
 وتر میں بلند آواز سے قرات کا حکم 
ٰلوۃُ َوالسَََّلُم َعٰلی َرُسولل للال  ل َوالصَّ ہ  اَْلَحْمدُِّٰلل

فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیاِن شرع مِتین اس مسئلہ کے بارے میں  کیااالستفتاء: 
اگر کوئی اکیال وتر پڑھ رہاہو تو کیا وہ اس میں بلند آواز سے قرات کرسکتا  کہ

 ہے۔
  

 )انگلینڈ(:آدم سائل

    ﷽ 

 اَْلَجَواُب بلعَونل الَمللکل الَوھَّاب اَللہُھمَّ  اْجعَْل للَی النُّْوَرَوالصََّواب

جی ہاں !اکیال وتر پڑھنے واال بلند آواز سے قرات کرسکتا ہے بلکہ اس کے لیے 
افضل یہی ہے جبکہ وہ ادا پڑھ رہا ہو نہ کہ  قضا  کہ قضا میں آہستہ پڑھنا واجب 
ہےکیونکہ وتر جہری نمازوں میں سے ہے اور منفرد کو اختیار ہے کہ وہ  جہری 

 نمازوں میں بلند آواز سے قرات کرے یا آہستہ آواز میں۔
جہری نمازوں  أَْفَضُل"ُاْلَجْهِرَوُهوَُُفِيُاْلُمْنفَِردَُُُويَُخيَّرُُ جیسا کہ در مختار میں ہے :

 ۔میں منفرد کو اختیار ہے اور افضل جہر ہے
 (۳۰۶، ص۲)''الدرالمختار''، کتاب الصالۃ، فصل في القراء ۃ، ج

جہری نمازوں میں منفرد کو اختیار ہے اور افضل جہر اور بہار شریعت میں ہے : 
 ہے جب کہ ادا پڑھے اور جب قضا ہے تو آہستہ پڑھنا واجب ہے۔

 مکتبۃ المدینہ( 545ص  3حصہ  1)بہار شریعت ج
َوَجلَّ  َوَرُسْولُہُ اَْعلَمَوللاُ تَعَاٰلی اَْعلَُم  ُ تَعَاٰلی َعلَْیہل َوٰاللٖہ َوَسلَّم وَ  َعزَّ  َصلَّی ّٰللاہ

 کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری
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THE RULING ON RECITING ALOUD IN WITR PRAYER 

 

QUESTION: 

 

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state 

regarding the following issue: is it permissible for one to recite the Qir’at in 

the Witr Salah aloud?  

 

Questioner: Adam from UK  

ANSWER: 

Yes, it is permissible for one to recite the Qir’at in the Witr salah aloud, in fact 

such a method is preferred on the condition he is reading it on time (Ada) and not 

as Qada’, it would be necessary (wajib) upon a person to read it silently if he was 

performing the prayer as Qada’. 

This is because the Witr prayer is included in those prayers which are Jahri 

(audible) and for such prayers the munfarid (person praying alone) has an option 

whether to read it silently or not as mentioned in Radul Mukhtar; 

أفضل وهو الجهر في المنفرد يخير و  

The one reading alone has an option to read aloud in Salah and this is preferred.  

[Radul Mukhtar, Book of Salah, Chapter of Recitation] 

Also, it is stated in Bahare Shari’at: 

A person has an option within the Jahri prayers, and preferred is to read the 

Salah as Jahri (audibly) if he is reading his Salah on time (Ada). If he is reading it 

as Qada’, it would be necessary to recite in silently.  

(Bahare Shari’at, vol 1, part 3. Page 545, Maktaba tul Madina] 

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Haroon Raza 


