
 

 

 ہے؟ کرنا سجدہ کو شیطان کرنا سجدہ بعد کے فجر کیا
ِٰ ٰلوۃُِ اَْلَحْمدُِّٰلل  للاِٰ َرُسولِٰ َعٰلی َوالسَََّلمُِ َوالصَّ

 کہ میں بارے کے مسئلہ اس مٰتین شرع مفتیانِٰ و دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء
 کرنا سجدہ میں اس  ہے ہوتا وقت مکروہ جو بعد کے فجر نماز کہ ہیں کہتے لوگ بعض
 ہے جائز نماز میں اس غلط۔اور یا ہے صحیح یہ کیا  ہے کرنا سجدہ کو شیطان گویاکہ
 یانہیں؟

 (انگلینڈ) ظہیر: سائل

    ﷽ 
 النُّْوَرَوالصََّواب ٰلیَِ اْجَعلِْ  اَلللُھمَِّ الَوھَّاب الَمٰلکِٰ ٰبعَونِٰ ابُِاَْلَجوَِ

 میں اس ہےاور ہوتا  وقت مکروہ تک منٹ 20 تقریبا ِ سے ہونے  ختم وقت کا فجر نماز 

 و تَلوت  سجدہِ  یونہی قضا، نہ ادا نہ نفل نہ واجب نہ فرض نہ نہیں جائز نماز کوئی

 المتون ے،کمافیہ ناجائز بھی سہو سجدہِ 

  درحقیقت بلکہ  ہے کرنا سجدہ کو شیطان کرنا سجدہ میں اس کہ ہے غلط بات یہ مگر

 شیطان سورج وقت اس کہ فرمایا منع نے  ملسو هيلع هللا ىلص کریم نبی پڑھنا نماز یا کرنا سجدہ میں اس

 سجدہ کو سورج کفار وقت اسی اور  ہے ہوتا طلوع سے درمیان کے دوسینگوں  کے

 : کرتے

ْبح ، َصََلةَِّ َصل  ِّ:فرمایا نے ملسو هيلع هللا ىلص کریم ینب کہ جیسا  رِّْ ثُم ِّ الصُّ ََلة ِّ َعن ِّ أَْقص   تَْطلُعَِّ َحت ى الص 

ينَِّ تَْطلُعُِّ فَإ ن َها تَْرتَف َع، َحت ى الش ْمسُِّ ينَئ ذٍِّ َشْيَطاٍن، قَْرنَيِّْ َبْينَِّ تَْطلُعُِّ ح   لََها يَْسُجدُِّ َوح 

 یہاں  پرہیزکر سے نماز وقت کے ہونے طلوع سورج اور پڑھ نماز کی صبح"اْلُكف ارُِّ

  ہے نکلتا درمیان کے دوسینگوں کے شیطان سورج شک بے  ہوجائے بلند وہ کہ تک

 ۔ ہیں کرتے سجدہ اسے کفار وقت اس اور
 (832 رقم569 ص 1ج عبسہ بن عمرو اسَلم باب المسلم الصحیح)

كِّْ الش ْمسُِّ َطلَعَت ِّ فَإ ذَا:فرمایا اور ََلة ، َعن ِّ فَأَْمس   جب "َشْيَطانٍِّ قَْرَنيِّْ بَْينَِّ تَْطلُعِّْ فَإ ن َها الص 

 سینگوں دو کے شیطان سورج بَلشبہ کہ جا رک سے نماز تو ہوجائے طلوع سورج

 ہے۔ نکلتا سے درمیان کے

 (612 رقم الخمس الصلوۃ اوقات باب المسلم الصحیح)

َوَجلَِّ اَْعلَم َوَرُسْولُہُِ اَْعلَمُِ تَعَاٰلی َوللاُِ  ُِ َصلَّی وَِ َعزَّ  َوَسلَّم َوٰاٰلہِ  َعلَْیہِٰ تَعَاٰلی ّللال
ِقادری ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ
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Is prostrating after Fajr prostrating to Satan? 

  ہللا رسول علی والسالم والصلوة ہلل الحمد 
QUESTION:  

What do the scholars of the Dīn and muftīs of the Sacred Law state regarding the following 

issue: Some people say that prostrating after Fajr in the makrūh time is as though one is 

actually prostrating to Satan. Is this actually true or not? Will salāh become invalid from this 

or not? 

Questioner: Zaheer from U.K. 

ANSWER: 

 الرحیم الرحمن ہللا بسم
 والصواب الَحق ھدایۃَ  اللھم الَوھاب الَمِلکِ  بِعَونِ  الجواب

 

Makrūh time is approximately twenty minutes from Fajr time having finished; no salāh is permissible 

during this time; neither fard, nor wājib, nor nafl; nor the current salāh [i.e. adā’], nor previous salāh 

[i.e. qadā’]. Likewise, sajdah al-tilāwah & sahw are also impermissible, just as it mentioned in the 

mutūn [books of Fiqh]. 

However, saying that doing sajdah in this time is doing sajdah to Shaytān is incorrect. Whereas, in 

reality, the Noble Prophet ملسو هيلع هللا ىلص has prohibited the performing of sajdah during this time as well as the 

praying of salāh, as the sun rises from the two horns of Satan at this time and this is the very time 

that the non-Muslims used to prostrate to the sun. Just as the Noble Prophet ملسو هيلع هللا ىلص has stated, 

ْبحٰ، َصََلۃَِ َصل ِٰ" ََلۃِٰ َعنِٰ أَْقٰصرِْ ثُمَِّ الصُّ  َشْیَطاٍن، قَْرنَيِْ بَْینَِ تَْطلُعُِ ٰحینَِ تَْطلُعُِ فَإٰنََّھا تَْرتَٰفَع، َحتَّى الشَّْمسُِ تَْطلُعَِ َحتَّى الصَّ

 "اْلُكفَّارُِ لََھا یَْسُجدُِ َوٰحینَئٰذٍِ

“Observe the dawn prayer [i.e. Fajr], then stop praying salāh [or any other worship comprising of 

prostration] when the sun is rising till it is fully up, for when it rises it comes up between the horns 

of Satan, and the non-Muslims prostrate themselves to it at this time.” 

[Sahīh Muslim, vol 1, pg 569, Hadīth no 832] 

He ملسو هيلع هللا ىلص further stated that,  

ََلۃٰ، َعنِٰ فَأَْمٰسكِْ الشَّْمسُِ َطلَعَتِٰ فَإٰذَا"  "َشْیَطانٍِ قَْرنَيِْ بَْینَِ تَْطلُعِْ فَإٰنََّھا الصَّ

“When the sun rises, refrain from salāh [and prostration] for it rises between the horns of Satan.” 

[Sahīh Muslim, Hadīth no 612] 

                                                                                                                                         وسلم وآلہ علیہ ہللا صلی اعلم ورسولہ اعلم تعالی وہللا

 قادری ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Haider Ali 


