
 اگر کوئی نماز سونے کی وجہ سے رہ گئی تو کیا اسے گناہ ہوگا؟ 
 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

ومفتیاِن شرع مِتین اس مسئلہ کے بارے میں  کیا فرماتے ہیں علمائے دین االستفتاء: 
کہ ہمیں کسی نے یہ بتا یا ہے کہ  اگر کسی کی ریگولر فجر ِمس ہوجائے تو 

اٹھے  اسے فجر پڑھنا جائز ہے اگرچہ کوئی سا بھی ٹائم ہو کیا یہ جیسے ہی وہ 
 صحیح ہے؟اگر  نیند کی وجہ سے فجر چھوٹ گئی تو کیااس کا گنا ہ ہوگا؟

 
 فرام انگلینڈ  زہیرہ:سائل

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

ریگولر فجر کی نماز  قضا کر کے پڑھنا کبیرہ گناہ اورحرام ہے  بال عذِر شرعی

قضا جب یہ اندیشہ ہو کہ صبح کی نماز  بلکہ فقہاء احناف نے یہاں تک فرمایا کہ 

 شرعیہ اُسے رات میں دیر تک جاگنا ممنوع ہے۔ گی تو بال ضرورتِ  ہوجائے

جاتی رہے گی جب یہ اندیشہ ہو کہ صبح کی نماز  جیسا کہ بہار شریعت میں ہے۔

 ۔تو بال ضرورت شرعیہ اُسے رات میں دیر تک جاگنا ممنوع ہے

 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ ( 701ص 4حصہ  1)بہار شریعت ج

اور اس کی جانب  سوتے میں یا بھولے سے نماز قضا ہوگئیاور ہاں اگر کبھی 

پر ضروری  تو اس سے کوئی قصور نہ تھا) یعنی رات دیر تک جاگتا نہ رہا ہو(

البتہ قضا کا  گناہ اس پر نہیں مگر بیدار ہونے اور یاد پڑھے  قضا  ہے کہ اس کی 

جیسا کہ  ۔آنے پر اگر وقت مکروہ نہ ہو تو اُسی وقت پڑھ لے تاخیر مکروہ ہے

َها،َْنامَْْأَوْ َْصََلًة،َْنِسيََْْمنْ " نے ارشاد فرمایا : ملسو هيلع هللا ىلصور نبی کریم حدیث میں آیاا َْعن 

 "َذَكَرَهاْإَِذاُْيَصلَِّيَهاْأَنْ َْفَكفَّاَرُتَها

 (684)الصحیح المسلم کتاب  الصلوۃ باب قضاء الفائتۃ ۔۔۔ رقم 

سوتے میں یا بھولے سے نماز قضا ہوگئی تو اس کی اور بہار شریعت میں ہے کہ 

قضا پڑھنی فرض ہے، البتہ قضا کا  گناہ اس پر نہیں مگر بیدار ہونے اور یاد آنے 

 ۔اگر وقت مکروہ نہ ہو تو اُسی وقت پڑھ لے تاخیر مکروہ ہے پر

اکثر حصہ رات کا جاگنے میں گزرا اور ظن ہے اور آگے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر

 )تو سونے کی اجازت نہیں( کہ اب سو گیا تو وقت میں آنکھ نہ کھلے گی

 

 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ ( 701ص 4حصہ  1)بہار شریعت ج

َوَجلَّ  اَْعلَُم َوَرُسْولُُہ اَْعلَم َوہللاُ َتَعاٰلی ُ َتَعاٰلی َعلَْیِہ َوٰالِٖہ َوَسلَّم وَ  َعزَّ
ٰ

 َصلَّی ہللٰا
 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ
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IS IT A SIN IF SALAH IS MISSED DUE TO SLEEP? 

 رسول ہللاالحمدہلل والصلوۃ والسالم علی 
QUESTION: 

What do the scholars and muftis of the noble Shari’ah say regarding the 

following matter; we have been told that if someone regularly misses the 

Fajr prayer, he/she can pray it soon after waking up, regardless of the time. 

Is this correct? Is it a sin if the Fajr salah was missed due to sleep?  

Questioner: Zuhayrah from England 

ANSWER: 
 

 بسم ہللا الرحمن الرحیم
ھدایَۃ الَحق والصوابالجواب ِبَعوِن الَملِکِ الَوھاب اللھم   

It is haram (prohibited) and a major sin to regularly miss the Fajr prayer and offer 

it later (when its time has passed), without any legally valid excuse. The Hanafi 

jurists have even stated that if someone fears missing the Fajr prayer, it is not 

permissible for him to stay awake until late night without any legally valid need. 

It is stated in Bahar-e Shari’at: “If one fears missing the Fajr prayer, it is 

impermissible for him to stay awake until late night without any legally valid 

need.” [Bahar-e Shari’at, vol. 1, part 4, pg. 701] 

If someone misses salah due to sleep or forgetfulness, and it was not his fault 

(i.e. if he did not stay awake until late night), then it is necessary for him to make 

up for the prayer. However, he is not sinful for the missed prayer. He must pray 

the missed prayer upon waking up or remembering, if it is not a disliked time for 

prayer. Delay in offering the missed prayer is makruh (disliked). 

The Messenger of Allah ملسو هيلع هللا ىلص    stated: 

َها،َْنامَْْأَوْ َْصََلًة،َْنِسيََْْمنْ  َذَكَرَهاْإَِذاُْيَصلَِّيَهاْأَنْ َْفَكفَّاَرُتَهاَْعن   

Translation: “He who forgets the prayer, or he slept (and it was omitted), its 

expiation is (only) that he should observe it when he remembers it.” [Sahih 

Muslim, hadith no. 684] 

It is stated in Bahar-e Shari’at: “It is fard (obligatory) to make up a prayer that 

was missed due to sleep or forgetfulness. However, he is not sinful for the 

missed prayer. He must pray the missed prayer upon waking up or remembering, 

if it is not a disliked time for prayer. Delay in offering the missed prayer is makruh 

(disliked).” 



It is further stated: “If a major part of the night was spent in wakefulness, and he 

suspects that if he sleeps, he will not be able to wake up on time, then it is not 

permitted to sleep.” [Bahar-e Shari’at, vol. 1, part 4, pg. 701]     

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

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri  

Translated by the SeekersPath Team 

 


