
 

 

 انگلینڈ میں مسئلہ عشاء اور بی نائٹس
ٰلوۃُ َوالسَََّلُم َعٰلی َرُسولل للال  ل َوالصَّ ہ  اَْلَحْمُدِّٰلل

فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانل شرع متلین اس مسئلہ کے بارے میں  کیااالستفتاء: 
انگلینڈ میں جب عشاء کا وقت نہیں  اور عشاء کب شروع ہوتی ہے  انگلینڈ میں کہ

آتا تو اس وقت عشاء کب پڑھی جائے مہربانی فرماکر اس کا تفصیَلً جواب دے دیا 
 جائے کہ اس میں یہاں پر بہت نزاع پایا جاتا ہے اور پبلک میں بڑی کنفیوژن ہے ؟

 ۔ )انگلینڈ(ایک بھائی  سائل:
    ﷽ 

َواباَْلَجوَ   اُب بلَعونل الَمللکل الَوھَّاب اَللہُھمَّ  اْجعَْل للَی النُّْوَرَوالصَّ
ء کا وقت امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک جب شفق ابیض غروب ہوتی ہے تو عشا

ہےجب سورج افق سے اٹھارہ ڈگری نیچے شروع جاتا ہے اور یہ اس وقت ہوتا 
ہے اور عام حاالت میں اسی پر  چَلجائے۔اور امام اعظم کا قول ہی مفتی بہ قول

عمل ضروری و الزم ہےاور اس کے عَلوہ کسی دوسرے قول پر عمل جائز نہیں 
اورانگلینڈ میں سال کے تقریباً آٹھ مہینوں تک اس  قول پر عمل کرنے میں  کسی 

 قسم کی  دشواری و دقت  بھی نہیں ۔
ہلسسنت امام احمد امامل ا امام اعظم کے اسی قول کے بارے میں سیدی اعلی حضرت

 رضا خان فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں:
یہی روایًۃ صحیح یعنی  ھو الصحیح روایۃ والرجیح درایۃ وقضیۃ الدلیل فعلیہ التعویل

ہے، اسی کو درایًۃ ترجیح ہے اور دلیل کا تقاضا بھی یہی ہے اس لئے اسی پر 
ئے صحابہ مثل افضل الخلق بعدال رسل صدیق اکبر واُما اعتماد ہے۔ہمارا مذہب اجَلا

المومنین صدایقہ وامام العلماء معاذبن جبل وسید القرأ اُبی بان کعب وسید الحفااظ 
ابوہریرہ وعبدللا بن زبیر وغیرہم رضی للا تعاٰلی عنہم واکابر تابعین مثل امام اجل 
ئے تبع تابعین مثل امام الشام  محمد باقر وامیرالمومنین عمر بن عبدالعزیز واجَلا

وزاعی وامام الفقہاء والمحدثین والصالحین عبدللا بن مبارک وزفر بن الہذیل وائمہ ا
لغت مثل مبرد وثعلب وفرأ وبعض کبرائے شافعیہ مثل ابوسلیمان خطابی وامام مزنی 
تلمیذ خاص امام شافعی وغیرہم رحمۃ للا تعاٰلی علیہم سے منقول کمافی عمدۃ القاری 

 وغنیۃ المستملی وغیرھما۔ 
 (245ص  5)فتاوی رضویہ ج

اور جن دنوں شفق ابیض بہت تاخیر سے غروب ہوتی ہے تو حرج ومشقت کے 
سبب صاحبین کے قول کے مطابق عشاء ادا کرنا جائز ہے ،ان کے قول کے مطابق 
شفق احمر کے غروب ہونے پر عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اور یہ اس وقت ہوتا 

 یچے چَل جاتا ہے۔ڈگری ن 12ہے جب سورج افق سے بارہ 

َماِم إَلَّ ِلَضُروَرٍة ِمْن َضْعِف  جیساکہ ردالمحتار میں ہے: ِمْن أَنَّهُ ََل يُْعَدُل َعْن قَْوِل اْْلِ
ِة اْلبََِلِد َعلَى  َدِليٍل أَْو تَعَاُمٍل بِِخََلفِِه َكاْلُمَزاَرَعِة، لَِكنَّ تَعَاُمَل النَّاِس اْليَْوَم فِي َعامَّ



 

 

ْصََلحِ َوُدَرِر اْلبَِحاِر قَْوِلِهَما، وَ  قَْد أَيََّدهُ فِي النَّْهِر تَبَعًا ِللنُّقَاَيِة َواْلِوقَايَِة َوالدَُّرِر َواْْلِ
ِحيَن بِأَنَّ َعلَْيِه اْلفَتَْوى. َوفِي  ْمَداِد َواْلَمَواِهِب َوَشْرِحِه اْلبُْرَهاَن َوَغْيِرِهْم ُمَصر ِ َواْْلِ

َراجِ: قَْولُُهَما أَوْ   "َسُع َوقَْولُهُ أَْحَوطُ الس ِ
 (362ص 1)درمختار مع ردالمحتار ج 

اور جب  شفق ابیض بالکل غائب نہ ہو اور شفق احمر بہت تاخیر سے غائب  
یا شفق احمر بھی غائب نہ ہوتو ان تینوں بجے سے بھی موخر( ہو)رات کے گیارہ

 مغرب صورتوں میں تعامل کی وجہ سے امام مالک کے قول کے مطابق عوام نمازَ 
کے بعد اور آدھی رات سے پہلے جب بھی عشاء پڑھ  لیں منع نہ کیا جائےاور اس 
صورت میں  مناسب یہ ہے کہ دونوں نمازوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہوکہ  جمع 

 بین الصلوتین صورۃ نہ رہے )کماذکر فی شمس االنوار(
متار میں جیسا کہ سیدی اعلی حضرت امام اہلسسنت امام احمد رضا خان جدالم

اقول و ایضا من مذہب االم المالک رضی للا تعالی عنہ ان وقت فرماتے ہیں :
 المغرب قدر خمس رکعات ثم العشاء فبقاء الشفق الیضر "

 (49ص  2)جد الممتار ج
مگر ان تینوں صورتوں میں  بہتر یہ ہے  عشاء کی قضا پڑھیں  جیسا کہ سیدی 
اعلی حضرت امام اہلسسنت امام احمد رضا خان فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں 

سے ہمارے مشائخ کرام کے حضور استفتاء آیاتھا کہ گرمیوں کی چھوٹی :بلغار 
ابیض رہتی ہے اور ُوہ  راتوں میں ان کو وقت عشاء نہیں ملتا آدھی رات تک شفق

ابھی نہ ڈوبی کہ مشرق سے صبح صادق طلوع کر آئی، امام برہان الدین کبیر نے 
  حکم دیا کہ عشاء کی قضاء پڑھیں 

 (623ص 10)فتاوی رضویہ ج 
جن شہروں میں عشا کا وقت ہی نہ آئے کہ شفق ڈوبتے اور بہار شریعت میں ہے: 

و لندن کہ ان جگہوں میں  بلغار سےہی یا ڈوبنے سے پہلے فجر طلوع کر آئےجی
ہر سال چالیس راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عشا کا وقت آتا ہی نہیں اور بعض دنوں 
میں سیکنڈوں اور منٹوں کے لیے ہوتا ہے( تو وہاں والوں کو چاہیے کہ'' ان دنوں 

 کی عشا و وتر کی قضا پڑھیں۔
َوَجلَّ  َوللاُ تَعَاٰلی اَْعلَُم َوَرُسْولُہُ اَْعلَم ُ تَعَاٰلی َعلَْیہل َوٰاللٖہ َوَسلَّم وَ  َعزَّ  َصلَّی ّٰللاہ

 کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری
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THE MATTER OF ISHA AND B NIGHTS IN ENGLAND 

QUESTION: What do the scholars and muftis of the mighty Shari’ah say regarding 

the following matter: What time does ‘Ishā begin in England; also, when the time 

of ‘Ishā does not enter then at what time should ‘Ishā be prayed? Please explain in 

detail as there is a dispute in this matter and the public are in great confusion. 

Questioner: A brother from the UK 

ANSWER: 

 بسم للا الرحمن الرحیم

 الجواب بلعَونل الَمللکل الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

According to al-Imām al-A’dham Abū Hanīfah, the time of ‘ishā begins when 

astronomical twilight ends; this occurs when the sun descends 18 degrees below the 

horizon, and the fatwā is given upon al-Imām al-A’dham’s opinion. Under normal 

circumstances it is necessary to act upon this opinion and it is impermissible to act upon 

other than this. In England there are approximately 8 months throughout the year in 

which acting upon this opinion does not result in any inconvenience or difficulty. 

Sayyidī Imam Ahmad Raza Khan has mentioned the following regarding this opinion of 

al-Imām al-A’dham in Fatāwā Razawiyyah: 

  ھو الصحیح روایة و الترجیح درایة و قضیة الدلیل فعلیه التعویل

“It is an authentic narration and it is given preference when presenting it is as a strong 

evidence, this is why it is relied upon.” 

Our point of view is in accordance with the opinion of the esteemed companions; such 

as most superior of all creation after the messengers Sayyidunā Abū Bakr, the mother of 

the believers ‘Āishah Siddīqah, the Imām of the scholars Mu’ādh bin Jabal, Sayyid al-

Qurra’ Ubay bin Ka’b, Sayyid al-Huffādh Abū Hurayrah, ‘Abdullah bin Zubayr and others 

(may Allāh be pleased with them all). Also with the Honourable Tābi’een [successors of 

the companions], the likes of al-Imam al-Ajal Muhammad Bāqir, the leader of the 

believers ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīz, and the respected Tābi’ al-Tābi’een [successors of the 

Tābi’een] for example, Imam al-Shām Awza’ī, the Imam of the jurists, hadīth specialists 

and righteous ‘Abdullah bin Mubārak and Zufar bin Huzail, and also the scholars of 

language like Mubarrad, Tha'lab and Fara’, and some of the great Shāfi’is like Abū 

Sulaymān Khattābī and a leading student of Imām Shāfi’ī, Imām Muzanī and others 

(may Allāh’s Mercy be upon them all), as mentioned ‘Umdat al-Qāri, Ghunyah al-

Mustamlī and others. 

[Fatāwā Razawiyyah, Volume 5, pg 245] 

Those days in which astronomical twilight ends very late, due to hardship and difficulty, it 

is permissible to perform ‘Ishā according to the opinion of the Sāhibayn [Imāms Abū 

Yūsuf & Muhammad al-Shaybānī]. According to their opinion, ‘Ishā begins when nautical 



 

 

twilight ends; this occurs when the sun descends 12 degrees below the horizon. Just as 

it is mentioned in Radd al-Muhtār: 

ْن َضْعفل َدللیٍل أَْو تَعَا" َمامل إالَّ للَضُروَرۃٍ مل ْن أَنَّهُ اَل یُْعَدُل َعْن قَْولل اْْلل ةل مل نَّ تَعَاُمَل النَّاسل اْلیَْوَم فلي َعامَّ ، لَكل ََلفلهل َكاْلُمَزاَرَعةل ُمٍل بلخل

ْصََلحل  قَایَةل َوالدَُّررل َواْْلل َما، َوقَْد أَیََّدہُ فلي النَّْھرل تَبَعًا لللنُّقَایَةل َواْلول ْمَدادل َواْلَمَواھل اْلبلََلدل َعلَى قَْوللھل هل اْلبُْرَھاَن َوُدَررل اْلبلَحارل َواْْلل بل َوَشْرحل

َراجل: قَْولُُھَما أَْوَسُع َوقَْولُهُ أَْحَوطُ  یَن بلأَنَّ َعلَْیهل اْلفَتَْوى. َوفلي السال حل ْم ُمَصرال ھل  "َوَغْیرل

[al-Durr al-Mukhtār wa Radd al-Muhtār, Volume 1, pg 362] 

The days in which astronomical twilight does not end and nautical twilight ends late 

(after even 11pm) or nautical twilight does not end at all; in these three situations, due to 

it being prevalent [amongst people], if they pray ‘Ishā after Maghrib and before half the 

night passes, according to Imām Malik’s opinion, they should not be prevented from 

doing so. In this case, it is preferable that there be a slight gap between the two prayers 

[Maghrib & ‘Ishā] so that the situation of gathering between two prayers does not arise 

[as mentioned in Shams al-Anwār]. 

Just as Sayyidī Imām Ahmad Razā Khān states in Jadd al-Mumtār:  

 أقول و ایضا من مذھب االمام المالكرضي للا عنه ان وقت المغرب قدر خمس ركعات ثم العشاء فبقاء الشفق ال یضرا 

[Jadd al-Mumtār, Volume 2, pg 49] 

However, it is better in these three situations that ‘Isha be prayed as qadā (make up), as 

Imām Ahmad Razā Khān has mentioned in Fatāwā Razawiyyah: 

Our honourable scholars received a question from Bulghār regarding the short nights of 

summer when the time of ‘Ishā does not enter; astronomical twilight remains until half of 

the night passes, and this does not yet disappear when true dawn (subh sādiq) appears 

in the east. Imām Burhān al-Dīn Kabīr gave the verdict that ‘Ishā should be prayed as 

qadā. 

[Fatāwā Razawiyyah, Volume 10, pg 623] 

And it is mentioned in Bahār-e-Sharī’at: 

Those countries in which ‘Ishā time does not enter at all due to the twilight not setting or 

Fajr rising before it (twilight) sets, as is the case with Bulghār and London; in these 

countries there are forty nights of the year in which the time of ‘Ishā does not enter and 

some days it only lasts for a few seconds or minutes, the residents of those countries 

should pray ‘Ishā and Witr as qadā in those days. 

 و للا تعالى اعلم و رسوله اعلم عزوجل و صلى للا علیه و اله و سلم

قاسم ضیاء قادري كتبه ابو الحسن محمد  

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Zameer Ahmed and Bilal Shabir 


