الک ڈاؤن میں تراویح و عید کاحکم
سو لل ل
ا َ ْل َح ْمد ل ہ ل
للا
ص ٰلوۃ ُ َوال َّ
ع ٰلی َر ُ
ُِّٰل َوال َّ
س ََل ُم َ
مفتیان شرع م لتین اس مسئلہ کے بارے میں کہ
االستفتاء :کیا فرماتے ہیں علمائے دین و
ل
اگر انگلینڈ میں کورونا وائرس کی وجہ سے الک ڈاؤن جاری رہاتو تراویح اورعید کیسے
پڑھیں گے؟
سائل  :شہزاد -برمنگھم (انگلینڈ)
﷽
ص َواب
ون ال َم لل ل
ا َ ْل َج َو ُ
ی ال ُّن ْو َر َوال َّ
اب لب َع ل
ک َ
الو َّھاب اَللہ ُھ َّم اجْ َع ْل لل َ
یادرکھیں تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں اور نہ ہی مساجد میں پڑھنا
ضروری ہے اور نہ ہی تراویح میں کسی حافظ سے پورا قرآن سننا ایساضروری ہے
کہ اس کے بغیرتراویح ہی نہ ہو۔ایسا ہرگز نہیں ۔ بلکہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا
بہتر ہے اور تراویح میں قرآن سننا سنت ہے ۔ لہذا اگر کسی وجہ سے مساجد میں
تراویح کی جماعت قائم نہ کی جاسکے تو گھروں میں انفرادی طور پر تراویح پڑھی
جائے جس طرح آج کل ہم دیگر نمازیں گھر میں پڑھ رہے ہیں اسی طرح تراویح بھی
ادا کریں اور اس طرح کرنے سے تراویح کا پورا ثواب ملے گا ۔
اور عید کے لیے جماعت ضروری ہے لہذا کسی طریقے سے عید کی جماعت قائم
کرنے کی کوشش کی جائے اگر کسی طرح ممکن نہ ہو تو اس کی جگہ پر گھروں میں
چار رکعت نماز چاشت کے پڑھ لیے جائیں ۔کمافی الدرالمختار
سلَّم
للا تَ َع ٰالی ا َ ْعلَ ُم َو َر ُ
ّٰللا تَ َع ٰالی َ
س ْولُ ُہ ا َ ْعلَم َ
علَ ْی لہ َو ٰا لل ٖہ َو َ
ع َّز َو َج َّل َو َ
صلَّی ہ ُ
َو ُ

کتبہ

ابو الحسن محمد قاسم ضیاء
خادم داراالفتاء یوکے
ِ
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قادری

QUESTION: What do the scholars and muftis of the mighty Shari’ah say
regarding the following matter: if the lockdown was to continue in England due
to the coronavirus, how will we pray the Tarāweeh and ‘Eid prayers?
Questioner: Shahzad from Birmingham, England

ANSWER:
بسم للا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َۃ ال َحق والصواب
الجواب بلعَ ل
َ ون ال َمللکل
It should be noted that it is not necessary to pray tarāweeh in congregation (jamā’ah)
and neither is it necessary to pray it in the mosque, in addition, it is not even necessary
to stand behind a Hafiz and listen to the Quran in its entirety, i.e. the prayer will still be
valid. Rather, to pray in jamā’ah is better, and to listen to the Quran is sunnah,
therefore, if it is not possible to establish the tarāweeh jamā’ah in the mosques, then
it should be prayed individually at home. Just as we are praying the other prayers at
home nowadays, similarly, the tarāweeh prayer should be performed like this, and by
doing this, the complete reward of tarāweeh can still be attained.
On the other hand, it necessary for there to be a jamā’ah for the eid prayer, therefore,
all efforts should be made to establish the jamā’ah for eid; if this is not possible, then
four cycles of chaasht prayer should be offered in its place, in the homes, as stated in
al-Durr al-Mukhtār.
وللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی للا علیہ وآلہ وسلم
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری
Answered by Mufti Qasim Zia al-Qādrī
Translated by Zameer Ahmed

