
 

 

 کیسا؟ پڑھنا بار بار سورت ہی ایک میں نماز
ِٰ ٰلوۃُِ اَْلَحْمدُِّٰلل  للاِٰ َرُسولِٰ َعٰلی َوالسَََّلمُِ َوالصَّ

  میں   بارے کے مسئلہ اس متٰین شرع مفتیانِٰ و دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء
 عنایت جواب کا اس  پلیز  ہے جائز پڑھنا بار بار کو سورت ہی ایک  میں نماز  کہ
 ۔ کردیں

 
 (انگلینڈ) لنڈن - عدنان:سائل

    ﷽ 
َوابالنُّْوَروَِ ٰلیَِ اْجَعلِْ  اَلللُھمَِّ الَوھَّاب الَمٰلکِٰ ٰبعَونِٰ اَْلَجَوابُِ  الصَّ

 مکروہ پڑھنا سورت ہی ایک میں دورکعتوں کی فرائض کے مجبوری کسی بغیر
 حرج کوئی میں پڑھنے سورت ہی ایک میں رکعتوں دو کی نوافل اور  ہے تنزیہی
 ۔ ہے نہیں
 حوالے کے ردالمحتار الرحمۃ علیہ اعظمی علی امجد مفتی میں بہارشریعت جیساکہ
 ہے۔ تنزیہی مکروہ تکرار کی سورت ہی ایک ںمی رکعتوں دونوں:ہیں فرماتے سے

 (المدینہ مکتبۃ مطبوعہ548  ص 1ج شریعت بہار)
 ہی ایک میں رکعتوں دونوں کی نوافل: ہیں فرماتے پر صفحے اگلے صاحب اورمفتی
 جائز کراہت بَل پڑھنا، باربار کو سورت اسی میں رکعت ایک یا پڑھنا مکرر کو سورت
 ہے۔

 (المدینہ مکتبۃ طبوعہم549  ص 1ج شریعت بہار)
َوَجلَِّ اَْعلَم َوَرُسْولُہُِ اَْعلَمُِ تَعَاٰلی َوللاُِ ُِ َصلَّی وَِ َعزَّ  َوَسلَّم َوٰاٰلہِ  َعلَْیہِٰ تَعَاٰلی ّللال

 قادری          ضیاء    قاسم محمد   الحسن ابو            کتبہ
2019-01-  Date:17 

  



 

 

How is it to repeat the same sūrah in one salāh? 

  ہللا رسول علی والسالم والصلوۃ الحمدہلل 
QUESTION:  

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

the following issue: How is it to repeat the same Sūrah in salāh? Please 

kindly reply to this query. 

Questioner: Adnan from London, England 

ANSWER: 

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

It is makrūh tanzīhī to repeat the same sūrah in the two rak’ahs of a Fard salāh 

without a valid reason, and there is no issue in repeating the same sūrah in two 

rak’ahs of nafl salāh. 

Just as Muftī Amjad ‘Alī A’zhamī, upon whom be mercy, states in Bahār-e-Sharīkat 

with reference of Radd al-Muhtār, that to repeat the same sūrah in both rak’ahs is 

makrūh tanzīhī. 

[Bahār-e-Sharī’at, vol 1, part 3, pg 548] 

The great Muftī further goes on to state on the next page that to repeat the same 

sūrah in both rak’ahs during nafl salāh, or to recite the same sūrah numerous times 

in each rak’ah is permissible without any form of dislike. 

[Bahār-e-Sharī’at, vol 1, part 3, pg 549] 

                                                                                                                                         وسلم وآلہ علیہ ہللا یصل اعلم ورسولہ اعلم تعالی وہللا

 قادری ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Haider Ali 


