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 پرھناکیسا؟ تہجد بعد کے تراویح 
ِٰ ٰلوۃُِ اَْلَحْمدُِّٰلل  للاِٰ َرُسولِٰ َعٰلی َوالسَََّلمُِ َوالصَّ

 میں   بارے کے مسئلہ اس متٰین شرع مفتیانِٰ و دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء
 بعد کے پڑھنے تراویح میں کیا تو سوجاؤں اچانک بعد کے پڑھنے عشاء میں اگر  کہ
 ہوں؟ سکتی پڑھ تہجد

 (انڈیا) وہیبہ:سائلہ
    ﷽ 

َوابالنُّْوَروَِ ٰلیَِ اْجَعلِْ  اَلللُھمَِّ الَوھَّاب الَمٰلکِٰ ٰبعَونِٰ اَْلَجَوابُِ  الصَّ
 تہجدکے کیونکہ  ہیں سکتی پڑھ تہجد بعد کے تراویح آپ میں صورت اس ہاں جی  
 ابن عَلمہ  میں ردالمحتار جیساکہ ۔ ہے ضروری سونا بعد کے نماز کی عشاء لیے
 : ہیں فرماتے شامی عابدین

دُ  إنََّما" ََلةَُ ي َصل ِّي اْلَمْرءُ  التََّهجُّ  بعد کے سونے آدمی کہ ہے یہ تہجد محض"َرْقَدةُ  بَْعدَُ الصَّ
 ۔ نمازپڑھے
رُ  أَق ولُ " : ہیں فرماتے شامی عَلمہ آگے اور يثَُ أَنَُّ الظَّاهِّ ُِّ َحدِّ لَُ الطَّبََرانِّي   لَِّكْونُِّ بََيانُ  اْْلَوَّ
َشاءُِّ َصََلةُِّ بَْعدَُ َوْقتِّهُِّ  کا بات اس اول حدیث کی طبرانی کہ ہے ظاہر یہ ہوں کہتا میں"اْلعِّ
 ہے۔ ہوتا بعد کے عشاء نماز وقت کا تہجد کہ ہے بیان

 (24ص ، 2ج اللیل، صَلۃ في مطلب النوافل، و الوتر باب الصَلۃ، کتاب ،''ردالمحتار'')
 رات بعد کے عشا کہ ہے تہجد قسم ایک کی اللیل صَلۃ اسی: ہے میں شریعت بہار اور
 نہیں۔ ہجدت وہ پڑھیں کچھ جو قبل سے سونے پڑھیں، نوافل اور اُٹھیں کر سو میں

 ( المدینہ مکتبۃ 677  ص 4 حصہ 1ج بہارشریعت)
َوَجلَِّ اَْعلَم َوَرُسْولُہُِ اَْعلَمُِ تَعَاٰلی َوللاُِ ُِ َصلَّی وَِ َعزَّ  َوَسلَّم َوٰاٰلہِ  َعلَْیہِٰ تَعَاٰلی ّللال

 قادری          ضياء    قاسم محمد   الحسن ابو            کتبہ
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How is to pray Tahajjud after Tarāwīh? 

  ہللا رسول علی والسالم والصلوۃ الحمدہلل 
QUESTION:  

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

the following issue: If I unexpectedly went to sleep after praying ‘Ishā, can I 

pray Tahajjud after Tarāwīh? 

Questioner: Waheebah from India 

ANSWER: 

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

Yes. In this case, you may pray Tahajjud after Tarāwīh because one needs to 

sleep after ‘Ishā for Tahajjud. Just as ‘Allāmah Ibn ‘Ābidīn Shāmī states in Radd 

al-Muhtār, 

د   إنََّما" اَلۃَ  ی َصل ِي ْرء  اْلمَ  التََّھجُّ  "َرْقَدۃ   بَْعدَ  الصَّ

“Tahajjud is only the praying of salāh after sleeping.” 

‘Allāmah Shāmī further states, 

ِ  َحِدیثَ  أَنَّ  الظَّاِھر   أَق ول  " لَ  الطَّبََرانِي   "اْلِعَشاءِ  َصاَلۃِ  بَْعدَ  َوْقتِهِ  ِلَكْونِ  بَیَان   اْْلَوَّ

“I say that it is clear that the starting of the Hadīth of Tabarānī is that the time of 

Tahajjud is after ‘Ishā salāh.” 

[Radd al-Muhtār, vol 2, pg 24] 

Moreover, it is stated in Bahār-e-Sharī’at that one type of the same Salāh al-Layl 

is Tahajjud. The method of performing Tahajjud salāh is to sleep at night, then 

awaken (at night) and perform (these) nafls; whatever is performed before sleep is 

not regarded as Tahajjud. 

[Bahār-e-Sharī’at, vol 1, part 4, pg 677] 

                                                                                                                                         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 


