِْلَْرِض، ذََكَرهُ اْلَحَلبِيُّ )أَْو َمْقُطوَعةَ الرَّ

 "بُِدونِِه )أَْو ِلغَْيِر ِذي ُروحٍ ََل( يُْكَرهُ ِِلَنََّها ََل تُْعبَدُ 
یہ ہے کہ اس کے بدن پر تو بھی  یا تصویر اس کے ہاتھ پر ہوعبارت شمنیترجمہ:

مکروہ نہیں ہے کیونکہ وہ کپڑے سے ُچھپی ہوئی ہے یاچھوٹی تصویر اس کے 

انگوٹھی پر منقوش ہے اور واضح نہیں ہے اور بحر میں کہا کہ اس  کامفاد یہ ہے 

کہ واضح نظر آنے والی تصویر مکروہ ہے نہ کہ وہ تصویر جو جیب میں یا تھیلی 

ے میں ُچھپی ہواسی کو مصنف نے برقرار رکھا یا وہ تصویر میں یا دوسرے کپڑ

جو چھوٹی ہو کہ زمین پر پڑی ہونے کی حالت میں کھڑے ہوکر دیکھنے والے کو 

اعضاء کی تفصیل واضح نہ ہوتی ہو یا تصویر کا سرو چہرہ کاٹا ہوا ہویا غیرذی 

ایسی  روح کی تصویر ہوتو )ان سب صورتوں میں( نماز مکروہ نہیں ہے کیونکہ

 تصاویر کی عبادت نہیں کی جاتی ۔
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اور اگر شرٹ پر واضح نظر آنے والی بڑی تصویر نصف قد کی ہے یا صرف 

کی ہو جیسا کہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے تو ایسی شرٹ میں پڑھی گئی  چہرے 

  نماز مکروہ تنزیہی ہے۔

جیسا کہ امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن جدالممتار میں فرماتے 

و اما فاقد عضوآخرالحیاۃ بدونہ کماتعارفوا فی فوطو گرافیا من تصویر النصف  ہیں۔

االعلی او الی الصدر فالتشبہ منتف النھم ال یعبدون مقطوعا فتنتفی کراہۃ التحریم من 

ور النصف او وضعھا فی القرازات وتزیین البیت بھا کما ھو فتعلیق امثال ص۔۔الصلوۃ ۔

متعارف عندالکفرۃ و الفسقۃکل ذالک مکروہ تحریما و مانع عن دخول المالئکۃ وان لم 

ً بل تنزیھاً" اور اس کے عالوہ تصویر میں کسی ترجمہ:تکرہ الصالوۃ ثم تحریما

کہ آج کل  ایسے عضو کا نہ ہونا جس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے جیسا

فوٹوگرافی میں ہوتا ہے کہ اس میں عموما اوپر کے نصف بدن کی تصویر ہوتی 

ہےیا پھر سینے تک ہوتی ہے تو اس صورت میں تشبہ کی نفی ہوجاتی ہے کیونکہ 

کفار ایسے بتوں کی پوجا نہیں کرتے جن کا کوئی عضو کٹا ہوا ہو تو اس صورت 

پس نصف قد کی تصوریروں کا گی ۔۔۔ میں نماز میں کراہت تحریمی کی نفی ہوجائے

لٹکاناپھر ان کا خزانوں میں رکھنا اور ان کے ساتھ گھر کو مزین کرنا وغیرہ جیسا 

کہ کفار و فساق میں عام ہے یہ تمام کام مکروِہ تحریمی ہیں اور فرشتوں کے دخول 

مکروہ تنزیہی  کہکو مانع ہیں اگرچہ اس سے نماز مکروِہ تحریمی نہیں ہوگی بل

 گی ۔ہو
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َوَجلَّ  َوہللاُ تَعَاٰلی اَْعلَُم َوَرُسْولُہُ اَْعلَم ُ تَعَاٰلی َعلَْیِہ َوٰاِلٖہ َوَسلَّم وَ  َعزَّ  َصلَّی ّٰللاہ
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RULING ON OFFERING SALAH IN A SHIRT WITH A PICTURE ON 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: What is the ruling on entering the masjid 

when wearing a shirt with small pictures of living objects printed on it? 

What is the ruling in case of a half (body) picture or one of just the face? 

Questioner: Asiyah from England. 

Answer: 

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب ِبعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

If the picture of the living object printed on the shirt is so small that the details of 

its bodily parts are not clearly visible when kept on the floor and seen whilst 

standing, or if it is a large image with the face and head rubbed or cut off, or if the 

picture is hidden, e.g. printed inside the pocket, or if it is under a cloth or a coat, 

or if it is a picture of a non-living object, then in all these cases, it is permissible to 

enter the masjid when wearing such a shirt. It is also permissible to pray in such 

a shirt without any karahah (dislike), if there is no other legal obstacle. 

It is stated in Durr al-mukhtar: 

ِ بََدنِِه ِِلَنََّها َمْستُوَرةٌ بِِثيَابِِه )أَْو َعلَى َخاتَِمِه( بِنَْقٍش َغْيِر  )أَْو فِي يَِدِه( ِعَباَرةُ الشُُّمن ِي 

ٍة أَْو ثَْوٍب ِبينِ ُمْستَبِيٍن. قَاَل فِي اْلبَْحِر َوُمفَاُدهُ َكَراَهةُ اْلُمْستَ   ََل اْلُمْستَتِِر بِِكيٍس أَْو ُصرَّ

هُ اْلُمَصن ُِف )أَْو َكاَنْت َصِغيَرةً( ََل تَتَبَيَُّن تَفَاِصيُل أَْعَضائَِها ِللنَّاِظِر قَائًِما َوِهَي  آَخَر، َوأَقَرَّ

أِْس أَْو ا ةَ ُعْضٍو ََل تَِعيُش َعلَى اِْلَْرِض، ذََكَرهُ اْلَحلَِبيُّ )أَْو َمْقُطوَعةَ الرَّ ْلَوْجِه(أَْو َمْمُحوَّ

 بُِدونِِه )أَْو ِلغَْيِر ِذي ُروحٍ ََل( يُْكَرهُ ِِلَنََّها ََل تُْعبَدُ 

Translation: “{Or if the picture is on his hand} The text of Shamunni states that 

even if the picture is on his body, it is not makruh (disliked) as it is hidden under 

his clothes. {Or if the picture is on his finger ring} i.e., carved yet not clear. It is 

stated in al-Bahr that the picture which is clearly visible is makruh, not the one 

that is hidden in the pocket, bag or any other cloth. The author has maintained 

this opinion. {Or if the picture is small,} such that its body parts are not visible 

when seen while standing whilst it is lying on the ground. This is mentioned by al-

Halabi. {Or if the head or face is cut off,} {Or if the image is of a non-living object}. 



In all these cases, salah is not makruh as such images are not worshipped.” 

[Durr al-mukhtar, vol. 1, pg. 649] 

If a clearly visible large picture on the shirt is of half of the body or just the face, 

as it usually is, then salah offered in such a shirt is makruh tanzihi (disliked but 

neither prohibited nor recommended). 

Imam Ahmad Rida Khan (may Allah have mercy upon him) states in Jadd al-

Mumtar: 

و اما فاقد عضوآخرالحیاۃ بدونہ کماتعارفوا فی فوطو گرافیا من تصویر النصف 

ی الصدر فالتشبہ منتف النھم ال یعبدون مقطوعا فتنتفی کراہۃ التحریم من االعلی او ال

فتعلیق امثال صور النصف او وضعھا فی القرازات وتزیین البیت بھا کما ھو ۔الصلوۃ ۔۔

متعارف عندالکفرۃ و الفسقۃکل ذالک مکروہ تحریما و مانع عن دخول المالئکۃ وان لم 

 ً  تکرہ الصالوۃ ثم تحریماً بل تنزیھا

Translation: “If there is absence of a body part in the picture, due to which life is 

impossible, as in the present day photography where only the upper half of the 

body or the torso is photographed, then there is no resemblance (to living 

objects) in this case. The polytheists do not worship idols whose bodily parts 

have been cut off. There is negation of prohibitive dislike in salah in such a case. 

Hanging of half-body pictures, keeping them in treasures, decorating the house 

with them, etc., like it is popular among the disbelievers and sinners, are all 

makruh tahrimi and are acts that stop the angels from entering the home. 

However, the salah offered will not be makruh tahrimi but will be makruh tanzihi.” 

[Jadd al-Mumtar, vol. 2, pg. 366]   

 وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم

 کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri  
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