
 جماعت کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا  
 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیاِن شرع مِتین اس مسئلہ کے بارے میں  کیا: االستفتاء

شریف  و درود  ہ  فرض نماز کے بعد کچھ مساجد والے لوگ بلند آواز سے کلمہک

پڑھتے ہیں اور کچھ استغفار کرتے ہیں۔اور کچھ  لوگ کچھ نہیں پڑھتے بلکہ 

سیدھا کرواتے  دیتے ہیں۔ میں کنفیوز ہوں کہ یہ سب  مختلف کیوں ہوتاہے حاالنکہ 

فرمائیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں ساجد ہیں ۔اگر اس کا جواب عطا سب سنی م

 گا۔

 انگلینڈ -سائل :ہاشم فرام لنڈن 

 سم ہللا الرحمن الرحیمب
ق والصواب ھابالو   کِ لِ الم   ونِ ع  الجواب بِ   اللھم ھدایۃ  الح 

جماعت کے بعد ذکر بالجہر یعنی بلندآواز سے کلمہ و استغفار پڑھنا جائز ہے  

بشرطیکہ کسی نمازی  کی نماز میں خلل پیدا نہ ہو اور کسی مریض یا سونے 

حضرت امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ والے کو ایذا نہ ہو۔ جیساکہ اعلی 

ذکر بالجہر رحمۃ الرحمن  اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں ۔

جائز ہے جبکہ نہ ریاء ہو نہ کسی نمازی یا مریض یا سوتے کی ایذا نہ کسی اور 

 ۔مصلحت شرعیہ کا خالف ، یونہی درود شریف جہراً جائز و مستحب ہے 
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جو سنی حضرات جماعت کے بعد ذکر کرتے ہیں ان کو انہیں شرائط کے ساتھ بلند 

آواز کے ساتھ ذکر کی اجازت ہے اور وہ ضرور ان شرائط کی رعایت کرتے ہوں 

شریف نہیں پڑھتے گے اور جو سنی حضرات جماعت کے بعد بلند آواز سے کلمہ 

اجتناب کرتے ہیں تاکہ کسی نمازی  یا ذکر بالجہر نہیں کرتے تو  احتیاطاً  اس سے

محمول کیا  کی نماز میں خلل پیدا نہ ہو لہذا دونوں کے افعال کو  نیک نیتی پر ہی

 جائے گا۔

ُسْولُہُ ا ْعل م ر  ہللاُ ت ع اٰلی ا ْعل ُم و  لَّ  و  ج  و  س لَّم و   ع زَّ ٰاِلٖہ و  ل ْیِہ و  ُ ت ع اٰلی ع  لَّی ّٰللاہ  ص 
 ضیاء قادریمحمد قاسم  ابو الحسن کتبہ
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Dhikr of Allah performed loudly after the Jamaat of the Fard Prayer 
 

  ہللا رسول على والسالم والصلوۃ ہلل الحمد                                       
 
QUESTION: What do the scholars of the Din and the muftis of the Sacred Law say 
regarding this matter: After the congregation of the Fard prayer some men in the 
masjid recite Kalimah sharif and Durood sharif (salawat) loudly and some recite 
Istighfaar. And some men do not recite anything rather they insist on the dua 
being performed straight after the congregation. I am confused as to why there is 
a difference whereas they are all Sunni Mosques. If you answer this, I will be 
extremely grateful. 
 
Questioner: Hashim from London, England. 
 
ANSWER: 

 
  الرحیم الرحمن ہللا بسم                                                          
  الصواب و النور لي اجعل اللھم الوھاب الملك بعون الجواب                                   

 
After performing the congregation prayer, to recite dhikr loudly, meaning (loudly) reciting 
kalimah and istighfaar, is permissible, on the condition that any person praying salah is 
not disturbed by it (loud dhikr) as well as it not causing any harm to any patient or 
sleeping person.  
 
In this manner Sayyidi A'la Hazrat Imam e Ahle Sunnat Imam Ahmad Rida Khan (May 
Allah envelop him in His Mercy) gave this type of answer to a question similar to this 
one.  
 
"To perform Dhikr (remembrance of Allah Azzawajal) loudly is permissible, as long as it 
is not done out of ostentation (showing off), nor does it cause any harm to a person 
reading salah or an ill-person or any sleeping person, nor does it go against any Shari' 
reason. Like this, reciting Durood Sharif loudly is permissible and rewarding act 
(Mustahabb)." 
 

[Fatawah e Ridawiyyah, Volume 6, page 234] 
 
Those respected Sunni brothers who, after congregational prayer (Jamaat), recite Dhikr 
loudly, keeping in mind these above-mentioned conditions, are permitted to do so. 
Furthermore, they are definitely already keeping these conditions in mind when they do 
dhikr loudly. 
 
Those respected brothers who do not recite the article of faith (kalimah tayyibah) after 
congregation salah loudly nor do they do any such dhikr (after jamaat) then they avoid 
doing this out of precaution, so that they do not cause any disturbance in the one 
praying salah. Hence the actions from both parties/sides will be considered/looked at via 
their virtuous intentions.  

 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 Bilal Shabir 


