
 

 

 کیا شاورروم میں نماز پڑھنا درست ہے؟
 ٰ ٰلوۃُ َوالسَََّلُم َعٰلی َرُسوٰل للاٰ اَْلَحْمُدِّٰلل   َوالصَّ

فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیاٰن شرع مٰتین اس مسئلہ کے بارے میں  کیااالستفتاء: 
ایسے شاورروم جس میں ٹولیٹ نہ ہو  اس میں نماز پڑھنا جائز ہے  کیونکہ کہ کیا 

جب میں کام پر ہوتا ہے تو ادھر اس کے عَلوہ کوئی جگہ نماز کے لیے نہیں ہے  
 اور اس میں کوئی نجاست وغیرہ کا بھی خطرہ نہیں ہے؟

 )انگلینڈ( عدنانسائل:

    ﷽ 
َواباَْلَجَواُب بَٰعوٰن الَمٰلٰک الَوھَّاب   اَلللُھمَّ  اْجعَْل ٰلَی النُّْوَرَوالصَّ

اگر ممکن ہوسکے تو بہتر یہی ہے کہ کسی اور جگہ نماز کا اہتمام کیا جائے 
کیونکہ حمام میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔جیسا کہ ابوداؤد شریف میں ہے 
نے ملسو هيلع هللا ىلص کہ ابو سعید رضی للا تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم 

َبَرةَ :فرمایا اَم َوالأَمقأ ِجٌد، إَِّلا الأَحما ُض ُكلَُّها َمسأ َرأ ساری زمین نماز پڑھنے کی جگہ  ""اْلأ
 ۔اور قبرستان کے (غسل خانہ)ہے، سوائے حمام 

 ( 492رقم  باب في المواضع التي َّل تجوز فيها الصالة )سنن ابی داؤد باب
اور  غسل خانہ یا حمام میں نماز مکروہ ہے جیساکہ در مختار مع ردالمحتا ر میں 

َزَرةٍ  ہے:  َبلٍَة َوَمجأ ِق َكعأبٍَة َوفِي َطِريٍق َوَمزأ َرهُ فِي أََماِكَن َكفَوأ َوَمقأبََرٍة َوُمغأتََسٍل  َوَكَذا تُكأ
امٍ  اٍم ِلَمعأنََييأِن:أََحُدُهَما أَناهُ َمَصبُّ "َوَحما  "َوالثاانِي أَناهُ بَيأُت الشايَاِطينِ  الأغَُساََّلتِ  َحما

 (۵۵۔  ۵۲، ص۲الدرالمختار''، کتاب الصَلۃ، جدرمختار مع  '')

ً اونٹ باندھنے کی اور بہار شریعت میں ہے : حمام،  ناال،  مویشی خانہ خصوصا
جگہ،  اصطبل، پاخانہ کی چھت،  اور صحرا میں بَل ُسترہ کے جب کہ خوف ہو 

 ۔آگے سے لوگ گزریں گے ان مواضع میں نماز مکروہ ہےکہ 
 (637ص  3حصہ  1)بہار شریعت ج

البتہ اگر نماز پڑھنے کی کوئی اورجگہ نہ ہویا کسی اور جگہ پر کمپنی والے 
پڑھنے نہ دیں تو ایسی جگہ نماز پڑھنا بَلکراہت جائز ہے بشرطیکہ جگہ پاک ہو 

ورنہ نماز ہی نہ ہوگی نماز کی شرائط کیونکہ جگہ کا پاک ہونا نماز کی شرط ہے 
کے کپڑے اور اس جگہ کا جس پر  مصلینیز کے بیان میں بہار شریعت میں ہے :

 نماز پڑھے، نجاست حقیقیہ قدر مانع سے پاک ہونا۔
 (476ص 3حصہ  1)بہار شریعت ج

َوَجلَّ  َوللاُ تَعَاٰلی اَْعلَُم َوَرُسْولُہُ اَْعلَم ُ تَ  وَ  َعزَّ  عَاٰلی َعلَْیٰہ َوٰاٰلٖہ َوَسلَّمَصلَّی ّٰللال
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IS PRAYING IN A SHOWER ROOM ALLOWED? 
 
QUESTION: 
 
What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state 
regarding the following issue: is it permissible for one to perform salaah in 
such a shower room which does not have a toilet within it because when I 
am at work there is no other place available to pray salaah other than this 
and there is no fear/danger of this place becoming impure? 
 
Questioner: Adnaan from England. 
 
ANSWER: 
 

الرحیم الرحمن للا بسم  
والّصواب الَحقّ  ھدایۃَ  اللّھمّ  الَوّھاب الَمٰلکٰ  بٰعَونٰ  الَجواب  

 
If it is possible then it is better to have another place prepared to perform salaah 
because performing salaah in the public bathroom/bath-houses (حّمام) is 
prohibited (منع). 
 
As cited in Abu Dawud Shareef, on the authority of Sayyidunaa Abu Sa'eed 

َعْنه تَعَاٰلى هللا َرِضيََ   that the Merciful Prophetََ َسلَّم وََ ٰاِلهَِ وََ َعلَْيهَِ هللاهَ َصلَّى  stated: 
 

َ  ااَلَْرضُ " امَ  ااٰلَّ  َمْسٰجٌد،  ُكلُّھا "الَمْقبََرۃَ  و الَحمَّ  
 
Translation: "The entire earth/land is a place for salaah to be performed except 
the public bathroom/bath-house and the graveyard."  
 

(492 رقم .الصَلۃ فیھا تجوز ال التي المواضع في باب داؤد ابي سنن)  
 
As well as this, it is Makrooh (Disliked) to perform salaah in bathrooms or public 
bathrooms. As stated in Durr e Mukhtaar with Radd ul Muhtaar:  

 
" حّمام و ُمغتسل وَ  َمْقبََرۃ   وَ  َمْجَزَرۃ   وَ  َمْزبَلَة   وَ  َطٰریق   فٰي وَ  َكْعبَة   َكفَوق أََماٰكنَ  فٰي تُْكَرہُ  َكذَا وَ  "  

" الشیاطین بیت أنه الثاني و الغساالت مصب أنه أحدھما :لمعنیین حمام "  
 

(Durr e Mukhtaar with Radd ul Muhtaar, Kitaabus Salaah 55-52 ص 2 ج ) 
 
It is also stated in Bahaar e Shari'at: 
 
Performing salaah in public bathrooms/bath-houses, places where sewage goes, 
specific places/barns where camels are tied, stables, roofs of toilets and not 
placing Sutrah (barrier) in such courtyards where there is fear that people will 
pass in front of him, in all these places performing salaah is Makrooh (Disliked). 
 



 

 

[BahareَShari’atَvol.1,َpartَ2,َpageَ373] 

However, if there is no other place to perform salaah, and the owners of the 

company do not give permission to pray in any other place then to perform 

salaah in this place is permissible without it being classified as Makrooh 

(Disliked), on the condition that the place is pure because for the place of prayer 

to be pure is a condition of salaah, otherwise salaah will not be valid.  

The discussion regarding the conditions of salah is mentioned in Bahaar e 

Shari'at:  

"Moreover, the clothes of the one performing salaah and the place in which 

salaah is to be performed should be FREE from any physical impurity that 

reaches such an amount which prevents salaah from being valid." 

[BahareَShari’atَvol.1,َpartَ3,َpageَ476] 

 
وسلّم وآلہ یہعل للا صلّی اعلم عّزوجلّ  ورسولہ اعلم تعالی وللا  

قادری ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ        
 
Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 
Translated by Bilal Shabir 

  

 

 

 


