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 ابن علی    / عبد الرحمن الزھرانی 

 ’’حیحصت‘‘ںیم دی یئگ ںیہ۔ اور ان یک  گنر خرس روا طخِ خسن ’’االغط‘‘

واحض رےہ ضعب ایطلغں رفض  ںیم۔ گنر زبس روا قیلعتسن

وھچڑےن ای رحام اک اراکتب رکےن یک لیبق ےس ںیہ، اور ضعب 

 یک لیبق ےنیلایطلغں تنس وک رتک رکےن ای رکموہ اک اراکتب رک

 ےس۔

چاند نظر آےن پر بعض لوگ آسمان کی جانب ہاتھ اٹھاےت ہیں۔ یا شور ۔ 1

 ۔اٹھاےت ہیں

 اغالِط عامہ  30اور ۔۔۔ رمضان
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اچدن دےھکی وت اہلل یک ریبکت رکے  ہی ےہ ہک راضمن ای یسک یھب ےنیہم اکتنس 

اللهم أهله علينا باألمن واإليمان والسالمة واإلسالم ربی اور ےہک: 

 )رتذمی( وربك هللا

۔  رمضان کے اعزاز میں، رمضان رشوع ہوےن سے پہلے ایک یا دو دن کا روزہ 2

 رکھنا

ال يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين ےن رفامای: ملسو هيلع هللا ىلص یبن

)رواه ن رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم إال أن يكو

مت ںیم ےس وکیئ  راضمن ےس ےلہپ اکی ای دو دن اک روزہ ہن ‘‘ البخاري(

رےھک، وساےئ وہ صخش وج اےنپ ومعمل ےک تحت ہی روزہ رےنھک واال وہ، اہں 
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 ۔’’وہ ہی روزہ رھک ےل

 ۔رکرکھنا۔  رات سے یا کم از کم طلوِع فجر سے پہلے رفض روزہ کی نیت نہ 3

)أخرجه أبو من لم يبيت النية من الليل فال صيام له ےن رفامای: ملسو هيلع هللا ىلص یبن

سج ےن رات ےس تین ںیہن رکریھک ‘‘ داود والترمذي والنسائي وابن ماجه(

 ۔’’ااکس وکیئ روزہ ںیہن

)جیسے بعض لوگ بول رککہتے  ۔  روزے کی نیت بولنے کی صورت میں رکنا4

 ہیں وبصوم غٍد(

 ےن رفامای: 
ؐ
إنما ایکس وکیئ الص ںیہن، اور ہی دنی ںیم این اکم ےہ۔ آپ
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 األعمال بالنيات

۔  افطار کے وقت بعض لوگ اذان ہوجاےن کے بعد بھی اپنی دعاء جاری 5

 رکھتے ہیں، یہاں تک کہ مؤذن اذان ختم رکلینے کے رقیب ہوتا ےہ۔

ح ےہ۔ وسرج ےک رغوب وہےت یہ ااطفر ںیم تلجع رکان تنس یک رو

رواه  زال الناس بخير ما عجلوا الفطرال يےن رفامای: ملسو هيلع هللا ىلص یفطصم

ولگ ریخ رپ رںیہ ےگ بج کت ہک ااطفر ںیم تلجع رکےت ‘‘ البخاري

 ۔’’رںیہ

: اللہم بعض لوگ افطار کے وقت اس دعاء کو اپنا معمول بناےت ہیں۔  6 

یا کسی اور دعاء کو اس موقع تقبل منی إنک أنت السميع العليم۔ 
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 ۔ئے اپنا معمول بناناکیل

ااطفر ےک وتق ومعمل اُیس داعء وک انبای اجےئ اگ وج اِس ومعق ےئلیک 

 ےس رموی ہی املکت: ملسو هيلع هللا ىلص یبن
ؐ
ذهب الظمأ ےس رموی ےہ۔  ًالثم آپ

رواه أبو داود والدار قطني  العروق وثبت األجر إن شاء هللاوابتلت 

ایپس یئگ، روگں وک رتاوت یلم، اور ‘‘ والبيهقي ، وقال األلباني حديث حسن

 ۔’’ان اشء اہلل ارج اکپ

۔  اکثر لوگ )خاص طور پر گھروں میں روزہ کھولنے والے( مغرب کی نماز 7

باجماعت سے پیچھے رہ جاےت ہیں۔ بعض لوگ تو دسترخوان پر کھانا چن 

 ’!پہلے کهانا پهر نماز‘لیتے ہیں اور پھر حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ 
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امنز ابامجتع وک اپان  ری ہن رکان اچےئہ۔اانت اھب اطفراوبتق وخان وک درتس

كعنيےہ:  رفامِن ایہٰلرفض ےہ:  ےنکھج واولں ےک ‘‘ واركعوا مع الرا

لم يجب من سمع النداء فاک رفامن ےہ: ملسو هيلع هللا ىلص ۔ زین یفطصم’’اسھت وکھج

رواه الترمذي وابن حبان، وقال األلباني: حديث  فال صالة له إال من عذر

سج ےن اذان ینس اور اس رپ کیبل ہن اہک اس یک وکیئ امنز ںیہن ‘‘ صحيح

 ۔’’وساےئ ہی ہک ذعر وہ

بعض لوگ سرحی نہیں رکےت اور رات کے کھاےن پر ہی اکتفا رکےت ۔  8

 ہیں۔

رواه البخاري  تسحروا فإن في السحور بركةےن رفامای: ملسو هيلع هللا ىلص یبن
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۔ ’’رحسی ایک رکو؛ ًانیقی رحسی ےک ادنر اکی ربتک ےہ‘‘ ومسلم والترمذي

 اامم ونوؒی ےتہک ںیہ: رحسی ےک بحتسم وہےن رپ املعء اک اامجع ےہ۔

۔  بعض لوگ اذاِن فجر سے گھنٹہ دو گھنٹہ پہلے ہی سرحی کھا رک فارغ 9

 ہوجاےت ہیں!

ی ہ ہی ےہ ہک اذان رجف وک 
م

 

خ

 

ت

رحسی وک ومرخ رکےک اھکان تنس ےہ۔ سج اک 

 وت رحسی اھکیئ اجےئ۔ ابیق وہ انتج وتقاچپس آوتیں 

 ۔  سرحی میں کھجور کے استعمال کو ترک رکھنا۔10

واه أبو داود وابن ر نعم سحور المؤمن : التمررفامےت ںیہ: ملسو هيلع هللا ىلص یبن
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وجھکر ومنم یک رحسی ےئلیک ایک ‘‘ ، وقال األلباني حديث صحيححبان والبيهقي

 ’’!یہ ایھچ ےہ

میں خوب پیٹ بھر لینا۔ بعض لوگ تو کھا کھا رک ےب ۔  افطار یا سرحی 11

 حال ہوجاےت ہیں۔

ےن ملسو هيلع هللا ىلص املسمن ےک القئ یہی ےہ ہک وھبک رھک رک اھکان اھکےئ۔ یبن

ما مأل آدمي وعاًء شراً من بطنه بحسب ابن آدم أكالت يقمن رفامای:  

ٹیپ ےس دبرت وکیئ ربنت ںیہن ےسج آدیم ‘‘ رواه ابن حبانصلبه .... 

ےمقل ڑبے ںیہ وج اس وک رمک وک دیساھ  اےنتاتیل وہ۔ انب آدم ےئلیک  ابلبل رھب
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 ۔ ’’رںیھک

۔  بعض لوگ اذاِن فجر رشوع ہوجاےن کے بعد بھی کھاےت چلے جاےت ہیں، 12

 یہاں تک کہ بعض تو اذان ختم ہوجاےن کے بعد بھی کھاےت چلے جاےت ہیں۔

ےہ:  ایہٰل رطخے ںیم ہن ڈاےل۔ رفامن وک اچےئہ ہک اانپ دنی اور اانپ روزہآدیم 

 وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم الخيط األبيض من الخيط األسود

 ’’ٹھپ اجےئ اھکؤ ویپ اتوہکیتق رجف یک وپ‘‘

۔  رمضان میں رات کے وقت لیٹ جاگتے رہنا۔ صبح فجر میں سست 13

ہونا، یا فجر کی نماز باجماعت سے پیچھے رہ جانا۔ بعض لوگ تھوڑی بہت 
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 سرحی زہرمار رککے پھر سوجاےت ہیں اور سوج چڑےھ نمازِ فجر پڑھتے ہیں!

راضمن یک راوتں اک ایقم، اور ذرک اور داعء وانماجت رتک رک انھٹیب اکی 

ےب دح ڑبی رحمویم ےہ۔ رحس ےک وتق ابعدت ںیم یتسچ آان اس ابت رپ 

ےسی رصحنم ےہ ہک رات اک اول ہصح آرام رکایل ایگ وہ۔ ضعب الہ ملع ےن ا

صخش ےک قح ںیم رات وک ٹیل اجےتگ رانہ رحام کت اہک ےہ سج یک امنز 

 رجف ابامجتع اس ٹیل اجےنگ ےک ابثع اتمرث وہاجیت وہ۔

۔  بعض روزہ دار جو ویسے گالی گلوچ سے پرہیز بھی رکلیتے ہیں، کسی کے 14

 گالی دینے پر البتہ اُسی لہجے میں جواب دینا رشوع ہوجاےت ہیں۔
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وإذا كان صوم يوم أحدكم فال يرفث وال اک رفامن ےہ: ملسو هيلع هللا ىلص یبن

رواه البخاري ومسلم وابن  ابه أحد فليقل : إني امرؤ صائميصخب فإن س

بج مت ںیم ےس وکیئ روزے ےس ‘‘ ماجه والنسائي وابن ماجه وأحمد و ابن حبان

وہ، اےُس اچےئہ ڑگھجا اور وشررشاہب ہن رکے۔ وکیئ دورسا یھب اُس ےک 

 ۔’’اگیل ولگچ رکے وت ےہک: یئھب ںیم روزے ےس وہںاسھت 

کا روزہ رکھتے ہیں۔ زبان کو لغو،  ۔  بہت سے روزہ دار رصف کھاےن پینے15

جھوٹ اور بہتان سے بچانا ان کے لیے روزہ کا حصہ نہیں! اسی رطح لغو اور 

بیہودہ چیزوں کا سننا اور ٹی وی، کمپیوٹر یا موبائل پر دیکھنا موقوف نہیں 

 ا!ہوت



رہنمائی 194  

 

ر  ب م ت س ا  ت ی  ئ ال و ج  . . . . ظ ا ق ی ا ی  ہ ا م ہ  2س 0 1 2  

روزہ رہ مسق ےک وضفایلت ےس ےنچب اک انم ےہ اور اےنپ وتق وک زایدہ ےس 

من ےن رفامای: ملسو هيلع هللا ىلص زایدہ اہلل یک اید ںیم زگارےن ےس ابعرت ےہ۔ یبن

لم يدع قول الزور والعمل به فليس هلل حاجة في أن يدع طعامه 

سج صخش ےن وقِل ُزور ںیہن وھچڑا اور اس رپ ‘‘ رواه البخاريوشرابه 

لمع رکےن ےس ںیہن راک، وت اہلل وک احتج ںیہن ےہ ہک ااسی صخش سب اانپ 

 ۔’’اھکان انیپ یہ وھچڑ رک رےہ

۔  بہت سے روزہ دار رمضان میں بھی بخیل کے بخیل رہتے ہیں۔ 16

واےن ان سے انفاق رک ’’روزہ‘‘حاجتمندوں کا ہجوم دیکھنے کے باوجود  

 میں ناکام رہتا ےہ۔
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راضمن ںیم رگہ وھکانل اور اٹلان اخص وطر رپ رموغب ےہ۔ اامعل اک دبہل  

راضمن ںیم اخص ملسو هيلع هللا ىلص راضمن ںیم یئک یئک انگ ڑباھ دای اجات ےہ۔  یبن

كان : انب ابعؓس اک وقل ےہوطر رپ دصاقت اور اافنق اک اامتہم رفامےت۔ 

أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

 يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن

اور بس بس ےس ڑبھ رک اافنق رکےن واےل ےھت ملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل‘‘

ےس ڑبھ رک وہ راضمن ںیم اافنق رکےت بج ربجلی ےس الماقت رکےت، 

 وک رہ رات اتلم اور آپ ےک اسھت
ؐ
 ۔’’ رقآن اک دور رکاتاور وج ہک آپ

۔  بعض لوگ کسی کو رمضان میں دن کے وقت مسواک رکتا دیکھیں تو 17
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اس پر نکیر رکےت ہیں۔ اور ان کا خیال ےہ کہ یہ روزہ کے حق میں نقصان دہ 

 ےہ!

اک رفامن ملسو هيلع هللا ىلص وسماک اک تنس وہان اعم ےہ  اور رہ وتق ےئلیک ےہ۔  یبن

 رواه صالة كل عند بالسواك ألمرتهم أمتيلوال أن أشق على ےہ : 

ےھجم اینپ اتم رپ ‘‘ والترمذي داود وأبو ومسلم والبخاري الموطأ في مالك

تقشم رکدےنی اک ڈر ہن وہات وت ںیم ان وک مکح داتی ہک وہ رہ امنز ےک وتق 

 ۔’’وسماک رکںی

۔  ایسے لوگ بھی ہیں جو روزہ سے ہوےن کے باوجود گناہ کی مجالس میں 18
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فلمیں ، سینما، اور گلیوں میں چھیڑچھاڑ اور خواتین کی  رشیک ہوےت ہیں۔

 رطف جھانکنا سب جاری رہتا ےہ!

زہ اضعئ رکےل، اس اک روزہ اامم انب ربج رفامےت ںیہ: وج صخش اانپ رو

،  ااکمن ےہ ہک اس اک اہلل یک رحام رکدہ اایشء ےس روک یہ ہن ےکساس وک 

 ۔’’اجےئ روزہ وبقل یہ ہن وہ اور اس ےک ہنم رپ دے امرا

۔  بعض لوگ رمضان میں تراویح باجماعت کا اہتمام نہیں رکےت، 19

 رمضان میں بھی اپنے روزمرہ معموالت اُسی رطح جاری رکھتے ہیں۔

راضمن یک راوتں اک رتہبنی رصمف امنز ںیم رقآن یک وطلی وطلی 
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 واحتسابا إيمانا رمضان قام منےن رفامای: ملسو هيلع هللا ىلص رقاءت رکان ےہ۔ یبن

 داود وأبو ومسلم والبخاري الموطأ في مالك رواه ذنبه من تقدم ما له غفر

وج صخش اامین اور ااستحب ےک اسھت راضمن وکایقم ‘‘ والنسائي والترمذي

 ۔’’رکے، اس ےک بس زگرے انگ ہ اعمف رکدےی اجےت ںیہ

۔  بعض لوگ امام کے نماز ختم رکےن سے پہلے تراویح ختم رککے نکل 20

تر کے وقت لوگ امام کو نماز پڑھاتا چھوڑ رک نکل جاےت ہیں )خاص طور پر و

 جاےت ہیں(

 ہی ےہ ہک ارگ آدیم اامم ےک اسھت اُس وتق کت امنز ڑپاتھ رےہ تنس

بج کت اامم امنز ڑپاھ راہ ےہ وت اس ےئلیک وپری رات اک ایقم ھکل دای اجات 
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 الترمذي رواه ليلة قيام له ُكتب ينصرف حتى إمامه مع قام منےہ: 

وج صخش اےنپ اامم ےک اسھت ُاس وتق کت  ایقم ‘‘ حبان وابن خزيمة وابن

رکے بج کت اامم امنز متخ ہن رکےل، ُاس ےئلیک )وپری( رات اک ایقم ھکل 

 ۔’’دای اجات ےہ

۔  بعض عورتیں تراویح کیلئے مساجد میں زیب وآرائش اور پرفیوم لگا 21

 رک جاتی  ہیں۔

 العشاء معنا تشهد فال بخوراً  أصابت امرأة أيماےن رفامای: ملسو هيلع هللا ىلص یبن 

وج وعرت وخوبش ‘‘ والبيهقي وأحمد والنسائي داود وأبو مسلم رواه اآلخرة
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 ۔’’اگلےئ وہ امہرے اسھت اشعء یک امنز ڑپےنھ ہن آےئ

ں۔ نماز تے ہید پور رکےن کی فرک میں رہرکعتوں کی تعدا ۔  بہت سے ائمہ22

، اور نہ دعاء اور نہ خشوع۔ نہ رکوع پورا اور نہ سجود۔ میں طمانیت مفقود

 اس کا نام قیامِ رمضان!

 قالوا صالته، من يسرق الذي سرقة الناس أسوأےن رفامای: ملسو هيلع هللا ىلص یبن

 سجودها وال ركوعها يتم ال: قال ؟ يسرقها كيف هللا رسول يا: 

وچروں ںیم بس ےس ربا  وہ  آدیم ےہ  وج اینپ امنز یک وچری رکے۔ ‘‘

احصہب ےن رعض یک: ای روسل اہلل وہ ےسیک امنز یک وچری رکات ےہ؟ رفامای: 

 ۔’’اس اک روکع اور وجسد وپرا ںیہن رکات
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 ۔  بعض ائمہ قنوت کو بہت زیادہ طویل رکدیتے ہیں۔23

انھک اچےئہ۔ زین تنس ںیم وارد امنز اور ونقت ںیم ااصتقد )ایمہن روی( ر

 صلى إذاےن رفامای: ملسو هيلع هللا ىلص وہےن وایل داعؤں رپ اافتک رکان اچےئہ۔ یبن

 رواه والكبير والسقيم الضعيف فيهم فإن فليخفف للناس أحدكم

 حبان وابن وأحمد داود وأبو ومسلم البخاري

بج مت ںیم ےس وکیئ امنز ڑپاھےئ وت اےُس اچےئہ ہک یکلہ ڑپاھےئ، ‘‘

ان ںیم زمکور یھب وہےت ںیہ اور امیبر یھب اور ڑبی رمع ےک ولگ ویکہکن 

 ۔’’یھب

۔  بعض ائمہ دعاےئ قنوت میں نہایت تکلف رکےت ہیں۔ بڑی بڑی 24
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 مسجع عبارتیں لے رک آےت ہیں، اور خوب تصنع سے کام لیتے ہیں۔

 رتہب ےہ۔دیگ ےک اسھت ونسمن داعؤں رپ اافتکء رکان اس

 میں آواز بہت اونچی رکلیتے ہیں۔۔  بعض لوگ دعاےئ قنوت 25

ادعوا ربكم داعء ںیم آواز دیمیھ رانھک اچےئہ۔ اہلل اعتٰیل اک رفامن ےہ: 

اکپرو اےنپ رب وک ڑگڑگا رک ‘‘ تضرعاً وخفية إنه ال يحب المعتدين

 ۔’’اور ےکپچ۔ ےب کش وہ اجتوز رکےن واولں وک دنسپ ںیہن رفامات

امام کے پیچھے ہوں تو اس کی دعاء ۔ بعض لوگ دعاےئ قنوت کے دوران، یا 26

 پر آمین کہنے کے دوران مسلسل آسمان کی رطف دیکھتے ہیں۔
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 في السماء إلى أبصارهم يرفعون أقوام بال مادحثی ںیم آات ےہ: 

 لتخطفن أو ذلك عن لينتهين: قال حتى ذلك في قوله فاشتد صالتهم

ولوگں وک ایک ھچک ‘‘ صحيح حديث األلباني وقال النسائي، رواه أبصارهم

۔ ’’وہایگ ےہ ہک امنز ںیم اینپ اگنوہں وک آامسن یک رطف ااھٹےت ںیہ

ہی اس ےس ابز ‘‘ےن اس رپ اس دح کت دشدی ابت رفامیئ ہک: ملسو هيلع هللا ىلص یبن

 ۔’’آاجںیئ ورہن ان یک اگنںیہ اکچ یل اجںیئ

۔  بعض نمازی دعاےئ قنوت کے اختتام پر دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر 27

 پھیرےت ہیں
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داعء ےس رفاتغ ےک ‘‘تنس ےس اثتب ںیہن۔ اامم یقہیبؒ ےتہک ںیہ: ہی زیچ 

وتق رہچے رپ اہھت ریھپان ریمے زندکی فلس ےک یسک اکی صخش ےس 

 ۔’’یھب اثتب ںیہن

ونٹ: داعء ےک دعب ہنم رپ اہھت ریھپےن وک الخِف تنس ےنہک ےک قلعتم ہی 

فنصم یک راےئ ےہ وج درالص انحہلب ےک املعء یک اکی امجتع یک راےئ 

ےہ۔ درگی یہقف رگوہ اس یک ااجزت دےتی وہں وت اس رپ لمع ںیم وکیئ 

 اضمہقئ ںیہن )رتممج(۔

 

کا  ’’رکیم‘‘کے بعد  ’’عفو‘‘۔  بعض نمازی لیلۃ القدر کی دعاء میں  لفظ 28

 اضافہ رکےت ہیں۔
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للہم إنک عفٌو تحب العفَو ا‘‘داعء ےک اافلظ تنس ےس یہی ےتلم ںیہ 

 ۔ اس ںیم یسک ظفل اک )لقتسم( ااضہف درتس ںیہن۔’’فاعف عنی

 ۔  اعتکاف ضائع رکلینا۔ اس کو اہمیت نہ دینا۔29

ااکتعف راضمن ےک آرخی رشعے ںیم ایک اجےن واال اکی رتہبنی لمع 

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول كانےہ۔ اس یک ینتج افحتظ وہےکس رکین اچےئہ۔ 

 وقال داود وأبو ومسلم البخاري رواه رمضان من األواخر العشر يعتكف

راضمن یک آرخی د س راںیت ملسو هيلع هللا ىلص روسل اہلل‘‘ صحيح يثدح: األلباني

 ۔’’ااکتعف ایک رکےت ےھت
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 ۔  فرطانہ کو اس کے وقت سے مورخ رک بیٹھنا30

دصۃق ارطفل دیع ےک روز امنز ےس ےلہپ ےلہپ اکنل دانی رضوری ےہ۔ اس 

 ےلہپ یھب ادا ایک اجاتکس ےہ۔ےس اکی ای دو دن 


