سنن موکدہ کا حکم
ِ
الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا
ومفتیان شرع م ِتین اس مسئلہ کے بارے میں
االستفتاء :کیا فرماتے ہیں علمائے دین
ِ
کہ بعض اوقات جوب کے دوران ہمیں نماز پڑھنی پڑتی ہے اور ہمارے پاس ٹائم
کم ہوتا ہے تو کیا ہم ظہر و عصر اور مغرب کی سنن وغیرہ کو چھوڑ سکتے
ہیں۔ان کو چھوڑنے کا حکم بھی بیان کردیں؟
سائل:الیاس فرام انگلینڈ
بسم ہللا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َۃ ال َحق والصواب
ون ال َم ِل ِ
الجواب ِب َع ِ
ک َ
ت بعدیہ سنن موکدہ میں
ظہر کی چار سنت قبلیہ ،دو بعدیہ اور مغرب کی دوسن ِ
سے ہیں ۔ ان کے چھوڑنے کا حکم یہ ہے کہ بالعذر ایک بار بھی ترک کرے تو
مستحق مالمت ہے اورترک کی عادت کرے تو فاسق ،مردود الشہادۃ ،مستحق نار
ہے۔ اور بعض ائمہ نے فرمایا :کہ ''وہ گمراہ ٹھہرایا جائے گا اور گنہگار ہے،
اگرچہ اس کا گناہ واجب کے ترک سے کم ہے۔کمافی بہارشریعت الکتب العامۃ ۔
سنت موکدہ ضرور پڑھی جائیں ۔میری معلومات کے مطابق جتنا ٹائم یوکے
لہذا
َ
میں نماز پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے اس میں بندہ آسانی کے ساتھ فرائض کے
ت قبلیہ و بعدیہ کی تو
ساتھ ساتھ سنن موکدہ ادا کر سکتا ہے۔خصوصا ً ظہر کی سن ِ
تعالی عنہا سے روایت ہے
بہت فضیلت ہے۔جیسا کہ حضرت ام حبیبہ رضی ہللا
ٰ
ت قَ ْب َل ال ُّ
ظه ِْر َوأ َ ْربَعًا
کہ نبی کریم صلی ہللا
تعالی علیہ وسلم َ ":م ْن َر َك َع أ َ ْربَ َع َر َكعَا ٍ
ٰ
علَى النَّ ِار"''جو شخص ظہر سے پہلے چار اور بعد
َّللاُ ع ََّز َو َج َّل لَحْ َمهُ َ
َب ْع َد َها َح َّر َم َّ
تعالی اس کو آگ پر حرام فرما دے گا۔
میں چار رکعتوں پر محافظت کرے ،ہللا
ٰ
(سنن النسائي'' ،کتاب قیام اللیل ...إلخ ،باب االختالف علی اسماعیل بن أبي خالد ،الحدیث ،۱۸۱۳ :ص)۳۱۰

لیکن اگر کمپنی والے نماز پڑھنے کے لیے بالکل کم وقت دیں جس میں صرف
فرائض پڑھے جاسکتے ہوں تو فرائض پڑھے اور سنن کو چھوڑدے اس صورت
غیر موکدہ جیسے عصر کی چار
میں
سنن موکدہ کا چھوڑ ناجائز ہے۔اور سنن ِ
ِ
ت قبلیہ کا حکم نفل جیسا ہے ان کو چھوڑ دینے میں گناہ نہیں ہے اورپڑھنے پر
سن ِ
ثواب ہے۔
سلَّم
َوہللاُ تَ َع ٰالی ا َ ْعلَ ُم َو َر ُ
صلَّی ہ
ّٰللاُ تَ َع ٰالی َ
س ْولُہُ ا َ ْعلَم َ
علَ ْی ِہ َو ٰا ِل ٖہ َو َ
ع َّز َو َج َّل َو َ
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری
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RULING REGARDING SUNAN MU’AKKADAH (THE EMPHASISED
SUNNAHS)
الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا
Question:
What do the scholars and muftis of the noble Shari’ah say regarding the
following matter; sometimes, we must offer salah (the ritual prayer) while
on duty and we have less time to do so. Can we leave the sunnah prayers
of Zuhr, ‘Asr and Maghrib (the noon, afternoon and evening prayers
respectively) in these situations? Kindly explain the ruling regarding
leaving these (sunnah) prayers?
Questioner: Ilyas from UK
Answer:
بسم ہللا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َۃ ال َحق والصواب
ِ ون ال َم ِل
ِ الجواب ِب َع
َ ک
The four rak’ah (units) before the fard (obligatory) salah of Zuhr and the two
rak’ah after it, as well as the two rak’ah after the fard salah of Maghrib are sunan
mu’akkadah (emphasised sunnahs). The ruling regarding leaving them is that
leaving them even once without any reason is blameworthy. Forming a habit to
leave them makes one a fasiq (sinner), mardud al-shahadah (one whose
testimony is not accepted), and deserving of the hellfire. Certain Imams state:
“He shall be deemed deviant and he is a sinner, even though his sin is less than
the abandoning of a wajib (compulsory) act.” This ruling is mentioned in Bahar-e
Shari’at and can be found in common books of fiqh (jurisprudence). Therefore, it
is necessary to offer sunnah mu’akkadah prayers.
As far as my knowledge goes, in the amount of time given to offer prayers in the
UK, a person can easily offer fard as well as sunnah mu’akadah prayers.
The sunnah prayers before and after the fard of Zuhr have a special excellence.
Sayyidah Umm Habibah (may Allah be pleased with her) narrates that the
Messenger of Allah  ﷺstated:

ُّ ت قَ ْب َل ال
علَى النَّ ِار
َ َُّللاُ ع ََّز َو َج َّل لَحْ َمه
ٍ َم ْن َر َك َع أ َ ْربَ َع َر َكعَا
َّ ظه ِْر َوأ َ ْربَعًا بَ ْع َد َها َح َّر َم

Translation: “Whoever prays four rak'ahs before Zuhr and four after, Allah, the
Mighty and Sublime, will forbid him from the Fire.” [Sunan al-Nasa’i, hadith no.
1813]
However, if the company gives very less time to offer salah, during which only
fard prayers can be offered, then offer only fard prayers and leave the sunnahs.
In such a situation, it is permissible to leave the sunan mu’akkadah.
Sunnah ghair mu’akkadah (non-emphasised sunnah) prayers like the four
rak’ahs before ‘Asr have a ruling like that of nafl (voluntary) prayers. There is
reward in offering them and no sin in leaving them.
وہللا اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری
Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri
Translated by the SeekersPath Team

