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 :االسلم ےک زجعمات اہلل ےک ووجد یک دلیل ںیہ مہیلعاایبنء 

م نیک ج ہ ہ ع ںیہ اوا اہلل ےک ا لس م  بلاک ہ ر  اہ  ںیہ چ  دنک  ےک دو ےڑک ر د ۔ےئآ  ن   رشم

 ملسو هيلع هللا ىلص   اہ ںاں  اامین ےل   ںی ےگآ  نان م  وپاھچ ارگ ر دوں وت مت اامین ےل  ؤ ےگآ اوہنں  

  وچدوھںی ےک دنک  یک رطف ااشاہ رفامایآ بس   اینپ رس یک  وھکنں م  داھکی چ  دنک  دو  ےڑک 

 چھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ : وہایگآ نکیل رشمم نیک اامین ہن الےئ اہلل اک اااشد ہ  

اہلل ےک ووجد یک رصحی دلیل ہ   زجعمہ  ایقتم رقبی  یئگ اوا دنک  ٹھپ ایگ آ: رتہمج (1: القمر)

ااسنن ااسی ر   یک دقات ںیہن ااتھک اہلل اعتٰیل زجعمات اےنپ اایبنء و الس وک اطع ر ات ہ  اتچ   ویکہکن

االسلم وک اطع  ي هولگ ام  الٹھج ہن اپ ںیآ انچہچن اےسی یہ زجعمات اہلل اعتٰیل   اےنپ یبن رضحت ومٰیس عل 

  بج اینپ الیھٹ رھتپ رپ امای وت اس م  اپین ےک ےمشچ اجای وہےئگ اوا ہیلع االسلم   رفامےئ ےھتآ  ن

ڇ  ڇ    چ: امای وت اپین ٹھپ ایگ اوا ااہتس دیپا وہایگآ اہلل اعتٰیل اک اااشد ہ   ویہ الیھٹ بج اپین رپ 

وت مہ    اہ چ  : رتہمج ) ٠٦: البقرة) چڱ     ڈڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڍڇ  ڍ

اماو سج م  اباہ ےمشچ وھپٹ ےلکنآتقیقح وت ہی ہ  چ  اس اکانئت یک اسای زیچںی اہلل اینپ الیھٹ رھتپ رپ 

ےک ووجد یک دلیل ںیہآ بج چ  دحلمنی ےک اپس اہلل ےک ااکنا یک یسک یھب رطح یک وکیئ دلیل اوا تجح 

 ںیہن ہ آ ااسنن یک رطفت اوا اس یک لقع بس اہلل ےک ووجد یک وگاہ ںیہآ رشتعی ایس دلیل وک زمدی

مکحم انبیت ہ  اوا ااسنن رپ واحض ر یت ہ  چ  اس یک الھبیئ اوا اعسدت ایس ںیم ہ  چ  وہ اہلل وک اکی یہ 

 اج  اوا ام آ

 


