سنن و نوافل کی جگہ قضا نمازیں پڑھنا
ل للاِٰ
سو ِٰ
ا َ ْل َح ْمد ٰ ل ِ
ص ٰلو ِۃ ُ َوال َّ
ع ٰلی َر ُ
ُِّلٰ َوال َّ
س ََل ُِم َ
مفتیان شرع م ٰتین اس مسئلہ کے بارے میں کہ
ِٰ
االستفتاء :کیا فرماتے ہیں علمائے دین و
میرے اوپر  15سال کی قضا نمازیں باقی ہیں اور کافی عمر گزرچکی ہے مجھے پتا ہے
کہ میں اپنی پوری زندگی میں یہ ساری نمازیں قضا نہیں کرسکتا ہے کیا میں سنن ونوافل
ِ موکدہ کی جگہ اپنی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہوں ؟
اور سنت ِٰ
سائل:حسن (انگلینڈ)
﷽
ص َواب
ل ٰل َِ
اج َع ِْ
ون ال َم ٰل ِٰ
اب ٰب َع ِٰ
ا َ ْل َج َو ُِ
الو َّھاب اَللل ُھ َِّم ْ
ی النُّ ْو َر َوال َّ
ک َ
جی ہاں ! آپ سنن ونوافل کی جگہ اپنی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں مگر سنت موکدۃ کو
نہ چھوڑا جائے ۔جس قدر اداہوجائے فبھا جو رہ جائیں اور موت آجائے تو بقیہ نمازوں
کے فدیہ کی ادائیگی کی وصیت کردیں۔
سلَّم
صلَّی لِ
ع َّز َو َج َِّ
َو ِ
للاُ تَ َع ٰالی ا َ ْعلَ ُِم َو َر ُ
ّللاُ ت َ َع ٰالی َ
س ْولُ ِہُ ا َ ْعلَم َ
علَ ْی ِٰہ َو ٰا ٰلہِ َو َ
ل َِو َ

کتبہ

ابو الحسن محمد قاسم ضیاء
Date: 15-7-2018

قادری

Praying qadā salāh in place of Sunnah and Nafl

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: I have fifteen years of qadā salāh remaining upon me, and I
know that a long time has passed, in that I won’t be able to fulfil my qadā salāh.
Can I pray my qadā salāh in place of Sunnah, Nafl and Sunnah Mu’akkadah?
Questioner: Hasan from U.K.
ANSWER:
بسم ہللا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َۃ ال َحق والصواب
ِ ون ال َم ِل
ِ الجواب ِب َع
َ ک
Yes! You can pray your qadā salāh in place of Sunnah and Nafl but Sunnah
Mu’akkadah should not be left out. The amount [of qadā salāh] which is possible to be
fulfilled, so it should be fulfilled, and any which remain and one passes away, then one
should have a will in place regarding fulfilling the fidyah [compensation] of the
remaining salāh.
وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری
Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri
Translated by Haider Ali

