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Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Mufti Saheb 

 

Please can Mufti Saheb assist with the following query 

 

Can fardh or taraweeh salaah be read behind and aalim or hafiz who as a leader, a public figure who 

1.      By way of action promotes watching of TV and taking of photography openly  

2.      Promotes intermingling  

In addition should a masjid committee encourage inviting speakers to the local masjid, speakers who 

are public figures, leaders who promote a modern version of Islam. For example, coming on TV 

shows, taking photos, attending inter-faith gatherings, agree with all cultures, values and traditions 

in lieu of Islamic values 

 

Jazakallah Khairan & Request Duas 

Was-Salaam 

Mohamed shaheen kola 

 

__________________________________________________________________________________ 

Bismihi Ta`ala 

Haamidan wa Musalliyan 

 

Respected Brother / Sister in Islam 

 

Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakaatuh 

An individual who does not live up to the standards of taqwa and piety, openly commits sins and 

promotes it as well, should not be given the opportunity of delivering a lecture in a musjid or leading 

the salaah. 

And Allah Ta`ala knows best 

(Mufti) E Salejee 

Madrasah Taleemuddeen 

4 Third Avenue 

P.O.Box 26393 

Isipingo Beach 

Durban 

4115 

Tel : + 27 31 902 98 18 (ext. 1) 

Fax : + 27 31 902 56 81 

URL: alhaadi.org.za 

General Queries:  darulum@alhaadi.org.za 

Admissions: admin@alhaadi.org.za 

Fatwa Dept:  mufti@alhaadi.org.za 

 

http://alhaadi.org.za/
mailto:darulum@alhaadi.org.za
mailto:admin@alhaadi.org.za
mailto:mufti@alhaadi.org.za
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ASSALAMU ALAIKUM 
13 Muharram 1444   12 August 2022 
 
 
Mohammed Shaeen Kola 
 
Your e-mail refers. 
 
The type of persons described by you are fussaaq and fujjaar. It is haraam to appoint them to lead 
the Salaat. Some of these characters are not even Muslims because of the  vile beliefs they  
subscribe to. 
 
The trustees who appoint such evil  fellows to lead the Salaat are guilty of major sins. 
 
Was-salaam 
 
A.S.Desai 
 
Mujlisul Ulama of S.A. 
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In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. 

 

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh. 

 

It is impermissible to appoint an open sinner as the Imam. Salah 

performed behind him will be valid. However, it is disliked and one 

should search for another Imam.[1] 

 

The position of an Imam is sacred and brings great responsibilities. 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص was the Imam of the Sahabah in his lifetime. Before his demise, 

he instructed Abu Bakr Siddiq Radiallahu Anhu to lead the congregation. 

It is clear from this that an Imam is the deputy of Nabi ملسو هيلع هللا ىلص and no 

ordinary individual can withstand its responsibilities. The position 

demands one who strictly adheres to Shariah in his beliefs, actions, and 

outer conduct. Taqwa and Allah consciousness is essential in fulfilling 

the role of Imam. 

 

It is mentioned in a hadith: 

 

ُكم   ِ َصلَّى هللاُ َعلَي ِه َوَسلََّم: »إِنَّ َسرَّ  قاَل َرُسوُل َّللاَّ

، فَإِنَُّهم   ُكم  ِخيَاُرُكم   أَن  تُق بََل َصََلتُ ُكم  فَل يَُؤمَّ

ُدُكم  فِيَما بَي نَُكم  َوبَي َن َرب ُِكم  َعزَّ َوَجلَّ   َوف 

 

“If it pleases you that your Salah be accepted then the best of you 

should lead. Indeed, they are your representative before Allah 

Ta’ala.”[2] 

 

The Trustees are entrusted with the responsibility of running the 

affairs of the Masjid, The House of Allah Ta’ala. Every matter related 

to the Masjid is sacred and is an Amanah for which they will be 

questioned for on the Day of Qiyamah. 

 

The following are points to be considered by the Trustees before 

appointing a leading figure in the Masjid: 

 

1.     He must be a person of Taqwā (Allah consciousness). 

 

2.     He must be well learned especially in laws pertaining to Imamat 

and Salah 

 

3.     Adherence to the Sunnah of Nabi ملسو هيلع هللا ىلص in appearance and conduct. 

 

4.     He must not trim or cut his beard beyond a fist length. 

 

5.     He should not be one who freely chooses any ruling of any Imam as 

no one is safe from following his desires. 

 

If the correct and ideal Imam is appointed, the Trustees will be greatly 
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rewarded by Allah Ta’ala for their efforts. If the wrong person is 

appointed and the trustees are aware of the violations of Shari’ah, they 

will be sinful and responsible for the wrong spread thereby. 

 

And Allah Ta’ala Knows Best. 

 

Arib Raza 

 

Student Darul Iftaa 

New York, U.S.A 

 

Checked and Approved by, 

Mufti Muhammad Zakariyya Desai. 

Madressah Inaamiyyah Camperdown 

 

[1] 

 

 شرح مختصر الكرخي 8/2 :قال أبو الحسن: أحق القوم باإلمامة أقرؤهم لكتاب

 هللا تعالى ، وأعلمهم بالسنة ، فإن كان فيهم رجَلن أو ثَلثة كذلك ، فأكبرهم

 .سنا وأثبتهم صَلحا

 

 واألصل في هذا: أن الواجب تقديم من يؤدي تقديمه إلى كثرة الجماعة ؛لما روي

 عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »صَلة الرجل مع االثنين أفضل من صَلته مع الواحد ،

 وصَلته مع الثَلثة أفضل من صَلته مع االثنين ، فكلما كثرت الجماعة ، كان

 أفضل عند هللا تعالى« )١( ، وتقديم األفضل يؤدي إلى رغبة الناس في االئتمام

 .به ، وتقديم من دونه يؤدي إلى زهد الناس في االئتمام به

 

 وقد روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »يؤم الناس أقرؤهم لكتاب هللا ، فإن كانوا في

 القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في ذلك سواء ، فأقدمهم هجرة ،

 فإن كانوا في ذلك سواء ، فأكبرهم سنا«)٢( ، فاعتبر النبي ملسو هيلع هللا ىلص في التقديم

 . األفضل فاألفضل

 

 قال أبو يوسف: أكره أن يكون اإلمام صاحب بدعة ، أو صاحب هوئ ، وأكره للرجل

 أن يصلي خلفه ؛ وذلك ألن الناس يكرهون تقديم من كانت هذه صفته ، وقد بينا

 أن األولى أن يقدموا من ال يكره الناس تقديمه ، فأما الفاسق ، فتجوز الصَلة

 خلفه وتكره

 

 

 شرح مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي لإلسبيجابي 400/1: الصَلة خلف الفاسق

 واألمي

 

 ومن أم قوما بغير استحقاق هذه الخصال األربعة: نحو أن يكون ولد الزنا، أو

 الفاجر الفاسق، أو األعرابي، أو العبد، أو األمي، يجوز؛ لقوله عليه الصَلة

 والسَلم: »صلوا خلف كل بر وفاجر«وغيرهم أفضل(؛ ألن الناس يكرهون أن يكون

 إمامهم من هؤالء؛ ألنه قال عليه الصَلة والسَلم: »من أم قوما وهم له

 .«کارهون، فَل صَلة له
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 ولو كان اإلمام صاحب هوى وبدعة، فإنه تكره الصَلة خلفه، هكذا في الفتاوى

 .رواية عن أبي يوسف: أنه تكره الصَلة خلف الجهمية، والرافضة والمبتدعة

 

 وقال بعض المشايخ: إن الصَلة خلف المبتدع ال تجوز، وذكر في المنتقى عن أبي

 يوسف: أنه كان ال يرى الصَلة خلف المبتدعة(. ثم أداء الصَلة في الجماعة

 .أفضل من أدائها وحده(، وال يرخص التخلف عنها إال من عذر

 

 تبيين الحقائق 345/1 دار الكتب العلمية :)و كره إمامة العبد و األعرابي و

 الفاسق( ألنه ال يهتم ألمر دينه وألن في تقديمه لإلمامة تعظيمه وقد وجب

 عليهم إهانته شرعا

 

 البحر الرائق 348/1 رشيدية: وفى الخَلصة وغيرهارجل أم قومارهم له كارهون ان

 كانت الكراهية لفساد فيه أوالنهم أحق باالمامة يكره له ذلك وان كان هو أحق

 باالمامة ال يكره له ذلك اه وفي بعض الكتب والكراهة على القوم وهو ظاهر

 النها ناشئة عن االخَلق الذميمة وينبغي أن تكون تحريمية في حق االمام في

 صورة الكراهة لحديث أبي داود عن ابن عمر مرفوعائَلثة ال يقبل هللا منهم

 صَلة من تقدم قوما وهم له كارهون

 

 ص: فالحاصل انه يكره لهؤالء التقدم ويكره االقتداء بهم كراهة تنزيهية349

 فان أمكن الصَلة خلف غيرهم فهو وأفضل واالفاالقتداء أولى من االنفراد

 وينبغي أن يكون محل كراهة االقتداء بهم عند وجود غيرهم واالفَلكراهة كماال

 يخفى

 

 مراقي الفَلح شرح نور اإليضاح )ص: 115(: وكره إمامة العبد واألعمى

 واألعرابي وولد الزنا والجاهل والفاسق والمبتدع وتطويل الصَلة

 

 المراقي: ولذا كره إمامة "الفاسق" العالم لعدم اهتمامه بالدين فتجب إهانته

 شرعا فَل يعظم بتقديمه لإلمامة وإذا تعذر منعه ينتقل عنه إلى غير مسجده

 للجمعة وغيرها وإن لم يقم الجمعة إال هو تصلى معه

 

 حاشية الطحطاوي على مراقي الفَلح شرح نور اإليضاح )ص: 303(: بالدين فتجب

 إهانته شرعا فَل يعظم بتقديمه لإلمامة وإذا تعذر منعه ينتقل عنه إلى غير

 مسجده للجمعة وغيرها وإن لم يقم الجمعة إال هو تصلى معه

 

 ولذا كره إمامة الفاسق" أي لما ذكر من قوله حتى إذا كان األعرابي الخ"

 فكراهته ألفضلية غيره عليه والمراد الفاسق بالجارحة ال بالعقيدة ألن ذا

 سيذكر بالمبتدع والفسق لغة خروج عن االستقامة وهو معنى قولهم خروج الشيء عن

 الشيء على وجه الفساد وشرعا خروج عن طاعة هللا تعالى بارتكاب كبيرة قال

 القهستاني أي أو إصرار على صغيرة وينبغي أن يراد بَل تأويل وإال فيشكل

 بالبغاة وذلك كتمام ومراء وشارب خمر اهـ قوله: "فتجب إهانته شرعا فَل يعظم

 بتقديمه لإلمامة" تبع فيه الزيلعي ومفاده كون الكراهة في الفاسق تحريمية

 

 الحلبي الكبير 370/2 : وعلم من هذا الترتيب ومن كراهة تقديم الفاسق على ما

 يأتي أن العالم أولى بالتقديم إذا كان يجتنب الفواحش، وإن كان غيره أورع

 منه ذكره في المحيط)3( ولو استويا في العلم والصَلح وأحدهما أقرأ فقدموا

 اآلخر أساؤوا وال يأثمون فاإلساءة لترك السنة وعدم اإلثم لعدم ترك الواجب؛

 ألنهم قدموا رجَل صالحا كذا في فتاوى الحجة، وفيه إشارة إلى أنهم لو قدموا
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 فاسقا يأثمون بناء على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم لعدم اعتنائه بأمور

 دينه وتساهله في اإلتيان بلوازمه فَل يبعد منه اإلخَلل ببعض شروط الصَلة

 وفعل ما ينافيها ، بل هو الغالب بالنظر إلى فسقه؛ ولذا لم تجز الصَلة خلفه

 أصَل عند مالك -رحمه هللا- ورواية عن أحمد إال إنا جوزناها مع الكراهة؛

 لقوله عليه الصَلة والسَلم : »صلوا خلف كل بر وفـاجـر« أو »صلوا على كل بر

 وفـاجـر وجـاهـدوا مع كل بر وفاجر« رواه الدارقطني وأعلـه بأن مكحوال لم

 يسمع من أبي هريرة ومن دونه ثقات، وحاصله أنه مرسل وهو حجة عندنا وعند مالك

 وجمهور الفقهاء فيكون حجة عليه، وقد روي بعدة طرق للدارقطني وأبي نعيم

 والعقيلي كلها مضعفة من قبل بعض الرواة وبذلك يرتقي إلى درجة الحسن عند

 المحققين ولهذا ذكر في المحيط( أنه لو صلى خلف فاسق أو مبتدع أحرز ثواب

 الجماعة لكن ال يحرز ثواب المصلي خلف تقي كيف، وقد صلى الصحابة والتابعون

 خلف الحجاج وفسقه ما ال يخفى لكن قال أصحابنا : ال ينبغي أن يقتدي به إال

 في الجمعة

 

 الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( )1/ 559(: )ولو أم قوما وهم

 له كارهون، إن( الكراهة )لفساد فيه أو ألنهم أحق باإلمامة منه كره( له ذلك

 «تحريما لحديث أبي داود »ال يقبل هللا صَلة من تقدم قوما وهم له كارهون

 وإن هو أحق ال( والكراهة عليهم. )ويكره( تنزيها )إمامة عبد( ولو معتقا)

 قهستاني. عن الخَلصة، ولعله لما قدمناه من تقدم الحر األصلي، إذ الكراهة

 تنزيهية فتنبه )وأعرابي( ومثله تركمان وأكراد وعامي )وفاسق وأعمى( ونحوه

 األعشى نهر )إال أن يكون( أي غير الفاسق )أعلم القوم( فهو أولى )ومبتدع( أي

 صاحب بدعة وهي اعتقاد خَلف المعروف عن الرسول

 

 شامي: )قوله وفاسق( من الفسق: وهو الخروج عن االستقامة، ولعل المراد به من

 يرتكب الكبائر كشارب الخمر، والزاني وآكل الربا ونحو ذلك، كذا في البرجندي

 .إسماعيل

 

 وفي المعراج قال أصحابنا: ال ينبغي أن يقتدي بالفاسق إال في الجمعة ألنه في

 غيرها يجد إماما غيره. اهـ. قال في الفتح وعليه فيكره في الجمعة إذا تعددت

 إقامتها في المصر على قول محمد المفتى به ألنه بسبيل إلى التحول

 

Note: There is a difference between تقدم and اقتداء of a fasiq. تقدم is 

makrooh tahrimi and اقتداء is makrooh tanzhi. 

 

This is clear from the ibarat of Bahar. Other texts mention that it is 

wajib to make إهانة of a fasiq. By placing him as an Imam he is honored. 

Thus, this action is makrroh tahreemi, leaving out something wajib i.e, 

 It is mentioned that .إقتداء ,As for praying behind such an Imam .إهانة

it is أفضل to find another Imam/masjid to pray. Indicating that it is 

makrooh tanzeehi. 

 فتاوی محموديه جلد ششم ۹۵

 

 فاسق کی امامت

 

 سوال]٢۵۵۷[ : زيد ايک جگہ امامت کرتا ہے وه افعال قبيحہ ميں بهی شرکت کرتا

 ہے، مثَل نارچ ديکهنا ، سينما ديکهنا، گندے اور بخش مذاق کرنا، دين کا مذاق

 اڑانا وغيره وغيره ۔ کيا ايسے شخص کو امام بنانا اور اس کی قتداء کرنا جائز

 ہے؟
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 الجواب حامداومصلياً: ايسے شخص کو امام بنانا جائز نہيں

 

 

 

 فتاوی دارالعلوم زکريا )جلد دوم( ٢٢۶

 

 ٹيليويژن ديکهنے والے کی امامت کا حکم

 

 سوال: کيا ايسے عالم يا حافظ کے پيچهے فرائض يا تراويح پڑه سکتے ہيں :

 جوٹيليويژن اورفلميں پابندی کے ساته ديکهتا ہو؟

 

 الجواب : ٹيليويژن اورفلميں ديکهنے واالشخص فاسق و فاجر ہے اور فاسق وفاجر

 کے پيچهے نماز مکروه تحريمی ہے ۔ لہذا ايسے شخص کوامام نہيں بنانا چاہئے ۔

 

 

 فتاری قاسميه 9/ )۳۶۴

 

 فاسق کی تعريف اور اس کے پيچهے نماز کا حکم

 

 گناه کبيره کا ارتکاب کرنے واالشخص شرعا فاسق الکتروا ہے اور جب کہيں دوسری

 جگہ با جماعت نما ز ل سکتی ہے ،ايسی حالت ميں فاسق کی اقتداء ميں نماز ادا

 کرنا مکروه تحريمی ہے اور جب فاسق امام کے عَلوه دوسرا امام دستياب نہ ہوتو

 تنہا نماز پڑهنے کے مقابلہ ميں ايسے شخص کی اقتداء ميں باجماعت نماز ادا

 کرنا زياده افضل ہے ، اس صورت ميں باجماعت نماز ادا کرنے کا ثواب مليگا ،

 البتہ بہر دوصورت فاسق کی اقتداء ميں ادا کی گئی نماز درست ہے، اس کے اعاده

 کی ضرورت نہيں ہے۔

 

 

 فتاوی قاسميه ۳۶۸/9

 

 فاسق کی امامت کا حکم

 

 الجواب وباهلل التوفيق : جس شخص کے يہاں شرعی پرده کا اہتمام نہ ہواور خود

 امام کو ٹيلی ويژن کا شوق ہوتو اس کی امامت مکروه تحريمی ہے بجاۓ اسکے کسی

 متبع شريعت امام کا انتظام کرنا چاہئے

 

 (المستدرك على الصحيحين للحاكم )3/ 246 [2]

 

َمدَ  - 4981 دُ ب ُن أَح  َّاِس ُمَحمَّ نَاهُ أَبُ و ال عَب بَر   أَخ 

ِ ب نُ  عُوٍد، ثنا ُعبَي ُد َّللاَّ ، ثنا َسِعيُد ب ُن َمس  بُوبِيُّ  ال َمح 

،ِ يَى ب ُن يَع لَى، َعِن ال قَاِسِم الشَّي بَانِي   ُموَسى، أَنَا يَح 

ِريًّا قَالَ  ِ َوكَاَن بَد  ثٍَد ال غَنَِوي  ثَِد ب ِن أَبِي َمر   :َعن  َمر 

ُكم   ِ َصلَّى هللاُ َعلَي ِه َوَسلََّم: »إِنَّ َسرَّ  قَالَ  َرُسوُل َّللاَّ

، فَإِنَُّهم   ُكم  ِخيَاُرُكم   أَن  تُق بََل َصََلتُُكم  فَل يَُؤمَّ

ُدُكم  فِيَما بَي نَُكم  َوبَي َن َرب ُِكم  َعزَّ َوَجلَّ   «َوف 
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Question 
Is it permissible to put CCTV cameras around your house and shop for security purposes? 
 

Answer 

CCTV cameras are not a means of protection, rather they only serve the purpose of identifying 

suspects. Nonetheless, if these cameras capture footage of people and store the same, it will not be 

permissible under normal circumstances to install them, as this will fall under the category of 

picture-making (i.e. capturing pictures and videos of animate objects). 
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Question 

Is it fine for the imam to move away from the microphone or sway the body in order to go into ruku 

and when coming up from sajdah into qiyaam?  

 

Answer 

Salaah is a very noble and virtuous Ibaadah. It is the time when a servant is subjugating himself in 

front of his Master and Creator. Such a noble Ibaadah should be carried out with the utmost respect 

and nobility. All such movements and actions which are deemed as superfluous, such as “swaying”, 

should be absent from such a noble Ibaadah. 
 

Due to the placement of the mic the Imam is unable to proceed to Ruku or Sajda from Qiyaam (the 

standing position) or return to Qiyaam from Ruku or Sajda as one would normally do so. Rather, the 

Imam would have to move/sway to the left or right, as to avoid hitting the mic, which could cause 

him to move his face away from Qibla. This would be regarded by the Fuqaha as “Iltifaat bi wajhihi”. 

Iltifaat bi wajhihi done without necessity would be considered Makrooh e Tahrimi. The lack of 

necessity in this case can be seen from the fact that there are many other mics available which 

would not hinder the movements of the Imam in Salaah. It should also be noted that in an extreme 

case where the Imam moves his chest away from Qibla, which is termed as “Tahweelu sadr”, for the 

duration of one Rukn will cause the Salaah to be nullified. 
 

One should remember that although the Salaah will be valid if “Iltifaat bi wajhihi” and “Tahweelu 

sadr” does not take place, the Muntadhimeen (people in charge) should change the mic so the mic 

does not hinder the normal movements of the Imaam in Salaah. 
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