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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

                                                      
الحمد هلل وحده والصالال ة والسالال ى علي ن ينا  حمد وعلي ولص وبهالالحابص و ن ت عسم بإحسالالا   لي   

 الدين وبعد: يوى

﴿ ےاهلل تعالى كا ارشاد ه                     ﴾ [ ةابلقر : 
ب ہمذ ےآپ انک ہجب تک ک ےونگہ ںیہرگزراضاااا   ہود ونصااااار  ہی ےپ س" آ[120

 " ںبن جائ  ہتابع   ےک

 ک  ضرور ںطریقوےک ںل  امتوہپ ےس ے"تم اپن    ےہکا فرما  £رسول  ےک ہاور الل

شت,    ےباضرور پیروی کروگ  شت دربال  ںبل م ےک ہگو ہاگر و ہحت  ک’ ہاتہدر ہاتہ, بال

 ےا اہک ےم  ہ, ےوگہداخل  ںاساااا    ںی ا  ک  پیروی م ھتو تم ب ےونگہ ےوئہداخل 

 راور کو ؟ !"ھپ :فرمایا ےود  اورنصار ؟   آپ  ہکیا ی!£رسول  ےک ہالل

 (8/151: )صحيح بخاري كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة   

ت ہمشاااااب ےکساااا  سوم س  ےُم( "جس  ھَُو ِمنہِبَقوٍم َف ہ)َمن َتشاااَاّب ےہکا ارشاااااد £پ اور آ

 (2/50ك" )مسند اح د  ےہ ےس ںم  ںیہا  ہاختیار ک  تو و

 

آب  ےاس دنیائ ںم ہ  ہک ےہشاااااحرو احساااااا    ہالک ہال کپر رب كريم كا هم   قارئين كرام!

جاری  ہأنبیاء ورسل کا سلسل ےلئ ےدایت کہدوماري رشہبعد  ےک ےپیدا کر   ںوگل م 

,اوراس  ےہر ےنچات ہخدائ  پیغام کو پ   ںر سوم م ہکیا ,جوحساااااااب ضاااااارورت وستا فوستا       

جوکساااا  خام سوم   ںیہ£' ےی اح د مجتبى'مح د مصاااا  ڑآخری ک ےنبوت ک ہساااالساااال

 ںوہ, جن  ےدایت کا چراغ بن کرآئہرشاادو ےلئ ےساااری انسااانیت ک ہ,بلک ںیہ  ےکیلئ

شا    ےوئ  انسانیت کو صراط مستقیم ک     ہک  ھٹب ےدایت سہ ہرا ے  پرال کر  ہراہروشن 

دین کومح ل کردیا  اور  ےاندر رب کریم   ےدور نبوت ک ہگامز  کیا, اورتیئیس ساااال

َََم  اْلَيْوَم َأْكَ ْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَ ْ ُت َعَلْيُكْم ِنْعَ ِتي َوَرضااِايُت َلُك﴿ ہفرما   جاری کردیا ک ہی ُم اإِلسااْا

دین کو   مح ل کردیا اور   تم پر    ےلئےارہتم ے ں(  "   آج م  3 :ہال ائد ۃ﴾ )سووووووو   ِدين ا 

 وگیا " ہپر رضا مند  ےو ہدین  ےاسَم  کےلئ ےارہر پورکردیا اور تمھاپنا انعام ب

  

 وئ  ہک  تاریخ کو نازل  ہد  عرف ےک ہموسع پر  ج ع ےالوداع ک ۃحج ہآیت کریم ہي 
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 ںذا اب دین م ہشااااااریعت ک  تح یل کا اعَ  کردیا گیا ,ل         ہذریع ےک£اور مح د  

         ہفرمایا ک ےس ہصااحاب ے £ی ,اور آپ ہر ہکساا  ک   وزیادت    ک  ضاارورت باس   

مضاااااابوط   ںیہجب تک تم ا  ںوہا ہجار ڑےوھچ ںدرمیا  دو چیزی ےارہتم ںم  ںلوگو:"

دوسااااااری میری ساااااانت یعن      ہ, ایک کتاب الل    ےوگہ ںیہ  ہگ را ےوگہر ڑےپک  ےس

تک  ںوگیا ,اور لوگ چند صاااااادیو   ہبعد انتقال    ےک ےینہکا چند م  £رآپ ھحدیث "     پ  

سائم ر  ہراہصااااااحیح شاااااااا  ےدین ک کا دور ختم   ہتک ک  ںاہی ےہپر  وگیا  ,  ہخیرالقرو  

لگ   , اور دین  ےو ہالت  عام   ہوت  گئ   اورجہدوری  ےد رساااااااالت س ہع ہرفت   ہاوررفت 

ودو ہ,   ی ےجنم لینا شااااااروع کردئ    ےاور باطل فرق   ہوتا گیا , مختل  گ را  ہلگاؤ کم   ےس

   ےت ساااارہتا گیا اور  بڑتیز پک ہکا سااالسااال ںدوانیو ہنصاااار  اور أعداء اساااَم ک  ری 

 ںی تقلید م ہودونصاااری ک  اندہی ے  ںمساال انو باطل رساام ورواج  اورریر  دین  شااعائر

 باطل رسم رواج اورریر  ںیہا  ہاپنا نا شروع کردیا ,چنانچ

وار ہ( یا محبت  اورعشق وعاشق  کا ت    ڈےائن ٹویلنعید الحب ) ےس ںدین   شعائر م  

    ےہ

 ےیو, اخباروجرائد ( کڈیل  ویژ , ریٹ, ٹر ٹذرائع إبَغ ) ا  ںدورم  ہجسااحوموجود 

   ےہاہپی  کیااا جااار   ںذب انااداز م ہی خوشاااااان ااا اورم ہ ڑےب  ںپوری دنیااا م   ہیعذر

, ںولوھوکر گَب  پہملبوس  ںم سااااارس لباس م ہکابا ںکیوڑاورل   ںکوڑنوجوا  لں,جسااااا  

عشاااق ومحبت  کا  ےذریع ےک ےتبادل ےک ہاورمبارکبادی وریر ٹ, چاکل ںوڈکار ہعشاااق 

موارکیا ہکو  ںراساااتو ےوفحاشااا  اورزناکاری کحیائ   ے,اورب ےہوتا ہارہال اظھّلم کھک

وارکو فروغ وتقویت ہاورت ےباطل عقید    ے,اورروم  وثنیت اورعیسااااااائیت   ک    ےہجاتا   

ک  رضاااااااب £ورسااااااول  ہالل  ےی تقلید کرک ھک  اند   ں,اور مساااااال ا  کافرو   ےہدی جات   

 .ےہوتا ہوناراضگ  کا مستحق 

ححم   ےاساااک ےنظرس ہاور اساااَم  نق و ار ک  حقیقت وپس  منظر ہم آپ کو اس تہ ےآئ 

جو ایک ےس ےی رسم ورواج کا مسلم معاشر    ھاس اند ہتاک ںچل  ےبتات ںم  ےبار    ےک

کو فحاش     ںکیوڑاور ل ںکوڑل ے,اورنوخیز ع رک  ےہا ہیلتا چَ جارھناسور ک  طرح  پ

 . ےوسکہ ہ, اسحا عَج ا ورخاتمےہا ہر ےو زناکاری ک  طرف دعوت   د

 :)یوم محبت ( کا پس منظر ےڈائن ٹویلن
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 ںرومیو  ہ, جبک ےہوارہایک ت  ےس ںم  ںواروہت ےک ںپرسااااااتويوم محبت رومن بت    

وار(روم    ہ) تہی, اوریھرائج ت ےمدت س ہزیاد ےس ںصدیو ہبت پرست  ستر ںاہی ےک

 بت پرست    

 . ےہعبار ت  ےی سہحب ال ںوم م ہم  ےک

ا ہی ےک  ںوارثین عیسائیو ےا  کاور ںرومیو ںم  ےسلسل ےوار کہاس بت پرست ت

 ںیہورہم   ںانیاہاورک  ںت ساری داستان ہب ں

 م ااابق ےاعتقاااد کےک ں:"رومیوہک  ےہ  ہوریہم  ہزیاااد ےسااااااااب س ںلیحن ا  م  

پَیا جس  ہدود ےیا  ڑیھب ہمؤسااا)س )روملیوس(  کو ایک د  کسااا   ماد ےرروما کہش

 وگئ  ,ہ سوت فحری اور حلم وبردباری حاصل ےاس ےس ہک  وج

وار کو منایا ہاس ت ںوس  م   ےرسال فروری ک ہ ےس ہک  وج ہذاروم  لوگ اس حادثہل

اور دو طاستور مضااااابوط  ےکتا اور بحری ذبح کرت ہا کھت ہی ہ,اساااااحا طریقںیہ ےکرت

 ہر اس خو  کو دودھ,اور پےخو  کا لیپ کرت ےاور بحری ک ےجسم پر کت ےنوجوا  اپن

 ںپرنحلتا جساااااح  سیادت دونو ںکوڑس ہا سافلڑت بہبعد ایک ب ے,اور اساااااکےوتہد ےس

دو  ےک ڑےچم ںم  ہاتہ ہساااااااااتےنوجوا  اپن ںوت , اوردونوہ ںم  ہاتہ ےک ںنوجوانو

اور روم   ےماااارت ےس ڑےکٹاس  ےملتاااا اس ںیہی ا ھ, جو بےتہر ےلئ ڑےکٹ

شااا ا   ےاس س ہک  ںات ھک ےک  مار اس اعتقاد س ڑےکٹاس  ےی خوشااا  س ڑب ںعورت 

 , ےہو جاتا ہپن دور  ھاور   بانج

 : تعلق ےوار سہائن "کا اس تٹ"ویلنٹسین

, ےہاشاااااخام کا نام  ےوال ےو ہدو سدیم سربا   ےک ہائن نصاااااران  کنیسٹویلن ٹساااااین

شا ہا جو شھی شخص ت ہم ابق   ایک  ےاورایک سول ک تعذیب ک  ے" کَودیس " کہن

 ںمیَدی م 350 ہاس  جگوا ہالک ہ ہوگیا .اور جس جگہالک ہ ںء م 296ال کر  ہتاب  

 تیار کردیا گیا . ہب ور یادگار ایک کنیس

 ےہر ےوار کو منات ہت ہاس ساااااااابق ےاپن ہعیساااااااائیت سبول کرل  تو و  ے  ںجب رومیو  

حا ل کر  دوساااااار   ےوم سہم  ےی( کہبت پرساااااات )محبت ال     ےاس ے  ںوہلیحن ا      ےن

محبت وساااااَمت  ک     ےاس ے  ںوہتبدیل کر دیا ,اورا ںداء" م ہش ےوم "محبت کہم 

م ابق   ےاپن  گ ا  ک  ہو ےنام کردیا جس    ےائن"کٹویلن ٹ"سااااااینےوال ےدعوت دین

 . ںیہ ےید گردانتہش ںم  ےاس راست ےاس
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ائن کو ٹویلن ٹ, اورسااااینںیہ ےی دیتھوار کا نام بہک  عید اورت ںعاشااااقو ےاور اس

 .ںیہ ےش ار کرت ںکا ش ارش  اور ا  کا نگرا ںعاشقو

نوجوا     :ہی   کھت ہی ےس ںباطل اعتقاد ات م  ےا  ک   ںم  ےساااالساااال ےوار کہاس ت

رذ ک      ےک ںکیوڑوال  ل ےنچنہپ ںاور شاااااااادی ک  ع ر م  کا کر ھپرلک  ںوڑکٹ ےنام 

 ے ھدیا جاتا,اور شاااااادی ک  رربت رک ھیبل پر رکٹ ےاوراس   ےالتڈ ںایک برتن م 

پرچ  کونحا  رشااااااخص ایک   ہ ےس ںا   م    ہکو دعوت دی جات  ک  ںکوڑنوجوا  ل ےوال

 ہک  ک  ایک ساااال تک خدمت کرتا اور وڑاس ل ہنحلتا و ںم  ہذا جس کا نام اس سرعہ,ل ےل

 ہر آئندھ,یاپ ےشاااادی کرلیت ںر بعد م ھ, پےکرت ہاخَق کا تجرب ےک ےایک دوسااار

 ,ےاندازی کرت ہسرع ہدوبار ںوار یوم محبت م ہسال اس  ت

نوجوا   ے,اوراسھےمخال  ت ہدت زیاہب ےعل اء   اس رسااااام کےلیحن دین نصاااااران  ک

ت ہب ےپر اس ںاہل  جٹذا اہکا ساااابب سرار دیا,ل ےاخَق خراب کر ےک ںکیوڑل ےکڑل

 ہارٹھھھھ ا ںر بعااد م ھدیااا گیااا , پ  ےباااطاال وناااجااائز سرارد   ےی,اسھرت حاااصاااااااال ت ہش

 ںیوروپ  م الک م  ہکچ ہاس طرح ک ہکیا گیا , و ہزند ہدوبار ںصاادی م  ںاورانیسااوی

 ںوئ ,جس م ہنام   ( ک  فروخت شااااااروع      ےائن  کٹیک کتاب )ویلن   پر ا ںپوڈبک  ھکچ

 ںکو خ وط م  ہلوگ اپن  محبوب ےعاشاااق سسااام ک ے,جس ےہاشاااعار ت ےعشاااق ومحبت ک

 ےک ے ھخ وط لک ےعشق ومحبت ک  ں,اوراس م ھےت ےاستع ال کرت  ےکیلئ ے ھلک

 .ھےی درج  تھچند ایک تجاویزب ںم  ہبار

 

 : ہک ےہی بیان کیا جاتا ھب ہوار کاایک سبب   یہا س ت  -2

بعد اس ےور کہظ ےنصرانیت سبول  کرل  ,اور عیسائیت  ک   ے ںجب روم  بت پرستو "

اپن   ے" کَودیس دوم"  ہرومان  بادشااا ںتوتیسااری صاادی میَدی م   ےوگئہداخل  ںم 

گادی کیونک         ےپر شاااااااادی کر  ںلوگو ےفوج ک ندی ل پاب  ےس ہک  وج ںبیویو ہو ہک  

 .  ھےت ےجات ںیہ  ںم  ںجنگو ہساتےاسک

 ںفوجیو ےپھچوری چ ےوئہ ےک  مخال ت کرت ہاس فیصل  ے  ائنٹولن ٹسین لیحن 

 ٹسااااااین ےوا تو اساااااانہت ام کیا,اور جب کَودیس کو اس کا علم ہکا ا ےک  شااااااادی کروا 

ا ہدی , ک ےانس  ک  سزا  د  ھپ ےال دیا ,اور اسڈ ںجیل م  ےائن کو گرفتار کرکٹویلن

وگئ  ہ محبت ےی سٹجیلر کی بیائن کو ٹویلن ٹی سااااااینہدورا   ےسید ک ہک ےہجاتا 

نزدیک شااادی  ےک  ںپر عیسااائیو ںبوہاور را ںپادریو ہوا, کیونکہ ہخ   ہاور سااب کچ
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اس ک  شاا ارش ک  گئ   ںاہی ے, نصاااری ک ںیہتعلقات سائم کرنا حرام  ےکرنا اورمحبت ک

روم )بت  ےک کرکعیسااااااائیت تر ےاس ے  ہنشاااااااہ, اورش ےہنصاااااارانیت پر سائم ر ہک

معاف کردیا  ےتو اس ےعیسااائیت تر ک کرد ہاگر و ہا کہکو ک ےپرساات ( دین سبول کر 

 گا , ےشامل کرل ںمقربین م ےاپن ھسات ےک ےاپنا داماد بنا   ےاس ہجائیگا اور و

انحار کردیا اورعیسااااائیت کو ترجیح دی اوراساااا  پر سائم   ےاس س ےائن  ٹلیحن ویلن

ندر  ےء ک270فروری  ہو چودکیا, ت  ہکا فیصااااااال   ے ہر  ےفروری ک  رات اس ہد  اور پ

دیا  ے" سدیس" یعن  پاکباز بشب کا خ اب د ےاس ےدی گئ  , اور اس  د  س  ےانس  د ھپ

 گیا .

پادری  ہ) ک :  ےہاس طرح ذکرکیا  ہسا ت  ےچند تبدیلی ک ےکوبعض مصادر ن  ہاسی قص 

 ے"کَودیس ثان " ک ہرومان  بادشاااا ںاواخرم  ےائن تیساااری صااادی عیساااوی ک ٹویلن

 ےحوالےپادری کو جیل ک   ے  ہا , کساااااا  نافرمان  ک  بنا پر بادشاااااااا      ھتا ت ہت ام ر ہزیر ا

 ہوگئ  اور وہاس ک  شااناسااائ    ےس کیڑایک چوکیدار کی ل ےجیل ک ںکردیا ,جیل م 

 ہسات  ےاور اس ک نصرانیت قبول کرلیا  ےکی نڑاس ل ہتک ک ںاہوگیا , یہاس کا عاشق  

  ےول لھک  ایک سااارس گَب کا پڑل ہ, و ےوگئہی نصاااران  ھدار ب ہرشااات/46 ےاس ک

بادشاااااااا    ھآت  ت ےلئ ےکر اس ک  زیارت ک  مل    ہی ے  ہی , جب   ےا تو اسھدیک  ہمعا

کیا  ہاراد ہی ےچَ تو اس   ہپت ہکا ححم صااادر کردیا , پادری کو جب ی ےانساا  دینھپ

پاس ایک  ےاس ک ےاس   ہو ,چنانچہ ہسااااات ےک ہاس ک  معشااااوق ہاس کا آخری ل ح ہک

 ےر اسھ"پ ےائن ک  طرف سٹویلن ہندہا " نجات دھوا تہا ھارسال کیا جس پر لک  ڈکار

 ںت سااااری بساااتیوہبعد یورپ ک  ب ےاس ک–دی گئ   ےانسااا  دھپء كو 270فروري /14

ا , ڑکا رواج چل پ ےییجنھب ڈکوکار ںکیوڑل ےک  طرف س ںکوڑر سال اس د  ل ہ ںم 

ائن ٹعبارت کو اس طرح بدل دیا "پادری ویلن  ہسااااااابق ے  ںبعد پادریو  ےک ہایک زما 

ک   ہائن اور اس ک  معشوق ٹپادری ویلن ہکیا تاک ےایسا اسلئ   ے  ںوہ" ا  ےنام سےک

 ( ںجاوید کردی ہیادگارکو زند

 

ائری ڈر ک  ایک ایساا  ھگرجا گ ے  ہکنیس  :  ہک ےہ ں" م ۃالحضااار ۃاور  کتاب" سص

 ےہوارمقرر کیاجاتا  ہکساااااا  پادری)سدیس(   کا ت ہ  ر د   کساااااا ہ ںجس م  ےہتیارک     

 ےہمنایا جاتا  ںآخر م  ےوار موسااااام سااااارما کہائن کا تٹویلن ٹساااااین ںم  ڈ,اورانگلین

ی گرمجوشاااااا  ڑب ےپرند  ںم  ںم ابق جنگلو  ےک ے ہک ےتو ا  ک ےہد  آتا   ہاورجب ی 

 ںروھگ ےک ںکیوڑل ہ, اورنوجوا  اپن  محبوب ںیہ ےکرت ںشادیا  ںآپس م  ہسات  ےک
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 ٹیور ڈ: ول تالی  ۃالحضاااار ۃ,)سص ںیہ ےتھول رکھپ ےلیزپرسااارس گَب کہک  د

(15-33) 

 

 :م ترین شعار  ہأ ے"  ک ڈےائن ٹویلن" 

 ارہک  طرح خوش  وسرور کا اظ ںواروہیگر تد-1

ی اورنصاااری ہک  حب ال ںکام بت پرسااتو ہی ہاورو ہکا تبا دل ںولوھپ ےساارس گَب ک -2

وار ہکا ت ںی عاشااقوھاسااحا نام ب ے.اوراساا  لئ ںیہ ےکرت ںباب عشااق ک  تعبیرم  ےک

  ےہ

ک  تصاااویر  ڈکیوب ںم  ںوڈک  تقسااایم , اور بعا کار ںوڈکار ںاس ک  خوشااا  م  – 3

 ےاور اس   ںیہدوپیر  ےاس ک ےہر بنائ  گئ  ک  خیال  تصاااوی ےجو ایک بچ ےہوت  ہ

 ,  ںیہ ےمانت ہروم  بت پرست سوم,محبت کا ال ے,جس ےہا ھا رکٹ تیر ک ا  ا

ک   ںج لو ٹےوھچ ٹےوھجو اشااعار,یا ن,ر,یا چ ہکل ات کا تبادل ہمحبت وعشااق  ںم  ںوڈکار-4

وال   ےنساااااا ہأسوال اور  ےسسااااام ک ےگند ںم  ںوڈ, اور بعا کار ںیہ ےوتہ ںشاااااحل م 

و جاؤ" ہائین  ٹ"ولنہک ےہوتا ہا ھلک ہی ں, اور عام طورپر اس م  ںیہوت  ہ ںتصویری 

 , ےہوم ک  ت ,یل بنت  ہو کر نصران  م ہمنتقل  ےوم سہم  ےبت پرست  ک ہجو ک

,اوررات    ںیہسااجائ  جات   ںی مح ل ھوست ب ےد  ک ںم  ںنصااران  عَسو ےت سہب-5

 ٹول , چاکل ھلوگ پ ےت سہ,اور ب ےہوتا ہص وسرور کا رس ںاورمردو  ںی عورتوھکو ب

اور دوسااااااات واحباب کو    ںروہ, شااااااو ںوالو ےمحبت کر   ہب ورتح  ہوریر ٹپیک  ےک

 . ںیہ ےیجتھب

  :ہکھےا حاسحتا ہک ہی ںتناظرم  ےک ںانیوہباال ک ہمذکور

َ  روم  باات پرسااااااتو  ہت ہ*  ی  ےس ہال ےمحباات ک ہو ےجسےہ ہکااا عقیااد  ںوار اصاااااا

 .ںیہ ےتعبیرکرت

تدا سص ہاس ت ںاہی ےک ں*اوررومیو ی ھاورخرافات پرمشاااااات ل ت     ںانیوہک ےوارک  اب

پَنا جو حلم وبردباری اورسوت  ھمؤسااااا)س"کودود ےرروم کہکا" شےیڑیھب : مادهےجیس

حلم وبردباری  اورسرت وفحر   ہ,کیونکےہخَف  ےعقل ک ہزیادت  کا ساابب بنا ,ی ںفحرم 

 ےا  ک ہک ہعقید ہیا ,اوراساا  طرح ی ڑیھب ہک ہ  ےہتعالى  ہلکا مالک ال ہاضاااف  ںم 

 ےک  شاااااار س ںیوڑیھکو ب ںاورجااانورو ںیہ ےباات برائ  اورمصاااااایباات کو دفع کرت 

 .ےہ ہعقید ہباطل اور شرک  ںیہ ےتھدوررک
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شاااک کا  ےکئ  ایک مصاااادر   ںم  ےو ہمرتب   ےائن کٹبشاااب ویلن ےوار سہ*اس ت 

 ,   ےکرت ںیہر صحیح ش ا ہو ےاوراس ےہارکیا ہاظ

پر پابندی لگا  ےمنا ںل  م ٹوارکو اہاس تےعیسائ  عل اء    ےک ہولیک فرقھکیت  * 

پر برا اثر  ںک  عقلو ںکیوڑو ل ںکوڑاخَق ک  اشاااعت , اورل ےگند ےاس س ہدی , کیونک

 . ےہلتا ھک ہ, اورفحاش  وزناکاری کا درواز  ےہتا ڑپ

 

  

 

 : ےہنا جائز ےس ںوہانا کئی وجوارکا منہاس ت ےلئ ےمسلمانون ک        

( اور توسی   ںیہزیادتی وکمی ممکن نک  تعداد محدود و ثابت)  ںعیدو  ںاسااااااَم م -1 

 ,  ںیہ

 ےس ںج ومناسااک م ہوارشاارع اورمنا ہ)عیدین اورت ںیہ ےفرمات ہالل ہرحم ہابن تیم 

اور  ہطریق ےر ایااک کیلئہ ےم  ہ):ھےتعااالى کااا فرمااا    ہالاال ںم ےبااار ےجن ک ںیہ

 شریعت مقررک 

 ہایک طریق ےلئ ےرسوم کہ ےم  ہ)  : ےہاساااااا رح  ںاورایک دوسااااااری آیت م  ( ےہ 

ذا ا  کا عید اورباس     ہ, لے, ن ازاور روز ہسبل  :(     م,َ ںیےہچلنت  ہجس پرو ےہمقرر کیا  

موافقت  ںوار م ہت ےسااااار ہک ے,اساااالئ ںیہکوئ  فرق   ںم  ےو ہشااااریک  ںج م ہمنا

 ںم  ںموافقت ک ر ک  بعا شااااااااخو  ںبعا فروعات م   ےوراساااااااک, اےہموافقت   ںک ر م 

ک  ت ییز  ںشریعتو ےجن س ںیہ ںی ایس  چیزیہوار ہعیدین اورت ہ,بلکےہموافقت 

    ہک ارک  موافقت کرنا گویاک    ں,  تو اس م ںیہوت  ہری شااعائر  ہ, اور جن ک  ظاےہوت  ہ

پوری  ہک ںیہئ  شک   کو ں,اور  اس م ےہاور شعار ک  موافقت   ےخام طریق ےک رک

کم ازکم  ں,اور اس ک  ابتداء م ےہنچا سحت   ہموافقت ک رتک پ  ںاس م  ہسات   ےشروط ک 

 ےاپن ے £ی نب  ہ, اوراسااا  ک  جانب  ےہکا سااابب   ہمعصااایت وگنا ہی ہک ےہ ہحالت ی

 :ےہکیا  ہاشار ںاس فرما  م 

صحححححححی  "  ) ےہماری عید    ہ ہاور ی ےہوار ہایک عید اور ت    ےلئےر سوم کہ"یقینا   

 (472-11/471اإلقتضاء ) ںیہ(دیک 893ح / صحی  مسلم9 52-بخاری ح 

 ہساااااات ےک ںاورعیساااااائیو ںک ار,بت پرسااااات رومیو ےاس س ہک ےہ ہی ہدوساااااری وج

ت ہم  مشاااااااابع و ےل کتاب ا  س ہیا ا  ںوہبت پرسااااااات   ہو ےہاورک ار چا    ےہت ہمشااااااااب



 8 

و,یا ا  ک  عادات ورسااااام ورواج ,یا ہ ںم  ہت عقیدہمشااااااب ہو ےہ,چاےہاختیارکرنا حرام 

 ے  ںوہوجااانااا جنہ ہک  طرح   ں)  اورتم ا  لوگو ےہکااا فرمااا    ہ, الاال ںوارم ہعیااد وت

 ےکیلئ ںلوگو ںیہاال اوراختَف کیا ا  ڈ ہبعد ت رق  ےکےآجا  ںپاس روشاااااان دلیل    ےاپن

 ا ( وگہا عذاب ڑت بہب

 [105]آل ع را  :    

 ںم  ںیہا  ہت اختیارک  وہمشاااااااب ےکساااااا  سوم س ے"جس   ےہکا فرما  £اورآپ  -2

 (2/50"مسند اح د ) ےہ ےس

ت ہمشاااااب ے"اس حدیث ک  کم ازکم حالت ا  س: ںیہ ےتھلک ہشاااایخ اإلسااااَم ابن تی  

ک ر  ےکےوال ےت کر ہرمشابہحدیث کا ظا ہ, اگر چ ےہک  تحریم کا تقاضا کرت   ےکر 

 ہسااات ےا  ک ےس ںی تم م ھ) اورجو ب ےہتعالى کا فرما   ہالل ہجیسااا ک ےہکا متقاضاا  

 ,(1/314" )اإلستضاء ےہ ےس ںم  ںیہا  ہیقینَا و ےدوست  کر

 ںم  ںواروہاورت ںک ااار ک  عیاادو:" ہک ےہنقاال کیااا   ے  ہالاال ہرحم ہاج ااا ع :ابن تي ي

 ےہلیحر اج ا ع  ےوست س ےکرام ک ہک  حرمت پر ت ا م صااااحاب ےت اختیارکر ہمشاااااب

, )اإلستضاااء  ےہی اساا ر عل اء کرام کا اج ا ع نقل کیا ھب ے  ہالل ہابن سیم رحم ہ,جیسااا ک

  (723-2/722( اور أحكام أهل الذمة إلبن القيم :1/454

 

شاعت   ےک ںکا مقصد لوگو  ےیوم محبت منا  ںاس دورم -3  ہو ےہچا ےہمابین محبت ک  ا

محبت ومودت  ےک ار س ہک ںیہ  ہکوئ  شااک وشااب  ںاس م  ہر ,حاالنکیا کاف ںوہمومن 

لل  ےہاوردوساااااات  کرنا حرا م    لل  ےہکا ارشااااااااد    ہا د  پر ای ا     ےتعالى اورسیامت ک      ہ) ا

محبت  ےس ںوالو ےرساااااول ک  مخال ت کر  ےتعالى اوراساااااک ہکو آپ ,الل ںوالو ے ھرک

 ے, یا ا  ک ٹےباپ  , یا ب    ےککافر ا    ہو ہ,اگر چ ےگ ںپائ   ںیہرگز  ہ ےوئہ ےکرت

 (22:ال جادلة  ]( ںوہ ہ  ںی کیوہعزیز  ےک ےسبیل ےائ , یا ا  کھب

 ہی ںاس آیت م  ےوتعالى   ہسبحا   ہ"الل ںیہ ےتہک ہالل ہرحم ہشیخ اإلسَم ابن تی    

ذا جو ہو, لہمحبت کرتا  ےپایا جاتا جو کافرس ںیہی مومن ایسا  ھکوئ  ب ہک ےہخبر دی 

ت ہری مشااابہ, اور ظاںیہمومن   ہو ےہمحبت کرتا اوردوساات  لگاتا  ےکافر سی ھمومن ب

 (1/490وگ  ") اإلستضاء )ہی حرام ھب ہذا یہل ےہمحبت ک  ر از  ےی ک ارسھب

 

 : ہوا کہثابت  ہی ںباالدالئل کی روشنی می ہمذکور ےاسلئ 
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 ہالل ہب  رحمہحافظ ذ, ےہشاارکت ناجائز  ںک  مح ل م  ںوالو ےوار کامنانا یا منا  ہاس ت-1

ک  اپن  خام عید  ںاور عیسااائیو  ےہک  خام عید  ںودیوہ"   جب ی ہک ںیہ ےتہک

, اس  طرح  ںیہمسل ا  شخص شریک        ںم  ہر جس طرح ا  ک  شریعت اور سبل ھتو پ

 (3/193 ۃالححم ۃوسحتا " )مجلہ ںیہی شریک  ھب ںم  ںواروہت ےا  ک

 ںیہت ,  ا ہا  ک  مشاب ےس ےشرکت کر  ںم  ںمح لویا انح   ےوار کومنا  ہاس ت -2

 ,ےہجوناجائز  ےہوت  ہوتری اورزیلدت  حاصل ڑھب ںخوش  وسرور,اورانح  تعداد م 

تو آپس  ہبناؤ , ی ہود ونصاااااری کو دوساااات  ہای ا  والو!تم ی ے) ا ےہتعالى کا ارشاااااد  ہالل 

 ںیہدایت  ہوگز ہکو  ںتعالى ظال و ہ, یقینا الل ںیہدوساااات  ےک ےی ایک دوساااارہ ںم 

     [51:ہال ائد]اتا ( ھدک

 : ہک ںیہ ےتھلک ہالل ہرحم ہشیخ اإلسَم ابن تی   اور 

 ےا  ک ںم  ںواروہخصااوصاا  ت ےا  ک ےک ارس ہو ہک ںیہجائز   ےکیلئ ں"مساال انو

, ہ,اور اپن  کوئ  عبادت اور کام وریر ے,   آگ جَ ے,   رساااال کر ے, پینےا ھلباس ,ک

 ہک ہ. مختصااااار طور پری ںت کریہا  ک ار ک  مشااااااب ںم  ےی کر ھٹچ ےیا عبادت س

 ےکس  شعار ک    ےوار کو ا  کہکس  خام ت  ےک ار ک ہک ںیہجائز   ہی ےلئ ےا  ک:

 ںباس   عام دنو ںاہی ےک ںوار کا د , مسااال انوہت ےا  ک ہ,بلک ںخصاااوصااایت دی ہساااات

 (35/329:" )مج وع ال تاو  ےئ ہونا چاہی ہجیسا 

 ہبلک ےک  جائ ہاس ک  معاونت   ےہوارکو منا تا ہی اس تھجو ب ےس ںم  مساااال انو -3

وار کو منانا ایک منحر ہت ےکا ک ارک ںمسااال انو ہ, کیونک ےہروکنا واجب  ےاس س ےاس

 ,ےہروکنا واجب  ےجس ےہاور برائ  

 ںواروہت ےم ا  کہ" اور جس طرح  ہک ںیہ ےفرمات   ہالل ہرحم ہشیخ اإلسَم ابن تی   

مدد  ںم  ےک  اس سااالسااال ں,  تو اس طرح مسااال انو ےکرت ںیہت  ہک ارک     مشااااب ںم 

-2/519روکا جائیگا ( اإلستضااااااااء     ےاس س ںیہا  ہک  جائیگ  بلک   ںیہی  ھواعانت ب  

520) 

یوم  ہو ہک ںیہجائز   ےل  ےک ںک  بنا پر مسل ا  تاجرو ےفیصل ےتو شیخ اإلسَم ک 

و,یا سرس ہکوئ  معین سسم کا لباس  ہو ےہ, چاںو تحائ  ک  تجارت کری ےتح  ےمحبت ک

 ہکوئ  تح  ں,اور اسااا  طرح اگرکسااا  شاااخص کو یوم محبت م  ہول وریرھپ ےگَب ک

 ںم  ےسبر ل کر  ےاس ہ, کیونک ںیہی جائز   ھکو سبول کرنا ب  ہتو اس تح ےدیا جائ   

 ہالل ,ےہمدد  ں, اور باطل ومعصیت م ےہصحیح تسلیم کرنا  ےوار کا اسرار اور اسہاس ت
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﴿ ےہتعااالى کااا فرمااا                            )[ 
اور ظلم  ہو اور گنا ہر ےک  امداد کرت ےایک دوساار ںیزگاری م ہرپر"نيكي او [3:ةالمائد

 کرو " ہمدد   ںوزیادت  م 

کا  ںمسل انو  ہتو ی ہ  ہک ےاس ل  ےیہکرنا چا ںیہ  ہمبارکبادی کا تبادلیوم محبت ک  -4

تو  ےی دھی عید , اور اگر کوئ  مساااال ا  کساااا  کو اسااااح  مبارکبادی بہ ہاور   ےہوار ہت

 ,ےئ ہدین  چا ںیہی  ہجوابا مبارکبادی ب ےاس

 ےرف ا  کخصااااوصاااا  شااااعارجو صاااا  ےاورک ارک:" ہک ںیہ ےفرمات ہالل ہابن قیم رحم

 ےا  ک ںیہا :م,َ  ےہطور پر حرام  ہان کی مبارکبادی دینا متفق     ںیہی خام  ہ ہساااااااات

آپ کو عید مبارک ,یا     : ےا جائ ہک ہی ےوئہ ےک  مبارکبادی دیت     ے, یاروز ںواروہت

ی ھر بھتو پ ےبچ جائ ےواال ک رس ے ہک ےذا اگر اسہو  , لہوار مبارک   ہت ہآپ کو ی

 ےکر  ہصاالیب کو سااجد  ہک ےہاساا  طرح  ہ,    اوری ےہ  ےس ںاشاایاء م  ہحرام کرد ہی

نزدیک شراب نوش     ےتعالى ک ہالل ہی ہ, بلک ےکس  شخص کو مبارکبادی دی جائ   ےوال

کو    ہعظیم اور الل  ہی زیاد ھب ےس ےاور زنا کر   ےشااااااخص کو ستل کر    ہگنا  ےاور ب

ک  کوئ  سدر  دین  ںاہی ےجن ک ںیہلوگ  ےایس ےت سہ, اورب ےہوال   ےناراض کر  

 ہوتا ک ہ ںیہی  ھعلم ب ہی ںیہ, اور ا ںیہ  ےاس کا ارتحا ب کر ت    ہ, وںیہوسی ت   

’  ی کس  کو معصیت اور نافرمان ھب ےذا جس  ہ, ل ےہا سبیح جرم کیا ڑکتنا ب ے  ںوہا 

اورناراضاااگ  پر  ہرص ےتعالى ک ہآپ کو الل ےاپن ےیا ک روبدعت پر مبارکبادی دی اس  

 (442-1/441 ۃل الذمہحام أپی  کردیا" )أح

 : علماء کرام کا فتوى ےعصر حاضر ک ںمی ےبار ے"يوم محبت" ك

 ہالل ۃالساااَم علیحم ورحم  ہالل ہالشحححیح محمد بن صحححال  العفیمن حف   ۃفضحححیل:  -1ساااوال 

,اور خام کر طالبات    ےہلگا  ےوار منایا جا ہیوم محبت کا ت ےس ہعرم ہکچ :  ہوبرکات

اس  ےہوارہایک ت ےس ںم  ںواروہت ے. جو نصاااری ک ےہوتا ہ ہیادت ام زہاس کا ا ںم 

سرس    ں, اور آپس م  ںیہ ےوتہتک سرس   ےاور جوت ےہنا جاتا ہی سرس پ ہد  پورا لباس 

بادل    ںولوھپ ےگَب ک اس  ہک ںیہ ےدرخواسااااااات کرت ےم آپ سہ, ےہوتا  ہی ھب ہکا ت

 ںآپ مسااااال انو ںت م معامَےاور اس طرح ک ںکا ححم بیا  کری ےوارمنا ہت ےطرح ک

 - ےتعالى آپ ک  ح اظت کر ہ؟ الل ںیہ ےکو کیا نصیحت کرت
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ک  بنا پر  : وعليكم السااااااَم ورح ة اهلل وبركات  وبعد : يوم محبت كا تئوار كئي وجوهات         جواب 

 : ےہناجائز اور حرام 

  ںیہکوئ  اصل   ںاور اسح  شریعت م  ےہبدعي تئوار  ہی-1

  ےہطرف دعوت دیتا وار عشق ومحبت ک  ہت ہی-2

جو ساااال   ےہمشااااغول کردیتا  ںساااا ح  رذیل امور م  ےوار دل کو اس طرح کہت ہی -3

وار ک  کوئ  عَمت اور  ہذا اس د  اس تہ, لےہکر  ہھھٹ ےس ےطریق ےصاااااااالحین   ک

تحائ    ےو, یا لباس ,یا تح    ہ ںم  ےپین ےا ھک ہو ےہچا ’ ںیہر کرنا جائز   ہشااااااعار ظا   

 و ,ہ ںکس  اور شحل م  ہعَو ےیا اسک و,ہ ںک  شحل م  ہتبادل ےک

 ےبن ہ, اورایسااا شااخص   ھےدین کو عزیز ساا ج ےاپن ہک ےئہاور مساال ا  شااخص کو چا 

وسول   ےرائ ےر ایک کہ)یعن  ےچلنا شااروع کرد ھےپیچ  ےکےوال ےانک لگا ھر ہ ہک

باع کر   ےک    صااااااحیح و رل  ک  ت ییزکئ لل ےلگ  ےبغیر پیروی اورات  ہ( ,میری ا

 ھےمح وظ رک ےس ںری وباااطن  فتنوہظااا ےرطرح کہکو  ںمساااااال ااانو  ہک ےہدعااا  ےس

 تعالى أعلم , ہوالل ےنواز ےاور توفیق س ےل ںاپن  والیت م  ںم ہاور

  

  

 :تحقیقات وافتاء   کا فتوى  ےی برائٹمستقل کمی

 ےوار مناتہ( کا تڈےائن ٹفروری کو یوم محبت )ویلن ہر سااااال چودہگ : بعا لوسااااوال  

 ںیہ ےدیت ںم  ہدیہول ھپ ےکو سرس گَب ک  ےایک دوسر  ںاس د  آپس م اور  ںیہ

, ںیہ ےی دیتھکو مبارکبادی ب ےاور ایک دوسااار ںیہ ےنتہاور سااارس رنگ کا لباس پ

اس پر دل کا نشاااااا    ےائ    تیارکرکٹ سااااارس رنگ ک  م ےا ئ  ک  د کا  والٹ اوربعا م

 ےکرت ںی چسااا اھ  اعَنات بمال پراس د  خصاااوصااا ے, اوربعا دکانداراپن ںیہ ےبنات

 ؟ےےہآپ ک  کیارائ ںم ے, تو اس سلسل ںیہ

کتاب وساااااانت ک  : ہا کہک ےی  ٹبعد مسااااااتقل ک   ےکےسااااااوال پررورفحر کر  : جواب

صرف دو   ںاسَم م   ہک ےہبات ثابت  ہی ےاج اع س ےواضح دالئل ,اورسل  صالحین ک    

 ےک ںید األضحى,ا  دونو ,ایک عید ال  ر اور دوسرا ع  ںیہکوئ  تیسرا    ںیہ ںعیدی

 ےو,یا ج اعت سہمتعلق  ےکساا  عظیم شااخصاایت س   ےہواریاعید چاہی تھجوب ہعَو

 ے,مسل ا  کیلئ  ںیہوارہو سب بدع  ت ہتعلق  ے,یا اورکس  معن  س  ےس ہ,یا کس  واسع 

ی ھوارکااا کساااااا  ب ہونااا ,یااا اس تہخوش  ےوارسہانحااا  منااانااا, یااا اسرار کرنااا ,یااااس ت 

 ےہزیادت    ںحدود م   ےک ہالل  ہی ہک ے,اساااااالئ ںیہکرناجائز    تعاو     ہذریع ےچیزک
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  ےی ن س پر ظلم کرہ ےاپن ہگا تو و ےزیادت  پید ا کر ںم  ہی حدوداللھاورجو شاااااخص ب

 گا

 ےس ںم  ںواروہت ےک ارک ہی ہمل  گیا ک ہی ہسااااات ےوار کہت ہاورجب   ایجاد کرد

ت اورمواالت ودوساات   ہشاااب ک ار ک  م ںاس م  ہک ےاساالئ  ےہاورمعصاایت   ہگنا  ہتوی ےہ

مودت ومحبت   ےت اورا  سہکو ک ارک  مشااااااااب  ںمومنو ےتعالى    ہ, اورالل  ےہپائ  جات    

فرما   ہآپ کا  ی ےس£اورنب  کریم   ےہمنع فرمایا  ںکتاب عزیز م  ےاپن ےس ےکر 

و ہتو  ےہمحبت کرتا  ےم(  "جوشاااااخص کسااااا  سوم س  ہومنہبقوم ف ہ:)من تشاااااب ہک ےہثابت 

 ". ےہ ےس ںم  ںیھا 

بت پرساااااات  ہی ہک ےاساااااالئ ےہ ےباالجنس یاسبیل س ہمذکور ہوار"بعینہاور"محبت کا ت

 ہجو الل  ےگوشاخص کیلئ  ہذا کسا  مسال ا  کلم  ہ,ل ےہ ےس ںم  ںواروہت ےنصارانیت ک 

وارکو منانا, یا اسرارکرنا, یا اسح  مبارکبادی دینا ہواس تہتا ھاوریوم آخرت پرای ا  رک

,اورانح   رضااااااااب  ےوئےہتہرسااااااول ک  دعوت پر لبیااک ک و ہالاال ہ,بلااک ںیہجااائز 

,اس   ےہبچنا ضروری  ےنا اوراس سڑوھوار کا چہاس ت ےوئہ ےتہدورر ےوناراضگ  س

ی طرح ک  اعانت ھکس  ب    ںم  ںواروہواریا دیگرحرام تہاس ت ےطرح مسل ا  کیلئ 

 ہدیہیا  , یا خرید وفروخت,یا صاااانا عت,ے,یاپینےا ھتعاو  ک ہو ےہچا  ےہکرنا حرام 

بت یا اعَنات وریر         ہوتح  تا نا   ہی ہک ےو ,اساااااالئہ ہذریع ےک ہ, یا خ  وک  ہساااااااب گ

تعالى کا  ہ,اور الل ںیہ ےسبیل س ےورسااول ک  نافرما ن  ک ہتعاو , اورالل ںوساارکشاا  م 

 ﴿: ےہفرما                               

        [ 4:ةالمائد]   
 ہو اورگنا ہر ےک  امداد کرت  ےایک دوساااااار   ںم  ےمعامل    ےیزگاری ک ہ"نیح  اور پر

تعالى   ہشاااااااک الل  ےو ,بہر ےرتڈ ےتعالى س  ہکرو , اورالل  ہمدد    ںاورظلم وزیادت  م  

 " . ےہواال  ےسخت سزا دین

وک,رت  ہفتن ےنا خا م طورسہر ڑےکتاب وساانت کو پک   ںوحالت م ہ ےاورمساال ا  کیلئ

واسع  ںم  ںیوہک  گ را  ں,  اسااا  طرح ا  لوگو  ےہالزم وضاااروری   ںاوسات م  ےفسااااد ک 

وا ہکا رضاااااب  ہجن پر الل ےہی ضاااااروری ھوشااااایاری اختیارکرنا بہبچاؤ اور ےس ےو ہ
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ک  سدروپاس  ہی جو اللھب ےس ںورا  فاسااااقوود ونصاااااری(, اہ)یعن  ی ںیہ ہاورجو گ را

 ,  ےتہی اسَم ک  سربلندی چاہ ہاور ےتھرک ںیہ 

ی ک  ہ ہالل ےلئ ےثابت سدم  ک ےدایت اوراس پہ ہو ہضااروری ک ےلئ ےاورمساال ا  ک

توفیق  ںم  ہاتہ ےاور اس  ک  ےہ ہدایت کا مالک صرف الل ہ ہکیونک ےطرف رجوع کر

 آمین ! ےآل وأصحاب پر درودوسَم نازل فرمائ ےکنب  مح د ان ےمارہ ہ,اورالل ےہ

 ھ 23/11/1420بتاریخ  (21203   (:تحقیقات وافتاء ,فتو   ن بر ےی برائٹ)دائ   ک  

 

سؤال والجواب" س   " ہسا ت  ےچند تصرف ک اس مقال  كا اك,ر مواد   ):ٹ*نو      ےموسع اإلسَم 

 .(ےرجوع کیا جائموسع ک  طرف  ہمذکورےل  ےذات صیل کہل ےہمأخوذ 

 

 


