
 

 

 ؟نماز کے بعد امام کس طرف منہ کرے 

ٰلوۃُ َوالسَََّلُم َعٰلی َرُسولل للال  ل َوالصَّ ہ  اَْلَحْمدُِّٰلل

 کہفرماتے ہیں علمائے دین و مفتیاِن شرع مِتین اس مسئلہ کے بارے میں  کیااالستفتاء: 
پر منہ کرے یا رائٹ نماز کے بعد امام کو منہ کس طرف کرنا چاہیے ۔کیا وہ لیفٹ سائڈ 

 سائڈ پر؟
 )انگلینڈ( بشیر:ئلسا

    ﷽ 

 اَْلَجَواُب بلعَونل الَمللکل الَوھَّاب اَللہُھمَّ  اْجعَْل للَی النُّْوَرَوالصََّواب
منہ پھیر کو  طرف بائیں ائیں طرف یا ُسنّت یہ ہے  د امام کے لیے  سالم کے بعد

ََوَسلَمََََعلَْيهَهَّللَاَََُصلَىَّللَاَهََرُسولَََُكانََ"جیساکہ جامع ترمذی کی  حدیث مبارک میں ہے :۔لے
نَا، فََُيَُؤمُّ يعًاََجانهبَْيهَهََعلَىَفَيَْنَصره ينههَهََعلَى:ََجمه "ََوَعلَىَيَمه َمالههه ہماری امامت ملسو هيلع هللا ىلص نبی کریم شه

 فرماتے تھے اور دونوں جانب یعنی دائیں طرف اور بائیں طرف پھر جاتے۔
َ(301رقمََ۔۔۔ماجاءَفیَاالنصراف)جامعَترمذیَبابَ

ََوَسلَمََ"امام ترمذی اس کے بعد فرماتے ہیں : َصلَىَّللَاََُعلَْيهه َه َالنَبهي  ََعنه "ََوقَْدََصَحَاألَْمَرانه
 ۔سے بطریق صحیح حدیث ثابت ہیںملسو هيلع هللا ىلص کہ دائیں یا بائیں پھرنا دونوں نبی کریم 

کہ امام دہنے بائیں کو انحراف کرے سالم کے بعد ُسنّت یہ ہے اور بہارشریعت میں ہے:
اور داہنی طرف افضل ہے اور مقتدیوں کی طرف بھی مونھ کر کے بیٹھ سکتا ہے، جب 
کہ کوئی مقتدی اس کے سامنے نماز میں نہ ہو، اگرچہ کسی پچھلی صف میں وہ نماز 

َپڑھتا ہو۔
 (537ص  3حصہ  1)بہارشریعت ج

َوَجلَّ  ْعلَمَوللاُ تَعَاٰلی اَْعلَُم َوَرُسْولُہُ اَ  ُ تَعَاٰلی َعلَْیہل َوٰاللٖہ َوَسلَّم وَ  َعزَّ  َصلَّی ّٰللاہ

 قادری          ضیاء    محمد قاسم   ابو الحسن            کتبہ
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WHICH DIRECTION SHOULD THE IMAM FACE AFTER PRAYER? 

  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: In which direction should the Imam turn his face after Salah, 

should he turn his face towards the left side or the right side? 

Questioner: Bashir (England) 

 م ہللا الرحمن الرحیمبس
 الجواب بِعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

 

After salam, for the Imam it is sunnah to turn his face to the right side or the left side. 

As is in the hadith Mubarak of Jami Tirmidhi;  

نَا،ََوَسلَمََََعلَْيهَهَّللَاَََُصَلىَّللَاَهََرُسولَََُكانََ": فََُيَُؤمُّ يعًاََجانهَبْيهَهََعلَىَفَيَْنَصره ينههَهََعلَى:ََجمه "ََوَعلَىَيَمه َمالههه شه  

The Noble Prophet (Allah bless him and grant him peace) would lead the prayer and 

turn in both directions, i.e. would turn towards the right side and left side. 

َ(301رقمََ۔۔۔)جامعَترمذیَبابَماجاءَفیَاالنصراف

After this Imam Tirmidhi states; 

ََوَسلَمََ": َصلَىَّللَاََُعلَْيهه َه َالنَبهي  ََعنه "َوقَْدََصَحَاألَْمَرانه  

The Noble Prophet (Allah bless him and grant him peace) turning right or left are 

both proven through sahih hadith. 

And it is in Bahar e Shariat; after salam it is sunnah for the Imam to turn towards the 

right and the right side is better. Also, he can sit facing towards the followers, if only 

there is no follower praying in front of him, even if he is praying in a row further back. 

 (537ص  3حصہ  1)بہارشریعت ج
                                                                                                                                         وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم

 کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Hamza Hussain 

 


