ایک بھائی اور دوبہنوں کی جماعت کیسے کروائی جائے؟
الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا
ومفتیان شرع م ِتین اس مسئلہ کے بارے میں کہ
االستفتاء :کیا فرماتے ہیں علمائے دین
ِ
۔شرکاء جماعت میرا بھائی اور دوبہنیں ہیں تو ان
میں گھر میں جماعت کروانا چاہتا ہوں
ِ
کو کیسے نماز پڑھاؤں ؟
سائل :اسامہ فرام انگلینڈ
بسم ہللا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َۃ ال َحق والصواب
ون ال َم ِل ِ
الجواب ِب َع ِ
ک َ
اگر مسجد قریب ہے تو آپ دونوں بھائی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز بجاالئیں کہ
جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہےاور اگر مسجد قریب نہیں یا کوئی اور مانع شرعی
ہے تو گھر میں جماعت سے نمازپڑھنا اکیلے اکیلے نماز پڑھنے سے اولی ہے۔اس کا
طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے بھائی کو اپنے دائیں جانب تھوڑا سا پیچھے کھڑا کریں اور
بہنوں کو پچھلی صف میں کھڑاکریں ۔
سلَّم
َوہللاُ تَعَ ٰالی ا َ ْعلَ ُم َو َر ُ
صلَّی ہ
ّٰللاُ تَعَ ٰالی َ
س ْولُہُ ا َ ْعلَم َ
علَ ْی ِہ َو ٰا ِل ٖہ َو َ
ع َّز َو َج َّل َو َ
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری
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HOW TO PERFORM JAMAAT WITH BROTHERS AND SISTERS
QUESTION:
What do the scholars and muftis of the mighty Shari’ah say regarding the
following matter, I wish to establish the jamā’ah (congregational prayer) at
home; the participants of the congregation are my brother and two sisters, how
shall I lead them?
Questioner: Usaamah from England

ANSWER:
بسم ہللا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َۃ ال َحق والصواب
ِ ون ال َم ِل
ِ الجواب بِ َع
َ ک
If the masjid is nearby, then both of you brothers should pray with the jamā’ah at the
masjid, as praying with the jamā’ah is wājib. If the masjid is not nearby or there is some
other valid obstacle, then it is better to prayer with the jamā’ah at home, rather than
praying alone. The method is as follows: you should stand your brother to the right of
and slightly behind yourself, and stand your sisters in the row behind.
وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری
Answered by Mufti Qasim Zia al-Qādrī
Translated by Zameer Ahmed

