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 كرىا كم متعلق كے وسلم عليہ اهللا ص� ىب م� مسجد كے كر مقرر دن ايك
 دينا ىام ك ميالد اسے اور

 
 بہت ل�ن �ے، بدعت منانا وسلم عليہ لهللا ص� ليب ميالد كہ �ے معموف رو يہ
 لهللا ص� ليب ميالد جشن كہ نہ� سے غمض لس ل�ن ہ� منارے ميالد لوگ سارے

 كے وغ�ہ نندگ ك آپ لور رعم�ف ك وسلم عليہ لهللا ص� كم�م نب بلكہ وسلم، عليہ
 بھى پھم كيا رو جائے ك نہ دن كے وسلم عليہ لهللا ص� رسول والدت چ� يہ لگم متعلق،

 ؟ �ے حملم

 پم طور كے مثال �ے، ديا قملر حملم كے ولقع لس �ى كمہ ك ميالد ذلرہ ف كيا لور
 لستعمال كمہ ك ميالد بغ� للخ وغ�ہ رعم�ف ك وسلم عليہ لهللا ص� كم�م نب م� لگم

 جائے، كھاليا بھى كھانا كو لوگوں م� لس لور گ، �و حملم بھى پھم كيا رو كموں كيے
 ك رلت پم ووقع كے شادى پم چھٹ ولر ہفتہ آئندہ كہ �وں رہا كم لے لس سولل يہ م�

 كہ �ے كيا فيصلہ يہ نے وللوں كمنے ضيافت �ونگے جع لوگ كہ لے لس لور �ے، كھانا
 سے مناسبت ك رعم�ف كے وسلم عليہ لهللا ص� كم�م نب م� وسجد بعد كے كھانے
 عليہ لهللا ص� كم�م نب دن يہ ل�ن �ے، ديا نام ك ميالد لسے نے لنہوں لور �وں، رقار�م
 صف ل�ن جائيگ، منايا ليب ميالد جشن �ى نہ لور �ے، نہ� دن ك والدت ك وسلم

 كے وغ�ہ رقص نے لنہوں يہ لور گ، �و رقم�م پم س�ت ك وسلم عليہ لهللا ص� كم�م نب
 لستفادہ ن�ادہ سے نندگ ك وسلم عليہ لهللا ص� كم�م نب سے لس لوگ كہ را كيا بدلے

 .فممائ� نصيحت كو� مہم�ا� بملئے سك�، كم

 لجتماع پم رعم�ف لور س�ت ك وسلم عليہ لهللا ص� كم�م نب م� وسجد جب: دوم
؟  گ �و حملم لجتماع يہ كيا رو جائے ديا كھانا كو حاض�ن لور جائے كيا
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 �ى نہ لور ك لنبياء رو نہ نہ�، وشوع منانا ميالد جشن لے كے شخص بھى كس
 وسلم� غ� يہ بلكہ ولتا، نہ� وجود م� شع ك لس كيون�ہ ك؛ شخص لور كس

 .�ے گيا لا سے نصارى و يہود

 .كم�ں مطالعہ ك جولبات كے ) 13810 ( لور ) 10070 ( نمب سولل آپ وز�د

 والدت ك شخص كس: كہ �ے يہ مقصد ك منانے جشن ك سالگمہ يا ميالد جشن
 بعض جسے لالول ر�يع بارہ مثال جائے، منايا ميالد يع� جشن ك سالگمہ ك لس دن كے

 لس �ے، دن ك پيدل�ش ك وسلم عليہ لهللا ص� كم�م نب دن يہ كہ ہ� كمرے خيال لوگ
 .منانا وسلم عليہ لهللا ص� ليب ميالد جشن دن

 عليہ لهللا ص� آپ لور رعم�ف لور س�ت ك وسلم عليہ لهللا ص� كم�م نب ل�ن
 وشوع لور وستحب وقت ہم يہ كمنا چيت بات لور رقار�م متعلق كے �اسن كے وسلم
 ميالد كو فنگشن كے شادى طمح جس جارا، ديا نہ� نام ك ميالد كو چيت بات لور �ے،
 .جارا كہا نہ�

 لور لجتماع وہ ہم كہ �ے وشہور يہ م� ولكوں لور عالقوں وسلمان بعض ل�ن
 �ى نہ لور �و ووسيق لور رقص رو نہ م� جس جائے كيا پم طم�قہ وشوع جو جشن

 :ہ� كہتے وہ لور ہ�، كمرے ووسوم سے ميالد لسے وہ رو لختالط ك عورت و ومد

 كمنے وعظ كو لوگ رو منائينگے، ميالد دن وللے ختنے كے بے يا رون كے شادى ہم
 �سميہ لس رو �ے، جارا باليا لے كے كمنے رالوت ك قمآن لور �ے، آرا شخص لے كے

 پم ح�م يہ �ى نہ لور ولت، نہ� لصل لور دلل كو� ك دينے نام ك ميالد كو لس يع�
 .�ے �ورا لندلن لثم

 بات م� لجتماع لس لور نہ� حمج كو� پم لوگوں م� مانے جشن ك شادى چنا�ہ
 يا �ے، سكتا جا كيا نصيحت و وعظ ك بھالئ و خ� كو لوگوں لور �ے سكت �و چيت

 شمائل و لوصاف كے آپ لور س�ت ك وسلم عليہ لهللا ص� كم�م نب شخص كو� پھم
 .�ورا نہ� شاول م� ميالد جشن بدعت يہ لور �ے، وشوع يہ رو كمے بيان
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 وسجد بغ� ر�ھے لعتقاد ك فضيلت ك لس لور كيے �صوص كو دن كس بغ� لور
 كو� م� كمنے لجتماع لے كے كمنے بيان س�ت ك وسلم عليہ لهللا ص� كم�م نب م�

 كيا نہ� ل�سا دن كے لسلء لور معملج يا شعبان، پندرہ يا دن، ك والدت مثال نہ�، حمج
 كيا م� ليام سارے باق عالوہ كے ليام كے طمح لس بلكہ �ے، بدعت يہ كيون�ہ جائے
 حمج كو� بھى م� كھالنے كھانا كو حاض�ن لور نہ�، حمج كو� م� لس رو جائے
 لور كم�ں، نہ ووسوم سے ميالد لسے كہ جائے پھياليا ح�م يہ كہ چاہيے لور گ، �و نہ�

 ك ميالد يہ كہ جائے كيا نہ �ى گمان يہ كہ را �ے، ر�ھتا ح�م ك ميالد جشن يہ �ى نہ
 .�ے وشوع جشن

 لور كمنے، عمل پم وسلم عليہ لهللا ص� نب سنت كو آپ كہ �ے دع سے رعال لهللا
 .دے روفيق ك پھيالنے كو لس م� لوگوں

  .لعلم ولهللا


