
 موزوں پر مسح کی مدت سونے سے شروع ہوگی یا اٹھنے سے

 والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا الحمدہلل

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

ہ اگر کوئی وضو کر کے موزے پہن کر سویا تو اس کی مدِت مسح سونے سے ک

 شروع ہوگی یا اٹھنےسے ۔

 انگلینڈعثمان  فرام :سائل

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب بَِعوِن الَملِِک الَوھاب اللھم ھدایۃَ الَحق والصواب

کا  مسح کی  مدت اس وقت سے جب وضو ٹوٹتا ہےموزہ پہننے کے بعد پہلی مرتبہ 

موزہ پہنا اور ظہر کے وقت پہلی بار  وضو کر  ہے مثالً صبح کے وقتہوتا شمار 

کیونکہ اس کا وضو گذشتہ حدث ہوا تو مقیم دوسرے دن کی ظہر تک مسح کرے

 ظہر کے وقت ٹوٹا تھا۔

غافل ہوکر لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹتا ہے لہذا جب وہ غافل ہوکر لیٹ کر سویا  

 تو اسی وقت سے موزوں پر مسح کی مدت شروع ہوگی نہ کہ اٹھنے سے۔
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم

 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLEEPING WHEN WEARING LEATHER SOCKS 

Question: 

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

regarding the following issue: if a person performed wudu (minor ablution), 

wore leather socks and then slept, will the period of wiping on the socks 

start from the time of sleeping or from the time of waking up? 

Questioner: Uthman from UK 

Answer: 

 بسم ہللا الرحمن الرحیم
 الجواب ِبَعوِن الَملِکِ الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

 

The period of masah (wiping over the socks) starts when wudu breaks for the 

first time after wearing leather socks. For example, if a person did wudu after Fajr 

and wore leather socks, and the wudu broke – for the first time – during Zuhr, 

then a muqim (resident) can perform masah until the Zuhr of the next day, as his 

wudu broke during Zuhr of that day. 

Sleeping whilst lying down heedlessly breaks the wudu. Thus, the period of 

masah began when the person slept whilst lying down heedlessly, and not after 

he woke up. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم
 کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadiri 

Translated by the SeekersPath Team 

 


