
 

 

  پڑھنا شریف درود پہلے سے اقامت و اذان
 ہللا رسول علی والسالم والصلوۃ الحمدہلل

   کہ میں بارے کے مسئلہ اس مت ین شرع مفتیانِ  و دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء

 کیوں تو نہیں ۔اگر ہے ثابت سے جگہ کس پڑھنا شریف درود میں بعد یا پہلے سے آذان

 میں اسالم کہ ہے بدعت یہ کہ ہیں کہتے لوگ کے مذہب دوسرے کیونکہ ہے جاتا پڑھا

 لگے پڑھنے بھی پہلے سے اقامت لوگ ضبع اور  ہے بدعت کرنا اضافہ کا چیز کسی

 فقط۔  ہے مستحب کرنا ایسا ۔کیا ہیں

 انگلینڈ ۔ لنڈن فرام ہاشم  : سائل

 الرحیم الرحمن ہللا بسم
 والصواب الَحق ھدایۃَِ اللھم الَوھاب الَمل کِ  ب عَونِ  الجواب

 درود کیونکہ ہے۔ کام مستحب اور  جائز پڑھنا شریف درود پہلے سے اقامت و اذان
 مقید ساتھ کے وقت کسی اسے ہی نہ اور گیا کیا نہیں منع وقت بھی کسی پڑھنا شریف

  پڑھنا وقت اس اور  مکروہ وقت اس اس اور ناجائز پرھنا وقت اس اس کہ ہے گیا کیا
 مقید سے وقت بھی کسی  شریف درود نے تعالی ہللا بلکہ ۔ نہیں کچھ تو ایسا ہے جائز
َِ إ نِ  ہے۔ فرماتا وہ کہ جیسا دی۔ ت زاجا کی پڑھنے وقت ہر بغیر کیے  َوَماَلئ َكتَه ِ َللا 

ینَِ أَیَُّھا یَا الن ب ي ِ  َعلَى ی َصلُّونَِ وا َعلَْیهِ  َصلُّوا آَمن وا ال ذ   کے اس اور ہللا بیشک ۔  تَْسل یًما َوَسل  م 
 درود پر ان والو ایمان اے پر (نبی) والے بتانے غیب اس ہیں بھیجتے درود فرشتے

  ۔ بھیجو سالم خوب اور
 (56االحزاب:)

 کی شریف مسلم کہ جیسا ہے۔ ثابت سے  حدیث تو   پڑھنا شریف درود بعد کے اذان

 محترم والد  کہ ہیں کرتے روایت عاص بن عمرو بن عبدہللا حضرت  کہ ہے میں حدیث

 َسِمْعتُمُُ إِذَا:َيقُولُُ کہ سنا سے ملسو هيلع هللا ىلص کریم نبی نے عنہ لی تعا ہللا رضی عاص بن عمرو

نَُ ، ثُمُ  َيقُولُُ َما ِمثْلَُ فَقُولُوا اْلُمَؤذ ِ ُُ َصل ى َصََلةً، َعلَيُ  َصل ى َمنُْ فَِإن هُُ َصلُّواَعلَي   بَِها َعلَْيهُِ ّللا 

 جو کہو وہی تو سنو کو موذن جب فرمایا نے وسلم وآلہ علیہ ہللا صلی ہللا رسول"َعْشًرا

 بھیجے درود بار ایک پر مجھ شخص جو بھیجو، المس و درود پر مجھ پھر ہے۔ کہتا وہ

  ہے۔ بھیجتا رحمت بار دس پر اس تعالی ہللا بدلے کے اس

 (384الحدیث رقم ۔۔ الموذن قول مثل القول باب المسلم الصحیح)

 درود بعد کے اذان وہ کہ ہے عرض سے بدمذہبوں والے لگانے نعرہ کا بدعت بدعت
 ثابت سے حدیث تو پڑھنا شریف درود بعد کے اذان کیونکہ   کریں لیا پڑھ شریف

 ہے۔اگر کیا مرض آخر تو بعد کے اذان ہی نہ اور پڑھیں پہلے  سے اذان نہ وہ ہے۔لیکن
 یا قرآن دلیل کی پڑھنے شریف درود میں دل ان تو ہیں پڑھتے میں دل ہم کہ کہیں وہ

 کریں۔ پیش سے حدیث



 

 

 ۔ بعد کے اذان ہویا پہلے سے ذانا خواہ ہے جائز پڑھنا وقت ہر شریف درود الغرض 
 ہے بدعت پڑھنا شریف درود طرح اس پہلے سے اذان  کہ جائے کیا اعتراض یہ اگر
 تو  گناہ ہے ہی ثواب میں اجراء کے حسنہ بدعتِ  اور  ہے حسنہ بدعتِ  یہ ہے ٹھیک تو

ن ین کہ جیسا نہیں ؤم  اْلم   نے عنہ تعالیِ  ہللا رضی اعظم فاروقِ  ع مر سی  د نا حضرتِ  امیر 
دہ کی تراویح ھی خود کو اس اور کیا اہت مام کا جماعت باقاع   ا س دیا۔ قرار بھی بدعت اچ 
لہِ  علیہ تعالیِ  ہللا صل ی سرکار کہ ہوا معلوم بھی یہ سے صال کے وسل م وا   کے ظاہری و 
 َحَسنہ بدعتِ  بھی وہ کریں جاری کام نیا اچھا جو بھی الرضوان علیھم کرام صحابہ بعد
د ہے۔اور ہالتاک  سے سب تھی ہوتی نہیں محراب ن ما طاق کیلئے امام میں پہلےمسج 

 علیِ  الش ریف الن َبو ی نیمسجد ِ عنہ تعالیِ  ہللا رضی عبدالعزیز بن عمر سی  د نا حضرت پہلے
ب َہا وۃ ِ صاح  ل   عتِ  بد )ایجاد نئی ا س کی حاصل سعادت کی بنانے محراب میں َوالس الم الص 
 سے ا سی پہچان کی مسجد میں دنیابھر اب کہ ہے حاصل مقبولی ت قَدَر اس کو (َحَسنہ
د طرح ا سی اور  ہے  َمنارے کے کعبے بلکہ ایجادہے۔ بعدکی پرگ نبدومیناربنانابھی مساج 
لہِ  علیہ تعالیِ  ہللا صلی کرام وصحابہ سرکارمدینہ بھی  کے الرضوان وعلیھم وسلم وا 
فَص ل ایمانِ  اور  تھے نہیں میں دَور ْجَمل ایمانِ  و  م  نِ   م   پارے تیس کے پاک اورقرا 

کوع میں ان لگانا بنانا،ا عراب وزِ  ر  م   بھی ن قطے لگانا۔بلکہ عالمات کی اَوقاَف بنانا،ر 
لدیں گئے،خوبصورت لگائے بعدمیں  شکل کتابی کو مباَرکہ اوراحادیثِ  وغیرہ چھاپنا ج 
ح پر اَسناد کی دینا،اس  وغیرہ َموض وع اور ضعیف َحَسن، ، حیحص کی کرنا،ان جر 
ْلمِ  و ف ْقہ ا صولِ  ، ف ْقہ اور  بنانا اَقسام وۃ  کالم ع   با بلکہ اْلوقت رائجِ  سک ہ ہ فطر و اورزک 

یعے جہازکے یاہوائی سفینے بجائے کے وغیرہ کرنااونٹوں ادا سے نوٹوں تصویر  ذَر 
حج  پہلے سے اذان تو ہیں جائز کام سب یہ ۔جب ہیں حسنہ بدعتِ  کام سب یہ   کرنا سفر 
 ہے۔ ناجائز کیونکر شریف درود

ی َوہللا ِ َوَجلِ  اَْعلَم َوَرس ْول ہ ِ اَْعلَمِ  تَعَال  ی َللٰا ِ َصل ی وَِ َعز  ل ہِ  َعلَْیہِ  تَعَال   َوَسل م َوا 
 قادری ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ
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Reciting Durūd Sharīf before the Adhān and Iqāmah 

  ہللا رسول علی والسالم والصلوة ہلل الحمد 
QUESTION:  

What do the scholars of the Dīn and muftīs of the Sacred Law state regarding 

the following issue: Where is reciting Durūd Sharīf before and after the 

Adhān proven from? If it’s not, then why is it recited because people from 

other sects say that it is a bid’ah [innovation] and that adding something to 

Islām is a bid’ah. Some people also recite it before Iqāmah as well. Is it only 

Mustahabb to do this? 

Questioner: Hashim from London, England 

ANSWER: 

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

It is permissible and Mustahabb to recite Durūd Sharīf before the Adhān and 

Iqāmah. This is because reciting Durūd Sharīf has not been prohibited for any time, 

nor has it been specified to a certain time that reciting at this time is impermissible, 

this time is makrūh [disliked], this time is permissible; it’s not like this at all. In fact, 

Allāh Almighty has given permission for Durūd Sharīf to be recited at all times 

without limiting it to a certain time, just as He Almighty states, 

َ  إِن  } وا َعلَْیهِ  َصلُّوا آَمن وا ال ِذینَ  أَیَُّھا یَا الن بِيِ   َعلَى ی َصلُّونَ  َوَماَلئَِكتَه   َللا   {تَْسِلیًما َوَسِل م 

{Indeed Allāh and His angels send blessings upon the Conveyor of the unseen 

(Prophet). O Believers! (You too) send blessings and abundant salutations upon 

him} 

[Sūrah al-Ahzāb, v 56] 

Reciting Durūd Sharīf after the Adhān is actually proven from Hadīth, just as it is 

stated in a Hadīth in Muslim Sharīf that Sayyidunā ‘Abdullāh bin ‘Amr bin ‘Ās 

narrates that his respected father Sayyidunā ‘Amr bin ‘Ās, may Allāh be pleased 

with them, heard from the Noble Prophet ملسو هيلع هللا ىلص that, 

نَُ َسِمْعتُمُُ إِذَا:يَقُولُُ" ، ثُمُ  يَقُولُُ َما ِمثْلَُ فَقُولُوا اْلُمَؤذ ِ ُُ َصل ى َصََلةً، َعلَيُ  َصل ى َمنُْ فَِإن هُُ َصلُّواَعلَي   "َعْشًرا بَِها َعلَْيهُِ ّللا 

“He said, ‘When you hear the Mu'adhdhin, repeat what he says, then send Durūd 
& Salām upon me, for the one who sends Durūd & Salām upon me once, Allāh 
Almighty will bestow ten mercies upon him.’” 

[Sahīh Muslim, Hadīth no 384] 

 



 

 

It is a request to those deviant who chant bid’ah bid’ah that they recite Durūd Sharīf 

after the Adhān, because reciting Durūd Sharīf after the Adhān is established and 

proven from Hadīth. However, they recite it neither before the Adhān nor after, so 

now what is the problem? If they say we recite in our hearts, then they should 

present evidence from the Qur’ān or Hadīth for reciting Durūd Sharīf in the heart. 

In short, it is permissible to recite Durūd Sharīf at any time, be it before the Adhān 

or after. 

If the objection is made that to recite Durūd Sharīf before the Adhān in such a 

manner is bid’ah, then it is correct; this is bid’ah hasanah, and there is reward in 

the carrying out of bid’ah hasanah; actually it is not a sin. Just like Amīr al-Mu’minīn 

Sayyidunā ‘Umar Fārūq A’zham, may Allāh be pleased with him, arranged the 

formal jamā’ah [congregation] of the Tarāwīh salāh, and regarded it as a good 

bid’ah himself. One also comes to know from this that whichever new action the 

Blessed Companions, may Allāh be pleased with them, introduced after the Holy 

Prophet ملسو هيلع هللا ىلص physically left this world, it is also known as a bid’ah hasanah. Before, 

there was no arched Mihrāb in the Masjid; Sayyidunā ‘Abd al-‘Azīz, may Allāh be 

pleased with him, was the first to be bestowed with the honour to make a Mihrāb 

in al-Masjid al-Nabawī al-Sharīf (peace, blessings and salutations be upon its 

master). This new bringing about (bid’ah hasanah) is accepted to such an extent, 

that a Masjid is recognised worldwide from this. Likewise, the bringing about of a 

dome and minaret is also something which came about later. In fact, the minarets 

of the Ka’bah were not present in the blessed era of the Holy Prophet ملسو هيلع هللا ىلص and the 

Blessed Companions, may Allāh be pleased with them. The making of Īmān 

Mufassal, Īmān Mujmal, the Holy Qur’ān being in the form of 30 pārahs, placing 

harakāt on, making rukū’s in it, placing the signs for Quranic punctuation [pauses], 

in fact placing nuqtahs [dots i.e. on the letters in order to differentiate between 

them] were all done so after. Printing them in beautiful volumed sets, etc, 

presenting the Blessed Hadīths in book format, scrutinising their sanad [chain of 

narration], making their types of Sahīh, Hasan, Da’īf, Mawdū’, etc, Fiqh, Usūl al-

Fiqh, ‘Ilm al-Kalām, paying Zakāh & Fitrah with the predominant currency, in fact 

even with notes which have pictures on them, traveling for Hajj via ships and 

planes rather than by camel, etc; all of these actions are bid’ah hasanah. When all 

of these actions are permissible, then how can reciting Durūd Sharīf be 

impermissible? 

                                                                                                                                         وسلم وآلہ علیہ ہللا صلی اعلم ورسولہ اعلم تعالی وہللا

 قادری ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Haider Ali 


