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ہرطف ےس ھچک امہ ابیتہ انرش یک

مہ ہ ہںیھنج ہاراسل رفام رےہ ںیہ ہہیاانپ رسام ہےنھکل واےل ںیمہ ہاممکل ےس یئک ہفلتخم

ںیہ رےہ  رک  ہاشعئ  مہ  ہہیہ۔  رضورہ  ہیاتبان  ںیہ  ہےتھجمس  امہر  ہیہک  ےک ہ  اتکوبں  رکدہ  اشعئ 

بس الہ تنس و امجتع ےس ہ ہہیہک ہ ہںیہہ ہمہ اس دح کت ےتیل ہیہذہم دارہ ہدنمراجت یکہ

 ہیہاجبن ااکبہ یاک قلعت الہ تنس ےس ےہ۔ دورس یےہ ہک رہ اھکلر اظرہ یھب ہیےہ اور 

ہ۔ہںیہن احتج یہ وت ان ےک قلعتم ھچک ےنہک یک ںیہ اج ریہ اشعئ یک وج اتکںیب الہ تنس یک

 ہیکہ"  ہآلشیف ہدبع یفطصم ہ"یٹہ ہوت وج اتکںیب ہیکہ ہںویطلغ ہاور االمیئ ہےہ ظفلہ ہرھپ ابت آتہ 

فلتخم ذراعئ ےس ہ ہوج ںیمہ ہاور وہ اتکںیب ہمہ ذہم دار ںیہ ہان ےک ےیل ہںیہ ہوہت ہشکشیپ

ہک واہں ہ ہںیہہ ہیےک وحاےل ےس مہ ب ہںہویطلغ ہاس رطح یک ہان ںیم ہ،ںیہ ہوموصل وہت

 یھبہ ہہیانرش اک وہات ےہ۔ ہکیرکےت اور امہرا رکدار سب اہ ہاھچن کٹھپ ںیہن ہمہ رہ رہ فل یک

رےتھک۔ اثمل ہ ہوہں ہک نج ےس مہ اافتق ںیہن ہیھب ہابیت ہیسیا ہاتکوبں ںیم ہنکمم ےہ ہک یئک

ےس سج اک وھجاٹ  ہےہ ہک قیقحت ہوہ یتکس ہیھب ہتیروا ہیسیاہ ہوکیئ ہاتکب ںیم ہےک وطر رپ سکہ

اور ہ سک ی یہانب رپ لقن رک د ہدعم وتہج یک ےناےس ےنھکل واےل  وہان اب اثتب وہ اکچ ےہ نکیل

وہ اتکب ںیم ا ہووجاہت یک ہہک یئک ہںیہنہ ہہک الہ ملع رپ یفخم ہاسیج ہآ یئگہ ہوہج ےس  وہات ہ ہاسیانب رپ 

ہن اھجمس ہ ہہیاس ےس ہ ہنکیل ہہک ارگہچ مہ اےس اشعئ رکےت ںیہ ہمہ ےن رعض یکہ ہےہ۔ وت اسیجہ
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اافتق یھب اس ےس  مہ  ہک  ںیہ ہاجےئ  ہ ہکی۔ارکےت  ہاورہاثمل  امیبہ  الہ تنس ےک   ہمہ 

املعے الہ تنس ہ نج ںیم ہںیہہ سیہاسملئ ا ہک یئک رکان اچےتہ ںیہ شیپہ اسملئ یک االتخیف

رحام اتہک ےہ وت دورسا اس ےک وجاز اک اقلئ ےہ۔  ہلمع وک وکیئ ہکیا ہاک االتخف ےہ اور سکہ

ا ہںیم ہسیا رکان امہرا ہ ہعئاتکوبں وک اش ہوت دوونں یک ہانرش اک رکدار ادا رک رےہ ںیہ ہکیبج مہ 

اتکوبں وک اس ہ ہیک ہنیقیاگل ابت ےہ۔ مہ رف ہکیا ہہیےہ، ہ ہامہرا ومفق یکہ ہاکم ےہ نکیل

ہ۔ ہںیہ االتخافت رفویع ہیاور  ہک دوونں الہ تنس ےس ںیہ رپ اشعئ رک ےتکس ںیہ داینب

 ہیھبہ ہہی ہیصفتہ ہیوھتڑ ہاھت سج ںیم ہاک ذرک یکہ ہںویطلغ ہاور االمیئ ہرطح مہ ےن ظفلہ ہایس

ا ہہک یئک ہالمہظح رفامںیئ اجات ےہ۔ ہ ہیاالتخف اپ ہہک نج ےک ظفلت اور االم ںیم ہںیہ ہسیاافلظ 

ا ہیھب ہںاہیاب ہ تحص ےک ہ ہیک ہےقیرط ہکیہا ہہک مہ ارگہچ سکہ ہوصرت ےنب یگ ہیہ ہیسیھچک 

 ہنوموجد وہاگ۔ اس رفق وک ایب ہااشتع ںیم ہیامہر ہیھب ہفہاس ےک الخ ہاقلئ وہں نکیل

 ہ،یملع ہیک ہآلشیفہ ہدبع یفطصم ہوک ہبش ہن رےہ۔ یٹہ ہےس سکہ ہںیمہ ہاھت اتہک اقرنیئ ہیہرکان رضورہ

 ہرمالح ےس زگرےن ےک دعب اشعئ وہےت ںیہہ ہاور راسےل یئک ہاتکںیب ہاور االصیح ہیقیقحت

ان ںیم ہنکیل ابووجد  ہاس ےک  اپ ہںویطلغ ہیسیا ہیھب  ایھنہ ہیاک  آپ  ارگ   اجان نکمم ےہ ذہلا 

 اج ےکس۔ہ یک یحصتہ اتہک اس یک ہرضور اتبںیئ وت ںیمہ اپںیئ

 

ہ
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ہ 

ہ

ہ

ہ

ہااستنبہ رشفہ

ہیہےن اس اقلب انب آوغش رتیبہ ؤمرق ااسذتہ ےک انم نج یک ان

اور رہ ہ یےب انپہ اتفل و تبحم ےس اس القئ انب ےک انم وھنجں ےن اینپ نیمیرک یوادل

ہداعؤں ےس ونازاہ کین وتق اینپ

ہاذملبنہ دبعہ

ہاسحن راض رانیعہ دمحم

ہ

ہ 
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ہ

ہیہاقدرہ یفطصم دمحم وخردیش یتفم :املکت داعہیئ

ہاصبح لبقہ ہیاقدرہ یفطصم دمحم وخردیش رضحت یتفم تاب افص امرہ درایس وصیف

سینیہاجہعم  دمرس
ح
ہیہرش یلیاولعلم ب ءایض ت

مده
ح
 و نصلي عل رسوهل الكريي  ت

اور یفمہ ہہیےک قلعتم ہ ہدبتع ےس ہ ہےہ رہ دوعے وک دلیل ہرصتخم راسہل تہب اجعم 

یک ہرونش  ہایگ  یکہ  راسلئ  ےک  رطح  اس  ہےہ  یکہ  ےہ  رضورت  وک تخس  ہہکنولوگں  الہ ہ 

ےس داع ہ ہومال اعتلہ ہاور رمگاہ رکےت ںیہ ہتیہدبتع و الضل وعام اانلس وک تخس دوھہک د

اسحن راض ہملس وک ہ یومول مزیزع وصفہ وبقمل اانم رفامےئ اور ومہےہ ہک اس راسےل وک

ہاطع رفامےئ۔ ہ ارج لیمج

ہرفغ ہل یہاقدرہ یفطصم دمحم وخردیش ریقف

سینیہ اجہعم
ح
ہیہرش ہیلیاولعلم اکرکنوٹہل ب ءایض ت

ہھہ ١٤٤٤ربج ارملبج  مکی

ہ

ہ

ہ
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ہ

ہمیعنہ الغم یفطصم یتفم :لیمج ظیرقت

ہاصبح لبقہ میعن الغم یفطصم یتفم ہعیاتج ارشل فیلخہ

ہوساد امظع دلہہ ایلعہ ریرہش رام رگن،دم اقیض

 ہاالتخف وااشتنر باپ ےہ، ان ںیم ہںیم ہانب رپ تلم االسہیم ہووجاہت واابسب یک ہنج

 ہہاشلم ےہ۔رعہص دراز ےس دبدیقع ہ"دبتع" اک وخد اسہتخ وہفمم اور طلغ اامعتسل یھبہ

 آریہ ہاگلت ہی"دبتع الضتل" اک وتف ہآڑ ںیم ہرمامس الہ تنس رپ "دبتع" یک ہامجںیتع

آابد ہ. سج یکںیہ آیسپ ہرااشتن ہںیم ہںویانب رپ  اور  وااشتنر ڑباتھ ےہ۔ ہ ہوہات ےہ  االتخف 

 ہوتیضہ ہاور امئ واالسف یک ہیدح ہوک اشرنیح ہیدح ہیھب ہاقدعہ ےہ ہک سکہ ہیہداحالہکن اینب

ہاخم ےک اطمقب! ہ لاےنپ ایخ ہن ہک انھجمس اچےیہ ےک اطمقب یہہ

اکنت ملق ہ ہاور امئ رکام ےن وج یملعہ ہیدح ہاشرنیح ہںیم ہیہورشت ہوتیض ہ"دبتع" یک

وک "دبتع ہ ہزیچ ہرطح واحض وہ اجات ےہ ہک رہ وندیپ ہان ےس روز رونش یک ہدنب رفامےئ ںیہ

ا ہرپ اسجرت اجیب ہاور ومینمہ ہیالضتل" انہک وخد اسہتخ رشت ذمومم لمع اور  ہکیےہ۔ وج 

ہملع ےن ہ ہدیز ہیواقر ومالان اسحن راض اقدرہ ہرگامہ ہونعان رپ بحم ہابثع انگہ ےہ۔ایسہ

 ہوتیض ہاور اس یک ہیرعت ہواالطصیح ہیوغل ہدبتع یک ہےہ۔سج ںیم ہید ہراسہل رتبیت ہکیا

ہیورشت اہن  ہتیوک  وسیلس  ہاسدہ  ںیم  ہادناز  ریس  رپ  ونعان  رک  رفام  دنب  ہملق  یکہ  الکم   ہاحلص 
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وبانیہ ہےہ۔راسہل یک داللئ  اور  واعم مہف ےہ  وک ہ ہےس ولمم ےہ۔اینپ ہزابن اسدہ  وگتفگ 

 ہباکایم ہدص دصیف ہابت اثتب رکےن ںیم ہہیرکےت وہےئ وموصف ہ ہیداللئ ےس زم

 املسمونں وک دبتعہ ہہےس وخش دیقع ہنَم رمیضہ ہارفاد اک اینپ ہہہک وموجدہ دبدیقع ہرےہ ںیہ

 ہسیےہ۔ اہ ہیاور رکف افدس اک ااہظر ،الیملعیئدبتع" ےک وہفمم ےس انآانش یانہک "دح

وانگہ اگر ہہک رک قح ادبعل ہ ہاملسمونں وک دبتع ہاارفاد نسحتسم اومر رپ لمع ریپ ہہہدبدیقع ہرہجک رکف او

ہوہاگ۔ہ انیوجاب د ںیمہ ابراگہ ومٰیل اںیہن ۔سج ےک ےیلرگاتفر ںیہ  ہیھب ںیم

وک وبقل رفامےئ،ان ملع ولمع ہاس اکوش ہ ےس داع ےہ ہک ومالان وموصف یکہ اعتٰیلہ اہلل

ہاطع رفامےئ۔ہ بںیتک اور ملق ںیم

ہواالسلم ہ طقف

ہٰےفطصم میعنہ الغم

ہ(وساد امظع دلہ ایلع ہریدم ،ہعیوضحر اتج ارشل )فیلخ

ہھہ1441وشال ارکملم  20

ہبوز تفہہ 2020وجن  13

ہ

ہ
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ہ

ہفل شیپ

مده
ح
   یي ونصل عل رسوهل الكريي بمس هللا الرمحن الرح  ت

ارگ  ہاکم اک اشمدہہ رکےت ںیہ ہبج سکہ ہںیہ ہسیامےنن واےل ھچک ارفاد ا ہےک یہ ہاالسم

ا ہوہ اکم ایکن اکم دبتع ہ ہہیہلمج اتلکن ےہ" ہ ہکیلقع ےس رپے وہ وت وفرا ان ےک ہنم ےس 

ےہ " انب وغر و رکف ےک دنچ ہ ہےل اجےن وال منہج ںیم ےہ اور رہ رمگایہ ےہ رہ دبتع رمگایہہ

د ہ،ہدبتع ہوکہاملسمونں ہ ہوحملں ںیمہ رپ ذرہ باب ہ ہیاس زابن درازہ ہاور اںیہنہ ہںیہہ ہتیہرمگاہ انب 

وہ ولگ یحصہ ہاوسفس ںیہنہ ہیھب وت  ان ےس دبتع اک وہفمم وپاھچ اجےئ  ارگ   ہوہات احالہکن 

ا ہوافق ںیہنہ ہب ےس یھب ہدبتع یکہ ہونعمں ںیم ے 

 

کلت

ف

ن
ان ہ ہوہات ےہ ہک اںیہن ہاس ےیل ہاسی

آےئ ہ ہلقع ںیم ہیاچےہ اہمتر ہوھکیاکم د ہاین ہوکیئ ہےہ ہک اہجں یھب ہیراٹ د ہہیےک آاقؤں ےن ہ

ہآےئ اس اکم وک وفراً دبتع ہہک دو۔  ہنی

 ہہک ھچک ہبتکم رکف ےک ولگ دن رات رصف دو وظفلں اک یہہ ہںیہ ہسیوموجدہ احالت اہ 

ا ہورد رکےت رےتہ ںیہ فل آےن ہ ہازابن رپ رسیت ہان یک ہاتگل ےہ ےسیج ہاسیرشک اور دبتع ، 

ا ہیئش ہےس وکیئ ہ ہاںیہن ہاتگل ےہ ےسیج ہاسیامعن ےہ، 
ح
اک   ہرشک و دبتع 
ت
ہ

ف

ا ہوہ ایگہ ہض اتگل ہ ہاسیوہ، 

ہےل راھک وہ۔ہ انبےن اک ہکیھٹ اتم ہملسم وک رشمک اور دبتع یہےہ ان ولوگں ےن وپر

وج ہ ہےئ اور تنس اور دبتع ںیمہاجہ ہیوہفمم اتب ہہن ولوگں وک دبتع اک یحص ہںےن وساچ یک ہمہ
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اجےئ ہ و راے ےس ہن یک سواضتح رصف اےنپ یقہ ہیاجےئ اور ہ رفق ےہ اےس واحض یک

ےک اطمبل اھجمسےئ ہ ہیےن وج ااحدہ ہےک امئ الہ تنس، فلس اصنیحل ہہکلب رقون اوٰیلہ

اوقال ےس ہ ہںیہ " ہ ہاجےئ ہواضتح یک ہہیان  انم  اک  أقوال  اس ےئل مہ ےن اس اقمےل 

بی ي 
فح ة  ئأ
أ
البدعةال اور اےکس ےیلہان  ڈارٹک ارشف آفص الجل ہ" راھک۔   ہزنک ااملعلء 

د ااہفم  ےک  لبق  ہیاصبح  یک  اافتسدہ  ےس  اقرنیئوکرس  ہ۔  رصتخم ہ  اس  ےہ  ااجتل  ےس 

 ہاس یعس ہیہرےس داع ےہ ہک امہ ہ۔ اہلل اعتلہاقمےل وک ڑپھ رک دورسوں کت رضور اچنہپںیئ

ہ۔ہوبقل رفامےئ آنیم ابراگہ ںیم اینپ  ملسو هيلع هللا ىلصہ یفطصم وک ہب لیفط

ہ

ہ
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ہ

ہیرعت اور االطصیح یوغل یک دبتع

ہ۔ہاجےتن ںیہ یرعت اور االطصیح یوغل دبتع یکہ آےیئ

: وغلی

ف

ہرعتي 

ہ:ھ( ےتھکل ںیہ٤ ۷١ ہ)اوتملیف اہلل ہیلع رۃمح رجاجین اامم

اد ج ادة ول زمان  إتي ء غيي مسبوق ئج ي
 الش 

 انبان سج اک ےلہپ امدہ یھب وہ

ئ
ث

ہ(ہ۲۰، ہحفص ہالتعريفات)ہن وہ ، ہن زامہن وہ۔ ش

ہاامم رجح القسعین  ہانب  ہیلع  اہلل  ہ 

 

مت
ح
ہر ہ)اوتملیف  اینپ۸۵۲  ہھ(  "حتف ہ  رشح  رعموف 

ہ:رکےت ںیہ نایب ںوی یرعت ہیوغل فل دبتع یک " ںیمیاابلر

 أصلها ما أحدث عل غيي مثال سابق  البدعة

ہوہ۔ہ ایگ یک ہداجیاسہقب ومنےن ےکا سکہ ےہ ہک اےس ریغب ہیالص  یک دبتع

ہ(ہ۲۹۸، ہحفص 4ج  ،یہ)حتف اابلر

 ہ" ںیممعجم مقايیس اللغةرعموف تغل "  ھ( اینپ١۰۰٤ انب افرس ) اوتملیف 

ہرکےت وہےئ اتھکل ےہ: ہنایب ینعم یدبتع اک وغل

ء و صنعه ل عن مثال  ي
 ابتداء الش 

ہانبان دبتع الہکات ےہ۔ یہاک آاغز رکان  ہزیچ سکہ ہاسہقب اثمل ےک ریغب سکہ 
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ہ(١١١، ہحفص  1، ج معجم مقايیس اللغة)

ي اللغة"
ہےہ۔ " ںیماملنجد فح

عه  و صنعه ل عل مثال اخيح

ہرکان اور انبان ےہ۔ہ داجیا زیچ یئن وکیئ ہاثمل ےک ریغب سک اک ینعم دبتع

ہ(ہ ہ29، ہحفص املنجد فح اللغة)

ہ

ےلہپ اثمل، ومنہن ہ ہوک انبان سج یک ہزیچ ہیسیا ہےس واحض وہات ےہ ہک سک ہتافیامتم رعت ہان

ا ہسج وک ریغبہ ہنعیہامدہ وموجد ہن وہ ہ ہی اہ ہایگہ ہیک ہداجیاثمل ےک  اور  وہ اےس ہ ہایگہ ہیانب ہدم این ہکیوہ 

اور دعم  ہوک تسین ہءیش ہسکہ ہوظفلں ںیم ہدورسے۔ ہدبتع ےتہک ںیہ ےس تسہ رکےن 

اور ہ ہادباع ےتہک ںیہہ ہںیم ہزابن ںیم ہالےن وک رعبہ ہےس ووجد ںیم امدہ "دبع" ےہ  اس اک 

ہ" دبع" ےہ۔ہ دبتع اک امدہ یھب

ہےہ۔  اثمل یتلم ہاس یک یھبہ اپک ںیم رقآنہ

ہ:یےن اراشد رفام اعتل اہلل

ُسِل   نُت بدعا ِمَن الرُّ
ُ
 َما ك

ْ
ل
ُ
 ق

ہ(ہ۹االاقحف :  ۃہ) وسروہں۔ اوناھک روسل ںیہن وکیئ ہمت رفامؤ ںیم  

 آےت رےہ ںیہہ ہیبن ہوہں ھجم ےس ےلہپ یھب ہںیہن ہالہپ یبن ہوکیئ ہاھت ہک ںیم ہہی ہبلطم

 ہاہلل اعتٰیل ہےہ ھجم ےس ےلہپ یھبہ ہیکہ ہابت ںیہن ہیئنہ ہےن وبنت اک االعن رک ےک وکیئ ہاور ںیمہ
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 ہاونھکہ ےن وکیئ ےہ۔ ذہلا ںیم اور اوہنں ےن وبنت اک االعن یک آےت رےہ ںیہہ ےک بمغیپہ

د ہیدوع ہےن یک ہبجعت وہ ہک ںیم ہںیہمتسج رپ ہ ہیکہ ہابت ںیہن ا ہیرک  ؟   ہاکم ںیمہ ہوکیئہ ہاسیےہ 

ہےہ: ںیم تیآ یدورس یہ ہسیےہ۔ ا یکہ ےن ںیہن

َماَواِت  َبِديعُ  ْرِض "السَّ
أَ ْ
  َوال

ہ(ہ ١١۷) وسرة ارقبلة: رکےن واال " ادیپ و آامسن وک اینہ زنیم

ہک دبتع اک  ہی"دبع " ےس قتشم ےہ۔ الخہص الکم  " یھب عیفل " دب ںیم تیآ اس

ہےہ۔ ہداجیا ابت، یئن اکم، یئن این ینعم

ہ:ہیرعت االطصیح

ہ: رکےت ںیہ نایب ان اافلظ ںیمہ یرعت ہدبتع یکہ انب رجح القسعین اامم

ع ، و    ي الش 
ا ما أحدث و لیس هل اصل فح احملدثة و املراد بج

ع  ع بدعة ، و ما اكن هل أصل يدل علیه الش  ي عرف الش 
يسىم فح

 فلیس ببدعة ۔

ہن وہ ۔ اور ہ ہںیم ہتعیالص رشہ ہرکان ےہ سج یکہ ہداجیےئن اکم وک اہ ہسیےس رماد اہ ہدحمہث

ہ(ہ۲۵۳:  ١۳،  ہی)حتف اابلرےہ۔  وموجد وہ وت وہ دبتع ںیہن ںیم تعیالص رش یکسج

ہ اہلل ہیلع رجاجین اامم

 

مت
ح
ہےہ۔ یک نایبہ ںوی یرعت االطصیحہ ےن دبتع یک ر

الفة للسنة    البدعة هي الفعلح احملح
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ہ(ہ۶۲، ہحفص التعريفات) دبتع اس وک اہک اجات ےہ وج تنس ےک اخمفل وہ۔ 

 ہدر اکر ےہ یصفتہ ہےنھجمس ےک ےئل یصفت ہےہ دبتع وکہ ہیہرعت ہاامجلہ ہدبتع یک ہہی

 ہیکہ ہوت تنس وک اس ےس دجا ںیہن ہوہ یگ ہاچہپن ںیہن ہےہ ہک ارگ دبتع یک ہیاس ےئل رضورہ

ںیم لمع  ےک  ااسنن  رھپ  اور  اگ  ہاجےکس  یک  ہدبتع  ہشہآزیم  یگ  اجےئ  ہوہ  یکہ  دبتع   ہاور 

ہےہ۔ہ زیچ یتہب ب یہہ شآزیم

ہ" ںیمالسنة" رۃمح  اعمص  اوب  ہاامم  ہیلع  ہاہلل  ا  یک ہیدح ہکیےن  وج ہ ہاپک لقن  ےہ 

ہ: یوملس ےن رفام اہلل ہیلع ےہ ہک روسل اہلل یلص یہاہلل ہنع ےس رمو رضحت اسن ریض

ز التوبة عن لك صاحب بدعة"  "إن هللا حج

ہ(ہ۵۹، ہحفص  1)اہنسل ، ج ےہ۔ ےس وتہب وک روک یلہ اہلل ےن دبتع کشیب 

 ہیہوط ہکیوملس اک ا ہاہلل ہیلعہ ہاہلل ہنع ےس وضحر ارکم یلصہ ہرضحت اجب ریض ہیہہ ہسیا

ہ:ہیوملس ےن رفام اہلل ہیلع ےہ ہک آپ یلص ہیےہ اس اک ھچک ہصح  یہرمو ملسم" ںیم ہبطخ "یحص

هللا    فإن خيي احلديث كتاب هللا وخيي اهلدى هدى حممد صل 

ا و لك بدعة ضالهلح  ہیعل بح مور حمدث 
أ
 وسمل ، و ش  ال

ہےب اسر  ہیکش  ایھچ  ےس  ہابوتں  یک  اہلل  ہابت  اسرے ہ  اور  ےہ۔  اتکب 

اک رط ہاہلل ہیلعہ ہیلص ہرضحت دمحم یفطصم ہقیہےس ااھچ رط ہںوقیرط ےہ۔ ہ ہقیہوملس 

وہ ںیہ اور ڑگھ  ہوج ےئن انب ےیل ہاور اسرے اکومں ےس بے اکم  ےئگ وہں 
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ہ(ہ۸۶۷ملسم، رمق :  ) یحصےہ۔ ےئگ وہں اور رہ دبتع رمگایہ ےیل

رفامن اتب راہ ےہ ہک آےنپ دبتع ےس وفحمظ رےنہ ہ ہہیوملس اک ہ ہاہلل ہیلعہ ہارکم یلص ہروسل

ہ۔ہیرقار د اور دبتع وک رمگایہ رفامیئ ہےک ےئل ہیبنت

ہ

ہ:ہیرفام ھ( ےن دبتع ےک ابرے ںیم۲۰٤ ہاہلل ہنع )اوتملیف ریض اشیعف اامم

ت الف كتاثج أو   احملدث  ح ن أحدمها ما أحدث تي ثج مور ضح
أ
من ال

ي ما أحدث سنة أو أث  
ذه البدعة الضالهلح و الثانح

ح
اعا ف ا أو إمحج

غيي  حمدثة  ذه 
ح
ف هذه،  من  احد  لو  فیه  خالف  ل  يي  احلح من 

 مذمومة 

ا ہان ںیمہ ہںیہہ ہدو ںیمسق ہیک ہدبتع اومر ےئن انبےئل ےئگ ہ ہہی ہکیےس  ےہ ہک وج 

احصہب ےک آاثر ےک ہ یتنس ےک اخمفل وہں  یوہں اور رقآن ےک اخمفل وہں ہ

مسق ہ ہیےہ اور دورس ہامجع ےک اخمفل وہں وت وہ دبتع رمگایہہا ہیاخمفل وہں ہ

این ہہی ہچ  ارگ  اکم  وہ  ہوہ نکیل ہےہ  وت  وہ  ہن  اامجع ےک الخف  اور  رقآن، تنس 

ہ۔ہدبتع ہنسح وہیگ نعیہ۔ ذمومم وہ یگ دبتع ریغ

ہ(ہ ۷۰االعم االبنلء، ازجلء ااعلرش ، رمق:  )ریسہہ

رمع ریض ہایس ہہی  یک ہرطح ےہ بج رضحت  اابملرک    ہرات ںیمہ ہاہلل ہنع راضمن 

 یھت ہوہیئ ہیےس رھب ہںویہامنز ہیرش ہیالےئ، دجسم وبن ہیرشت ہںیم ہیرش ہیدجسم وبن
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ہ: ہیرک اراشد رفام ھکیرظنم د ہہیوت آپ ےن  یھت اجریہ ڑپیھ یاور امجتع ےک اسھت امنز رتاوہ

 نعمت البدعة هذه

ہ(ہ١۳۰١)اكشمة ااصملحئ رمق: ےہ رگم ااھچ ےہ۔ اکم وت این ہی

یحصہ ہیدح ہہی ارکم یلص ہاپک دنس  روسل  وملس ےن ہ ہاہلل ہیلع ہےس اثتب ےہ وچہکن 

رتاو امنز  ہیک ہیروزاہن  ہ،رکایئ ہامجتع ںیہن  یلص  ہیلعہ ہآپ  ہاہلل  ہرایتہ ہوملس ےن یتہ  امنز ہ 

 ہہیہراعکت ڑپانھ ہ ہاب امجتع ڑپانھ اور سیب ہی۔ روزاہن امنز رتاواب امجتع ڑپاھیئ ہیرتاو

اہلل ہنع ےن اس ہ ہریض ہاامم اشیعف  ہاک لمع راہ۔اس ےیل ہانیعمجاہلل مہنع ہ ہاحصہب رکام ریض

ہ: یذرک رکےت وہےئ رفام  اپک ےک نمض ںیم یدح

رمضان نعمت البدعة هذه   امیق  هللا عنہ فح   قال معر رضح   وقد

ا رد ملا مضح  ا حمدثة مل تكن وإذا اكنت فلیس فيي  يعنح أبح

اہلل ہنع اک وقل ہ ہامجتع ےک ےئل رضحت رمع ریضہ ہیکہ ہیرتاو ہامہ راضمن ںیم 

اس اک بلطم ہ ہایھچ ہہی" ہچ ہ ہہیدبتع ےہ"  ارگ  ہک  این ہہیےہ  ےلہپ ہ ہہیےہ ہ ہاکم 

ہ ہرکات۔ وت ںیہن اعشر اک رد یھب اھت رگم االسم ےک سک ںیہن

ہ(ہ۷۰االعم االبنلء، ازجلء ااعلرش ، رمق :  )ریس

 ہنایب ہےس دورسے ادناز ںیم ہاامم اشیعف ہ" ںیمےن "ہیلح ہاہلل ہیلع ہرۃمحہ ہاامم اوبمیعن   

ہ اہلل ہیلع ےہ اامم اشیعف یک

 

مت
ح
ہرفامےن ےگل: ہر
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وافق   اما ا 
ح
ف مذمومة،  وبدعة  بدعة حممودة   ، بدعتان  البدعة 

و مذموم  
ح
و حممود وما خالف السنة ف

ح
 السنة ف

ا ہدو ںیمسق ہدبتع یک  دبتع ذمومہم وت وج تنس ہ ہیدبتع ومحمدہ، دورس ہکیےہ 

اور وج تنس ےک اخمفل وہ اےس دبتع ہ ہےک اطمقب وہ اےس دحموده ےتہک ںیہ

زء التاسع، صفحهحلیة الولیا )۔  ذمومہم  ےتہک ںیہ ہ(ہ١١۳:  ہء، احلج

ہ اہلل ہیلع اامم زغال دبتع ےک ابرے ںیم  

 

مت
ح
ہ:ھ( رفامےت ںیہ ۵۰۵ )اوتملیف ر

ة   القدئي السنة  تصادم  ما  مذمومة وه  بدعة   ، قامسن  البدعة 

 وبدعة حسنة ما أحدث عل مثال سابق  

وہ ہ ہدبتع ذمومم وہتہ ہکیا ہںیہہ ہدو ںیمسقہ ہیک ہدبتع اور  ےہ وج تنس ہ ہہیہےہ 

دورس ہمیدق اور  ا ہیےس رکٹاےئ،  رپ   ہایگہ ہیک ہداجیدبتع ہنسح ےسج اثمل اسقب 

د رشح وجهرة اوتلدیحوہ۔ ہ(ہ١۶۹ص : ،)اوقلل ادسلي 

ہاامم ہیہونو  ہرۃمح  ہیلعہ  ہاہلل  ہ)اوتملیف  اینپ۶۷۶  ےن  ہھ(  ہفینصت  االامسء ہ  ب 
 
ي د

ف

هذ

 

ت

"

ہےہ: یک نایبہ ںویدبتع وک  وااغللت "ںیم

ي هعد رسول هللا صل هللا علیه وسمل   
هي إحداث ما مل يكن فح

 ، وهي منقسمة إىل حسنة وقبیحة 

اور دعب ہ ہوملس ےک زامےن ںیم ہاہلل ہیلع ہیلص ہمیرک ہوہ ےہ ہک وج یبن ہدبتع  ( ہن وہ 
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وک دیپ ہںیم یکہ ہایکہ ہاس  اس  دبتع ہنسح ےہ۔ ہ ہکیہا ہںیہ ہدو ںیمسقہ  ہاجےئ( رھپ 

ح جوهرة التوحید، صفحهالقول )۔ دبتع ہحیبق یدورس ہ(ہ١۷۰:  ہالسديد ش 

يب  اتکب "  ھ( ےن اینپ ۶۳۰ )اوتملیف اہلل ہیلع رۃمح انب االریث اامم ي غر
اية فح اليح

ہ۔یرفام " ںیماحلديث والث  

ي خالف   البدعة
ا اكن فح

ح
بدعتان : بدعة هدى وبدعة ضالل. ف

 وسمل   ہیهللا عل ما أمر هللا به ورسوهل صل

هذد ہکیا ہںیہہ ہدو ںیمسقہ ہیکہ ہدبتع دورس ہوالہ ہتیدہا ہنعیہ ہیدبتع   ،  یدبتع 

اہلل  ہدبتع وہ ےہ وج اہلل اور اس ےک روسل یلص ہوال دبتع رمگایہ ہوال ہرمگایہ

د، ہحفص :  دی)اوقلل ادسلوملس ےک مکح ےک الخف وہ۔ہ ہیلع ہ(ہ١۷۰رشح وجهرة اوتلح 

ہ:یرعتہ دبتع یک کیھ( ےک زند ۸۵۰ )اوتملیفہ اہلل ہیلع رۃمح نیع اامم

ي زمن رسول هللا صل 
صل إحداث أمر مل يكن فح

أ
ي ال
 البدعة فح

ت    ہیهللا عل
ح
ح إن اكنت امم يندرج ت  البدعة عل نوعيي

وسمل ي 

يندرج   ، وإن اكنت امم  بدعة حسنة  ي 
ح

ع ف الش  ي 
مستحسن فح

ي بدعة مستقبحة
ح

ع ف ي الش 
ت مستقبح فح

ح
 ت

وملس  اہلل ہیلع ہیلص انبان ہک وج روسل ارکمہ زیچ یسیاہ کیےہ ہک ا ہیدبتع  ںیم الص

ںیم زامےن  ہےک  یک  دبتع  رھپ  وہ  ہہن  ہدو ںیمسق  ہںیہ  ا  اکم  وہ  ہاسیارگ  وہ ہ  ہک  ےہ 
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اہک ہ ہنسح اکم ےک ےچین ہےک سک ہتعیرش اس وک دبتع ہنسح  وت  راہ ےہ  درج وہ 

وہ ہ ہحیبق ہںیم ہتعیوہ وج اکم رشہ ہالخدہ ہاکم ےک ےچین ہسیاکم ا ہاجےئ اگ اور ارگ وہ این

ہ(١۷۹)دمعة ااقلري، ازجلء ااحلدي رشع، ص : ۔ےتہک ںیہ وت اےس دبتع ہحیبقہ

ہ

ہ:میرک ہیےک قلعت ےس ااحد دبتع

 ہیہرمو ہیدح ہکیاہلل ہنع ےس اہ ہنب دبع اہلل ریض ہریہرضحت رج ہںیم ہیہرش ہوکشمة

ہ:یوملس ےن رفام اہلل ہیلع ےہ۔وضحر یلص ںویےہ سج اک ھچک ہصح 

ا    من سالم سنة حسنة اكن هل أجرها وأجر من معل بج ي الإ
سن فح

سالم   ي الإ
من بعده ل ينقص ذلك من أجورمه شیئا ، ومن سن فح

ا من بعده ل ينقص   سنة سیئة اكن علیه وزرها ووزر من معل بج

 
 
 ذلك من أوزارمه شیئا

ںیم ہوج ہاالسم  رط  ہداجیا ہقیااھچ  اک ہ  ان ےک ولمعں  اور  لمع  اےنپ  اےس  رکے 

با  ہاور وج االسم ںیم ہوثاب ےہ وج اس رپ اکر دنب وہں ان اک وثاب مک ےئک ریغب

اور ان یک ہدب یلمع ہرکے اس رپ اینپ ہداجیا ہقیرط اک وج اس ہ ہںدب یلمعہ ہاک انگہ ےہ 

ہانگوہں ےس ھچک مک وہ۔ ہ ےکہک ان  ےک دعب اس رپ اکر دنب وہں اس ےک ریغب

، رمق: )اكشمہہ  

ب

ہ(ہ۲١۰ة ااصملب

ہ اہلل ہیلع اخن میعنہ ریادمح  العہم

 

مت
ح
ہ: رفامےت ںیہ رشح ںیم یک یاس دح ر
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رکےن واال( امتم لمع رکےن واولں ےک باب ارج اپےئ ہ ہداجیا ہزیچ ہایھچ ہنعیہ) ہریخ ہومدج

 ہ،ںیسلجم ہیک ہرعس زبراگں، ذرک ریخ ہ،ہیرش ہدالیم ہ،ہیاگ نج ولوگں ےن ملع ہقف ، نف دح

رط ہاالسم ا ہتقیدمرےس،  اگ ہ ہتمہیق ہاںیہنہ ہ،ہیکہ ہداجیےک ےلسلس  رےہ  اتلم  وثاب  کت 

زدنہ رکےن  ہںیتنس ہوہیئ ہیرکےن اک ذرک ےہ ہن ہک وھچڑ ہداجیدبتع ا ہایھچ ہاالسم ںیم ہںاہی

اس دح ایلع ہےس دبتع ہنسح ےک ریخ ہیاک،  اک  ان امتم ہ ہیدح ہہیوبثت وہا۔ ہوہےن 

 ، اصف ولعمم وہا ہک دبتع یئسہ ہآںیئ ہںباایئ ہدبتع یک رشح ےہ نج ںیم ہیک ہیدااح

ہرماد ےہ۔ یہی ہںیم یےہ اور ان ااحد یب

 ہمسق یکہ ہسکہ ہ، اس ںیم ہےہ دبتع ہنسح اور ہئیس ہرفامریہ ہدو ںیمسق ہدبتع یک ہیدح ہہی 

دنب رک ےک رہ ہ ہےس آںیھکن ہیان ولوگں رپ اوسفس ےہ وج اس دح ہوہ یتکس ہںیہن ہیاتو

ہ۔رکےت ںیہ احالہکن وخد زہاروں دبںیتع دبتع وک با ےتہک ںیہ

ہ(ہ١۸۰، ہحفص  1، ج  ) رمآة اانملحیج  

" ےس ارگ رہ دبتع ہلك بدعة ضالهلح " ںیم یدح اہلل ہنع یکہ اجب ریضہ رضحت

ان نکمم ےہ ہ ہاسیےگ اور ا ہ ارفاد رمگاہ وہ اجںیئہاجےئ وت اتم ہملسم ےک ارثک ہوصتر رکلہ ہرمگایہ

ہ:یوملس ےن اراشد رفام اہلل ہیلع وضحر ارکم یلص ہہکنیک

مع أمنح أو قال: أمة حممد عل ضالهلح ويد هللا عل   إن ج هللا ل تي

ي النار 
ماعة و من شذ شذ فح  احلج
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اہلل اک دتس رکم ہ ہاتم وک رمگایہ ہیاہلل ریم ہانیقی رپ قفتم ہن رکے اگ۔ امجتع رپ 

دوزخ ںیم وہ  راہ  اگل  وج امجتع ےس  یہ ہےہ  : ہ ہاگل  رمق   ،   

ب

ااصملب اگ۔)اكشمة  اجےئ 

ہ(ہ١۷۳

ہ اتم ااجتب رماد ےہ۔ہاتم ےس ںاہی: ونٹ

ہ:یوملس ےن رفام اہلل ہیلع ےہ ہک وضحر یلص ںیم یدح یدورس کیا

ي النار 
 إتبعوا سواد العظم فإنه من شذ شذ فح

ہ۔اجاگیئ آگ ںیم وج اگل راہ وہ اگل یہہ ہکنہرکو یک ہیہوریپ رگوہ یک ڑبے

، رمق:   

ب

ہ(ہ١۷٤)اكشمة ااصملب

اویلہ ہنعیہلئسم رپ اتم ہملسم ہ ہسج ا ہقفتم وہ اجںیئ ہہریغو ہاملع،  الزم  ہیہ ہاسیوہ ہلئسم 

 ہاس اتم یک ہیھب ہہیرپ لمع رکان۔ اامجع اتم اک تجح وہان ہ ہتیآ ہرقآن یک ہالمعل ےہ ےسیج

ہابنلہ ہدےہ۔الیم ہوصختیص یئک ہملسو هيلع هللا ىلص  رپ  وجاز ےک ےلئسم  ہ ہںویدص ہےک  اتم ہ ہہیہےس 

ےس ااکنر ہ ہیوریپ ہاتہک ےہ وت اس ےن امجتع یک ہرمگایہ ہیدبتع ہ ہقفتم ےہ اب اےس وکیئ

ہاجےئ اگ۔ہ یڈال د اور وج امجتع ےس دجا وہا وہ منہج ںیم یک

ہ

" یہ ہوسادہ اس  ہاجےئ یگ ہوہ امجتع ےہ وج تنج ںیم ہامظع "الھ تنس و امجتع 

داللئ وموجد ںیہہ ہےک وبثت ںیم زند ہتہب ےس  امظع ےک  وساد  و ہ ہکیاب  اجزئ  اومر  وج 

اجےن  ہےہ اور منہج ںیم ہرمگایہ ہانہک وخد رپےل درےج یک ہرمگایہ ہیدبتع ہ ہاںیہن ہنسحتسم ںیہ
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وک دبتع ےنہک ےس ےلہپ رقآن ہ ہزیچ ہسکہ ہاک راہتس ومہار رکےن ےک رتمادف ےہ۔ اس ےیل

اثمل ہ ہیکہ ہزیچ ہارگ واہں اس یئنہ ہآاثر احصہب ، اامجع اتم رپ ےلہپ رظن رکان اچےیہ ہ،ہیو دح

ا ہہن ےلم وت وہ رضور رمگایہ اور  اثمل وموجد وہ وت وہ اکم اجزئ و نسحتسم ہ ہیک ہزیچ ہرگ اس یئنےہ 

 ہاےس رمگایہہ ہےلم اگ اور وج ولگ رھپ یھبہ ہےہ۔ اور اس رپ لمع رکےن واولں وک وثاب یھبہ

ہےہ۔ ہ دلیل ہیک مک یلقع ان یک ہیوت رضور  ںیہک

 ع: أى من ركب الضالل عل معد

 مل تقدر عل هدايته 

ہاپ تکسہ رپ دقرت ںیہن تیوہ دہااک ددلادہ وہ  صخش دصقاً رمگایہ وج

اس ہ احصہب رکام ےس اثتب ںیہن ہہی ہکنالفں اکم دبتع ےہ یکہ ہولگ ےتہک ںیہ ضعب

ة السالم ےک ابرے ںیم ہ:ہرفامےت ںیہ رمحتہ هللا علیہ اامم زغال حج

مك    ي الصحابة فلیس لك ما تي
قول القائل إن ذلك بدعة مل يكن فح

ا احملذور ارتاكب   م إئح ي هللا عيح
حة منقول عن الصحابة رضح ثج إ ثج

 سنة مأثورة 
ح
اغ  بدعة ثح

لک ہ ہہکنیکہ ہںیہن ہیحصہ ہہن یھتہ ہاحصہب رکام ںیمہ ہہی ہہکنابت دبتع ےہ یکہ ہہیانہک ہک ہ ہہی  

ںیہن وقنمل  ےس  رکام  احصہب  ہابماحت  ہ۔ںیہ  ےک   تنس  وج  ےہ  وہ  دبتع 

 ، ہحفص: اخمفل وہ۔

ف

، ازجلء ااثلن

ف

اء ولعم ادلي  ہ(ہ١۸۰)إح 
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زغال  ہاامم  ںیہ  رےہ  ہرفام  یھب  ابت احصہب ےس  وج  ہہک  رش  اور  وہ  ہن  ےک ہ ہتعیوقنمل 

ولگ ہ ی۔ وموجدہ دور ےک ضعب انم اہند ومولںیہن ہن وہ وت اےس دبتع انہک یحص الخف یھب

اثمل وموجد وہ اور سج ہ ہںیم ہتعیرش ہسج یک ہےتہک ںیہ ہاور رمگایہ ہدبتع ہئیس ہاس وک یھب

ہوہ۔ہ آیئ یلچ رکتےس لمع ہ ںویرپ اتم ہملسم دص

ہاپک وک عمج رکان:ہ رقآنہ

اہلل ہنع ہ ہنب اثتب ریض ہدیاہلل ہنع ےن رضحت ز ہریضہ ہقیاوب رکب دص ہاندیس ہرضحت

د ہملسم ذکاب ےک ہ ہںیم ہہمہامیہک گنج ہ ہیھت ہہی ہوہج ایکس ہیوک رقآن اپک وک عمج رکےن اک مکح 

ارکام   یہشہ ہدعتاد ںیم ہرکشل ےس گنج رکےت وہےئ ریثک  ہہیوہےئگ ےھت سج ےس ہ ہافحظ 

اپ ہرطخہ وسحمس وہا ہک ںیہکہ ہن وہ اجںیئ ہیکہ ہکرقآن  اس تمکح ہ ہبوتکں ےس مہ رحموم 

اہلل ہنع ہ ہنب اثتب ریضہ ہدیوت رضحت ز ہیہمکح د ہہیاہلل ہنع ےن ہ ہاربک ریضہ ہقیہےک تحت دصہ

ہ:ہےن رعض یک

 وسمل   ہی هللا عل تفعلون شیئا مل يفعل رسول هللا صل كیف

یک ہآپہ اکم  وہ  ؟ ہ ہیک ہوملس ےن ںیہن ہاہلل ہیلع ہوج وضحر یلص ہرکےت ںیہ ہںولگ 

ہ:هو واهلل ریخیاہلل ہنع ےن رفام آپ ریضہ

ہ(ہ۳۳ازجلء االول، ہحفص : ہ ہ،انب ریثک )ریسفتےہ۔ الھبیئ اس اکم ںیم واہلل

رش ہوہا وج این ہمولعم اور   ہی ہےک الخف ہن وہ اس اکم وک دبتع ہئیس ہتعیاکم ااھچ وہ 
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 ہریخہ ہےن وج مکح اصدر رفامےئ وج اتم ہملسم یک ہی۔ افلخےئ رادشانہک درتس ںیہن ہرمگایہ

وہ بس تنس ےک دارئے ںیمہ ہےک ےیلہ ہوخایہ  ہوضحر یلص ہہکنہ۔ یکآےت ںیہ ہیہہ ہےھت 

ہ: یوملس ےن اراشد رفام اہلل ہیلع

ح  بسننح  علیمك لفاء الراشديي  و سنة احلح

ہتنس رپ لمع رکان الزم ےہ۔ یک یافلخےئ رادش ہےاور ریم یمت رپ ریم 

، ازجلء ااثلثل، ہحفص : 

ف

ن
 
قعي

ہ(ہ٤۷۸)إالعم اومل

یلص ہںاہی ارکم  ہرپ وضحر  ہیلع  ہاہلل  اینپ  ےن  ہوملس  تنس ےک اسھت اسھت افلخےئ ہ 

ہ: یرفام ںیم یدح کی۔ایتنس رقار د ےک ومکحں وک یھب یرادش

ح من بعدى أثج بكر و معر  إقتدوا لذيي  ثج

ہادتقا رکان۔ دعب اوب رکب اور رمع یک ےمت ولگ ریم 

، ازجلء ااثلثل، ہحفص ہ

ف

ن
 
قعي

ہ(ہ٤۷۸) إالعم اومل

 ہالھبیئ ہامجتع اور رقآن اک عمج رکان اتم یک ہیک ہیہک سج رطح رتاوہ ہہیالکم ہ ہاحلص

اور ہ ہےک ےیل  ہایسہ ہںیھت ہوموجد ںیہن ہوملس ںیم ہاہلل ہیلع ہرہ زگ دہع روسل یلص ہںیزیچ ہہیاھت 

 ہدبتع ہئیسہ ہیھبہ ہوت اںیہن ہاجےت ںیہ ہیک ہےک ےیل ہالھبیئ ہھچک اکم اتم یکہ ہرطح آج یھب

ہےہ۔ہ انہک درتس ںیہن
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ہےس ےلھپ امنز ڑپانھ: ہ اہشدت

وک یہشہ ہںیم ہیاہلل ہنع ہکم رش ہریض ہبیبخ ہرضحت رکےن ےک ہ ہرگاتفر ےھت آپ 

اہلل وک دجسہ رک  ہےہ ےھجم ذرا وھچڑو ںیم ہزیوجت ہیس ہوھچیٹ ہکیوت آپ رفامےن ےگل ا ہایگ ہیال ہےیل

ہامنز ڑپانھ اچاتہ وہں وتہ دور ںیتعک ولں ںیم

ہاور رفامےن ےگل۔ہ ےن دور تعک امنز ڑپیھ آپہ

ي جزع من املوت لزدت   وا أن ما نج
 لول أن ثح

انہک رشوع رک دو ےگ ہک ومت ےک  ڈر ےس  اس ےن ہ ہہیرطخہ ہن وہ ات ہک مت ہ ہہیارگ ےھجم ہ 

ہاھت۔ہ امنز ڑپےنھ رپ یھبہ دیدل زمہ اےہ وت ریم یرک د امنز یبمل

یکہ ہںیم  د ہرپ یھب ہتہریغ ہاالسم  ہ ہانیرہپا  ہک  وہان ہ ہادیپ ہوصتر ںیہنہ ہاسیا ہںاہیاچاتہ وہں 

ہ۔ ہیرک د یہامنز وک وط ہک ومت ےس ڈرات ےہ اس ےیلہ اچےیہ

 ہریضہ ہاتلم۔ اب رضحت بیبخ ہوصتر ںیہن ہاہشدت ےس ےلہپ امنز اک وکیئہ ہںیم ہاالسم

ہےگ؟ ہ ںیہکہ ولگ یک یاس امنز وک  انم اہند ومول اہلل ہنع یک

ہاس قلعت ےس ےہ: ںیم یرش یاخبر

ح عند القتل أ   ول من سن ركعتيي

وہنجں ےن اہشدت ےک وتق دو ہ ہاہلل ہنع وہ ےلہپ ااسنن ںیہ ہریضہ ہرضحت بیبخ 

ہ ہ(۳۸۵۸، رمق: ہ یااخبلرہ )یحص ۔ڈال ہداینب رتعک امنز لفن ڑپےنھ یک
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اوہنں ےن ہ ہوتق اک نیعت ہاثمل اےکن اپس وموجد یھتہ ہےہ رگم امنز یک ہاکم این ہہیہچ ہ ہارگ

ہنب اجات۔ہ ہںیہن رکےن ےس دنبہ دبتع اور وتق اک نیعت رطف ےس رک یلہ اینپ

اہلل  ہوت رساکر یلص ہایگ ہیک ہشیپ ہابراگہ ںیم ہوملس یک ہاہلل ہیلع ہواہعق وضحر ارکم یلص ہہیبج ہ 

اہلل ہنع ہ ریضہ ہکلب اہشدت ےک دعب بج رضحت بیبخ ہیرفام وملس ےن اس وک رد ںیہن ہیلع

 ہےس السم اک وجاب یھبہ ہےن کیلع ہملسو هيلع هللا ىلصہوملس وک اچنہپ  وت آپ ہ ہاہلل ہیلع ہاک السم رساکر یلص

 ہاجےئ وت دبتع ںیہن ہرک یل ہوتق اک نیعتہ ہ۔  ذہلا بج اہشدت ےک وتق امنز ےک ےیلید

ہ وت  اجےئ  ڑپاھ  رک السم  ڑپھ  اور ہعمج  دعب  اذان ےک  اذان ےس ےلہپ،  وت   ہسیکہ ہہیےہ۔ 

ہدبتع وہ تکس ےہ؟

ہ

ث

 
ہز:ہےنھکل ےس ےلہپ لسغ اور دو رتعک امن دحي

 ہےہےک دیقع ہیوج اامم اخبر ہںیہہ ہےتیل ہاہلل ہنع اک انم وہ یھب ہریض ہیاامم اخبر ہرضحت

اہک اجات ےہ اامم  ہاقمئ رہ تکس ےہ وکسج آج ینس ہرپ ویہ ہےی۔ ان ےک رظنہےک الخف ںیہ

ہ:یآات ےہ ہک آپ ےن رفام اہلل ہنع ےک ابرے ںیم ریض یاخبر

 إل اغتسلت    ما
 
ي )الصحیح( حديثا ي كتانج

قبل ذلك وضعت فح

ح   وصلیت ركعتيي

اینپ ہںیم یکہ ہیہرہ دح ہ( ںیمیاتکب )اخبر ہےن  دور ہ ہےنھکل ےس ےلہپ لسغ  اور 

ہ(ہ١١ازجلء االول، ہحفص :  ہ،یااخبلر یلع )رشح رکامین۔ڑپیھ تعک لفن امنز یھب
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ہک ہ ہیاامم اخبر ہاب ےنھکل ےس ہ ہیرش ہیاہکں اھکل ےہ ہک دحہ ہہیےس وپاھچ اجےئ 

 ہوملس ےک زامےن ںیم ہاہلل ہیلع ہیلصہ ہمیرک ہاثمل وضحر یبن ہاس یک ہ؟ یکہ ہےلہپ لسغ رکان اچےیہہ

 ہںیہکہ ہولگ یک ہیوہا اور ےئن اکم وک انم اہند ومول ہاینہ ہاکم یھب ہہیےہ، وت ہ ہیتلم ہےہ ؟ ںیہن ہیتلم

ہوہےئ۔ اعمذ اهلل ! دبتع یھب یوت اامم اخبر کیےگ؟ ان ےک زند

، ینس ہوک دبتع ہیڑپےنھ اک قحتسم وہ ےہ وج اامم اخبر ہیوہا ہک اخبر ہولعمم امےن  ہہن امےن 

ہےہ۔ یک نامےن وج امئ الہ تنس ےن ایب یرعت ہہی وہ امےن وج دبتع یک اور ینس

ےہ ہ ہتبحم یھب دلیل ہکیا ہیک ےنیاومر ااجنم د ہہیےنھکل ےس ےلہپ  ہیاک دح یاخبر اامم

ہ۔وت لسغ وت رضور رکان اچےیہ یاامم اخبر فل وبحمب ےک وہں اور ںیھکل ہکنیک

چب  ہےس ںیہن ہدنبہ رمگایہ ہیھب ہوت وکیئ ہاجںیئ ہہن یک ہارگ ںیمسق ہہک دبتع یک ہہیالکم ہ ہالخہص

وکیئ دنبہ  رہ  وکیئ ہتکس۔  ہہن  ہاینہ  اب ںیمہ  رکات ےہ  رضور  ہاکم  ہہی  اکم ہ ہانھکیدہ  وہ  ارگ  ہک  وہاگ 

اہک اج ہ ہےک تحت وہ وت اس وک دبتع ںیہن ہتعی۔ ارگ وہ رشںیہن ہیےک تحت آات ےہ ہ ہتعیرش

ہےہ۔ ہاور رمگایہ ےک الخف وہ وت رضور دبتع ہئیس تعیرش تکس اور ارگ

ہ اہلل ہیلع یاقر سج ےک قلعت ےس الم یلع ااسقم ںیہہ دیزم یک دبتع

 

مت
ح
ہ: ےتھکل ںیہ ر

أصول    البدعة ح  وكتدويي النحو  كتعمل  واجبة  وإما  إما   ، الفقه 

بط   الر حداث  اكإ مندوبة  وإما  ية،  يج احلج مكذهب  حمرمة 

اويي أي  ول ، واكليح
أ
ي الصدر ال

واملدارس، ولك إحسان مل يهعد فح
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ماعة العامة ، وإما مكروهة كزخرفة املساجد، إما مباحة  حلج ثج

ي لذائذ  
ة عقیب الصبح ، والتوسع فح

ح
واملشارب ،    املآلك اكملصاف

كن  واملسا

رحام ےہ  ہیاور اوصل ہقف اک عمج رکان، ہ ہملع وحن اک انھکیس ہ ےہ ےسیجوت وابج ہیدبتع ہ 

اسمرف اخونں اور دمارس اک اقمئ رکان اور رہ ہ ہبحتسم ےہ ےسیج ہیہرفہق، ہ ہہیہربج ہ ہےسیج

اور ےسیج ہوہ ااھچ اکم وج ےلہپ زامےن ںیم   ہیہاک امجتع ےس ڑپانھ ہ ہیرتاو ہہن اھت 

یک ہرکموح ےہ ےسیج یکہ ہابمح ےہ ےسیج ہیہرکان  ہ ہتنیوزہ ہبیز ہہیخفہ ہدجسموں   ہحبص 

اور دمعہ اھکان اھکان، ذل  ہاےھچ رھگوں ںیم ہرشتب نیپہ ہیہامنز ےک دعب اصمہحف رکان 

، ازجلء االول: ص: ہرانہ۔   

 

ہ(ہ۳۳۷/۳۳۸)رماقة اافملب

ہ۔یئگ ہیک ںیمسق             ہاپچن ہرپ دبتع یک ںاہی

ہ۔ دبتع واہبجا

ہمستحبہ۔ دبتع ۲

ہ۔ دبتع ابمحہ۳

ہ۔ دبتع رکموہہ ٤

ہ۔ دبتع رحمہمہ۵

بس دباعت رحمہم ےک ہ ہہی ہےنتج ےئن ےئن رفےق روامن وہ رےہ ںیہہ ہدور ںیمہ ہوموجدہ
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ںیم ہزرمے  ہ،ںیہ  ہنعیہ  ہئیس  ہدباعت  واہبہںیہ  ہ،ہ۔  ہ،ہیہدنبوید  ہ،ہینیاقد  دح   ہ،ہیالہ 

 ہاہلل ہیلع ہیلص ہمیرک ہامتم ابلط رفےق وضحر یبن ہمہوریغ ہرایضف ہ،ہامجتع االسم ہ،ہیڑکچاول

اور ان ےک اقعدئ یھبہ ہںیہن ہوملس ےک زامےن ںیم  ہاور وج این ہےک الخف ںیہ ہتعیرش ہےھت 

 ہےہ اور رہ رمگایہ رمگایہ ہےہ اور رہ دبتع ہئیسہ ےک الخف وہ وہ دبتع ہئیسہ تعیاکم رش

ہےہ۔ ےل اجےن وال منہج ںیم

: یغیلبت
ے
ہامجتع اور اس ےک لّچ

 ہاور ولچں یکہ ہےن رھک ہیاکدنولھ ہسہایلہ ہںیم ہیوسیع ہ1926 ہدہاینب ہامجتع یک ہیغیلبت

ےہ ہن احصہب ےک ہ ہیتلم ہوملس ےک زامےن ںیم ہاہلل ہیلع ہاثمل ہن وضحر یلص ہسج یک ہڈال ہداینب

ےک تحت ہ تعیرش ہیان ولچں رپ اس اتم اک اامجع راہ وت اثتب وہا ہک  ہن یہ زامےن ںیم

وہ دبتع ہئیسہ ہتعیاور وج اکم رش ہںیہ ہںیہن اور دبتع ہئیس ہےک تحت ہن وہ   ہرمگایہ ہےہ 

 ہںیہہ ہامجتع ےک ےلچ دبتع ہئیس ہےہ  یغیلبت ہےل اجےن وال ہمنہج ںیم ہےہ اور رہ رمگایہ

رو ےس رمگاہ وہےئ اور ارگ وہ ہ ہیک ہیوہ دح ہاشلم ںیہ ہامجتع ںیم ہیغیلبت ہاور وج ولگ یھب

اور وتہب رک ےک یحص ہایس  منہج ںیم ہتمآےئ وت لک بوز یق ہراےتس رپ ںیہن ہاحتل رپ رےہ 

ہےگ۔ اجںیئ ےیہڈال د

ہک ان ےک رھگ ہ ہاور رمگاہ ےنہک واےل اےنپ رھگ اک اجزئہ ںیل ہالہ تنس و امجتع وک دبتعہ 

ان اک اانپ ہ ی وملس ےل رک آےئ ںیہہ اہلل ہیلع ےہ وج روسل اہلل یلص وہ ویہ ےہ یک یوج د ںیم
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یک رھگ  اےنپ  رھپ بج  ےہ؟   اسہتخ  ہوخد  رط ہتقیقح  وت سج  اجےئ  وہ   ہےسہ ہےقیولعمم 

۔ اےنپ رھگ ہالچںیئ ہیھبہ ہاےنپ رھگ ںیم ہالہ تنس رپ الچےت ںیہہ ہمہ ہرشک و دبتع ےک یتہ

دنب ہ ہزابینہ ہرک ےتکس وت اینپ ہںیہن ہاسی۔ اور ارگ ارشک و دبتع ےس آانش رکاںیئ ہواولں وک یھبہ

اینپہ ہہک دبتع ےسیج ہتیہد ہںیہنہ ہاویش ہہیہوک ہ ہںومیتیےک ہ ہینیہ۔ ولعم درںیھک  ہامہ وموضع رپ 

لمکم وہ اکچ بس ھچک واحض وہ  ہی۔ دںیرک ہتن ایخںیم ہمیرکہ ہیاور ااحد ہںیرک ہراےئ شیپ

ہ۔ہربتعم ںیہن ںیم یراےئ د یک رہ سک ےلچ یگہ ہںیہن یحتہ ںیم یےک انم رپ د اکچ قیقحت

د ہیئن ہیئن  ا ہقلعت ںیہن ہےس وکیئ ہیرخاافوتں اک  واال  ہداجیاچےہ ان رخاافوتں وک  رکےن 

وہ ہ ہرکےت ںیہ ہرخاافیت ہہیہن وہ وج ولگ ہ ہںہیک ہاعم ااسنن یہ ہیہدار ہ ہداین ہ،ریپ ہ،ہیہومول ہوکیئ

ہےگ۔ ہںیل ھکیاانپ ااجنم د تمبوز یق

ہےہ:ہ الھبیئ ہیہ ہوتق ےہ وت ہب رک ول قح وک وبقل رکول قح وک وبقل رکےن ںیم ایھب

دار خذی احلق ولو وجدت مكتوثج ع  ل احلج

ہےھکیرپ اھکل د ہارہویوک وبقل رک ارگہچ د قح

اور ہ ںویطلغ وملس ےک وتلس ےس اینپ اہلل ہیلع یلص میرکہ ےہ وضحر یبن وفغر و رمیح اہلل

ہامگن ول۔ہ ےس اعمیف ںوکاتویہ

ہانپہ آج دمد امگن ان ےسہ آج ےل ان یک 

ہارگ امن ایگ ںیم تمہےگ یق لک ہن امین 



ہدبتع اور امئہ

30 

وک وبقل رفامےئ اہلل ہ ہاس یعس یہزگارش ےہ اہلل ےس داع ےہ امہر لمع یک متخ وہیئ ابت

ہامہرا انرص و دمداگر وہ۔ہ

ہ 

ہ

ہ   ہابمرابکد وظنممہ   

ہ۲۰۲۳ اعتیمل افرنیغ ہلمج

سینیہ: اجہعم ہیملع امدرہ
ح
ہیہرش یلیاولعلم ب ءایض ت

ہاصبح لبقہ ہی: ومالان نسح راض نسح رمزکازہ

ہازعا،ہ ںیہ  بس  ہارقاب  دنب  داتسر  ہینگم  ہ ہںیمہ 

ہالھپ وخویش  وخب  ہںےہ  دنب  داتسر  نمچ  ہیاک  ہ ہںیم 

ہہی اضیف  ہنےہ  ہایلع  ہ 

س
ح

 

ت

و  ہرضحت 
 
ي

ہنہ انظہ  ہراض 

ہےھجت ہیھبہ  ایگ  ہلم  دنب  داتسر  نف  و  ملع  ہیوج  ہںیمہ 

ہاےہ ہ  ہہیاسحں  ہےیت  یک  ابپ  ہامں  ےہ ہ  رمثہ  اک  ہبتک 

ہرداےئہ اس  ےہ  ہہیونر  دنب  داتسر  ہینگف  ہ ہںیمہ 

ہاہنےل ںیمہ  رتمح  ہابرش  ایض  آفص  ہیئہاب  ہ ہیھبہ 

ہرگے یکہ  رتمح  وخب  ہےہ  دنب  داتسر  ہیرھبن  ہ ہںیم 
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ہزابں د  ہئھکیہرپ  ہناشیذ  یھب  ہےک  ہ  ہیہیےہ  ہرصمعہ 

ہےہ ہینتک  ہدںیشنل  ہہی  دنب  داتسر  ہیانمجن  ہ ہںیمہ 

ہروسل ہاہمشہ  یک  ونر  ہےک  ہ  ےہ  ہہیبتک  ہاعرفہ 

ہوج وہایگہ  ہرونش  ہایت  دنب  داتسر  ہیذنہ  ہ ہںیمہ 

ہاہک ےس ہ  رسمت  رفط  رک  وھجم  ےن  راض  ہاعقش 

ہےٹل ضیف  آج  ہاگ  دنب  داتسر  ہینتجنپ  ہںیم 

ہذراہ اٰیفطصملوھکید  دبع  وت  ہ!  ہیک  ےہ   اتگل  ہوخب 

ہنہپ ریپہ  ےک  نف  و  ملع  ہنہرک  دنب  ہیداتسر  ہ۔ںیم 

ہ

بف ن

ہ

ت 

ہ

ف

ہض یسحتہ  ہرضحت  د  ہئھکیتلم  ہ 

س
ح

 

ت

ہ
 
ي

ہنہ

ہرھپے دنب  داتسر  زن  ہمغن  ےس  رطح  سک  ہیےہ  ہںیمہ 

ہاسین یک  ہآاق  نعہ  ماان 

ث

حّش

ہتی وت  ےس ہےک  ہلس 

ہالم یھب  وک  ہھجت  دنب  داتسر  نف  و  رکف  ہیاتج  ہںیم 

ہملق یھب  ہےن  د  رقاطس  ںیموھکیرس  ودج  ہ!  ہآرک ہ 

ہےیھکبہ دنب  داتسر  نخس  و  رعش  ہیوجرہ  ہںیمہ 

ہوہےئ ایض  ہ،ہیئےنتج  ہاھبیئ  وک ہ  بس  ان  آج  ہافرغ 

ہابمرکہ د  ہتیابد  دنب  داتسر  نسح  ہیےہ   ںیمہ 
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ہ: اردو اتکںیب یامہر

ہیہدمحم اصب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہہےصح( ہ14) ریحت اہبر

ہیہدمحم اصب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہ ہ؟انہک اسیک ںاہلل ایمہ یوک اورپ واال ہ اعتل اہلل

ہیہدمحم اصب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہاذان البل اور وسرج اک انلکن ہ 

ہیہدمحم اصب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہاک ومجمہع( ہ ہ)بختنم اضمنیم یاجمز قشع

ہیہدمحم اصب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہاگان اجبان دنب رکو، مت املسمن وہ! ہ 

ہیہدمحم اصب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہبش رعماج وغث اپک ہ 

ہیہدمحم اصب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہرعش رپ  ہ بش رعماج نیلعن 

ہیہاقدرہ دمحم اصب ازملق دبع یفطصمہہہواہعق ہ کیاک ا رقین سیرضحت اوہ 

ہیہدمحم اصب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہہڈارٹک اطرہ اور واقر تلم ہ 

ہیہدمحم اصب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہہوہ؟ ہ رقمر اسیک 

ہیہدمحم اصب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہہ رتیض احصہب ںیم ریغ 

ہیہدمحم اصب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہاالتخف االتخف االتخف ہ 

ہیہدمحم اصب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہاجزئہ ہ دنچ وااعقت رکالب اک یقیقحت 

ہیہدمحم اصب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہتبحص ےک آداب(  انجل )االسم ںیم سکیس                      

ہیہدمحم اصب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہ االسلم ےک واےعق رپ قیقحت ہیلع بویرضحت ا 

ہیہدمحم اصب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہزابین یک یہم انب وجزالع اہکین اعقش یک کیا

ہیہدمحم اصب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہ)الہپہصح( ہامنز ںیھکیس آےیئ 
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ہیہدمحم اصب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہےک دن سک ےک انم ےک اسھت اکپرا اجےئ اگ ہ تمیق 

ہیہدمحم اصب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہہاکنح  رحمم ںیم 

ہیہدمحم اصب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہےصح( ہ )یت ہقیقحت یک ںتیہرواہ

ہیہدمحم اصب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہ ہ؟ںیرک اپ ےک دعب یک کیب

ہیہدمحم اصب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہہ ہیھب اسیاکنح ا کیا 

ہیہدمحم اصب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہہےس وسد اکرف

ہیہدمحم اصب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہہ ہیراخن وت اصنہ ںیم 

ہیہدمحم اصب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہہہرجامہن ہ 

ہیہدمحم اصب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہروسل اہلل؟ ہ اہل اال اہلل، یتشچ ال

ہیہدمحم اصب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہہرفسانہم البد ہسمخ ہ 

ہیہدمحم اصب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہہوصنمر الحج ہ 

ہیہدمحم اصب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہہہ ہںیربق رفیض 

ہیہدمحم اصب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہہوکن؟ ہ وکن؟ واہب ینس

ہیہدمحم اصب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہدار االالسم؟  یدار ارحلب  دنہاتسن

اض  
َ
ہیہدمحم اصب اقدرہ ازملق دبع یفطصمہہہہہراِض ہ یر

ہیہدمحم اصب اقدرہ ملق دبع یفطصمازہہہہہ ہ92/786

ہیہدمحم اصب اقدرہ ازملق دبع یفطصم ہہہہوگرہ اشیہہ ہنتف

ہیہدمحم اصب اقدرہ از ملق دبع یفطصمہہوہں ےگ؟ہ کیبک ا ےٹنب وہےئ ینس ںیم السلس
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ہآلشیفہ ہدبع یفطصم شکشیپہہہہراض  الکم دیبع 

ہامقلن اشدہہ یاز ملق العہم اقرہہہہامقلن ہ اتریحت 

ہاتخہ از ملق زینکہہہ( ہریحت ہہدیجنس ہکیتنب وحا )ا 

ہاز ملق انجب زغل اصہبح ہہہ ہوعرت اک انجزہ ہ 

ہاز ملق رعافن باکتہہہہومشل االالسم ہ جیرخت رعافن یفہ قیقحت 

ہ ہاز ملق رعافن باکتہہ( ہںیم ہروینش یک ہیاالصح اعمرشہ )بختنم ااحد 

ہر وارثہدمحم دنکس از ملق دیسہہہ( 1)دلج ہتعیاسملئ رش 

ہیہوگڈنو یاز ملق ومالان نسح ونرہ ہہہاجاتن ہ ںیہن ہاے رگوہ املع ََک دو ںیم  

ہادملینہ یاز ملق العہم واقر راض ااقلدرہہہ ہرظن ںیم اقمم احصہب اامم ادمح نب لبنح یک  

ہیہونر رتاب از ملق دمحم نیلقثہہ ںیم امظع دنہ اےنپ لضف و امکل ےک آےنیئ یتفم  

ہاینہریش ابصمیح ہبویاخدل ا از ملق یتفمہہہہرفسانہم رعب    

ہیامجول از ملق زریبہہہ ہقیقحت افولتقہ یک نم بس ایبن 

ہاینہریش ابصمیح ہبویاخدل ا از ملق یتفمہ ہتقیقحہ ہیک اصتفین 1700 یک یڈارٹک اطرہ ااقلدرہ  

ہیہاطعرہ الجل از ملق دمحم بیعشہہہہہملع ونر ےہ ہ  

ہیہاز ملق دمحم احرش اطعرہہہہہےہ ہ یرضور یھب ہی 

ہابصمیحہ ہینالیج از ملق میہفہہہہتکس ہ ہومنم وہ ںیہن  

ہیروض از ملق دمحم میلسہہہہاہجن تمکح  

ہیہاطعرہ زاز ملق ومالان دمحم اینہہہہ ہقیقحت امہ رفص یک  
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ہادمح یتشچ از ملق ڈارٹک ضیفہہہ اضفلئ و انمبق اامم نیسح  

ہرہمح اہللہ طہویس ہیاز ملق اامم الجل ادلہہہہاربک زبابن وبحمب اربک ہ قیاشن دص  

ہاز ملق ومالان دمحم البل انرصہہہہہالبل ہ اتریحت  

ہدمینہ یالبل  راض اطعر از ملق ومالان دیسہہہہرضحت  اعمرف ایلع  

ہاز ملق ومالان دمحم البل ادمح اشہ اہمشہہہہہ ہاگنراشت اہمش  

حقہ  

 

لت

حقہ شکشیپہہھ( 1444االول  ہ) رعیب ہقااتت ہامانہہم ا

 

لت

ہارٹننشینہ ہقااتت ہدار ا

ہیدنبشقن ریاز ملق رشبم نتہ ہ ہرظن ںیم ےک االسف یک ںویہدص یت یلہپ ہیاعمو اریم 

ہادمح ارشیفہ از ملق دمحم رینمہہہ ہارشف ہ ہزر اخۂن  

ہیہرماداآبد    یارشف     اطعراز ملق ومحمد     ہہاجزئہ  یقیقحت کیاالسلم ۔ ا رضحت رضح ہیلع 

ہاز ملق دمحم اسدج دمینہہہہہ ہریارفوز احتر نامیہا 

ہدمینہ یاز ملق ادعس اطعرہہ ہ قیقحت یک یدح کیاک ذرک ابعدت ۔ ا اایبن 

ہ)انب رجح(ہ یاز ملق رفاحن اخن اقدرہہہہہراحشت انب رجح ہ 

ہانسح ابصمیحہ ہینالیج از ملق دمحم میہفہہہ ہ( ہ1انسح )دلج تایلجت  

ہیہاقدرہ یادلہ از ملق الغم نیعمہہہہ ہدرس ادب ہ 

ہالجلہ ہیاطعر از ملق دمحم بیعشہہہ( ہیلیہاربل )ایفنحل بیعش اتریحت  

ہاز ملق العہم اطرق اونر ابصمیحہہہہہ اور سفن رپتسہ قح رپتسہ  

ہیروض از ملق دمحم میلسہہہ ہوخان تمکح   

قااء؟  یاحصہب   
ہیدنبشقن ریرشبم نتہاز ملق ہہہہطلَ
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ہاز ملق اوب احمت دمحم یظعہہہہہ ہںیریرونش حت 

ہیہاطعرہ میاوب ادب دمحم دنہ دیاز ملق انب اجوہہہہ ہمیدنہ اتریحت  

ہاز ملق انب ابعشن یتشچہہہہہ ہباکایم ااحتمن ںیم  

ہیہاطعر لیہس لاز ملق دااینہہہ ہاطمہعل ہ اتیمہِ 

ہرہمح اہلل یاز ملق العہم اردش ااقلدرہہہہہدوعت اصنف  

 یک 

ف
 
ہیہرہاہیٹک یاز ملق دمحم اسدج راض اقدرہہہدصاتق ےک دص اسہل ارثات ہ اسحم ارحلم

ہدمحم یلخہ از ملق انب لیمجہہہہ ہانب لیمج اتریحت  

حقہ  

 

لت

حقہ شکشیپ ہہھ(ہ1444اآلرخ  ہ)رعیب ہقااتت ہامانہہم ا

 

لت

ہارٹننشینہ ہقااتت ہدار ا

ہیدنبشقن ریاز ملق دمح رشبم نتہہہہ ہادمتساد ہ ۂلئسم  

ہیدنبشقن ریاز ملق دمحم رشبم نتہہہ ہاور دجمد افل اثین ہیاعمو رضحت اریم  

ہاز ملق ادمح راض غمہہہہہملق دان ےس  ےریم 

ہنب وظنمر از ملق لصیفہہہہ( ہ1)ہصح ابیت وعام  

ہیہاطعر ہیروض سیاز ملق العہم اوہہہہ( ہ1)دلج ہیسیاوہ تاقیقحت  

ہیہاطعر از ملق دمحم آفص اابقل دمینہہہ ہےک آاثر یملعہ یااجملدہ اریم  

ہرضحت رہمح اہلل از ملق اامم الہ تنس، ایلعہہہہاک رد ہ ہںراویضف  

ہیسیہادمح او ضیف از ملق العہم یتفمہہہہ ہںیرامیب وھچت  

ہرضحت رہمح اہلل از ملق اامم الہ تنس ،ایلعہہہہ رکاامت وغہیث یاتفو  

ہہہہہرپ اکمہمل ہ تیاغدم   ب

ت

 

بي ج
م

ہدمینہ یاز ملق اوب رمع الغم 
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ہیسیہادمح او ضیف از ملق العہم یتفمہہہہہ وخدیشک  

ہرہمح اہللہ یاز ملق العہم دبر ااقلدرہہہہ ہ( ہ1اقمالِت دبر )دلج 

حقہ  

 

لت

حقہ شکشیپہہھ( ہ1444 االول یہ)امجد ہقااتت ہامانہہم ا
ے

 

لت

ہارٹن نشینہ ہقااتت ہدار ا

ہادملینہ ز ملق اخدل مینستا ہہہہاک وممس اور مہ ہ یہرسد  

ہیروض یابعس اقدرہ از ملق مثیمہہہہ ہیرد انرص راوپمر  

م  

ث

حّش

ا

ئ

ہ یروض از ملق دمحم میلس ہہہہتمکح ہ ہ

ہاز ملق دمحم اسدج دمینہہہہہاتکوبں ےک اعقش ہ 

ہ ہانؔزش دمین (الغم احبسین از ملق )یتفمہہہاملع و اشمخئ ہ االسلم انم دبع

باات ت
عق

 

لت
ہالجلہ ہیاطعر از ملق بیعشہہہابہلط اک اعتبق ہ انبم رفقہ ا

ہدمینہ یاز ملق رمعان راض اطعرہہہرضورت و اتیمہہ یک ریحت

ہطہویس ہیاز ملق اامم الجل ادلہہہہہو رمع    قیدص دنمش

ہیہراض ادجم ہناشی،ذ ابصمیح ہاز ملق ایمظعہہہششخب رشح دحاقئ ششخبہ رعافن

ہاشرع رمعان اافشقہاز ملق ہہہاجزئہہ ہو ینف یششخب اک رکف ہواسلئ

ہاز ملق دمحم البل انرصہہہدعاتل ںیمہ اہقفے رکام یک ومیقیس

حقہ  

 

لت

حقہ شکشیپہ  ہھ(ہ1444اآلرخہ  یہ)امجد ہقااتت ہامانہہم ا
ے

 

لت

ہارٹن نشینہ ہقااتت ہدار ا

ہنب وظنمر از ملق لصیفہہہہ ہرگم یفم رصتخم

ہ ہیوضر ہیادمح ادجم یاز ملق الجل ادلہہہفل قشع اک اامعتسلہ ہوروسل ےک ےیل اہلل

ہاز ملق انب ابعشن یتشچہہہہہقف اربک )وساًالوجاًاب(ہ رشح
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ہاز ملق انب ابعشن یتشچہہہہ)وساًالوجاًاب(ہ ونر انیبمل صیخلت

ہیہاشہ رتاب اقحل اقدرہ از ملق العہم دیسہہہہہ میلعت ینید

ہاشہہ اخدم نیسح یتفماز ملق دیسہہہہاربکہ قیدص تریس

ہاشہہ اخدم نیسح یتفماز ملق دیسہہہہ(ہ1)دلج اخدہیم یاتفو

ہفنحہ یاقر از ملق الم یلعہہہہرقینہ سیاو ذرک

ہینہادمح اضیف از ملق یلخہہہہہحسہ اذان

ہادمح رطاسلبہ از ملق  اوباوفلاد وتدیحہہہہ اور ہلگ ابین میرک رقآنہ

 یسیہادمح او ضیف از ملق العہم یتفمہہہہدمار امظعہ تریس  

 ادملینہ اخدل مینست ازملق    انگہ رتسہ وگاہ ہ کیا

 از ملق اسحن راض رانیع    دبتع اور امئ 
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Abde Mustafa Official is a team from Ahle Sunnat Wa Jama'at working 

since 2014 on the Aim to propagate Quraan and Sunnah through 

electronic and print media. We're working in various departments. 

Blogging : We have a collection of Islamic articles on various topics. You 

can read hundreds of articles in multiple languages on our blog.

amo.news/blog

Sabiya Virtual Publication

This is our core department. We are publishing Islamic books in multiple 

languages. Have a look on our library amo.news/books

E Nikah Matrimonial Service

E Nikah Service is a Matrimonial Platform for Ahle Sunnat Wa Jama'at. If 

you're searching for a Sunni life partner then E Nikah is a right platform 

for you.

www.enikah.in

E Nikah Again Service

E Nikah Again Service is a movement to promote more than one marriage 

means a man can marry four women at once, By E Nikah Again Service, we 

want to promote this culture in our Muslim society.

Roman Books

Roman Books is our department for publishing Islamic literature in 

Roman Urdu Script which is very common on Social Media.

read more about us on amo.news

For futher inquiry: info@abdemustafa.com
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