
 جاندار کی شکل کےکھلونوں  کے بارے میں فتوی 

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

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

کہ  بچوں کے کھلونے مثالً گڑیا،پالسٹک کے چھوٹے چھوٹے بچے اور کارٹونز 

ہوتے ہیں کیا انہیں خریدنا جائز ہے اور جس کمر ے جو ذی روح کے زیادہ مشابہہ 

احکام  دالئل کے ساتھ  تفصیلی  ؟ اس کے میں یہ ہوں اس میں نماز پڑھنا جائز ہے

 بیان فرمادیں  ہللا آپ کو جزائے خیر دے۔

 :زین فرام انگلینڈسائل

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 والصوابالجواب بَِعوِن الَملِِک الَوھاب اللھم ھدایۃَ الَحق 

کھلونے خریدنا جائز ہے اور بچوں کا ان سے کھیلنا بھی جانداروں کی شکل کے 

کہ میوزک سننا حرام ہے کھلونے نہ خریدے جائیں  ہاں میوزک والے جائز ہے 

اگرچہ بچوں پر یہ حکم نہ لگے گا مگر بچوں کو بچپنے سے سے ہی ایسےناجائز 

 ۔کاموں سے روکا جائے

َرْحَمۃُ  عالمہ ابِن عابدین شامی خاتَُم الُمَحقِّقِْین کے متعلقردالمحتار میں کھلونے 

ی َعلَْیہ ِ تََعالہ ترجمہ: کھلونے اگر لکڑی  لَْو َكانَْت ِمْن َخَشٍب أَْو ُصْفٍر َجازَ لکھتے ہیں: ہللٰاہ

 یا پیتل کے ہوں تو ان کو خرید نا جائز ہے۔

 (505،ص7)ردالمحتار،ج

ی َعلَْیہ امجد علی اعظمی بْدُر الطریقہ مفتی صدُر الشریعہ فتاویہ امجدیہ  َرْحَمۃُ ہللٰاہ ِتََعالہ

(جائز Sale Agreementلوہے پیتل تانبے کے کھلونوں کی بیع ) "میں لکھتے ہیں:

 "ہے کہ یہ چیزیں مال متقوم )وہ مال جس سے نفع اٹھانا جائزہو( ہیں۔

 (232،ص4)فتاویہ امجدیہ،ج

کے ہیں وہ گھر میں تعظیم کے ساتھ بچوں کے جوکھلونے جانداروں کی شکل 

الماریوں میں سجاناناجائز وگناہ ہے اور دخوِل مالئیک کو مانع ہیں اور  بچوں کا ان 

سے کھیلنا اوربعد میں ان کو موضِع اہانت میں رکھنایا مکان میں  اِدھر اُدھرفرش 

 ۔پرپڑے ہونا منع نہیں ہے

ن کھلونوں کا بچوں کو کھیلنے کے :رہا یہ امر کہ اجیسا کہ فتاوی امجدیہ میں ہے  

 As) بروجِہ اعزاز لئے دینا اور بچوں کا ان سے کھیلنا یہ ناجائز نہیں کہ تصویر کا

Respect)  مکان میں رکھنا منع ہے نہ کہ مطلقاً یا بروجہ اہانت بھی۔ 

 (233،ص4)فتاویہ امجدیہ،ج

جہاں تک ایسے کمرے میں نماز پڑھنے کا تعلق ہے جس میں جانداروں کی شکل 

تصویر کی تو  کیونکہ یہ تصویر کے حکم میں ہیں کے بنے ہوئے کھلونے ہوں 

صرف دو ہی صورتوں میں مکروِہ  کمرے میں ان کی موجودگی سے نماز طرح

 تحریمی ہوگی ۔



اور تعظیماً نمازی  کے (جب یہ کھلونے کسی جاندار کی مکمل تصویرہوں 1)

 سامنےدیوار یا کسی اور چیز پر رکھے ہوئے ہوں

اس پر سجدہ بھی کررہا ہو اوریہ  (جب نمازی کے سجدہ کی جگہ ہوں اور وہ 2)

دوسری صورت تو ناممکن سی ہے کیونکہ کوئی بندہ بھی ایسا نہ کرے گا کہ کسی 

 ہی زیادہ امکان ہے۔ کھلونے کے اوپر سجدہ کرے لہذا خارج میں پہلی  صورت  کا

ایسے کھلونے نمازی کے دائیں بائیں یا پیچھے بروجِہ تعظیم کسی الماری اور اگر 

وغیرہ میں سجائے یا دیوار پر لٹکائے گئے ہوں اگرچہ انہیں ایسے رکھنا مکروِہ 

نماز مکروِہ تنزیہی ہوگی   جیسا کہ امام اہلسنت امام احمد رضا تحریمی ہیں مگر 

 الرحمن جدالممتار میں فرماتے ہیں۔خان علیہ رحمۃ 

فتعلیق امثال صور النصف او وضعھا فی القرازات وتزیین البیت بھا کما ھو متعارف "

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

 الصالوۃ ثم تحریماً بل تنزیھاً"

ان کا خزانوں میں رکھنا اور ان پس نصف قد کی تصوریروں کا لٹکاناپھر ترجمہ:

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 کو مانع ہیں اگرچہ اس سے نماز مکروِہ 

 مکروہ تنزیہی ہوگی ۔ کہتحریمی نہیں ہوگی بل

 مکتبۃ المدینہ( 366ص 2)جدالممتار ج

ا کہ امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ میں جیس

 فرماتے ہیں۔

وۃ علی سجادۃ فیھا تصاویر اذا لم یسجد علیھا نفی االمام محمد الکراھۃ فی الجامع  الصلہ

ایسی  الصغیر، واثبتھا فی االصل والکل صحیح بالتوزیع ای یکرہ تنزیھا التحریما"

کہ جس میں تصویریں ہوں جبکہ ان پرسجدہ نہ کرے تو اس جانماز پرنمازپڑھنا 

صورت میں حضرت امام محمد نے جامع صغیر میں کراہت کی نفی فرمائی۔ لیکن 

)تقسیم(  ھ بلحاِظ توزیعکتاب االصل میں کراہت کو ثابت کیاہے، اور یہ سب کچ

 ہوگی نہ کہ تحریمی۔ مکروہ تنزیہینماز  صحیح ہے یعنی 

 (614ص 24جہ ج)فتاوی رضویہ  مخر

اور اگر ایسے کھلونے موضع اہانت میں ہیں  مثالً سجدہ گاہ کے عالوہ فرش پر 

جیسا کہ امام اہلسنت امام احمد رضا  ادھر ادھر پڑے ہیں  تو نماز بالکراہت جائز ۔

نعم فی بساط غیرہ الیکرہ خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں۔

یھا وان لم تکن تحت قدمیہ بل ولوکانت امامہ لوجوداالھانۃ اذاصلی علیہ ولم یسجد عل

ہاں کسی دوسرے تصویروالے بچھونے پرنمازپڑھے او  مطلقا مع عدم التعظیم"

رتصویر پرسجدہ نہ کرے تو کراہت نہ ہوگی اگرچہ تصویر اس کے قدموں کے 

نیچے نہ ہو، بلکہ اگرچہ تصویر اس کے آگے ہی ہو اس لئے کہ اس حالت میں 

 تعظیم کسی وجہ سے بھی نہیں۔  لقاً توہین پائی گئیمط

 (616ص 24)فتاوی رضویہ  مخرجہ ج



ی اَْعلَُم َوَرُسْولُہُ اَْعلَم َوَجلَّ  َوہللاُ تََعالہ لِٖہ َوَسلَّم وَ  َعزَّ ی َعلَْیِہ َواہ ُ تََعالہ  َصلَّی ہللٰاہ

 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



RULING REGARDING TOYS THAT RESEMBLE LIVING OBJECTS 

 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: Is the purchase of dolls, miniature plastic 

babies and cartoons, all of which resemble living objects, permissible? Is 

offering salah (the ritual prayer) in a room where such toys are present 

permissible? Kindly provide the detailed rulings along with proofs. May 

Allah reward you with the best of rewards. 

Questioner: Zain from England 

Answer: 

 بسم ہللا الرحمن الرحیم
 لَحق والصوابالجواب ِبَعوِن الَملِکِ الَوھاب اللھم ھدایَۃ ا

The purchase of toys that resemble living objects is permissible. It is also 

permissible for children to play with them. However, toys with music should not 

be purchased as listening to music is haram (prohibited). This ruling (regarding 

music) is not applicable upon children but they must be stopped from committing 

impermissible acts right from childhood. 

Imam Ibn ‘Abidin Shami (may Allah have mercy upon him) states in Radd al-

muhtar regarding toys: 

 لَْو َكاَنْت ِمْن َخَشٍب أَْو ُصْفٍر َجازَ 

Translation: “It is permissible to purchase toys make out of wood or brass.” [Radd 

al-muhtar, vol. 7, pg. 505] 

Mufti Amjad ‘Ali A’zami (may Allah have mercy upon him) states in Fatawa 

Amjadiyyah, “The sale of toys made out of iron, brass and copper is permissible 

because they are among those things from which it is permissible to benefit.” 

[Fatawa Amjadiyyah, vol. 4, pg. 232] 

It is impermissible and a sin to decorate the house with toys that resemble living 

objects. It is an obstacle for angels entering the home. However, children playing 

with them and placing them in a place of disrespect or keeping the toys lying 

around on the floor is not impermissible. 

It is stated in Fatawa Amjadiyyah: “Giving such toys to children and their playing 

with them is not impermissible, because keeping a picture (of a living object) in 



the house only out of respect is impermissible. It is not absolutely impermissible 

or when kept out of disrespect.” [Fatawa Amjadiyyah, vol. 4, pg. 233] 

As far as praying in a room containing toys that resemble living objects is 

concerned, it is similar to praying in a room that contains pictures. Salah in this 

case is makruh tahrimi (prohibitively disliked) only in two scenarios. 

1. When the toys have a full body resemblance to a living object and are placed 

in front of the worshipper, on a wall, etc., out of respect. 

2. When they are placed on the place of prostration and the worshipper is 

prostrating on them. This scenario seems impossible in this case as no one 

prostrates upon a toy. Thus, there is a greater possibility of the first scenario in 

this case. 

If such toys are on the right or left or behind the worshipper and have been 

placed in a cupboard, etc., decoratively, or have been hung on a wall, the salah 

will be makruh tanzihi (disliked but not forbidden or encouraged), even though 

decorating in this manner is makruh tahrimi. 

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

mumtar, 

ا ھو متعارف فتعلیق امثال صور النصف او وضعھا فی القرازات وتزیین البیت بھا کم

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

 الصالوۃ ثم تحریماً بل تنزیھاً 

Translation: “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, Maktabat al-Madinah] 

He (may Allah have mercy upon him) states in Fatawa Ridawiyyah, 

وۃ علی سجادۃ فیھا تصاویر اذا لم یسجد علیھا نفی االمام محمد الکراھۃ فی الجامع  الصلہ

حریماالصغیر، واثبتھا فی االصل والکل صحیح بالتوزیع ای یکرہ تنزیھا الت  

Translation: “In al-Jami’ al-Saghir, Imam Muhammad has negated the karahah 

(dislike) of salah offered on a prayer mat containing pictures that one does not 

prostrate upon. However, its karahah has been proven in Kitab al-Asl. All of this 



is correct according to classification. The salah will be makruh tanzihi and not 

makruh tahrimi.” [Fatawa Ridawiyyah, vol. 24, pg. 614] 

If the toys are in a place that is not respected, e.g. they are lying on the floor 

other than the place of prostration, then salah is valid without any karahah. 

Imam Ahmad Rida Khan (may Allah have mercy upon him states): 

قدمیہ بل  نعم فی بساط غیرہ الیکرہ اذاصلی علیہ ولم یسجد علیھا وان لم تکن تحت

 ولوکانت امامہ لوجوداالھانۃ مطلقا مع عدم التعظیم

Translation: “If one offers salah on a mat with a picture and does not prostrate on 

the picture, then there is no karahah. (This holds true even if) the picture is not 

under his feet but is in front of him, because in this case there is absolute 

disrespect of the picture and no veneration in any sense.” [Fatawa Ridawiyyah, 

vol. 24, pg. 616] 

 وآلہ وسلم وہللا اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ
محمد قاسم ضیاء قادری کتبہ ابو الحسن  

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri  

Translated by the SeekersPath Team 

  

 


