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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 جشن عيد ميالد اج جي بدخت كو اچھا سمجھنے والے اك رد
  :سوال

معلوم    متعلق  كے  موضوع  ذيل  مہربا درج  كريںبرائے  مہيا  عيد : ات 
عليہ وسلم كے  اهللا  مںي بٹے  ےبارميالد اج صىل  دو گروہوں  لوگ  مںي 

ہںي كيونكہ، ہوئے  ہے  بدعت  يہ  كہتا ہے كہ  تو  ايک گروہ  سے  مںي   نہ ان 
نہ تو اور  گىئ  منا  مںي  دور  عليہ وسلم كے  اهللا  كريم صىل  ن  ہى  يہ 

نہ اور  مںي  دور  كے  مںي صحابہ  دور  كے  تابعني  رد  .  اساك  دورساگروہ  اور 
كہ  ہے  كہتا  ہںي :كرتے ہوئے  كرتے  بھى  كچھ  ہم جو  كہ  كہے  بھى  تمہںي جو 

مںي يا  دور  كے  صحابہ  پھر  مںي يا  دور  كے  وسلم  عليہ  اهللا  كريم صىل  ن  وہ 
ہے  گيا  دورمںي پايا  كے  جرح ،تابعني  اور  رجال  علم  پاس  ہمارے  مثال 

ان انكا  اور  ہںي  ي  ا اشياء  ناىم  كرتا وتعديل  نہںي  شخص  بھى كوي  كار 
اصل  اور  اجياد كردہ ہو  نىئ  بدعت  وہ  كہ  ہے  يہ  اصل  انكار مںي  حاالنكہ 

ہو خمالف  عيداورجشن- ىك  كہاں   اصل  ىك  عليہ وسلم  اهللا  اج صىل  ميالد   
ہ ہوي  خمالفت  جسىك  كے ، ےٍہے  اس موضوع  اختالفات  سارے  اوربہت 

ب ل  اسكود وہ  طرح  ا  ہںي؟  اهللا اردگرد گھومتے  كثريرمحہ  ابن  ہںي كہ  ناتے 
ہے  كہا  صحيح  كو  منانے  اج  ميالد  جشن  سلسلے مںي ،نے  اس  آپ  اسلئے 

واضح كريں؟ حكم  ساتھ  كے  دالئل          رشىع 

هللا   : احلمد 

  : اول
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عليہ وسلم  اهللا  كريم صىل  ن  اك  كرام  علماء  كہ  يہ ہے  بات تو  سب سے پہىل 

جاتا پايا  اختالف  مںي  پيدائش  تاريخ  ہںي ىك  اقوال  ايك  كىئ  مںي  اس   ہے 

ہںينج كرتے  پيش  مںي  ذيل  ہم    : ہںي 

عليہ وسلم اهللا  صىل  كريم  كہ ن  ہے  رائے  ىك  اهللا  رمحہ  الرب  ابن عبد   چنانہ 

تھے پيدا ہوئے  كو  االول  ربيع  دو    . سوموار كے دن 

ہے ديا  قرار  راجح  كو  االول  ربيع  آٹھ  نے  اهللا  رمحہ  حزم  ابن    . اور 

ہے  ايك قول  ابو جعفر : كہاور  كہ  جيسا  پيدا ہوئے،  كو  االول  ربيع  دس 

قول ہے اك    . اكاقر 

كہ ہے  ايك قول  ربيع : اور  بارہ  پيدائش  ىك  وسلم  عليہ  اهللا  كريم صىل  ن 

اك قول ہے اسحاق  ابن  كہ  جيسا  ہوي،  كو    . االول 

كہ ايك قول ہے  رمضان : اور  پيدائش  ىك  وسلم  عليہ  اهللا  ن كريم صىل 

مںي ہ نقل كيا ہےاملبارك  سے  ار  بك زبري  نے  الرب  عبد  ابن  جيسا كہ    . ّوي، 

ۃ(: ديكھںي بو ا aرۃ كثري بنال ا   )٢٠٠ -  ١٩٩ .(   
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صىل  كريم  ن  كہ  ہے  ہى اكىف  اختالف  يہى  اك  علماء  ے  كے  علم  ہمارے 

ن  تو  كرام  علماء  سلف  كے  امت  اس  حمبت كرنے والے  وسلم سے  عليہ  اهللا 

وس عليہ  اهللا  صىل  سكے، كريم  نہ كر  فيصلہ  اك قطىع  دن  پيدائش كے  ىك  لم 

كىئ  اور پھر  مناتے،  عليہ وسلم  اهللا  صىل  اج  ميالد  جشن  وہ  چہ جائيكہ 

ح كہ فاطميوں  تھے،  مناتے  نہںي  يہ جشن  مسلمان  كن  گىئ  بيت  صدياں 

ىك اجياد  ىك  اس جشن    . نے 

ہںي كہتے  اهللا  رمحہ  بل حمفوظ    : شيخ 

فا"  جشن  يہ  پہلے  سے  قاہرسب  مںي  ہجرى  چوتھى صدى  نے  خلفاء   ہطىم 

صىل  اج  ميالد  مںي  جس  ىك  اجياد  بدعت  ىك  ميالد  نے  انہوں  اور  منايا،  مںي 

اور فاطم ميالد،  ىك  عنہ  تعاىل  اهللا  ر  بل  اور  وسلم،  عليہ  ر ةاهللا  الزہراء   

اور   ، اهللا تعاىل عنہما ر  حسني  و  حسن  اور  ىك ميالد،  عنہا  اهللا تعاىل 

طرح خليفہ  ا  يہ ميالديں  اور  ىك،  اجياد  بدعت  ىك  منانے  ميالد،  ىك  حارض 

كيا انہںي باطل  نے  افضل  لشكر  امري  كہ  ح  رہںي  جا    . منا 



 5

دور  اهللا كے  باحاكم  آمر  خليفہ  مںي  بعد  پھر  ہجرى مںي اور  چوبيس  پانچ سو 

تھے چكے  ہى  بھول  اسے  لوگ تقريبا  حاالنكہ  گيا  كيا  رشوع  دوبارہ    . مںي 

عليہ اور اهللا  صىل  اج  ميالد  مںي  شہر  اربل  نے  شخص جس  پہال  سے   سب 

ہجرى  ساتويں صدى  نے  تھا جس  مظفر  ملك  ابو سعيد  وہ  ىك  اجياد  ىك  وسلم 

اندر  كے  اربل  اج مںي  ميالد  چل جشن  تك  آج  پھر يہ بدعت  اور   ، منا

وہ  ہر  اور  ہے،  دى  دے  اور بھى وسعت  اس مںي  تو  نے  بلكہ لوگوں  ہے،  رہى 

كے چ انس  و  جن  اور  تھى،  خواہش  ىك  ان  جو  ہے  ىل  كر  اجياد  مںي  اس  زي 

انہوں جو كہا  اور  لايا  طرف  جس  انہںي  نے  نےشياطني  مںي   اس ميالد   وہى 

ا  كر    انتہى " اجياد 

االبتداع " ديكھںي مضار  يف     ) ٢٥١ص " ( اإلبداع 

  : دوم  

ہے  ہوا  يہ قول بيان  اك  قائلني  اج كے  ميالد  مںي    : كہسوال 



 6

عليہ  اهللا  صىل  كريم  ن  اك  اس  ہںي  كرتے  بھى  ہم جو  كہ  كہے  تمہںي  جو 

رضورى ہے  جانا  پايا  مںي  تابعني  يا  صحابہ  عہد  يا    " وسلم 

والے  كرنے  بات  ي  ا كہ  ہے  كرىت  داللت  پر  اس  يہ بات  ىك  شخص  اس 

رسول  ہمںي  سے  نہںي جس بدعت  علم  ہى  اك  معىن  كے  بدعت  كو تو  شخص 

ع اهللا  صىل  دے كريم  حكم  مںي  احاديث  سارى  بنے اك بہت  نے  وسلم  ليہ 

كے  اشياء  ان  تو  وہ  كيا ہے  ذكر  اور ضابطہ  قاعدہ  نے جو  قائل  اس  ہے؛  ركھا 

اطاعت و  يعىن  ہںي  ىك جا  ے  كے  كرنے  حاصل  اك قرب  اهللا  ے ہے جو 

يہى ضابطہ ہو ا مںي    . عبادت 

حاص اك قرب  اهللا  ساتھ  عبادت كے  ي  ا بھى  ك  ے  نہںي اس  جائز  كرنا  ل 

اور يہ  ىك،  نہںي  نے مرشوع  وسلم  اهللا عليہ  صىل  رسول كريم  ے  ہمارے  جو 

ا  ہے  منع كيا  سے  بدخت  ہمںي  نے جو  وسلم  عليہ  اهللا  كريم صىل  ن  چزي 

ہںي كہ كہتے  اسے  بدعت  اور  ہے،  مستمد  اور  مستنبط  چزي : سے  ي  ا ك 

ج ىك  كوشش  ىك  كرنے  اك قرب حاصل  اهللا  ساتھ  ے كے  ہمارے  اس نے  ائے جو 

تھے كرتے  تعاىل عنہ كہا  اهللا  ر  حذيفہ  ے  ا  ىك،  نہںي    : مرشوع 
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صحابہ"  كے  وسلم  عليہ  اهللا  كريم صىل  رسول  وہ عبادت جو  ىك  ہر  نہںي  نے 

كرو  مت  اسے  بھى     " تم 

نے فرمايا مالک  امام  مثل  كے  ا  تھى :"اور  نہ  دين  اسوقت  چزي  بھى ،جو  آج 

ہوى نہ    "  دين 

نہ : يعىن اور   ، تھا دين نہںي  مںي  دور  وسلم كے  اهللا عليہ  صىل  كريم  جو رسول 

دين  بھى وہ  بعد  كے  اس  تو  جاتا تھا  اك قرب حاصل كيا  اهللا  ساتھ  كے  اس  ہى 

سكتا  بن    " نہںي 

نے  اس  ىك ہے،  علم  كے  و تعديل  وہ جرح  ہے  ىك  بيان  مثال  نے جو  سائل  پھر 

غري مذموم ہے، جو  بدعت  كہ يہ  كرتے ہوئے كہا ہے  اقسام  ىك  لوگ بدعت 

بدعت  يہ  كہ  قول ہے  يہى  اك  ان  ہںي  كہتے  سئيہ  بدعت  اور  حسنہ  بدعت 

اسے  بڑھ كر  زيادہ آگے  بھى  اس سے  تو  كرنے والے  تقسيم  بلكہ  حسنہ ہے، 

كرتے  قسمںي  پانچ  ىك  تكليفيہ  احاكم  ہوئے  كرتے  قسموں مںي تقسيم  پانچ 

  : ہںي
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مكروہ اور  حرام  مباح،  مستحب،  اهللا وجوب،  رمحہ  السالم  عبد  عزبن  نے   يہ  

ہے ىك  متابعت  ىك  ان  بھى  نے  القراىف  شاگرد  كے  ان  اور  كيا ہے  ذكر    . تقسيم 

كرتے ہوئے  اك رد  ہونے  را  پر  اس تقسيم  اك  قراىف  اهللا  رمحہ  اور شاط 

ہںي   : كہتے 

ل "  د رشىع  كوي  ىك  جس  ہے  اجياد  اور  اخرتاع  جانب سے  اپىن  تقسيم  يہ 

بلكہ ہے نہںي،  يہى  حقيقت  ىك  كيونكہ بدعت  ہے؛  نفس متدافع  اك  اس  يہ   

مںي،  قواعد  نہ ہى  اور  مںي  نصوص  نہ تو  ہو  نہ  ل  د رشىع  كوي  ىك  اس  كہ 

وغريہ  مباح  يا  مندوب  وجوب يا  جو  ل ہوىت  رشىع د ي  ا كوي  اگر  كيونكہ 

عموىم  ان  سارے  اور عمل  ہى نہ،  كوي بدعت ہوىت  پھرى  تو  كرىت  داللت  پر 

گيا اعما ديا  اختيار  پھر جن اك  يا  گيا ہے  ديا  حكم  اك  جن  شامل ہوتے  مںي  ل 

وجوب  كے  اشياء  ان  كہ  يہ  اور  كرنے  شمار  بدعت  كو  اشياء  ان  چنانہ  ہے، 

دو مناىف اشياء  مجع كرنا  كرنے كو  پر دالئل داللت  مباح ہونے  يا  يا مندوب 

سكتا ہو  نہںي  يہ  اور    . مںي مجع كرنا ہے 
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حرام  اور  مكروہ  ہے، رہا  مسلم  ہونا  وجہ سے بدعت  ايك  اك  ان  مسئلہ تو  اك 

كراہت پر  يا  منع  كے  چزي  ك  كيونكہ جب  نہںي،  دورسى وجہ سے  اور 

نہںي ہوتا،  ثابت  اك بدعت ہونا  اس  پھر  تو  ہو  كرىت  داللت  ل  د كوي 

اور  اور چورى  مثال قتل  ہو  و نافرما  چزي معصيت  وہ  ممكن ہے  كيونكہ 

چنان وغريہ،  نہںي رشاب نو  تصور  اك  بدعت  بھى  مںي كبھى  تقسيم  اس  ہ 

بيان  مںي  باب  اس كے  طرح  حتريم جس  اور  كہ كراہت  يہ  اال  سكتا،  كيا جا 

  . ہوا ہے

نے قراىف  وہ  اور  كيا ہے  اتفاق ذكر  اصحاب سے جو  پر  انكار  كے  بدعت 

اختالف  اك  اس  اور  نہںي،  صحيح  وہ  ىك ہے  تقسيم  نے جو  اس  اور  صحيح ہے، 

ہو متصادم  كے باوجود سے  ىك معرفت  چزي  واىل  كرنے  ختم  كو  امجاع  اور  نے 

اس تقسيم  نے  اس  كہ  ہے  لگتا  ہے،  چزي  تعجب واىل  بہت  كرنا  ذكر  اتفاق 

ىك  مںي اتباع  و  ىك تقليد  السالم  عبد  ابن  استاد  اپنے  كيے  فكر  و  غور  بغري 

  . ہے
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ہے  كيا  اك عذر بيان  اهللا  رمحہ  السالم  ابن عبد  مںي  تقسيم  اس  نے  انہوں  پھر 

اسے  " ہمرسل مصالح " اور  ہںي  كہتے  پھر  ہے،  بدعت  يہ  كہ  ہے  ديا  نام    : اك 

كيونكہ "  نہںي  عذر  كوي  اك  قراىف  كرنے مںي  نقل  كو  تقسيم  اس  كن 

ذكر كي كو  تقسيم  اس  عالوہ  كے  مراد  ىك  استاد  اپنے  نے  اور نہ انہوں  ہے،  ا 

سب  تقسيم مںي  اس  نے  انہوں  كيونكہ  ہے،  كيا  بيان  پر  مراد  ىك  ہى لوگوں 

ہوا  خمالف  كے  امجاع  طرح يہ  اس  تو  ہے،  ىك  خمالفت    انتہى " ىك 

   ). ١٥٣ -  ١٥٢( االعتصام : ديكھںي

كريں  رضور  اك مطالعہ  موضوع  اس  كتاب سے  آپ  كہ  ہںي  كرتے  نصيحت  ہم 

يہ  سے  اعتبار  كے  رد  انہوں نے كيونكہ  اس مںي  ہے  اچھا  اور  بہت ہى بہرت 

ہے ىك  حبث  مند    . فائدہ 

بنعز كرتے   بيان  ىك مثال  ىك تقسيم  واجبہ  بدعت  نے  اهللا  رمحہ  السالم  عبد   

ہے كہا    : ہوئے 

ہںي"  مثالںي  ايك  كىئ  ىك  واجبہ    : بدعت 
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مثال   : پہىل 

مش مںي  آئے  اك فہم  الكم  ىك  اهللا  رسول  اور  اهللا  الكم  سے  حنو جس  غول علم 

اور  ہے،  واجب  حفاظت  ىك  رشيعت  كيونكہ  ہے؛  واجب  يہ  اور سيكھنا  ہونا 

جس  اور جو واجب   ، سك ہو  نہںي  بغري  كو جانے  علم  اس  حفاظت  ىك  اس 

ہے ہوىت  واجب  بھى  وہ چزي  ہو  پورا نہ    . كے بغري 

  : دورسى مثال

اور  الفاظ  سے غريب  وسلم مںي  عليہ  اهللا  رسول صىل  سنت  اور  اهللا  كتاب 

ىك كرنالغت  حفاظت    .  

مثال   : تيرسى 

ىك تدوين فقہ    . اصول 

مثال   : چوتھى 

اور  سكے،  تمزي ہو  مںي  غلط  اور  صحيح  كہ  تا  كرنا  الكم  مںي  و تعديل  جرح 

سے  قدر متعني  حفاظت  ىك  رشيعت  كہ  ہںي  كرتے  داللت  اس پر  قواعد  رشىع 
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ساتھ ہو  كے  ا  حفاظت  ىك  رشيعت  اور  ہے،  كفايہ  فرض  حفاظت  ىك  زيادہ 

ہے سك ذكر كيا  نے  ہم  اك  ہے جس    . انتہى"  

االنام : ديكھںي مصالح  ىف  االحاكم     ). ١٧٣ / ٢( قواعد 

ہںي كہتے  ہوئے  كرتے  رد  اك  اس  بھى  اهللا  رمحہ    : اور شاط 

عز"  السالم اور  ہےبن عبد  كہا  كچھ  جو  اوپر : نے  ہے جو  وہى  الكم  پر  اس 

كے ا  مثالںي  ىك  واجب  مںي سے  اس  ہے،  چىك  ہںي كہ بيان ہو  سے  حساب   

ـ  ہے  واجب  بھى  چزي  وہ  تو  ہو  ہوتا  نہ  پورا  واجب  كے بغري  جس  واجب  جو 

وہ  كہ  جائيى  لا  نہںي  رشط  يہ  مںي  اس  چنانہ  ـ  ہے  كہا  نے  اس  جيسا 

رشيعت مںي  اصل  اك  اس  كر  خاص  يہ كہ  ہى  نہ  اور  ہو،  پا گىئ  سلف مںي 

يہ  كيونكہ  ہو؛  مصالحموجود  ش تو  مںي  باب  كے  نہ كہ مرسلہ  ہے  امل 

  . انتہى" بدعت مںي 

   ). ١٥٨ -  ١٥٧( االعتصام : ديكھںي

كہ ہوا  يہ  حاصل  اك  رد  اس    : اور 
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صحيح  كرنا  موصوف  سے  وصف  كے  رشعيہ مذمومہ  بدعت  كو  علوم  ان 

اور  نصوص  رشىع  عموىم  واىل  حفاظت  ىك  سنت نبويہ  اور  دين  كيونكہ  نہںي، 

جن  اور  ہے  مل  ىك گواہى  ان  سے  قواعد  رشىع رشىع  اور  نصوص  رشىع  مںي 

سنت ( علوم  و  بيان ہوا ) كتاب  اك  پہچانے  مںي  شلك  صحيح  تك  لوگوں  كو 

مل ہے ل  د بھى  سے  اس    . ہے 

ہے كہ ممكن  كہنا  بھى  شمار كيا : اور يہ  بدعت  پر  كو لغوى طور  علوم  ان 

مذموم  سارى  بدعت  رشىع  اور  بدعت،  پر  طور  رشىع  كہ  نا  ہے،  سكتا  جا 

كن لغ ہںي،  مذمومہى  كچھ  اور  ہںي  حممود  تو  كچھ  سے  مںي  بدعت    . وى 

كہتے ہںي اهللا  رمحہ  حجر  ابن    : حافظ 

كيونكہ "  كے،  بدعت  لغوى  خبالف  ہے،  ہى  موم  مذ  مںي بدعت  رشىع عرف 

ديا  نام  اك  بدعت  اسے  نہ ہو  ىك مثال  اس  اور  گىئ  ىك  اجياد  نىئ  جو  چزي  وہ  ہر 

مذموم  يا  حممود ہو  وہ  چاہے    انتہى " جاتا ہے 

اكارى : ديكھںي    ). ٢٥٣ / ١٣( فتح 
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ہے كہنا  بھى  يہ  اك  اهللا  رمحہ  حجر  ابن    : حافظ 

بدع"  يہ  ىك ةاكدع  ہںي جس  كہتے  كو  چزي  اس  ہر  بدعت  اور  ہے،  مجع  ىك   

شامل  مذموم كو  اور  حممود  ہر  يہ  پر  لغوى طور  لہذا  مل ہو،  نہ  مثال  پہلے 

سات كے  مذموم  يہ  مںي  عرف  رشع كے  اہل  اور  ى،  اگرچہ ہو  ہو ى،  خمتص  ھ 

ى  مںي ہو  لغوى معىن  يہ  كن  ہے،  وارد  حممود مںي    انتہى " يہ 

اكارى : ديكھںي    ). ٣٤٠ / ١٣( فتح 

السن و  بالكتاب  االعتصام  خبارى كتاب  صحيح  نمر ةاور  باب  نمرب ٢  ( حديث 

الرباك مںي ) ٧٢٧٧ الرمحن  عبد  تعليق پر شيخ  ىك  اهللا  رمحہ  حجر  ابن  حافظ   

اهللا ہںيحفظہ  كہتے    :  

ہر "  مںي  رشع  كن  ہے،  صحيح  سے  كے اعتبار  بدعت  لغوى  يہ تقسيم 

ہے فرمان  اك  وسلم  اهللا عليہ  صىل  كريم  كہ ن  ہے، جيسا  گمراہى    : بدعت 

بدعت گمراہى "  ہر  اور  ہںي،  كردہ  اجياد  نئے  دين مںي  امور  برے  سے  اور سب 

  " ہے 
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كہ يہ  كے باوجود  اس عموم  كچناور  كہ  نہںي  واجب ہوىت ا جائز  بدخت  ھ 

مكروہ،  پھر  حرام ہے يا  بدعت  تو  يا  مںي  دين  بلكہ  يا مباح،  مستحب  يا  ہںي 

اسے بدعت  انہوں نے  كے متعلق  شامل ہے جس  يہ بھى  مںي  اور مكروہ 

ہے كہا  خمصوص : مباح  ے  كرنے كے  مصافحہ  كے بعد  صبح  اور  عرص  يعىن 

  انتہى " كرنا 

كہ ہے  رضورى  ہونا  معلوم  يہ  صحابہ ن : اور  اور  وسلم  عليہ  اهللا  كريم صىل 

جانے  كے پائے  اسباب  كے  جانے  كيے  كے  چزي  بھى  ك  دور مںي  كے  كرام 

اهللا  صىل  كريم  ن  چاہيے چنانہ  ركھنا  كو مدنظر  نہ ہونے  اور موانع كے 

سے  وسلم  عليہ  اهللا  صىل  كريم  ن  ىك  كرام  اور صحابہ  ميالد  اك  وسلم  عليہ 

ج ہںي  سبب  ايسے  دو  يہ  تھے حمبت  جاتے  دور مںي پائے  كرام كے  و صحابہ 

اس  پھر  اور  سكتے تھے،  منا  جشن ميالد  اك  آپ  كرام  صحابہ  پر  بنا  ىك  جس 

روكتا سے  كرنے  ايسا  انہںي  جو  نہںي  بھى  مانع  ايسا  كوي    . مںي 

جشن  نے  كرام  صحابہ  كے  ان  اور  عليہ وسلم  اهللا  صىل  كريم  ن  جب  لہذا 

ہوا  تو يہ علم  منايا  نہںي  يہ ميالد  كيونكہ اگر  نہںي،  چزي مرشوع  يہ  كہ 
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اور  آگے ہوتے  سے  لوگوں  سب  ىك طرف  اس  تو صحابہ كرام  ہوىت  مرشوع 

جاتے لے    . سبقت 

ہںي اهللا كہتے  رمحہ  ابن تيميہ  االسالم    : شيخ 

يا تو "  وہ  ہںي  ركھى  كر  اجياد  بدخت  جو  نے  لوگوں  طرح بعض  ا  اور 

عيسائي طرح  ىك  ىك ميالد  السالم  عليہ  پھر عي  يا  ہںي،  مںي  كے مقابلہ  وں 

حمبت ىك  وسلم  اهللا عليہ  صىل  كريم  تعاىل  ن  اهللا سبحانہ و  ـ  مںي  تعظيم  ور  ا 

كہ  ـ  بدعت پر  اس  نہ كہ  اجروثواب دے ا  انہںي  اك تو  اور كوشش  حمبت  اس 

ىك تاريخ  حاالنكہ آپ  ـ  ديا  كر  رشوع  منانا  اج اك جشن  ميالد  نے  انہوں 

اختالف تو  ميالد پيدائش مںي  ك بھى سلف نے يہ  پھر  اور  ـ  ہے  جاتا  پايا   

بھى  مںي مانع  اس  پھر  اور  تھا،  موجود  مقت  اك  اس  حاالنكہ  منايا،  نہںي 

تھا نہ    . كوي 

سے  ہم  اهللا  ہوىت تو سلف رمحہ  راجح  يا  ہوىت  بھال  و  خري  يقيىن  يہ  اگر  اور 

رسول كر زيادہ  بھى  ہم سے  وہ  كيونكہ  تھے؛  حقدار  كے  اس  يم صىل زيادہ 
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بہت  سے  ىك تعظيم ہم  اور آپ  حمبت كرتےتھے،  ساتھ  كے  وسلم  عليہ  اهللا 

تھے حريص  زيادہ  بہت  بھى  بھال پر  و  خري  پھر وہ  اور  كرتے تھے،    . زيادہ 

ا مںي  تعظيم تو  ىك  وسلم  عليہ  اهللا  كريم صىل  ن  اور  حمبت  كمال  بلكہ 

ىك جائ پريوى  اتباع و  ىك  وسلم  عليہ  اهللا  صىل  آپ  كہ  حكم ہے  آپ اك  اور  ے، 

كيا  احياء  سنت اك  ىك  آپ  بھى  پر  طور  باطىن  اور  ظاہرى  اور  جائے،  كيا  تسليم 

نرش  اس كو  مبعوث ہوئے  وسلم  اهللا عليہ  صىل  آپ  ے  كے  اور جس  جائے، 

ہو جھاد  ساتھ  كے  ہاتھ  اور  لسا  قل  پر  اس  اور  كيا جائے،  خم    . اور 

م اولني  و  سابقني  انصار جو  و  مہاجر  ہںي كيونكہ  سے  يہى انںي  بھى  كا 

اك بھى  تابعني عظام  والے  كرنے  پريوى  ىك  ان  بعد  كے  ان  اور  ہے  رہا  " طريقہ 

  انتہى 

الرصاط : ديكھںي    ). ٢٩٥ -  ٢٩٤( اقتضاء 

عليہ  اهللا  صىل  كريم  ن  كہ  كرىت ہے  بيان  يہ  ہے جو  صحيح  الكم  يہى  اور 

او ہوىت ہے،  سے  كرنے  عمل  سنت پر  ىك  آپ  تو  حمبت  ىك  كو وسلم  سنت  ر 
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اهللا  كريم صىل  ن  كرنے مںي  دفاع  اس اك  اور  كرنے  نرش  اسے  اور  سيكھنے 

رہا ہے يہى  بھى  طريقہ  اك  كرام  صحابہ  اور  حمبت ہے  ىك    . عليہ وسلم 

اس  اور  ہے،  ہوا  دھوكہ ديا  آپ كو  اپنے  تو  والوں نے  آنے  بعد مںي  ان  كن 

ہ دے رہا  ساتھ شيطان انہںي دھوكہ  كے  منانے  جشن  كے  خيال طرح  اك  ان  ے، 

حمبت اك  اپىن  ساتھ  وسلم كے  عليہ  اهللا  كريم صىل  ن  طرح  اس  وہ  كہ  ہے 

اس  اور  احياء  كے  سنت  مقابلہ مںي وہ  اس كے  كن  ہںي،  رہے  كر  اظہار 

سنت اك  اور  پھيالنے  اور  كرنے  نرش  سنت نبويہ كو  اور  پريا ہونے  عمل  پر 

ہںي دور  ہى  بہت  سے  كرنے    . دفاع 

  : سوم

حبث ك اس  ىك اور  منسوب  طرف  ىك  اهللا  كثري رمحہ  ابن  الكم  نے جو  والے  رنے 

اتنا  ہم  رصف  اس مںي  ہے،  ديا  قرار  جائز  منانا  ميالد  انہوں نے جشن  كہ  ہے 

اهللا نے يہ بات  رمحہ  كثري  ابن  كہ  بتائے  يہ  ہمںي  شخص  كہ يہ  گے  ہى كہںي 

كہںي نہںي الكم  يہ  ىك  اهللا  رمحہ  كثري  ابن  تو  ہمںي  كيونكہ  ہے،  كہى   كہاں 
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اس  وہ  كہ  ہںي  برى سمجھتے  الكم سے  اس  كو  اهللا  رمحہ  كثري  ابن  ہم  اور  مىل، 

ہوں باعث بنںي  اك  ترويج  ىك  اس  اور  معاونت كريں  ىك  بدعت  ىك    . طرح 

اعلم     . واهللا 

و جواب سوال    االسالم 
  
  

 


