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 بدعت ك كرنے جع درود كروڑوں سے مناسب ك ميالد
 

 مشوعيت ك پڑھنے دورد پم وسلم عليہ اهللا ص� كم�م ىب سے طم�قہ درج م�
 :�ے يہ طم�قہ �وں چاہتا كمىا معلوم

 پڑھنا درود م� رعداد �دود ايك م� اقارب و عز�ز اور والوں جاىنے اپنے شخص ہم
 ايك درود يہ سے والوں ىم�ھنے پہچا جان اور اقارب و عز�ز اپنے وہ پھم �ے كمرا رقسيم
 جا م� �لہ علم طالب ايك كو� مثال �وں، ش�ك سب كہ را �ے كمرا جع م� صفحہ

 درود بار زائد سے اس يا ہزار ايك سے فيم� ہم كم دے دستك پم دروازے كے گھم ہم كم
 �ے كہتا ك پڑھنے

 رعداد جت جاؤىگ لے درود يہ سے آپ كم آ بعد ہفتہ ايك م� كہ �ے كہتا اىہ� اور
 كم بھى ز�ادہ سے اس كچھ اور ہ� لتے كم پورا ہزار ايك لوگ كچھ چنا�ہ گ، �و بھى
 ہم كے سكول طمح اس اور �ے، لتا كم درود كموڑ ڈيڑھ رقم�با وہ طمح اس رو ہ� لتے

 جائيگ، �و جع كموڑ ر� طمح اس رو �ے جارا كيا رقسيم درود پاىچ بھى پم علم طالب
 يہ م� �الس جن كہ را �ے م�ن لكھنا كچھ متعلق كے موضوع اس لے كے آپ كيا
 وہ كہ �ے دع سے رعال اهللا كم�ں، پيش رد ك اس اور جائے كيا پيش وہاں �ے �ورا كم

 .فممائے ىصيت روفيق ك كمىے عمل اچھے كو سب
 

 هللا المد

 ىور كے ىبو�ہ سنت وہ اور �ے، علم ك ااكم كے اس اور سنت بھى كو شخص جس
 و ارباع اور ش�عت ىے اس اور �ے، ك اختيار راات م� سائے كے اس اور �وا منور سے

 عمل جيسے افعال وارد م� سوال كہ گ �و علم يہ كو اس �ے سوىگھى خوشبو ك پ�وى
 عليہ اهللا ص� كم�م ىب كے كم عمل كے طمح اس وہ اور �ے، گمما�ى اور بدعت كمىا
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 اور صديق ب�م ابو سے عمل كے طمح اس وگمىہ سكتا �و ىہ� مسلمان �ب ك وسلم
 ؟ گئے رہ كہاں صحابہ باق

 ؟ ر�ے كہاں رابع� باق اور مسيب بن سعيد سے عمل كے طمح اس اور

 ؟ گئے رہ كہاں سے عمل كے طمح اس ار�عہ آئمہ پھم اور

 قم�ب كے اس بلكہ كيا عمل ا�سا ىے جس ىہ� ا�سا بھى كو� سے م� سب ان
 .�و گيا بھى

 درود پم وسلم عليہ اهللا ص� �مد ىب اپنے ہم� ىے رعال و سبحاىہ اهللا ہاں ج
 �ے، دىئ رمغيب ك اس ىے وسلم عليہ اهللا ص� كم�م ىب اور �ے، ديا ا�م ك پڑھنے
 ا�سا بھى ىے ايك كس سے م� والوں ر�ھنے رغبت ك اجمعظيم اور �ب اقيق ل�ن

 .�و ىہ ثابت سے ش�عت جس عمل اور كو� ك طمح اس �ى ىہ اور ىہ� عمل

 رقسيم م� �لسوں اور گھموں اور سكولوں اسے اور بناىے شيڈول ب�ا طمح اس
 باعث ك ربا�ى ك عمم اور ىہ�، فائدہ كو� م� جس �ے ضياع ك اوقات سب يہ كمىا
 !!�ے بےوقو� پم طور عق� �ے گمما�ى پم طور دي� رو يہ بلكہ �ے؛

 كس كو جدوجھد اس لے كے ان رو �ورے جاىتے مع� ك پ�وى و ارباع وہ اگم
 م� سہن رہن سارھ كے بيو�وں اپ� كو لوگوں وہ مثال رھا، م�ن لگىا م� كم مند فائدہ

 سكھارے كو لوگوں اور ديتے، رعليم ك رھے طم�قے كيا كے وسلم عليہ اهللا ص� كم�م ىب
 سے خورى سود كو لوگوں اور �ے، كم� ادا طمح كس ىماز �ے، كمىا كيسے وضوء كہ

 .دىرے رمغيب ك رہنے ىہ پيچھے سے باجاعت ىماز اور دىرے، رمغيب ك رہنے دور

 عورروں اور كہتے، ك آىے طمف ك ىماز اىہ� كمرے ىہ� �ى ادا ىماز لوگ جو بلكہ
 عالوہ كے اس اور كہتے ك كمىے اجتناب سے كمىے اختيار ايائ بے اور بےپمدگ كو

 جارا، كيا صف كو جدوجھد اس م� اس كہ رھى �تاج ك اس جو ہ� اشياء سارى بہت
 سے اس جو پہنچتا رك لوگوں سے طم�قہ اچھے بڑے پيغام ك اسالم دين پم بنا ك جس
 .ہ� چكے �و گمماہ سے راہ سيدھى اور ہ�، غفل
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 و ارباع صحيح رو وہ كيوى�ہ كہاں روفيق ك كموں عظيم ان كو بدعت ايك ل�ن
 ىظم ك جہالت كو �بت شع اور �ے، رہا دي�ھ سے ىظم ك مذاق ايك كو پ�وى

 !.سے؟

 ىمب سوال آپ لے كے كمىے معلوم ا�م ك درود پم وسلم عليہ اهللا ص� كم�م ىب
 .كم�ں مطالعہ ك جواب كے ) 101856( 

 ) 69944 ( ىمب سوال آپ لے كے سمجھنے كو اس �ے كيا مع� ك ش�ف درود اور
 .كم�ں مطالعہ ك جواب كے

 اعتبار كئ م� بدعت �ى ايك پھم يا �وئے پڑے م� بدعت ك قسم كئ لوگ يہ
 :كہ يہ وہ �ے كہالت بدعت سے

 ر�ھا سے مناسبت ك وسلم عليہ اهللا ص� الب ميالد جشن درود يہ ىے اىہوں ـ 1
 .�ے بدعت خود مناسبت يہ اور �ے،

 ( اور ) 10070 ( ىمب سوال پم سائٹ و�ب اس ہمارى بيان رفصي� ك بدعت اس
 .كم�ں مطالعہ ك اس آپ �ے چك گزر م� جوابات كے ) 70317 ( اور ) 13810

 لے كے لوگوں اور اپنے ك اس اور كمىا �دود م� رعداد مع� ايك درود يہ ك ان ـ 2
 اق يہ كو شخص مسلمان اور ملتا، ىہ� وجود ك اس سالميہ ش�عتا ااىى�ہ كمىا،

 دس پم اس اهللا رو �ے پڑھتا درود پم وسلم عليہ اهللا ص� ىب بار ايك وہ كہ �ے ااصل
 اس ااىى�ہ ـ �ے م� اديث شدہ وراد م� سوال كہ جيسا �ے، فممارا ىازل رحت�
 پم اس وہ �ے كيا ز�ادہ جو پم اس اور ـ �ے گئ ك كم م� �وىے صحيح كے اديث

 م� عدد متع� كس جو كو ذكم ا�سے كس وہ كہ ىہ� اق يہ كو مسلمان اور �ے،
 وہ كہ ىہ� اق بھى يہ كو اس طمح اس اور دے، كم مطلق اسے وہ �ے گيا كيا بيان

 .دے كم �دود م� عدد متع� سے عقل اپ� كو ذكم مطلق كس

 ز�ادہ كتنے كے قول اس كے عنہما رعال اهللا رض مسعود بن اهللا عبد لوگ يہ اور
 :رھا فممايا متعلق كے اسالف كے بدعتيوں ان ىے اىہوں جو ہ� اقدار
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 ىيكياں رمہارى كہ �وں ضامن رمہارا م� اور كمو، شمار غلطياں اور گناہ اپنے رم" 
  "جائينگ ك ىہ� ضائع

  ).204 ( �ے كيا روايت م� مقدمہ كے دار� سن ىے دار� اسے

 .كم�ں ضور مطالعہ ك جواب كے ) 11938 ( ىمب سوال آپ مز�د

 شامل م� اذكر اجتماع عم ان پڑھنا درود پم وسلم عليہ اهللا ص� كم�م ىب ـ 3
 .�ے ماب� كے رب كے اس اور بندے جو �ے ذكم خاص ايك رو يہ بلكہ �ورا، ىہ�

 :ہ� كہتے اهللا رحہ قيم ابن

 ہاں كے اهللا اور اعمال افضل اگمچہ پڑھنا درود پم وسلم عليہ اهللا ص� كم�م ىب" 
 �ے، جگہ اور مقام خاص ايك كے ذكم ہم ل�ن �ے، �ورا شامل م� اعمال رم�ن �بوب

 اور ر�وع لے اس: �ے كہنا ك ان سكتا، �و ىہ� مقام قائم كے اس وہاں ذكم كو� اور
 .كم �و كھڑے بعد كے ر�وع �ى ىہ اور ىہ�، مشوع پڑھنا درود م� سجود

/ 1 (وسلم عليہ اهللا ص� اىىام خ� �مد ع الصالة فضل ف اىفھام جالء: دي�ھ�
424.( 

 ( اور ) 88102 ( ىمب سوال آپ لے كے دي�ھنے بيان رصفي� ك ىقطوں دو ان
 رفصيل بہت م� اس كم�ں مطالعہ ك جوابات كے ) 21902 ( اور ) 22457 ( اور ) 82559

 .�ے �و� بيان

 اس لے كے اس �ے كيا ا�اد اور گھڑا طم�قہ يہ ك درود بھى ىے كس جس لہذا
 م� اس م� لوگوں وہ كہ �ے ضورى لے كے اس اور �ے، واجب كم� رو�ہ سے بدعت
 ك �وىے بدعت كے اس بھى كو كس جس اور آجائے، باز سے دينے دعوت ك ش�ت

 اس اور كمے، منع سے �وىے ش�ك م� اس م� لوگوں وہ كہ چاہيے اسے جائے �و علم
 .آئے مت م� دھو�ہ كے لوگوں وہ اور رو�ے بھى سے دينے دعوت ك

 كے العاو� رب اهللا كہ سكتا جا كيا ىہ� گمان يہ م� بارہ كے والے عقل كس اور
 رہا روك سے پڑھنے درود پم وسلم عليہ اهللا ص� كم�م ىب �وئے كمرے عمل پم ا�م



 

6 

 �ے رہا كم منع سے كمىے اختيار كو طم�قہ بدعت كے طمح اس واىہ� ت وہ بلكہ �ے،
 .سكتا جا كيا ىہ� ااصل قمب ك اهللا سے طم�قہ كے طمح اس كہ

 بيان شاف و كف م� اس �ے كہا ك كمىے رجوع ىے ہم طمف ك جوابات جن اور
 .كم�ں فكم و غور اور كم�ں مطالعہ بغور ك اس آپ �ے، موجود

 صحيح كو مسلماىوں گمماہ اور دےگ، فائدہ سے اس رعال اهللا ہ� ر�ھتے اميد ہم
 .كم�ں ارباع ك سنت ك وسلم عليہ اهللا ص� ىب اپنے وہ كہ را دكھائيگ راہ

  .اعلم واهللا


