
 سجدہ تالوت کا طریقہ

 والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا الحمدہلل

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

ہ اگر کسی پر کئی سجوِد  تالوت واجب ہوں ۔کیا ہرسجدہ کے بعدکھڑا ہونا اس پر ک

ہے؟اور سجدہ تالوت کا صحیح ضروری ہے یا بیٹھے بیٹھے تمام سجدے کر سکتا 

 طریقہ کیا ہے؟

 انگلینڈ-:حسنین شفیق فرام مانچسٹرسائل

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب ِبعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

کھڑے ہو کر سجدہ میں جانا جی ہاں بیٹھے بیٹھے تمام سجود کرسکتا ہے کیونکہ 

ہیں کر لے تواچھا ہے نہ کرے  یہ دونوں قیام مستحباور سجدہ کے بعد کھڑا ہونا 

اَللُہ  یعنی  اٹھتے وقت تکبیراس سے  تو گناہ نہیں ۔مگر سجدے میں جاتے اور 

 نہ چھوڑے کہ ایسا کرنا سلف کے خالف ہے۔اَکْبَْر 

اَللُہ اَکْبَْر سجدہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر بہارشریعت میں ہے کہ  

َِّی الْاَْعٰلی میں جائے اور کم سے کم تین بار  کہتا ہوا سجدہ کہے، پھر ُسبْٰحَن َرب 

کہنا سنت اَللُہ اَکْبَْر کہتاہوا کھڑا ہو جائے، پہلے پیچھے دونوں بار اَللُہ اَکْبَْر 

ہے اور کھڑے ہو کر سجدہ میں جانا اور سجدہ کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام 

 ما( مستحب۔  )عالمگیری، درمختار وغیرہ

نہ  اللہ ُسبْٰحنَ نہ کہا یا اَللُہ اَکْبَْر اگر سجدہ سے پہلے یا بعد میں کھڑا نہ ہوا یا 

 پڑھا تو ہو جائے گا مگر تکبیر چھوڑنا نہ چاہیے کہ سلف کے خال ف ہے۔
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The method of the prostration of recitation. 

Question:  

What do the scholars of the religion and muftis of the Sacred Law state regarding 

the following issue: many sujud (prostrations) of tilawah (recitation) are wajib 

(obligatory) upon a person. Is it necessary for him to stand up after every 

prostration or can he perform them one after the other whilst sitting? What is the 

correct method of performing the prostration of recitation? 

Questioner: Hasnain Shafiq, Manchester, UK.  

Answer: 

 بسم ہللا الرحمن الرحیم
 صوابالجواب بِعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق وال

Yes, he may perform the prostrations one after the other whilst sitting. Qiyam 

(standing) before and after prostration is mustahabb (commendable), doing it is 

good and leaving it out is not a sin. Takbir  ْاہلَلُ اَْکبَر while going into and getting up 

from prostration is not to be left out as doing so would be against the way of the 

Salaf (pious predecessors). 

It is mentioned in Bahar-e Shari’at: “The prescribed method of the prostration of 

recitation is as follows: go into prostration from standing whilst saying  . اہلَلُ اَْکبَرْ 

Recite ُسْبٰحَن َربَِِّی اْْلَْعٰلی at least three times during the prostration. Then stand up 

whilst saying اہلَلُ اَْکبَرْ   . Reciting  ْاہلَلُ اَْکبَر whilst going into and standing up from 

prostration is sunnah. Qiyam before and after prostration is mustahabb. 

(Alamgiri, Durr-e Mukhtar, etc.) If one does not stand before and after the 

prostration, or does not say  ُاَْکبَرْ  اہلَل , or does not recite ُسْبٰحَن ہللا, then the prostration 

is valid. However, the Takbir should not be left out as doing so would be against 

the way of the Salaf (pious predecessors).” (Bahar-e Shari’at, vol. 1, part 4, pg. 

731) 
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 کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadiri. 

 

 


