جلسہ اور قعدہ اخیرہ میں پاؤں کی انگلیوں کو بینڈ( )Bendکرنے کے بارے فتوی
الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا
االستفتاء :کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ
جلسہ اور قعدہ اخیرہ میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے۔اس میں ایک پاؤں کھڑا کرنا اور
انگلیوں کو بینڈ کرنے کا کیا حکم ہے۔ اگر کوئی کسی عذر کی وجہ سے بینڈ نہیں کر
سکتا تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ ان میں عورت کے لیے کیا حکم ہے؟
سائل :اشرف-انگلینڈ
بسم ہللا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َِۃ ال َحق والصواب
الجواب بعَونِ ال َملکِ َ
دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں اور آخری تشہد کے وقت بیٹھنے
کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں ۔ ان دونوں میں بیٹھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بایاں()Left
پاؤں بچھا کردونوں سرین اس پر رکھ کر بیٹھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھنا علیحدہ
سنت ہے اور دائیں پاؤں کی انگلیاں قبلہ ُرخ کرنا بھی سنت ہے اور یہ سب مرد کے
لیے ہے ۔
س َرى َويَجْ ِلسُ
الرجلُ ِرجْ لَهُ ا ْلي ْ
جیسا کہ تنویراالبصار مع درمختار میں ہے":يَ ْفت َ ِرشُ َّ
سنَّةُ فِي
َ
علَ ْي َها َويَ ْن ِصبُ ِرجْ َلهُ ا ْلي ْمنَى َوي َو ِجهُ أ َ َ
صا ِب َعهُ) فِي ا ْل َم ْنصوبَ ُِة (نَحْ َُو ا ْل ِق ْب َل ُِة) ه َُو ال ُّ
ض َوالنَّفَ ُِل"
ا ْلفَ ْر ِ ُ
مرد بایاں( )Leftپاؤں بچھا کراس پر بیٹھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھے اور اور
دائیں پاؤں کی انگلیاں قبلہ ُرخ کرے اور یہ فرض ونفل دونوں میں سنت ہے ۔
(درمختار مع ردالمحتار ج 1ص )494
بال عذر دایاں پاؤں کھڑ ا نہ کرنا یا اس کی انگلیوں کو بینڈ کرکے قبلہ رخ نہ کرنا
خالف ِِ سنت اور ثواب سے محرومی ہے البتہ عذر ہوتو حرج نہیں ۔
سنَّ ُةَ" جس نے (مذکورہ باال
جیساکہ ردالمحتار میں ہے":فَلَ ُْو ت َ َربَّ َُع أ َ ُْو ت َ َو َّركَُ َخالَ َُ
ف ال ُّ
طریقہ کے خالف کیا )تربع کیا یا تورک کیا اس نے سنت کی مخالفت کی۔
(درمختار مع ردالمحتار ج 1ص )494
اور اور جلسہ اور قعدہ میں عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ بائیں سرین پر بیٹھے
اور دونوں پاؤں داہنی جانب نکال دے۔
جیسا کہ بہار شریعت میں ہے:اور عورت دونوں پاؤں داہنی جانب نکال دےاور بائیں
سرین پر بیٹھے۔
(بہار شریعت ج 1ص )530
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ّللاُ ت َ َع ٰالی َ
س ْولُ ِہُ ا َ ْعلَم َ
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A fatwā in relation to bending the toes in Jalsah and
Qa’dah Akhīrah
الحمد ہلل والصلوة والسالم علی رسول ہللا
QUESTION:
What do the scholars of the Dīn and muftīs of the Sacred Law state regarding
the following issue: What is the method of sitting in Jalsah and Qa’dah
Akhīrah. What is the ruling regarding keeping one foot stood in these
positions and also bending the toes. What is the ruling regarding someone
who cannot bend the toes due to a certain reason. What is the ruling for
women with regards to this?
Questioner: Ashraf from UK
ANSWER:
بسم ہللا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َۃ ال َحق والصواب
ِ ون ال َم ِل
ِ َالجواب بِع
َ ک
The sitting in between the two Sajdahs [prostrations] is known as Jalsah and when
one sits for the second tashahhud, this is known as Qa’dah Akhīrah. The Sunnah
method for sitting in both positions is that that the left foot is laid on the side and
one sits in such a manner that both buttocks are placed on it. Also, to have the
right foot stood up is Sunnah, and it is also Sunnah to have the toes facing towards
Qiblah; all of this is for males.
Just as it is stated in Tanwīr al-Absār ma’ Durr Mukhtār,

صا ِبعَهُ) فِي
َ ُس َرى َويَجُْ ِلس
َ َ علَ ْي َها َويَ ْن ِصبُ ِرجْ لَهُ ا ْلي ْمنَى َوي َو ِجهُ أ
ْ الرجلُ ِرجْ لَهُ ا ْلي
َّ ُ"يَ ْفت َ ِرش
"ض َوالنَّفَ ُِل
ُ ِ سنَّةُ فِي ا ْلفَ ْر
ُّ ا ْل َم ْنصوبَ ُِة (نَحْ َُو ا ْل ِق ْب َل ُِة) ه َُو ال

“Men are to lay their left foot and sit on it, keep the right upright and face the toes
towards Qiblah; this is Sunnah for both Fard & Nafl Salāh.”
[Durr Mukhtār ma’ Radd al-Muhtār, vol 1, pg 494]

Not having the foot upright or bending the toes and not facing them towards Qiblah
is in contradiction to the Sunnah, in the case when there is no valid reason, and it
deprives oneself from reward. However, there is no problem if there is a valid
reason.

Just as it is stated in Radd al-Muhtār,

"ُسنَّ َة
َُ "فَلَ ُْو ت َ َربَّ َُع أ َ ُْو ت َ َو َّركَُ َخا َل
ُّ ف ال
“Whomever sat [normally]/cross-legged or propped themselves on their thighs (in
contradiction to the aforementioned method) has contradicted the Sunnah.”
[Durr Mukhtār ma’ Radd al-Muhtār, vol 1, pg 494]
It is Sunnah for a woman in Jalsah and Qa’dah to sit on the left buttock and have
both feet facing towards the right.
Just as it is stated in Bahār-e-Sharī’at that females should sit with both the legs to
the right side, sitting on the left buttock.
[Bahār-e-Sharī’at, vol 1, part 3, pg 530]
وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری
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