
 اگر امام تیز قرآن پڑھتا ہوتو تراویح میں سورتوں کا حکم 

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

ومفتیاِن شرع متِین اس مسئلہ کے بارے میں  کیا فرماتے ہیں علمائے دین االستفتاء: 

کہ ہماری لوکل مسجد میں امام تراویح میں بہت فاسٹ قرآن پڑھتا ہے کہ اسے سننا 

کہ وہ کیا پڑھ رہاہےتو ایسی صورت میں کیا مجھے محلہ کی مسجد مشکل ہے 

چھوڑ کر کسی اور مسجد میں جہاں سورتیں پڑھی جاتی ہیں وہاں تراویح پڑھنا جائز 

ہے  اور  وہاں سورتیں  آہستہ اور واضح پڑھی جاتی ہیں کہ آپ آسانی سے سن 

 سکتے ہیں ۔

 انگلینڈ فراماحمد :سائل

 الرحمن الرحیمبسم ہللا 

 الجواب ِبعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

اگر آپ کی لوکل مسجد میں اتنی تیز قرآن پڑھا جاتا ہے کہ حروف کو چبایا 

جارہاہے اور بعض کو  بالکل صحیح ادا ہی نہیں کیاجارہا تو آپ کے لیے محلہ کی 

جہاں سورتیں تجوید کے ساتھ مسجد کوچھوڑکر دوسر ی مسجدمیں جانا جائز ہے 

 پڑھی جاتی ہیں۔

انًا ََل بَأَْس ِبأَْن يَتُْرَك َمْسِجَدهُ جیسا کہ فتاوی ہندیہ میں ہے: اگر امام "إذَا َكاَن إَماُمهُ لَحَّ

لحن کرتا ہویعنی حروف کو صحیح ادا نہ کرتا ہوتو اس کی مسجد کو چھوڑنے میں 

 ۔کوئی حرج نہیں 

۔اگر  کسی اور مسجد قرآن مجید ختم کرنا سنت مؤکدہ ہےتراویح میں ایک بار  مگر 

میں جانے میں آسانی ہے جہاں پورا قرآن  صحیح پڑھ کر ختم کیا جاتا ہے  تو وہاں 

 جاکر سنِت موکدہ کا ثواب حاصل کیا جائے۔

ةً ُسنَّة   َواْلَختْمُ " جیسا کہ درمختار میں ہے کہ  "اْلقَْومِ اْلَختُْم ِلَكَسِل  َوََل يُتَْركُ  َمرَّ

 (۶۰۱، ص۲''الدرالمختار''، کتاب الصلاۃ، باب الوتر و النوافل، ج)

اور اگر اُس مسجد میں جایا نہیں جاسکتا یادور ہونے کی وجہ سے جانا مشکل ہے 

تو اسی مسجد میں تراویح پڑھ لی جائے جہاں سورتیں صحیح طور پر پڑھی جاتی 

 ہیں۔ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ہللا علیہ وآلہ وسلموہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی 

 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ

 

 

 



TARAWIH BEHIND AN IMAM WHO RECITES THE QUR’AN FAST 

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا
Question: 

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

following issue: The imam at our local masjid recites the Qur’an very fast during 

the Tarawih prayer, listening to which and figuring out what is being read is very 

difficult. In this case, is it permissible for me to avoid the masjid in my locality and 

go to another masjid where shorter Surahs (Quranic chapters) are read slowly 

and clearly at an audible pace? 

Questioner: Ahmad from UK 

Answer: 

 بسم ہللا الرحمن الرحیم
 الجواب بِعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

If the Quran is read at your local masjid with such a fast pace that some words 

are being left out and some are not pronounced properly, then it is permissible 

for you to avoid this masjid and go to another one where shorter Surahs are read 

with tajwid (articulation). 

It is mentioned in Fatawa Hindiyya,  

انًا ََل بَأَْس بِأَْن َيتُْرَك َمْسِجَدهُ   إذَا َكاَن إَماُمهُ لَحَّ

“If the imam makes lahn (mistakes in pronunciation), then there is no problem in 

avoiding his masjid.” 

However, it is a sunnah muakkadah (emphasised sunnah) to complete the entire 

Qur’an once in Tarawih. If it is easy to go to another masjid where the entire 

Qur’an is read completely, then one should go there and gain the reward of 

sunnah muakkadah. 

It is mentioned in al-Durr al-Mukhtar,  

ةً ُسنَّة   َواْلَختْمُ  اْلَقْومِ اْلَختُْم ِلَكَسِل  َوََل يُتَْركُ  َمرَّ  

“Complete recitation once is sunnah and it should not be abandoned due to 

laziness of the community.” (al-Durr al-Mukhtar, vol. 2, pg. 601) 

If you are not able to go to such a masjid, or if it is not possible due to it being far 

away, then you may offer Tarawih in the masjid where shorter Surahs are read 

correctly. 



                                                                    وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری                                                                              

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

 


