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 رد ك وللے سمجھنے لچھا كو ددعت جىس لىب ميالد عيد جشن
 

 :كر�ں مہيا معلدمات متعلق كے مدضدع ذيل درج مہر�ا� مرائے

 مٹے م� گرو�دں دو لدگ م� مدضدع كے وسلم عليہ اهللا ص� الب ميالد عيد
 كر�م نب يہ رد نہ كيدن�ہ �ے مدعت يہ كہ �ے كہتا رد گروہ ايك سے م� ان ہ�، �دئے
 رامع� نہ اور م� دور كے صحامہ �ى نہ اور گئ منائ م� دور كے وسلم عليہ اهللا ص�
 .م� دور كے

 �ے كہتا يہ مھى كد� جد رمہ�: كہ �ے كہتا �دئے كررے رد ك اس گروہ دوسا اور
 پھر يا م� دور كے وسلم عليہ اهللا ص� كر�م نب وہ ہ� كررے مھى كچھ جد ہم كہ

 رعديل و جرح اور رجال علم پاس ہمارے مثال �ے، پاياگيا م� دور كے رامع� يا صحامہ
 م� ان�ار حاالن�ہ كررا نہ� شخص كد� مھى ان�ار ك ان اور ہ� اىس اشياء نا�

 .�د �الف ك اصل اور �د كردہ ا�اد نئ مدعت وہ كہ �ے يہ اصل

 �الفت ك جس �ے كہاں اصل ك وسلم عليہ اهللا ص� الب ميالد عيد جشن اور
 ؟ ہ� گھدمتے گرد كے مدضدع اس اختالفات سارے مہت اور �ے، �د�

 كد منانے ميالد جشن نے اهللا رحہ كث� امن كہ ہ� منارے دلل كد اس وہ طرح اس
؟  كر�ں واضح ح�م سارھ كے دالئل ىع م� سلسلہ اس آپ لے اس �ے، كہا صحيح

 

 هللا المد

 :اول

 ك وسلم عليہ اهللا ص� كر�م نب ك كرام علماء كہ �ے يہ رد مات پہ� سے سب
 م� ذيل ہم جہ� ہ� اقدال ايك كئ م� اس �ے جارا پايا اختالف م� پيدا�ش رار�خ
 :ہ� كررے پيش
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 ك وسلم عليہ اهللا ص� كر�م نب كہ �ے رائے ك اهللا رحہ الب عبد امن چنا�ہ
 .رھے �دئے پيدا كد االول ر�يع دو دن كے سدمدار پيدا�ش

 .�ے ديا قرار راجح كد االول ر�يع آٹھ نے اهللا رحہ حزم امن اور

 قدل ك الاقر جعفر امد كہ جيسا �دئے، پيدا كد االول ر�يع دس: كہ �ے قدل ايك اور
 .�ے

 كد االول ر�يع مارہ پيدا�ش ك وسلم عليہ اهللا ص� كر�م نب: كہ �ے قدل ايك اور
 .�ے قدل ك اسحاق امن كہ جيسا �د�،

 م� اوبارك رمضان پيدا�ش ك وسلم عليہ اهللا ص� كر�م نب: كہ �ے قدل ايك اور
 .�ے كيا نقل سے مّ�ار ز�� نے الب عبد امن كہ جيسا �د�،

  ).200 - 199 ( كث� امن البد�ة الس�ة: دي�ھ�

 عليہ اهللا ص� كر�م نب كہ �ے كف �ى اختالف يہى ك علماء لے كے علم ہمارے
 عليہ اهللا ص� كر�م نب رد كرام علماء سلف كے امت اس والے كرنے �بت سے وسلم
 الب ميالد جشن وہ جائيكہ چہ سكے، كر نہ فيصلہ قىع ك دن كے پيدا�ش ك وسلم
 نہ� جشن يہ مسلمان ل�ن گئ ميت صدياں كئ پھر اور منارے، وسلم عليہ اهللا ص�

 .ك ا�اد ك جشن اس نے فاطميدں كہ حت رھے، منارے

 :ہ� كہتے اهللا رحہ �فدظ ع شيخ

 منايا، م� قاہر م� ہجرى صدى چدرھى نے خلفاء فاط� جشن يہ پہلے سے سب" 
 ع اور وسلم، عليہ اهللا ص� الب ميالد م� جس ك ا�اد مدعت ك ميالد نے انہدں اور

 و حسن اور ميالد، ك عنہا رعال اهللا رض الزہراء ةفاطم اور ميالد، ك عنہ رعال اهللا رض
 يہ اور ك، ا�اد مدعت ك منانے ميالد، ك حاض خليفہ اور عنہما، رعال اهللا رض حس�

 .كيا ماطل انہ� نے افضل لشكر ام� كہ حت رہ� جات منائ طرح اس ميالديں

 دو�ارہ م� ہجرى چد�يس سد پانچ دور كے اهللا ماحكم آمر خليفہ م� معد پھر اور
 .رھے چكے �ى مھدل اسے رقر�با لدگ حاالن�ہ گيا كيا ىوع
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 ك وسلم عليہ اهللا ص� الب ميالد م� شہر ار�ل نے جس شخص پہال سے سب اور
 اندر كے ار�ل م� ہجرى صدى سارد�ں نے جس رھا مظفر ملك سعيد امد وہ ك ا�اد

 وسعت مھى اور م� اس رد نے لدگدں ملكہ �ے، ر�ى چل رك آج مدعت يہ پھر اور منائ،
 و جن اور رھى، خداہش ك ان جد �ے ل كر ا�اد م� اس چ� وہ ہر اور �ے، دى دے
 ا�اد م� ميالد اس و�ى انہدں كہا جد اور لگيا طرف جس انہ� نے شياط� كے ا�س

 انتہى " لا كر

  ).251 ( االمتداع مضار االمداع: دي�ھ�

 :دوم

 :كہ �ے �دا ميان قدل يہ ك قائل� كے الب ميالد م� سدال

 عہد يا وسلم عليہ اهللا ص� كر�م نب ك اس ہ� كررے مھى جد ہم كہ كہے رمہ� جد
  "�ے ضورى جانا پايا م� رامع� يا صحامہ

 كد شخص والے كرنے مات اىس كہ �ے كر� داللت پر اس مات يہ ك شخص اس
 عليہ اهللا ص� كر�م رسدل ہم� سے مدعت جس نہ� علم �ى ك مع� كے مدعت رد

 قاعدہ جد نے قائل اس �ے؛ ر�ھا دے ح�م م� احاديث سارى مہت ك بنے نے وسلم
 لے كے كرنے حاصل قرب ك اهللا جد �ے لے كے اشياء ان رد وہ �ے كيا ذكر ضامىہ اور
 .گ �د ضامىہ يہى م� عبادت و اطاعت يع� ہ� جات ك

 جد نہ� جائز كرنا حاصل قرب ك اهللا سارھ كے عبادت اىس مھى كس لے اس
 كر�م نب چ� يہ اور ك، نہ� مشوع نے وسلم عليہ اهللا ص� كر�م رسدل لے ہمارے

 مستمد اور مستنبط سے اس �ے كيا منع سے مدعت ہم� جد نے وسلم عليہ اهللا ص�
 ك كرنے حاصل قرب ك اهللا سارھ كے چ� اىس كس: كہ ہ� كہتے اسے مدعت اور �ے،

 رعال اهللا رض حذيفہ لے اس ك، نہ� مشوع لے ہمارے نے اس جد جائے ك كدشش
 :رھے كررے كہا عنہ
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 رم ك نہ� نے كرنے صحامہ كے وسلم عليہ اهللا ص� كر�م رسدل جد عبادت وہ ہر" 
  "كرو مت اسے مھى

 اس �ى نہ اور رھا، نہ� دين م� دور كے وسلم عليہ اهللا ص� كر�م رسدل جد: يع�
  "سكتا من نہ� دين وہ مھى معد كے اس رد رھا جارا كيا حاصل قرب ك اهللا سارھ كے

 �ے كہا نے اس �ے، ك علم كے رعديل و جرح وہ �ے ك ميان مثال جد نے سائل پھر
 اور حسنہ مدعت �دئے كررے اقسام ك مدعت لدگ جد �ے، مذمدم غ� مدعت يہ كہ

 كرنے رقسيم ملكہ �ے، حسنہ مدعت يہ كہ �ے قدل يہى ك ان ہ� كہتے سئيہ مدعت
 احكم �دئے كررے رقسيم م� قسمدں پانچ اسے كر مڑھ آگے ز�ادہ مھى سے اس رد والے

 :ہ� كررے قسم� پانچ ك ر�ليفيہ

 ذكر رقسيم يہ اهللا رحہ السالم عبد عز�ن مكروہ اور حرام مباح، مستحب، وجدب،
 .�ے ك متامعت ك ان مھى نے القراف شاگرد كے ان اور �ے كيا

 :ہ� كہتے �دئے كررے رد ك �دنے راض پر رقسيم اس ك قراف اهللا رحہ شاطب اور

 نہ�، دلل ىع كد� ك جس �ے ا�اد اور اختاع سے جانب اپ� رقسيم يہ" 
 كد� ك اس كہ �ے يہى حقيقت ك مدعت كيدن�ہ �ے؛ متدافع نفس ك اس يہ ملكہ

 اىس كد� اگر كيدن�ہ م�، قداعد �ى نہ اور م� نصدص رد نہ �د نہ دلل ىع
 كد� پھرى رد كر� داللت پر وغ�ہ مباح يا مندوب يا وجدب جد �د� دلل ىع
 ديا ح�م ك جن �درے شامل م� اعمال عمد� ان سارے عمل اور نہ، �ى �د� مدعت

 كہ يہ اور كرنے شمار مدعت كد اشياء ان چنا�ہ �ے، گيا ديا اختيار ك جن پھر يا �ے گيا
 مناف دو كرنا جع كد كرنے داللت دالئل پر �دنے مباح يا مندوب يا وجدب كے اشياء ان

 .سكتا �د نہ� يہ اور �ے كرنا جع م� اشياء

 اور �ے، مسلم �دنا مدعت سے وجہ ايك ك ان رد مسئلہ ك حرام اور مكروہ رہا
 داللت دلل كد� پر كراہت يا منع كے چ� كس جب كيدن�ہ نہ�، سے وجہ دوسى

 معصيت چ� وہ �ے م�ن كيدن�ہ �درا، نہ� ثامت �دنا مدعت ك اس پھر رد �د كر�
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 كبھى م� رقسيم اس چنا�ہ وغ�ہ، ندش ىاب اور چدرى اور قتل مثال �د نافرما� و
 كے اس طرح جس تر�م اور كراہت كہ يہ اال سكتا، جا كيا نہ� رصدر ك مدعت مھى
 .�ے �دا ميان م� ماب

 �ے كيا ذكر ارفاق جد سے اصحاب پر ان�ار كے مدعت سے اصحاب نے قراف اور
 سے اختالف ك اس اور نہ�، صحيح وہ �ے ك رقسيم جد نے اس اور �ے، صحيح وہ

 كرنا ذكر ارفاق ماوجدد كے معرفت ك چ� وال كرنے ختم كد اجاع اور �دنے متصادم
 كيے فكر و غدر مغ� اپنے م� رقسيم اس نے اس كہ �ے لگتا �ے، چ� وال رعجب مہت
 .�ے ك ارباع و رقليد ك السالم عبد امن استاد اپنے

 اسے اور �ے كيا ميان عذر ك اهللا رحہ السالم عبد امن م� رقسيم اس نے انہدں پھر
 :ہ� كہتے پھر �ے، مدعت يہ كہ �ے ديا نام ك " اورسلة اوصالح" 

 نے انہدں كيدن�ہ نہ� عذر كد� ك قراف م� كرنے نقل كد رقسيم اس ل�ن" 
 پر مراد ك لدگدں �ى نہ اور �ے، كيا ذكر كد رقسيم اس عالوہ كے مراد ك استاد اپنے
 يہ طرح اس رد �ے، ك �الفت ك سب م� رقسيم اس نے انہدں كيدن�ہ �ے، كيا ميان

 انتہى " �دا �الف كے اجاع

  ).153 - 152 ( االعتصام: دي�ھ�

 كر�ں ضور مىالعہ ك مدضدع اس سے كتاب آپ كہ ہ� كررے نصيحت ہم
 مند فائدہ نے انہدں م� اس �ے اچھا اور مہت �ى مہت يہ سے اعتبار كے رد كيدن�ہ

 .�ے ك بث

 كہا �دئے كررے ميان مثال ك رقسيم ك واجبہ مدعت نے اهللا رحہ السالم عبد عز
 :�ے

 :ہ� مثال� ايك كئ ك واجبہ مدعت" 

 :مثال پہ�
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 اور �دنا مشغدل م� آئے فہم ك كم ك اهللا رسدل اور اهللا كم سے جس �د علم
 اس حفاظت ك اس اور �ے، واجب حفاظت ك ى�عت كيدن�ہ �ے؛ واجب يہ سيكھنا

 مھى چ� وہ �د نہ پدرا مغ� كے جس واجب جد اور سكت، �د نہ� مغ� جانے كد علم
 .�ے �د� واجب

 :مثال دوسى

 ك لغت اور الفاظ غر�ب سے م� وسلم عليہ اهللا ص� رسدل سنت اور اهللا كتاب
 .كرنا حفاظت

 :مثال ريسى

 .ردو�ن ك فقہ اصدل

 :مثال چدرھى

 ىع اور سكے، �د رم� م� غلط اور صحيح كہ را كرنا كم م� رعديل و جرح
 حفاظت ك ز�ادہ سے متع� قدر حفاظت ك ى�عت كہ ہ� كررے داللت پر اس قداعد
 ذكر نے ہم ك جس �ے سكت �د سارھ كے اس حفاظت ك ى�عت اور �ے، كفايہ فرض

 .انتہى " �ے كيا

  ).173 / 2 ( االنام مصالح ف االحكم قداعد: دي�ھ�

 :ہ� كہتے �دئے كررے رد ك اس مھى اهللا رحہ شاطب اور

 �ے، چك �د ميان اوپر جد �ے و�ى كم پر اس: �ے كہا كچھ جد نے الين عز اور" 
 مغ� كے جس واجب جد كہ ہ� سے حساب كے اس مثال� ك واجب سے م� اس

 اس چنا�ہ ـ �ے كہا نے اس جيسا ـ �ے واجب مھى چ� وہ رد �د �درا نہ پدرا واجب
 كر خاص كہ يہ �ى نہ اور �د، گئ پائ م� سلف وہ كہ جائيگ لگئ نہ� ىط يہ م�
 شامل م� ماب كے اورسلہ مصالح رد يہ كيدن�ہ �د؛ مدجدد م� ى�عت اصل ك اس
 .انتہى " م� مدعت كہ نہ �ے

  ).158 - 157 ( االعتصام: دي�ھ�
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 :كہ �دا يہ حاصل ك رد اس اور

 نہ�، صحيح كرنا مدصدف سے وصف كے مذمدمہ ىعيہ مدعت كد علدم ان
 سے قداعد ىع اور نصدص ىع عمد� وال حفاظت ك نبد�ہ سنت اور دين كيدن�ہ

 كد ) سنت و كتاب ( علدم ىع اور نصدص ىع م� جن اور �ے ملت گدا�ى ك ان
 .�ے ملت دلل مھى سے اس �ے �دا ميان ك پہچانے م� شك صحيح رك لدگدں

 سكتا جا كيا شمار مدعت پر طدر لغدى كد علدم ان: كہ �ے م�ن كہنا مھى يہ اور
 لغدى ل�ن ہ�، �ى مذمدم سارى مدعت ىع اور مدعت، پر طدر ىع كہ نا �ے،

 .مذمدم كچھ اور ہ� �مدد رد كچھ سے م� مدعت

 :ہ� كہتے اهللا رحہ حجر امن حافظ

 وہ ہر كيدن�ہ كے، مدعت لغدى بالف �ے، �ى مدم مذ مدعت م� عرف ىع" 
 وہ چا�ے �ے جارا ديا نام ك مدعت اسے �د نہ مثال ك اس اور گئ ك ا�اد نئ جد چ�

 انتہى " مذمدم يا �د �مدد

  ).253 / 13 ( الارى فتح: دي�ھ�

 :�ے كہنا مھى يہ ك اهللا رحہ حجر امن حافظ

 مثال پہلے ك جس ہ� كہتے كد چ� اس ہر مدعت اور �ے، جع ك مدعة يہ الدع" 
 كے ىع اہل اور گ، �د شامل كد مذمدم اور �مدد ہر يہ پر طدر لغدى لہذا �د، ملت نہ

 لغدى يہ ل�ن �ے، وارد م� �مدد يہ اگرچہ گ، �د �تص سارھ كے مذمدم يہ م� عرف
 انتہى " گ �د م� مع�

  ).340 / 13 ( الارى فتح: دي�ھ�

 ) 7277 ( نمب حديث2 نمر ماب ةالسن و مالكتاب االعتصام كتاب بارى صحيح اور
 :ہ� كہتے اهللا حفظہ الباك الرحن عبد شيخ پر رعليق ك اهللا رحہ حجر امن حافظ پر

 مدعت ہر م� ىع ل�ن �ے، صحيح سے اعتبار كے مدعت لغدى رقسيم يہ" 
 :�ے فرمان ك وسلم عليہ اهللا ص� كر�م نب كہ جيسا �ے، گمرا�ى
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  "�ے گمرا�ى مدعت ہر اور ہ�، كردہ ا�اد نئے م� دين امدر مرے سے سب اور" 

 يا ہ� �د� واجب مدعت كچھ كہ نہ� جائز كہا يہ ماوجدد كے عمدم اس اور
 يہ م� مكروہ اور مكروہ، پھر يا �ے حرام مدعت رد يا م� دين ملكہ مباح، يا مستحب

 صبح اور عص يع�: �ے كہا مباح مدعت اسے نے انہدں متعلق كے جس �ے شامل مھى
 انتہى " كرنا �صدص لے كے كرنے مصافحہ معد كے

 كرام صحامہ اور وسلم عليہ اهللا ص� كر�م نب: كہ �ے ضورى �دنا معلدم يہ اور
 نہ كے مدانع اور جانے پائے كے اسباب كے جانے كيے كے چ� مھى كس م� دور كے

 صحامہ اور ميالد ك وسلم عليہ اهللا ص� كر�م نب چنا�ہ چاہيے ر�ھنا مدنظر كد �دنے
 كرام صحامہ جد ہ� سبب اىسے دو يہ �بت سے وسلم عليہ اهللا ص� كر�م نب ك كرام
 سكتے منا ميالد جشن ك آپ كرام صحامہ پر منا ك جس رھے جارے پائے م� دور كے

 .رو�تا سے كرنے اىسا انہ� جد نہ� مھى مانع اىسا كد� م� اس پھر اور رھے،

 ميالد جشن نے كرام صحامہ كے ان اور وسلم عليہ اهللا ص� كر�م نب جب لہذا
 رد �د� مشوع يہ اگر كيدن�ہ نہ�، مشوع چ� يہ كہ �دا علم يہ رد منايا نہ�

 .جارے لے سبقت اور �درے آگے سے لدگدں سب طرف ك اس كرام صحامہ

 :ہ� كہتے اهللا رحہ ريميہ امن االسالم شيخ

 عليہ عيس رد يا وہ ہ� ر�ھى كر ا�اد مدعت جد نے لدگدں معض طرح اس اور" 
 عليہ اهللا ص� كر�م نب پھر يا ہ�، م� مقاملہ كے عيسائيدں طرح ك ميالد ك السالم

 انہ� رد ك كدشش اور �بت اس رعال و سبحانہ اهللا ـ م� رعظيم ور �بتا ك وسلم
 كر ىوع منانا جشن ك الب ميالد نے انہدں كہ ـ پر مدعت اس كہ نہ گ دے اجروثداب

 مھى كس پھر اور ـ �ے جارا پايا اختالف رد م� پيدا�ش رار�خ ك آپ حاالن�ہ ـ ديا
 مانع م� اس پھر اور رھا، مدجدد مقتض ك اس حاالن�ہ منايا، نہ� ميالد يہ نے سلف

 .رھا نہ كد� مھى
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 اس ز�ادہ سے ہم اهللا رحہ سلف رد �د� راجح يا �د� مھالئ و خ� يقي� يہ اگر اور
 سارھ كے وسلم عليہ اهللا ص� كر�م رسدل ز�ادہ مھى سے ہم وہ كيدن�ہ رھے؛ حقدار كے

 مھالئ و خ� وہ پھر اور رھے، كررے ز�ادہ مہت سے ہم رعظيم ك آپ اور كررےرھے، �بت
 .رھے حر�ص ز�ادہ مہت مھى پر

 آپ كہ �ے م� اس رد رعظيم ك وسلم عليہ اهللا ص� كر�م نب اور �بت كمال ملكہ
 اور جائے، كيا �سليم ح�م ك آپ اور جائے، ك پ�وى و ارباع ك وسلم عليہ اهللا ص�

 ص� آپ لے كے جس اور جائے، كيا احياء ك سنت ك آپ مھى پر طدر ماط� اور ظاہرى
 اور لسا� قلب پر اس اور جائے، كيا عم اور �ش كد اس �دئے مبعدث وسلم عليہ اهللا
 .�د جھاد سارھ كے ہارھ

 �ے رہا طر�قہ يہى مھى ك ہ� سے م� اول� و سامق� جد انصار و مہاجر كيدن�ہ
 انتہى " مھى ك عظام رامع� والے كرنے پ�وى ك ان معد كے ان اور

  ).295 - 294 ( الصاط اقتضاء: دي�ھ�

 ك وسلم عليہ اهللا ص� كر�م نب كہ �ے كر� ميان يہ جد �ے صحيح كم يہى اور
 �ش اسے اور سيكھنے كد سنت اور �ے، �د� سے كرنے عمل پر سنت ك آپ رد �بت
 صحامہ اور �ے �بت ك وسلم عليہ اهللا ص� كر�م نب م� كرنے دفاع ك اس اور كرنے
 .�ے رہا يہى مھى طر�قہ ك كرام

 كے طرح اس اور �ے، �دا ديا دھد�ہ كد آپ اپنے رد نے والدں آنے م� معد ان ل�ن
 طرح اس وہ كہ �ے خيال ك ان �ے، رہا دے دھد�ہ انہ� شيىان سارھ كے منانے جشن

 كے اس ل�ن ہ�، ر�ے كر اظہار ك �بت اپ� سارھ كے وسلم عليہ اهللا ص� كر�م نب
 كرنے �ش كد نبد�ہ سنت اور �دنے پ�ا عمل پر اس اور احياء كے سنت وہ م� مقاملہ

 .ہ� دور �ى مہت سے كرنے دفاع ك سنت اور پھيالنے اور

 :سدم
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 كہ �ے ك منسدب طرف ك اهللا رحہ كث� امن كم جد نے والے كرنے بث اس اور
 يہ كہ گے كہ� �ى ارنا ہم صف م� اس �ے، ديا قرار جائز منانا ميالد جشن نے انہدں

 رد ہم� كيدن�ہ �ے، كہى كہاں مات يہ نے اهللا رحہ كث� امن كہ متائے يہ ہم� شخص
 سے كم اس كد اهللا رحہ كث� امن ہم اور م�، نہ� كہ� كم يہ ك اهللا رحہ كث� امن

 ماعث ك ررو�ج ك اس اور كر�ں معاونت ك مدعت ك طرح اس وہ كہ ہ� سمجھتے مرى
 .�دں من�

  .اعلم واهللا


