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 ح�م ك جىب ميالد جور ثوجب جيصىل كو داگن فوت جور خوج� قرآن جتماىع
 

 قرآن كر �و اكٹھى عورر� ز�ادہ سے اس يا ريس رقر�با اروار آخرى كے ماہ ہر ہم
 قرآن مكمل م� گھنٹہ ڈيڑھ يا ايك كر پڑھ سپارہ ايك رقر�با ايك ہر اور ہ� كر� خوا�

 پورا ـ اهللا شاء ان ـ لے كے ايك ہر طرح اس كہ �ے جارا كہا ہم� �ے، جارا �و ختم
 ؟ �ے صحيح كم يہ كيا گ، �و شمار قرآن

 فوت اور زندہ ثواب ك خوا� قرآن اس رعال اهللا كہ ہ� كر� دع ہم بعد كے اس
 ؟ �ے پہنچتا كو ان ثواب يہ كيا رو پہنچے كو مومنوں شدگن

 :ہ� بنارے فرمان ذيل درج ك وسلم عليہ اهللا ص� كر�م نب دلل ك اس وہ

 قسم ر� ل�ن ہ� جارے �و منقطع عمل كے اس رو �ے جارا �و فوت ا�سان جب" 
 صالح و نيك يا اٹھائ� فائدہ لوگ سے جس علم مند فائدہ يا جار�ہ صدقہ نہ�، كے

  "كرے دع كے اس جو اوالد

 ر� شام كر �و شوع بے دس صبح جو ہ� منارے الب ميالد عيد وہ طرح اس
 اهللا ص� نب اور ر�ب� اور �سبيح و حد اور استغفار ابتدا م� اس �ے، رہت رك بے

 اس عورر� بعض اور ہ�، پڑھتے قرآن پھر اور �ے �و� سے سالم و درود پر وسلم عليہ
 كرنا �صوص لے كے عبادات سارى يہ كو دن اس كيا رو ہ� رھھت بھى روزہ دن

 ؟ �ے �ورا شمار بدعت

 جو �ے جات ك وقت كے سحرى جو �ے دع وب بہت ايك ہاں ہمارے طرح اس
 اهللا ص� كر�م نب دع يہ �ے " رابطہ دعء " نام ك دع اس �و رھھتا استطاعت ك اس

 امہات اور انبياء سارے اور رحت پر جاعت ك آپ اور سالم و دورد پر وسلم عليہ
 صال� و اولاء اور عظام رابع� اور راشدين خلفاء اور سالم پر صحابيات اور اوؤمن�

 .�ے كررا ذكر نام اپنا ايك ہر سارھ كے دع ك رحت پر
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 لتے كر رعارف ہمارا وہ سے كرنے ذكر ك ناموں سب ان كہ �ے صحيح يہ كيا اور
 ؟ �ے بدعت دعء يہ كيا پ�ار�نگے، ہم� م� جنت اور ہ�

 كر� �الفت م�ى عورر� اكث ل�ن �ے، بدعت يہ كہ �وں سمجھت يہى رو م�
 �ھے رو �وں پر حق م� اور ديگ، سا �ھے اهللا كيا رو �وں پر غلطى م� اگر ہ�،

 ؟ �وں سكت كر مطمئ كيسے انہ� م� كہ بتائ�

 ك وسلم عليہ اهللا ص� كر�م نب بھى جب �وں پر�شان بہت سے مسئلہ اس م�
 :�ے جارا �و ز�ادہ بھى اور غم اور پر�شا� م�ى رو �ے آت م� ذہن حديث ذيل درج

 :�ے فرمان ك سلم و عليہ اهللا ص� كر�م نب

  "�ے م� آگ گمرا�ى ہر اور �ے، گمرا�ى بدعت ہر اور �ے، بدعت كم نيا ہر" 
 

 هللا المد

 :اول

 ہ�، �وئے بيان فضائل ز�ادہ بہت م� سنت و كتاب كے كرنے رالوت ك �يد قرآن
 جب �ے �ورا حاصل وقت اس ثواب ك �ونے جع كے پڑھنے اور رالوت ك كر�م قرآن
 اور �وں اكٹھے لوگ والے �ونے جع كہ جائے، كيا اختيار شع بھى طر�قہ م� اس

 اور كر�ں، بيان كو دوسے ايك اور سمجھ� مسائل كے اس اور رفس� ك �يد قرآن
 .كر�ں حاصل رعليم ك قرآن رالوت

 شخص ايك سے م� والوں �ونے جع كہ �ے شامل بھى يہ م� اجتماع شع اور
 سن�، خاطر ك فكر و غور اور سمجھنے اسے افراد باق اور كرے رالوت ك �يد قرآن

 .�ے ثابت سے نبو�ہ سنت �ى طرح دونوں

 ك جواب كے ) 22722 ( نمب سوال آپ لے كے كرنے معلوم رفصيل مز�د ك اس
 .كر�ں ضور مطالعہ
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 �يد قرآن لے كے شخص ہر اسے رو �و پڑھا سپارہ ايك نے شخص ايك ہر اور
 ختم رو قرآن پورا نے شخص ہر والے �ونے جع كيون�ہ نہ�؛ صحيح كرنا شمار مكمل

 �ى ارنا اسے رو �ے كيا رالوت رھوڑا رھوڑا نے سب بلكہ نہ�، بھى سنا بلكہ كيا نہ�
 .�ے كيا رالوت نے اس جتنا گ ملے ثواب

 :ہ� كہتے علماء كے كميٹ فتوى مستقل

 كہ را دينا سپارہ ايك ايك كو ايك ہر سے م� والوں �ونے جع لے كے خوا� قرآن" 
 نہ� شمار قرآن پورا لے كے ايك ہر كرنا ختم قرآن مكمل اسے كرے رالوت ك اس وہ

 انتہى " جائيگ كيا

  ).480 / 2 ( واالفتاء العلمية للبحوث الائمة اللجنة فتاوى: دي�ھ�

 :دوم

 ك خوا� قرآن �ى نہ اور نہ� مشوع دع اجتماع بعد كے رالوت ك �يد قرآن
 كر�م نب ہمارے لے، كے زندوں �ى نہ اور �ے، جائز لے كے شدگن فوت ثواب ايصال

 .كيا عمل ا�سا نے كرام صحابہ �ى نہ اور نے وسلم عليہ اهللا ص�

 :گيا كيا در�افت سوال ذيل درج سے اهللا رحہ باز بن العز�ز عبد شيخ

 لكھے پڑھے وہ كيون�ہ �وں سكتا كر ختم �يد قرآن لے كے والين اپنے م� كيا
 ؟ نہ�

 جائز كرنا ختم �يد قرآن سے جانب ك شخص �وئے پڑھے كس لے م�ے كيا اور
 اشخاص زائد سے ايك كيا اور �وں، چاہتا كرنا ہديہ ثواب ك قرآن اسے م� كيون�ہ �ے
 ؟ �وں سكتا كر ختم قرآن لے كے

 :رھا جواب ك اهللا رحہ شيخ

 سے وسلم عليہ اهللا ص� كر�م نب م� مطہرہ سنت �ى نہ اور م� اهللا كتاب رو نہ" 
 قرآن كو اور كس يا والين جو �ے ملت دلل ا�س كو� سے كرام صحابہ �ى نہ اور

 .�و كر� داللت پر مشوعيت ك كرنے ہديہ ثواب ك رالوت ك �يد
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 اور �ے، مشوع كرنا استفادہ اور اٹھانے فائدہ خود سے رالوت ك �يد قرآن بلكہ
 .�ے گيا كيا مشوع كرنا عمل پر اس اور كرنے ردبر اور فكر و غور پر معا� كے اس

 :�ے فرمان ك رعال و سبحانہ اهللا

 لوگ كہ �ے فرمايا نازل لے اس طرف ك آپ نے ہم جسے �ے كتاب بابرھت يہ﴿
  ).29 (  ص﴾كر�ں حاصل نصيحت سے اس عقلمند اور كر�ں فكر غور پر آيتوں ك اس

 :�ے طرح اس كچھ رعال بارى ارشاد پر مقام ايك اور

  ).9 ( اساء﴾ �ے سيدھا �ى بہت جو �ے دكھارا راستہ وہ قرآن يہ يقينا﴿

 :�ے طرح اس رعال بارى ارشاد پر مقام ايك اور

  ).44 (  فصلت﴾�ے باعث ك شفا و ہدايت لے كے مومنوں رو يہ د�ئے كہہ﴿

 :�ے فرمان ك وسلم عليہ اهللا ص� كر�م نب اور

 اور ةالقر ةسور جائيگ اليا كو والوں كرنے عمل پر اس �يد قرآن قيامت روز" 
 ك ان وہ �وں جھنڈ دو كے پرندوں يا ہ� بادل دو وہ كہ گو�ا �ونگ آگے عمران آل ةسور

  "�ونگ ر�ى كر دفاع

 اس اور جائے كيا عمل پر اس كہ �ے �وا نازل لے اس �يد قرآن كہ �ے يہ مقصد
 ہديہ لے كے شدگن فوت اسے كہ �ے �وا نازل لے اس كہ نہ �و سے كثت رالوت ك

 .جائے پڑھا لے كے ثواب ايصال اور

 ك كرنے خوا� قرآن لے كے ثواب ايصال كے وغ�ہ والين مطابق كے علم م�ے
 اهللا ص� كر�م رسول پھر اور سكے، جا كيا اعتماد پر جس ملت نہ� دلل ا�س كو�
 :�ے يہ رو فرمان ك وسلم عليہ

 مردود عمل وہ رو نہ� ح�م ہمارا پر جس كيا عمل ا�سا كو� بھى نے كس جس" 
  "�ے

 دوسے يا �يد قرآن كہ �ے كہنا ك ان ہ� ديتے قرار جائز اسے علم اہل بعض
 فوت اور صدقہ اسے نے انہوں نہ�، مانع كو� م� كرنے ہديہ ثواب ك صالہ اعمال
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 اس اور باال مذكورہ بلكہ نہ� صحيح يہ ل�ن �ے، كيا قياس پر دع لے كے شدگن
 .�ے صحيح �ى قول پہال پر بنا ك احاديث دوسى ك موضوع

 صال� سلف رو �ورا جائز اور مشوع كرنا ہديہ اجروثواب ك رالوت اگر اور
 نہ�؛ �ى جائز كرنا قياس رو م� عبادت پھر اور كررے، ضور ا�سا بھى اهللا رحہم

 ثبوت ك عبادت اور سكت جا ك نہ� ز�ادت و ك� م� ان ہ� روقيف عبادات كيون�ہ
 وہ دلل ك اس نہ�، عالوہ كے اس گ �و سے اهللا رسول سنت پھر يا سے اهللا كم رو يا

  "�ے حديث سابقہ

  ).361 - 360 / 8 ( باز ابن الشيخ فتاوى �موع: دي�ھ�

 عليہ اهللا ص� كر�م نب نہ� صحيح كرنا استدالل سے حديث ذيل درج ك ان اور
 :�ے فرمان ك وسلم

 كے قسم ر� ل�ن ہ� جارے �و منقطع عمل كے اس رو �ے جارا مر آدم ابن جب" 
  .... "ہ� رہتے جارى جو ہ� ا�سے

 وغ�ہ خوا� قرآن لے كے شدگن فوت يہ رو جائے كيا غور پر حديث اس جب بلكہ
 اهللا ص� كر�م نب كيون�ہ �ے، كر� داللت پر مشوعيت عدم ك ثواب ايصال كے

 :�ے فرمايا نے ك وسلم عليہ

  "�ے كر� دع لے كے اس جو اوالد صالح و نيك" 

 ".�ے كر� خوا� قرآن لے كے اس وہ "كہ فرمايا نہ� يہ نے وسلم عليہ اهللا ص� آپ

 :سوم

 بائے ك لكھنے وسلم عليہ اهللا ص� پر آنے نام ك وسلم عليہ اهللا ص� كر�م نب
 اس �ے سكتا لكھ سوال وبا ارنا جو چاہيے، لكھنا نہ� صلعم يا ص صف پر طور �تص

 .رھا نہ رو مشك كو� لكھنا وسلم عليہ اهللا ص� لے كے

 آپ �ے چك �و م� جواب كے ) 47976 ( نمب سوال بيان رفصي� متعلق كے اس
 .كر�ں ضور مطالعہ ك اس
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 :چہارم

 عبادات مع� م� اس اور �ے، بدعت منانا وسلم عليہ اهللا ص� لب ا ميالد عيد
 ك وغ�ہ روزے اور رالوت ك �يد قرآن اور اعتكف اور هللا والمد اهللا سبحان مثال

 گ �و نہ� حاصل اجروثواب كو� كو والے كرنے ا�سا �ے بدعت كرنا تصيص
 .�ے مردود يہ كيون�ہ

 نے وسلم عليہ اهللا ص� كر�م رسول كہ ہ� كر� بيان عنہا رعال اهللا رض ع�شہ
 :فرمايا

  "�ے مردود وہ رو كيا ا�اد كم نيا كو� م� دين اس ہمارے بھى نے كس جس" 

  ).2550 ( نمب حديث مسلم صحيح ) 1718 ( نمب حديث بارى صحيح

 :ہ� الفاظ يہ م� روايت ايك ك ش�ف مسلم اور

  "�ے مردود وہ رو نہ� ح�م ہمارا پر جس كيا عمل ا�سا كو� بھى نے كس جس" 

 :ہ� كہتے اهللا رحہ فاكہا�

 �ى نہ اور نہ�، دلل كو� ك ميالد اس م� سنت و كتاب مطابق كے علم م�ے" 
 �ے ثابت كرنا عمل پر اس سے دين علم دين قدوہ اور معتب كس سے م� امت علماء

 اور باطل جسے �ے بدعت يہ بلكہ �وں، والے كرنے عمل پر آثار كے صال� سلف جو
  "�ے د ا�اد ك رھے �وئے بنائے مشغلہ كو پينے كھانے جو افراد كے قسم شہوا�

 باوول االحتفال ح�م ف رسائل: كتاب بوالہ ( اوول عمل ف اوورد: دي�ھ�
  ).البوي

 گيا كيا سوال بار كئ متعلق كے اس بھى سے اهللا حہ ر باز بن العز�ز عبد شيخ اور
 :ہ� ر�ے كر پيش جواب بمع م� ذيل ہم جو

 ؟: سوال

 ميالد �فل دن كے پيدا�ش ك وسلم عليہ اهللا ص� نب كہ �ے رہا آرا بار بار سوال يہ
 از كر رھھ اعتقاد ك حاضي م� �فلوں ان ك وسلم عليہ اهللا ص� آپ كرنا، منعقد
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 پر وسلم عليہ اهللا ص� آپ �وجانا، كھڑے م� خ�مقدم كے آپ ور�ر�م رعظيم روئے
 شع ك اعمال ديگر كے طرح اس والے جانے كئے م� اورميالدوں بھيجنا وسالم درود

 �ے؟ كيا حيثيت

 :جواب

 كرنا منعقد ميالد �فل پر پيدا�ش ك اور كس يا وسلم عليہ اهللا ص� اهللا رسول
 افضل ر� پہ� كيون�ہ �ے، بدعت ا�اد نو ايک م� اسالم يہ بلكہ �ے، نہ� جائز

 كرام صحابہ ديگر راشدين، خلفاء كے آپ وسلم عليہ اهللا ص� اهللا رسول م� صديوں
 يوم ك وسلم عليہ اهللا ص� آپ نے رابع� والے كرنے پ�وي ك ان سارھ كے اخالص اور

 ك سنت م� مقابلہ كے لوگوں والے آنے م� بعد وہ جبكہ منايا نہ� جشن ك پيدا�ش
 ك نبوي اورطر�قہ والے رھھنے �بت كمل سے وسلم عليہ اهللا ص� اهللا رسول ، علم ز�ادہ

 .والےرھے كرنے پ�وي مكمل

 وسلم عليہ اهللا ص� آپ كہ �ے ثابت م� حديث ايک سے وسلم عليہ اهللا ص� نب
 :فرمايا نے

  "فهورد منه ماليس أمرناهذا ف أحدث من" 

 نہ� سے م� اس ) دراصل( جو ن�اال كم نيا كو� م� دين اس نےہمارے جس
 .�ے قبول ناقابل وہ �ے

 :فرمايا م� حديث دوسي ايک نے وسلم عليہ اهللا ص� آپ اور

 عليها بهاوعضوا رمسكوا بعدي من اوهدي� الراشدين الفاء وسنة سنت علي�م" 
  "ضاللة بدعة و� بدعة �دثة ك فإن األمور و�دثات و�يا�م بالواجذ

 پ�ڑو الزم كو سنت ك راشدين خلفاء يافتہ ہدايت بعد م�ے اور سنت م�ي رم
 چ� نئ ہر كيون�ہ بو سے باروں نئ نئ م� دين اور لو پ�ڑ مضبوط سے دانتوں اسے

 .�ے گمراہي بدعت اور �ے بدعت
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 سارھ كے سخت سے كرنے عمل پر ان اور كرنے ا�اد بدعت م� حديثوں دونوں ان
 .�ے گيا كيا منع

 :فرمايا م� كر�م قرآن مب� كتاب اپ� نے رعال اهللا

  )7 / 59 ( الش﴾ فانتهوا عنه ومانها�م فخذوه الرسول وماآرا�م﴿

 .جاؤ رک ديں روک سے جس اور لو لے ديں رسول جوھچھ رمہ� اور

 :فرمايا نے عزوجل اهللا ن�

 24 ( الور﴾ ألم عذاب يصيبهم أو فتنة رصيبهم أن أمره عن �الفون فليحذرالين﴿
 /63.(  

 ان كہ� كہ چاہئے رہنا ڈررے انہ� ہ� كررے �الفت ك رسول ح�م جولوگ! سنو
 .پہنچے نہ عذاب دردناک انہ� يا آپڑے نہ آفت ز�ردست كو� پر

 :فرمايا نے ورعال سبحانہ اهللا ن�

 اهللا اآلخروذكر والوم اهللا يرجوا كن ون حسنة أسوة اهللا رسول ف ل�م كن لقد﴿
  ).21/ 23 ( االحزاب﴾كث�ا

 ہر �ے، ) موجود ( نمونہ عمدہ م� وسلم عليہ اهللا ص� اهللا رسول لے رمہارے يقينا
 اهللا ب�ثت اور �و، رھھتا روقع ك دن كے قيامت اور ك رعال اهللا جو لے كے شخص اس

 .�و كررا ياد كو رعال

 :فرمايا نے رعال اهللا ن�

 عنهم اهللا رض بإحسان اربعوهم والين واألنصار اوهاجر�ن من األولون والسابقون﴿
  الو�ة﴾الفوزالعظيم ذلك فيهاأبدا خالين األنهار تتها تري جنات لم وأعد عنه ورضوا

 )9 / 100. (  

 كے ان سارھ كے اخالص لوگ جتنے اور ہ� اورمقدم سابق وانصار جومہاجر�ن اور
 كے ان نے اهللا اور �وئے، راض سے اس سب وہ اور �وا راض سے سب ان اهللا ہ� پ�و
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 ہميشہ وہ م� جن �ونگي جاري نہر�ں نيچے كے جن ہ� رھھے كر مہيا باغ ا�سے لے
 .�ے كمياب بڑي يہ اور گے، رہ�

 :فرمايا نے رعال ن�اهللا

 ﴾دينا اإلسالم ل�م ورضيت نعمت علي�م وأرممت دين�م ل�م أ�ملت الوم﴿
  ).3 / 5 ( ةاوائد

 اور كرديا پورا انعام اپنا پر رم اور كرديا كمل كو دين لے رمہارے نے م� آج
 .�وگيا مند رضا پر �ونے دين كے اسالم لے رمہارے

 .ہ� بہت آيات ك مضمون اس

 نے رعال اهللا كہ �ے ن�لتا يہ مفہوم ك كرنے ا�اد كو �الس ميالدي ك طرح اس
 ضوري لے كے امت كرنا عمل پر باروں جن اور كيا، نہ� مكمل دين لے كے امت اس
 بعد جب كہ رک يہاں پہنچايا، نہ� رک ان اسے نے وسلم عليہ اهللا ص� اهللا رسول رھا

 كيا ا�اد كو چ�وں ا�س م� ش�عت ك رعال اهللا نے انہوں رو آئے لوگ بدعت يہ م�
 اعمال يہ كہ كيا خيال يہ نے لوگوں ان اور رھي دي نہ� اجازت نے رعال اهللا ك جن

 .كردينگے قر�ب كے اهللا انہ�

 و اهللا اور خطرناک انتہائ كرنا ا�اد ك چ�وں كينئ طرح اس م� دين بالشبہ
 اپ� كر فرما مكمل كو دين نے ورعال سبحانہ اهللا حاالن�ہ �ے، اعتاض پر رسول
 اور ديا پہنچا كو پردين طور نےواضح وسلم عليہ اهللا ص� اهللا رسول كرديا ارمام ك نعمت
  .فرمادي راہنمائ ك راستہ ہر والے دالنے �ات سے جہنم اور پہنچانے رک جنت انہ�

 سے عنہم اهللا رض عص عمرو�ن بن عبداهللا حضت م� حديث صحيح كہ جيسا
 :فرمايا نے وسلم عليہ اهللا ص� اهللا رسول كہ �ے مروي

 و�نذرهم لم يعلمه خ�ما ع أمته يدل أن عليه حقا كن إال نب من اهللا مابعث"
 "لم يعلمه شما
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 چ�وں جن لے كے امت اپ� وہ كہ رھا واجب پر اس بھيجا كو�ھي نب جس نے اهللا
 .روھے سے ان سمجھے ش م� چ�وں اورجن كرے راہنمائ ك ان سمجھے خ� م�

 سے سب م� انبياء وسلم عليہ اهللا ص� �مد نب ہمارے كہ �ے معلوم بات يہ
 خ�خواہي ك ان اور پہنچانے دين رک اورامت رھے كڑي آخري ك نبوت سلسلہ اور افضل

 سے دين �سنديدہ كے رعال اهللا منانا جشن ك پيدا�ش يوم اگر رھے، كمل سے سب م�
 اپ� يا فرمارے، بيان ضور لے كے امت اسے وسلم عليہ اهللا ص� رسول كے اهللا رو �ورا

 صحابہ كے آپ �م از �م يا دكھالرے، كر منا جشن كے طرح اس م� مبارھہ حيات
 ل�ن منارے، ضور ميالد جشن پر پيدا�ش يوم ك آپ اجع� عليہم اهللا رضوان كرام
 كہ �وگئ واضح بات يہ رو �وا نہ� كچھ سب يہ م� صحابہ عہد اور نبوي عہد جب
 م� كموں كردہ ا�اد نئے ان وہ بلكہ �ے، نہ� واسطہ كو� سے اسالم ك ميالد �فل

 راكيد ك بنے كو امت اپ� نے وسلم عليہ اهللا ص� رسول كے اهللا سے جن �ے سے
 چك گزر راكيد ك اجتناب سے بدعت م� حديثوں دونوں سابقہ كہ جيسا �ے فرمائ

 م� ذيل ہم ايک چند سے م� جن ہ� وارد بھي حديث� دوسي م� مفہوم اس اور �ے،
 .ہ� كررے ذكر

 :فرمان يہ ك وسلم عليہ اهللا ص� نب م� جعہ خطبہ مثال

 وسلم عليه اهللا ص� �مد هدي وخ�الدي اهللا كتاب خ�الديث فإن أمابعد" 
  "ضاللة بدعة و� �دثارها وشاألمور

 عليہ اهللا ص� �مد طر�قہ اچھا سے سب اور �ے كتاب ك اهللا كم بہت�ن بعد اما
 ہر اور جائ� كئے ا�اد نئے م� دين جو ہ� وہ كم بدرر�ن اور �ے، طر�قہ ك وسلم

 .�ے گمراہي بدعت

 "�ے كيا روايت م� مسلم صحيح نے اهللا رحہ مسلم امام كو حديث اس" 

 .ہ� ز�ادہ بہت واحاديث آيات ك مضمون اس
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 كو �فلوں ميالدي نے جاعت ايک ك علماء پر بنياد ك دالئل ديگر اور باال مذكورہ
 .�ے ك راكيد ك بنے سے اوران �ے ديا قرار شع خالف صاحتاً 

 ميالدي ان �وئے كررے اختالف سے ك�ائے اول فر�ق نے متاخر�ن بعض ل�ن
 شع خالف وہ كہ �ے ديا قرار جائز سارھ كے شط اس كو انعقاد كے �فلوں

 غلو م� بارے كے وسلم عليہ اهللا ص� اهللا رسول: مثال �وں نہ مشتمل پر ناجائز�موں
 رمام وہ عالوہ كے ان اور استعمال ك آالت كے بانے گنے اختالط، ك وزن مرد كرنا،

 .�ے ديت قرار غلط مطہرہ ش�عت كو جن چ��ں

 ہ� سمجھتے حسنہ كو�دعت ميالدوں ان قائل� كے جواز

 :قائدہ شع ايک

 سنت اور اهللا كتاب اسے �وجائ� شكر ك رنازع لوگ م� مسئلہ جس كے ش�عت
 .جائے لوٹايا جانب ك اهللا رسول

 :فرمايا نے عزوجل اهللا كہ جيسا

 شء ف رنازعتم فإن األمرمن�م وأو� الرسول واطيعوا اهللا اطيعوا آمنوا ياأيهاالين﴿
  النساء﴾رأو�ال خ�وأحسن اآلخرذلك والوم باهللا رؤمنون كنتم إن والرسول اهللا إل فردوه

 )4 / 59. (  

 اهللا ص� ( اهللا رسول كرو فرمانبداري اور ك اهللا كرو فرمانبداري! والو ايمان اے
 كرو اختالف م� كسيچ� اگر پھر ك، والوں اختيار سے م� رم اور ك ) وسلم عليہ

 كے قيامت اور پر رعال اهللا رمہ� اگر طرف ك رسول اور طرف ك رعال اهللا دو لوٹا رواسے
 .�ے اچھا بہت كے ا�ام اور�اعتبار �ے بہت بہت يہ �ے، ايمان پر دن

 :فرمايا نے رعال ن�اهللا

  )10 / 42 ( الشورى﴾ اهللا إل فحكمه شء من فيه ومااختلفتم﴿

 .�ے طرف ك رعال اهللا فيصلہ ك اس �و اختالف رمہارا م� چ� اورجس
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 رو لوٹايا جانب ك �يد قرآن كتاب ك رعال اهللا كو ميالد مسئلہ نے ہم جب چنا�ہ
 كردہ اورمنع ك پ�وي ك ش�عت �و� الئ ك وسلم عليہ اهللا ص� اهللا رسول نے ہم

 امت اس نے ورعال سبحانہ اهللا كہ يہ اور پايا، �وئے ديتے ح�م ك اجتناب سے چ�وں
 الئ ك وسلم عليہ اهللا ص� اهللا رسول ميالديں يہ اور �ے فرماديا مكمل كو دين لے كے

 اس رعلق ك ميالد �فل كہ �وگئ واضح بات يہ لہذا ہ�، نہ� سے م� ش�عت �و�
 ارباع ك وسلم عليہ اهللا ص� اهللا رسول م� بارہ كے جس �ے، نہ� سے دين اكمل كمل

 .�ے گيا ديا ح�م ہم� ك

 نہ م� بارے رواس لوٹايا بھي جانب ك رسول سنت كو مسئلہ اس نے ہم طرح اس
 كو� ك صحابہ ہي اورنہ ح�م كو� ہي نہ اور عمل كو� ك وسلم عليہ اهللا ص� نب رو

 �ے، نہ� رعلق كو� سے دين ك ميالد �فل كہ �وگئ واضح بات يہ سے رواس مال عمل
 عيدوں ك ونصارى يہود م� اس ن� �ے، چ� كردہ پيدا نئ م� اوردين بدعت وہ بلكہ

 .�ے جات پائ مشابہت سے

 انصاف م� طلب ك اس اور شوق ك حق معرفت بص�ت، ك درجہ معمو� چنا�ہ
 اسالم دين ك ميالد �فل كہ گي جائے �و عياں بات يہ پر ہرشخص والے رھھنے �سندي

 كے اس اور اهللا سے جن �ے سے م� بدعت نوا�اد ان وہ بلكہ �ے، نہ� رعلق كو� سے
 .�ے ك راكيد ك بنے نے رسول

 لوگ جابا كہ چاہئے كھانا نہ� دھوھہ سے بات اس كو وخرد عقل صاحب ايک
 نہ� سے كرنے كے لوگوں ز�ادہ حق كيون�ہ ہ� كررے منعقد ميالد �فل سے كثت
 .�ے جارا پہچانا سے دللوں ك ش�عت بلكہ

 :فرمايا بابت ك ونصارى يہود نے اهللا كہ جيسا

 برهان�م هاروا قل أمانيهم رلك أونصارى هودا كن من إال النة يدخل لن وقالوا﴿
  )111 / 2 ( ةالقر﴾ صادق� كنتم إن
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 ك ان صف يہ گ جائے نہ� كو� سوا كے يہودونصارى م� جنت كہ ہ� كہتے يہ
 .كرو پيش دلل كو� رو �و سچے رم اگر كہ كہو سے ان ہ� آرزوئ�

 :�ے رعال باري ارشاد ن�

  ).116 / 6 (  االنعام﴾اهللا سبيل عن يضلوك األرض ف من اكث رطع و�ن﴿

 ك كواهللا روآپ لگ� ماننے كہنا ك ان آپ اگر كہ ہ� ا�سے لوگ ز�ادہ م� دنيا اور
 .كردينگے راہ بے سے راہ

 و�يشت اكث كہ ر�ے واضح بھي يہ سارھ كے �ونے بدعت كے �فلوں ميالدي ان
 گنے اختالط، ك وزن مرد مثال ہ� �و� بھي كر�اں حرام ديگر م� �فلوں ان ك ميالد
 بہت ديگر عالوہ كے ان اور استعمال ك اشياء آور �شہ اور آالت، كے راشے ڈھول بانے

 ك رک اكب شک كر بڑھ سے برائيوں مذكورہ م� �فلوں ان اوقات �سا اور برائياں س
 .�ے جارا كيا ارر�اب

 م� بارے كے كرام اولاء ديگر يا ذات ك وسلم عليہ اهللا ص� اهللا رسول: مثال
 يہ بابت ك ان اور وغ�ہ كرنا، سوال ك اورمدد رس فر�اد سے ان پ�ارنا، انہ� غلوھرنا،

 ك جن اعتقادات سے�فر�ہ بہت كے طرح اس اور ہ� جانتے غيب وہ كہ رھھنا اعتقاد
 .ہ� كررے پر موقع كے ميالدوں كے اولاء اور نبوي ميالد ارر�اب

 اهللا ص� آپ كہ �ے ثابت م� حديث صحيح سے وسلم عليہ اهللا ص� اهللا رسول
 :فرمايا نے وسلم عليہ

  "الين ف الغلو قبل�م كن من أهلك فإنما الين ف والغلو إيا�م" 

 غلو م� دين سبب ك ہالكت ك لوگوں پہلے سے رم كيون�ہ بو سے غلو م� دين
 .رھا

 :فرمايا م� حديث دوسي ايک نے وسلم عليہ اهللا ص� نب ن�

  "ورسول عبداهللا فقولوا عبد أنا إنما مر�م ابن عيس الصارى أطرت كما الرطرو�" 

 )عنہ اهللا رض عبداهللا عمر�ن حديث من صحيحہ ف الخاري اخرجہ(
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 كہ جيسا بڑھاؤ نہ آگے سے مقام م�ے �ھے) كرھے رعر�ف� ز�ادہ حدسے (رم
 �ھے لہذا �وں بندہ ك اهللا م� رھا، ديا بڑھا آگے سے حد كو مر�م بن عيس نے نصارى

 .كہو ہي رسول ك اس اور بندہ ك اهللا

 م� اجتماعت غ�شع كے طرح اس لوگ سے بہت كہ �ے يہ بات رعجب قابل
 جانب ك اس ضورت بوقت اور ہ� نظرآرے كوشاں اور سگرم انتہائ لے كے شھت

 ديگر كے اهللا اور وجاعت جعہ لوگ وہي طرف دوسي جبكہ ہ�، كررے بھي دفاع سے
 نہ اور ہ� كررے ہي پرواہ كچھ ك فرائض وہ ہي نہ ہ�، آرے نظر پيچھے سےبالك فرائض

 ايمان، كمزور كچھ سب يہ شبہ بال ، ہ� سمجھتے گناہ بڑا كو� كو چھوڑنے كے ان ہي
 آلود زنگ انتہائ كے دلوں سبب كے ارر�اب كے گنا�وں گوناگوں اور عل�، �م

 عفيت لے كے بھائيوں مسلمان رمام اور اپنے سے رعال اهللا ہم �ے، سے وجہ ك �وجانے
 .ہ� كررے سوال ك

 ص� آپ كہ �ے پارا ا�ام بھي يہ عمل بدرر�ن اور قبيح ايک م� �فلوں ان ك ميالد
 خ� ك آپ ور�ر�م رعظيم ازروئے لوگ بعض پر آنے ذكر ك والدت ك وسلم عليہ اهللا

 عليہ اهللا ص� رسول كہ �ے عقيدہ ك ان كيون�ہ ہ�، �وجارے كھڑے �وئے كررے مقدم
 �ے، جہالت رر�ن بد اور جھوٹ رر�ن عظيم يہ ہ�، �ورے حاض م� ميالد وسلم

 ن�ل رو نہ سے مبارک قب اپ� قبل سے قيامت وسلم عليہ اهللا ص� اهللا رسول كيون�ہ
 �لسوں ان ہي نہ اور ہ�، كرسكتے مالقات سے كس سے م� لوگوں نہ اور ہ� سكتے

 گے، رہ� رک قيامت م� قب اپ� وسلم عليہ اهللا ص� آپ بلكہ ہ�، �وسكتے حاض م�
 پاس كے رب اپنے م� ) جنت ( دارھرامت مبارک روح ك وسلم عليہ اهللا ص� آپ اور

 .�ے م� علي� اع

  :فرمايا م� اوومنون ةسور نے رعال اهللا كہ جيسا

  ) .15/16 (  اوؤمنون﴾ربعثون القيامة يوم إن�م ثم ويتون ذلك بعد إن�م ثم﴿
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 سب رم بالشبہ دن كے قيامت پھر �و، والے مرجانے يقينا سب رم پھر بعد كے اس
 .جاؤگے اٹھائے

 :فرمايا نے وسلم عليہ اهللا ص� اكرم نب اور

  "مشفع وأول شافع أول وأنا القيامة يوم القب عنه ينشق من أول أنا" 

 گ، ن�لوں باہر قبسے م� اور گي پھٹے قب م�ي پہلے سے سب قيامت بروز
 . ( �وگي قبول سفارش م�ي پہلے سے اورسب گ، �وں سفارش پہال سے سب اورم�

  )�و نازل وسالم درود سے جانب ك رب پر وسلم عليہ اهللا ص� آپ

 اس واحاديث آيات ديگر ك مع� اس اور نبوي حديث اور كر�مہ آيت باال مذكورہ
 مردے ديگر عالوہ كے آپ اور وسلم عليہ اهللا ص� نب كہ ہ� كر� داللت پر بات

 �ے، مسئلہ عليہ متفق ك اسالم علماء يہ گے ن�ل� سے قبوں اپ� ہي روز كے قيامت
 .نہ� اختالف كو� ك كس م� اس

 ك جاہلوں اور چاہئے �ونا واقف سے مسائل كے طرح اس كو مسلم بندہ ہر لہذا
 نہ� نازل دلل كو� نے اهللا پر جس چاہئے كرنا گر�ز سے وخرافات بدعت نوا�اد
 .�ے فرمائ

 و�ررر بلند اس ہم اور ہ�، رھھتے بھروسہ پر اس كررے، كسوال مدد سے ہي اهللا ہم
 .ہ� رھھتے نہ� طاقت ك النے با كے نيكيوں اور بنے سے گنا�وں بغ� كے مدد ك اهللا

 رر�ن افضل ك الہي رقرب رو�ہ ك بھيجنے وسالم درود پر اهللا ص� نب مسئلہ رہا
 .�ے ايک م� صالہ اعمال ذر�عہ

 :فرمايا نے رعال اهللا كہ جيسا

 ﴾�سليما وسلموا عليه صلوا آمنوا ياأيهاالين الب ع يصلون ومالئ�ته اهللا إن﴿
 )56/ 33 (االحزاب

! والو ايمان اے ہ� بھيجتے رحت پر وسلم عليہ اهللا ص� نب فرشتے كے اس اور اهللا
 .كرو رہا بھيجتے سالم خوب اور بھيجو درود پر ان بھي رم
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 :فرمايا م� حديث ايک نے وسلم عليہ اهللا ص� نب اور

  "عشا بها عليه اهللا ص� واحدة ع ص� من" 

 فرمارا نازل رحت� بار پردس اس رواهللا بھيجے درود بار ايک اوپر م�ے جوشخص
 بلكہ �ے، نہ� وقت �صوص كو� ك بھيجنے درود پر وسلم عليہ اهللا ص� نب �ے،

 كے اس م� �شہد يع� آخر كے نماز �ے، جاسكتا بھيجا پردرود آپ وقت بھي كس
 ك اس م� �شہد آخري كے نماز ہر نزديک كے علم اہل بعض بلكہ �ے، راكيد ك پڑھنے
 ص� آپ بعد، كے اذان مثال �ے، مؤھدہ پرسنت مقامات سے اور�ہت �ے، واجب پڑھنا

 س بہت كہ جيسا م� رات ك اوراس دن، كے جعہ وقت، كے رذكرہ كے وسلم عليہ اهللا
 .�ے ملتا ثبوت ك ان سے احاديث

 پر اس اور سمجھ ك دين كو مسلمانوں رمام اور ہم� وہ كہ �ے دع سے رعال اهللا
 اور�دعت كر�ند پر سنت كو ايک ہر اور فرمائے، عطا روفيق ك رہنے قدم ثابت

 نب ہمارے رعال اهللا اور �ے، اورمہر�ان سخ اهللا وہ نوازے سے نعمت ك سےاجتناب
 .فرمائے نازل رحت پر اورسارھيوں وعيال اہل كے آپ وسلم عليہ اهللا ص� �مد

 :�ے فرمانا يہ جگہ دوسى ايك ك اهللا رحہ شيخ

 عليہ اهللا ص� كر�م رسول رو �و� مشوع وسلم عليہ اهللا ص� الب ميالد اگر" 
 عليہ اهللا ص� كر�م رسول كيون�ہ فرمارے؛ بيان ضور اسے لے كے امت اپ� وسلم
 كو� بعد كے وسلم عليہ اهللا ص� آپ اور رھے، خ�خواہ ز�ادہ سے سب م� لوگوں وسلم

 ر�ے خاموش وسلم اهللا ص� كر�م نب سے جس كرے بيان بات ا�س كو� جو نہ� نب
 .ہ� البي� خارم وسلم عليہ اهللا ص� كر�م نب كيون�ہ �وں؛

 اهللا ص� كر�م نب كہ �ے �وا بيان سارھ كے وضاحت پورى يہ م� سنت و كتاب
 ك آپ اور كرنا، �بت سے آپ م� حقوق كے آپ �ے حق كيا پر لوگوں ك وسلم عليہ

 حقوق باق عالوہ كے اس اور �ے شامل كرنا ارباع و پ�وى ك مطہرہ سنت اور ش�عت
 .�ے �و� م� سنت و قرآن وضاحت ك جن بھى كرنا ادائيگ ك
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 والدت ك ان كہ كيا نہ� ذكر يہ لے كے امت اپ� نے وسلم عليہ اهللا ص� كر�م نب
 نب پھر اور جائے كيا عمل پر اس كہ را �ے مشوع منانا الب ميالد جشن ك باسعادت

 آپ پھر نہ اور كيا نہ� عمل پر اس زندگ سارى بھى خود نے وسلم عليہ اهللا ص� كر�م
 �بت سے وسلم عليہ اهللا ص� كر�م نب ز�ادہ سے لوگوں سب جو كرام صحابہ بعد كے

 رھھنے علم اور والے جاننے كو حقوق كے وسلم عليہ اهللا ص� آپ اور رھے، والے كرنے
 .رھے والے

 ك الب ميالد نے اور كس �ى نہ اور نے راشدين خلفاء �ى نہ اور نے انہوں رو نہ
 كو جشن اس بھى نے لوگوں كے دور بہت�ن ر� پہلے يع� مفضلہ قرون پھر منايا، جشن

 حقوق كے وسلم عليہ اهللا ص� كر�م نب لوگ سب يہ م� خيال كے آپ كيا منايا، نہ�
 اس نے افراد والے آنے م� بعد يہ كہ حت رھے، والے كرنے كورا�ى و ك� م� ادائيگ ك

 !كيا؟ پورا كو حق اس اور كيا واضح كو ك� اور نقص

 ص� آپ كرام آئمہ اور كرام صحابہ سب يہ كہ سكتا �و نہ� ا�سا قسم ك اهللا نہ�
 كو� ك، كورا�ى و ك� م� اس يا رھے، غفل و جاہل سے حقوق كے وسلم عليہ اهللا

 رابع� اور كرام صحابہ ان جو سكتا نہ� �ى ن�ال سے ز�ان اپ� بات ا�س عقلمند
 .�و واقف سے حاالت كے عظام

 ص� كر�م نب جشن ك الب ميالد كہ آگيا م� علم كے آپ جب كرام قارئ� عز�ز
 اور عظام رابع� اور كرام صحابہ �ى نہ اور رھا نہ موجود م� دور كے وسلم عليہ اهللا

 رھى معروف ہاں كے ان چ� يہ �ى نہ اور گيا، كيا عمل پر اس م� ادوار كے كرام آئمہ
 بدعت يہ اور �ے كم كردہ ا�اد نيا م� دين يہ كہ گيا �و بھى علم يہ كو آپ سے اس

 ش�ك م� اس اور دي� دعوت ك اس �ى نہ اور نہ�، جائز كرنا عمل پر اس �ے كہالرا
  "�ے واجب بانا سے اس كو لوگوں اور كرنا منع اور روھنا سے اس بلكہ �ے، جائز �ونا
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 اور كرنا �ش اسے اور كرنا اختاع ك ذكر اور دعء كس لے كے شخص بھى كس
 فكر اور سوچ يہ م� اس اور �ے بدعت دعء نا� " الرابطہ دعء " اور نہ�، جائز پھيالنا

 اور جائے رھھا سامنے اپنے م� ذہن انہ� �ے رہا جا مانگ سے جن كہ �ے گئ ك پيش
 م� جنت انہ� اور ہ� پہچانتے كو والے كرنے دعء وہ كہ چاہيے �ونا اعتقاد يہ

 م� اسالم دين ك جن ہ� اختاعت ك صوفيوں اور خياالت وہ� سب يہ: بالئينگے
 .ملت نہ� اصل كو�

 اور بدعت اور سنت شخص مسلمان سے جن قواعد و اصول اور ضوابط شع وہ
 :كہ طرح اس وہ ہ� واضح بالك وہ �ے سكتا كر پہنچان ك صحيح و غلط

 وہ رو جائے مل دلل ك عبادت كس جب ل�ن �ے، مانعت اصل م� عبادات
 ك جس جائيگ كيا �ى م� صورت اس قرب ك اهللا اور عبادت ك اهللا لے اس �ے، جائز

 .�و ملت دلل كو� پر مشوعيت ك اس م� سنت و كتاب

 ابتداع كہ نہ كرے پ�وى و ارباع وہ كہ �ے يہ اصول دوسا لے كے مسلمان اور
 عمل وہ ك والے كرنے عمل ك بدعت كيون�ہ عمل، پر بدعت اور ا�اد ك بدعت يع�

 .جائيگ مارا دے پر منہ كے اس �ے مردود

 اور �ے، دى كر ر�ميل ك ش�عت لے ہمارے رو نے رعال و سبحانہ اهللا پھر اور
 وہ كہ �ے ضورت كيا بدعت ك طرح اس پھر �ے، دى كر مكمل پر ہم نعمت اپ�

 ہم رو پر اس �ے ثابت اور صحيح جو حاالن�ہ چاہيے �و� ضور م� زندگ ہمارى
 ؟ �ورے نہ� پ�ا عمل

 جوابات كے) 27237 ( اور ) 6745 ( نمب سوال آپ لے كے دي�ھنے رفصيل مز�د
 .كر�ں ضور مطالعہ ك

 سے بدعت ك قسم اس لے كے بہنوں ان �ے گيا ديا كر بيان كچھ جو كہ �ے اميد
 ك اهللا وہ كہ ہ� كررے وصيت كو بہنوں ان ہم اور �وگ، كف و�ى لے كے كرنے اجتناب

 .كر�ں پ�وى ك سنت طرح اچھى �وئے كررے اختيار پرہ�گرى و رقوى
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 چا�ے فرمارا نہ� قبول عبادت ك بدعت رعال اهللا كہ چاہيے �ونا علم يہ انہ� اور
 ڈالے كر صف م� اس مال بھى كتنا اور كرے جدوجھد و كوشش بھى جت� وہ

 سے كرنے اجتھاد م� بدعت �و �ى رھوڑى سنت چاہيے كرنا عمل پر سنت " كيون�ہ
 مسعود بن اهللا عبد وسلم عليہ اهللا ص� رسول صحاب القدر جليل طرح جس " �ے بہت

 .�ے قول ك عنہ اهللا رض

 ك طر�قہ اور اعمال ان كو بہنوں ان ہمارى وہ كہ �ے دع ہمارى سے رعال اهللا
 ربليغ حسن كو آپ ہم اور �ے، پنہاں خوشنودى و رضا ك اهللا م� جس فرمائے راہنمائ

 ك كرنے عمل پر سنت انہ� م� اسلوب بہت اور اچھے آپ كہ ہ� كررے وصيت ك
 ر�ليف جو م� اس اور �وں مت ش�ك سارھ كے ان م� ميالد اس آپ اور ديں دعوت

 .ل� كم سے تمل و صب پر اس پہنچے كو آپ

  .اعلم واهللا


