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اهلل تعالى كا ارشاد هے ﴿ [ ﴾         ابلقرة :
 "]120آپ سے یہود ونصااااار ہرگزراضاا ا
کے تابع ہ بن جائ ں "
اور اللہ کے رسول £کا فرما ےہ

ہیں ہونگے جب تک کہ آپ انکے مذہب

"تم اپنے سے پہل امتوں کےطریقوں ک ضرور

با ضرور پیروی کروگے ,بال شت دربال شت ,ہاتہ درہاتہ ’حت کہ اگر وہ گوہ کےبل م ں
داخل ہوئے ہونگے تو تم بھی ا ک پیروی م ں اساااا ں داخل ہوگے ,ہم ے کہا اے
اللہ کے رسول !£کیا یہود اورنصار ؟ آپ ے فرمایا :پھراور کو ؟ !"
(صحيح بخاري كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة )151/8:
اور آپ £کا ارشاااااد ےہ (مَن تَشااَابّہ بِقَو ٍم فَہُوَ مِنھُم) "جس ے کساا ا سوم سے مشااااابہت
اختیار ک تو وہ ا ہیں م ں سے ےہ " (مسند اح د ك)50/2
قارئين كرام! رب كريم كا هم پر ال کہ الکہ شاااااحرو احساااااا ےہ کہ ہم ں اس دنیائے آب
وگل م ں پیدا کر ے کے بعد ہماري رشدوہدایت کے لئے أنبیاء ورسل کا سلسلہ جاری
کیا ,جوحساااااااب ضاااااارورت وستا فوستا ہر سوم م ں خدائ پیغام کو پہنچاتے رےہ ,اوراس
ساااالساااالہ نبوت کے آخری کڑی اح د مجتبى'مح د مصااا

ے' £ہیں جوکسااا خام سوم

کیلئے ہیں ,بلکہ ساااری انسااانیت کے لئے رشاادوہدایت کا چراغ بن کرآئے  ,جنہوں
ے راہ ہدایت سے بھٹک ہوئ انسانیت کو صراط مستقیم کے روشن شاہراہ پرال کر
گامز کیا ,اورتیئیس ساااالہ دور نبوت کے اندر رب کریم ے دین کومح ل کردیا اور
ت َلكُ ُم اإلِساْاََمَ
ت َل ُكمْ دِي َن ُك ْم وَأَ ْت َ ْتُ عَلَ ْي ُك ْم ِن ْع َتِي َورَضااِي ُ
یہ فرما جاری کردیا کہ ﴿الْيَ ْو َم َأ ْك َ ْل ُ
دِينا ﴾ (سووووو و ۃ ال ائدہ " ) 3 :آج م ں ے تمہارےلئے دین کو مح ل کردیا اور تم پر
اپنا انعام بھر پورکردیا اور تمہارے لئےاسَم کے دین ہو ے پر رضا مند ہوگیا "
يہ آیت کریمہ حجۃ الوداع کے موسع پر ج عہ کے د عرفہ ک تاریخ کو نازل ہوئ

1

اور مح د £کے ذریعہ شااااااریعت ک تح یل کا اعَ کردیا گیا ,لہذا اب دین م ں
کسا ک

وزیادت

ک ضاارورت باس

ہ رہی ,اور آپ  £ے صااحابہ سے فرمایا کہ

":لوگوں م ں تمہارے درمیا دو چیزیں چھوڑے جارہا ہوں جب تک تم ا ہیں مضاااااابوط
سے پکڑے رہوگے گ راہ ہیں ہوگے ,ایک کتاب اللہ دوسااااااری میری ساااااانت یعن
حدیث "

پھرآپ £کا چند مہینے کے بعد انتقال ہوگیا ,اور لوگ چند صاااااادیوں تک

دین کے صااااااحیح شااااااااہراہ پر سائم رےہ یہاں تک کہ خیرالقرو کا دور ختم ہوگیا ,
اوررفتہ رفتہ عہد رساااااااالت سے دوری ہوت گئ اورجہالت عام ہو ے لگ  ,اور دین
سے لگاؤ کم ہوتا گیا  ,مختل گ راہ اور باطل فرقے جنم لینا شااااااروع کردئ ے  ,یہودو
نصاااار اور أعداء اساااَم ک ری ہ دوانیوں کا سااالسااالہ تیز پکڑتا گیا اور بہت ساااارے
باطل رساام ورواج اورریر دین شااعائر مساال انوں ے یہودونصاااری ک اندہی تقلید م ں
اپنا نا شروع کردیا ,چنانچہ ا ہیں باطل رسم رواج اورریر
دین شعائر م ں سے عید الحب (ویلنٹائن ڈے ) یا محبت اورعشق وعاشق کا تہوار
ےہ
جسااحوموجودہ دورم ں ذرائع إبَغ ( ا ٹر ٹ ,ٹیل ویژ  ,ریڈیو ,اخباروجرائد ) کے
ذریعہ پوری دنیااا م ں بڑے ہی خوشاااااان ااا اورمہذب انااداز م ں پی کیااا جااارہاےہ
,جسااا ا ںنوجوا لڑکوں اورلڑکیوں کاباہم سااااارس لباس م ں ملبوس ہوکر گَب پھولوں,
عشاااق ہ کارڈوں ,چاکل ٹ اورمبارکبادی وریرہ کے تبادلے کے ذریعے عشاااق ومحبت کا
کھلّم کھال اظہارہوتا ےہ ,اوربے حیائ وفحاشا ا اورزناکاری کے راساااتوں کو ہموارکیا
جاتا ےہ ,اورروم وثنیت اورعیسااااااائیت کے باطل عقیدے اورتہوارکو فروغ وتقویت
دی جات ےہ,اور مساااااال ا کافروں ک اند ھی تقلید کرکے اللہ ورسااااااول £ک رضاااااااب
وناراضگ کا مستحق ہوتا ےہ.
آئ ے ہم آپ کو اس تہو ار ک حقیقت وپس منظر اور اساااَم نق ہ نظرسے اساااکے ححم
کے بارے م ں بتاتے چل ں تاکہ اس اندھی رسم ورواج کا مسلم معاشرے سےجو ایک
ناسور ک طرح پھیلتا چَ جارہا ےہ ,اورنوخیز ع رکے لڑکوں اور لڑکیوں کو فحاش
و زناکاری ک طرف دعوت دے رہا ےہ ,اسحا عَج ا ورخاتمہ ہوسکے .
ویلنٹائن ڈے (یوم محبت ) کا پس منظر:
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يوم محبت رومن بت پرسااااااتوں کے تہواروں م ں سے ایک تہوارےہ ,جبکہ رومیوں
کے یہاں بت پرست سترہ صدیوں سے زیادہ مدت سے رائج تھی ,اوریہ( تہوار)روم
بت پرست
کے م ہوم م ں حب الہی سے عبار ت ےہ .
اس بت پرست تہوار کے سلسلے م ں رومیوں اورا کے وارثین عیسائیوں کے یہا
ں بہت ساری داستان ں اورکہانیاں م ہورہیں
لیحن ا م ں سااااااااب سے زیااادہ م ہوریہ ےہ کہ":رومیوں کےاعتقاااد کے م ااابق
شہرروما کے مؤساا(س (روملیوس) کو ایک د کساا مادہ بھیڑیا ے دودہ پَیا جس
ک وجہ سے اسے سوت فحری اور حلم وبردباری حاصل ہوگئ ,
لہذاروم لوگ اس حادثہ ک وجہ سے ہرسال فروری کے وس م ں اس تہوار کو منایا
کرتے ہیں,اساااااحا طریقہ یہ تھا کہ کتا اور بحری ذبح کرتے اور دو طاستور مضااااابوط
نوجوا اپنے جسم پر کتے اور بحری کے خو کا لیپ کرتے,اور پھر اس خو کو دودہ
سے دہوتے,اور اساااااکے بعد ایک بہت بڑا سافلہ سڑکوں پرنحلتا جساااااح سیادت دونوں
نوجوانوں کے ہاتہ م ں ہوت  ,اوردونوں نوجوا اپنےساااااااااتہ ہاتہ م ں چمڑے کے دو
ٹکڑے لئے رہتے ,جو بھی ا ہیں ملتاااا اسے اس ٹکڑے سے ماااارتے اور روم
عورت ں بڑی خوشااا سے اس ٹکڑے ک مار اس اعتقاد سے کھات ں کہ اس سے شااا ا
اور بانجھ پن دور ہو جاتا ےہ ,
سینٹ"ویلنٹائن "کا اس تہوار سے تعلق :
ساااااینٹ ویلنٹائن نصاااااران کنیسہ کے دو سدیم سربا ہو ے والے اشاااااخام کا نام ےہ,
اورایک سول کے م ابق ایک ہی شخص تھا جو شہن شاہ" کَودیس " کےتعذیب ک
تاب ہ ال کر 296ء م ں ہالک ہوگیا .اور جس جگہ ہالک ہوا اس جگہ 350میَدی م ں
ب ور یادگار ایک کنیسہ تیار کردیا گیا .
جب رومیوں ے عیساااااااائیت سبول کرل تو وہ اپنے اس ساااااااابقہ تہوار کو مناتے رےہ
لیحن ا ہوں ے اسے بت پرساااااات (مح بت الہی) کے م ہوم سے ن حا ل کر دوساااااارے
م ہوم "محبت کے شہداء" م ںتبدیل کر دیا ,اورا ہوں ے اسے محبت وساااااَمت ک
دعوت دینے والے"سااااااینٹ ویلنٹائن"کے نام کردیا جسے وہ اپن گ ا کے م ابق
اسے اس راستے م ں شہید گردانتے ہیں .
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اور اسے عاشااااقوں ک عید اورتہوار کا نام بھی دیتے ہیں ,اورسااااینٹ ویلنٹائن کو
عاشقوں کا ش ارش اور ا کا نگراں ش ار کرتے ہیں.
اس تہوار کےساااالساااالے م ں ا کے باطل اعتقاد ات م ں سے یہ تھی کہ :نوجوا
اور شاااااااادی ک ع ر م ں پہنچنے وال لڑکیوں کے نام کا رذ کے ٹکڑوں پر لکھکر
ایک برتن م ں ڈالتے اوراسے ٹیبل پر رکھ دیا جاتا,اور شاااااادی ک رربت رکھ ے
والے نوجوا لڑکوں کو دعوت دی جات کہ ا م ں سے ہرشااااااخص ایک پرچ کونحا
لے ,لہذا جس کا نام اس سرعہ م ں نحلتا وہ اس لڑک ک ایک ساااال تک خدمت کرتا اور وہ
ایک دوسااارے کے اخَق کا تجربہ کرتے ,پھر بعد م ں شاااادی کرلیتے ,یاپھر آئندہ
سال اس تہوار یوم محبت م ں دوبارہ سرعہ اندازی کرتے,
لیحن دین نصاااااران کےعل اء اس رسااااام کے بہت زیادہ مخال تھے,اوراسے نوجوا
لڑکے لڑکیوں کےاخَق خراب کر ے کا ساااابب سرار دیا,لہذا اٹل جہاں پر اسے بہت
شہرت حاااصاااااااال تھی,اسے باااطاال وناااجااائز سراردے دیااا گیااا  ,پھر بعااد م ں اٹ ھ ارہ
اورانیسااویں صاادی م ں دوبارہ زندہ کیا گیا  ,وہ اس طرح کہ کچہ یوروپ م الک م ں
کچھ بکڈپوں پر ا یک کتاب (ویلنٹائن کے نام ) ک فروخت شااااااروع ہوئ ,جس م ں
عشاااق ومحبت کے اشاااعار تےہ ,جسے عاشاااق سسااام کے لوگ اپن محبوبہ کو خ وط م ں
لکھ ے کیلئے استع ال کرتے تھے,اوراس م ں عشق ومحبت کے خ وط لکھ ے کے
بارہ م ں چند ایک تجاویزبھی درج تھے.
 -2ا س تہوار کاایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ےہ کہ :
"جب روم بت پر ستوں ےن صرانیت سبول کرل ,اور عی سائیت کے ظہور کےبعد اس
م ں داخل ہوگئے توتیسااری صاادی میَدی م ں رومان بادشاااہ" کَودیس دوم" ے اپن
فوج کے لوگوں پر شاااااااادی کر ے ک پاب ندی ل گادی کیو نکہ وہ بیویوں ک وجہ سے
اسکےساتہ جنگوں م ں ہیں جاتے تھے .
لیحن سینٹ ولنٹائن ے اس فیصلہ ک مخال ت کرتے ہوئے چوری چھپے فوجیوں
ک شااااااادی کروا ے کا اہت ام کیا,اور جب کَودیس کو اس کا علم ہوا تو اساااااانے سااااااینٹ
ویلنٹائن کو گرفتار کرکے جیل م ں ڈال دیا ,اور اسے پھانس ک سزا دے دی  ,کہا
جاتا ےہ کہ سید کے دورا ہی سااااااینٹ ویلنٹائن کو جیلر کی بیٹی سے محبت ہوگئ
اور سااب کچہ خ ہ ہوا ,کیونکہ پادریوں اور راہبوں پر عیسااائیوں کے نزدیک شااادی
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کرنا اورمحبت کے تعلقات سائم کرنا حرام ہیں  ,نصاااری کے یہاں اس ک ش ا ارش ک گئ
کہ نصاااااارانیت پر سائم رےہ  ,اورشہنشاااااااہ ے اسے عیسااااااائیت ترک کرکے روم (بت
پرساات ) دین سبول کر ے کو کہا کہ اگر وہ عیسااائیت تر ک کردے تو اسے معاف کردیا
جائیگا اور وہ اسے اپنا داماد بنا ے کے ساتھ اپنےمقربین م ں شامل کرلے گا ,
لیحن ویلنٹائن ے اس سے انحار کردیا اورعیسااااائیت کو ترجیح دی اوراساااا پر سائم
رہ ے کا فیصااااااالہ ک یا ,تو چودہ فروری 270ء کے د اور پ ندرہ فروری ک رات اسے
پھانس دے دی گئ  ,اور اس د سے اسے" سدیس" یعن پاکباز بشب کا خ اب دے دیا
گیا .
ا سی قصہ کوبعض م صادر نے چند تبدیلی کے سا تہ اس طرح ذکرکیا ےہ  ( :کہ پادری
ویلنٹائن تیساااری صااادی عیساااوی کے اواخرم ں رومان بادشااااہ "کَودیس ثان " کے
زیر اہت ام رہ تا تھ ا  ,کساااااا نافرمان ک بنا پر بادشااااااااہ ے پادری کو جیل کےحوالے
کردیا ,جیل م ں جیل کے ایک چوکیدار کی لڑکی سے اس ک شااناسااائ ہوگئ اور وہ
اس کا عاشق ہوگیا  ,یہاں تک کہ اس لڑکی نے نصرانیت قبول کرلیا اور اس کے ساتہ
اس کے /46رشاااتہ دار بھی نصاااران ہوگئے  ,وہ لڑک ایک سااارس گَب کا پھول لے
کر اس ک ز یارت کے لئے آت تھی  ,جب بادشااااااااہ ے یہ م عاملہ د یکھا تو اسے
پھانس ا دینے کا ححم صااادر کردیا  ,پادری کو جب یہ پتہ چَ تو اس ے یہ ارادہ کیا
کہ اس کا آخری ل حہ اس ک معشااااوقہ کے ساااااتہ ہو ,چنانچہ اس ے اس کے پاس ایک
کارڈ ارسال کیا جس پر لکھا ہوا تھا " نجات دہندہ ویلنٹائن ک طرف سے "پھر اسے
/14فروري 270ء كو پھانسا ا دے دی گئ –اس کے بعد یورپ ک بہت سااااری بساااتیوں
م ں ہر سال اس د لڑکوں ک طرف سے لڑکیوں کوکارڈ بھییجنے کا رواج چل پڑا ,
ایک زما ہ کے بعد پادریوں ے سااااااابقہ عبارت کو اس طرح بدل دیا "پادری ویلنٹائن
کےنام سے " ا ہوں ے ایسا اسلئے کیا تاکہ پادری ویلنٹائن اور اس ک معشوقہ ک
یادگارکو زندہ جاوید کردیں )
اور کتاب" سصۃ الحضااارۃ" م ں ےہ کہ  :کنیسہ ے گرجا گھر ک ایک ایسا ڈائری
تیارک ےہ جس م ں ہر د کساااااا ہ کساااااا پادری(سدیس) کا تہوارمقرر کیاجاتا ےہ
,اورانگلینڈ م ں ساااااینٹ ویلنٹائن کا تہوار موسااااام سااااارما کے آخر م ں منایا جاتا ےہ
اورجب یہ د آتا ےہ تو ا کے کہ ے کے م ابق جنگلوں م ں پرندے بڑی گرمجوشاااااا
کے ساتہ آپس م ں شادیاں کرتے ہیں  ,اورنوجوا اپن محبوبہ لڑکیوں کے گھروں
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ک دہلیزپرسااارس گَب کے پھول رکھتے ہیں (,سصۃ الحضاااارۃ تالی  :ول ڈیور ٹ
()15-33
" ویلنٹائن ڈے " کے أہم ترین شعار :
-1دیگر تہواروں ک طرح خوش وسرور کا اظہار
 -2ساارس گَب کے پھولوں کا تبا دلہ اوروہ یہ کام بت پرسااتوں ک حب الہی اورنصاااری
کے باب عشااق ک تعبیرم ں کرتے ہیں .اوراسا لئے اسااحا نام بھی عاشااقوں کا تہوار
ےہ
 – 3اس ک خوشا ا م ں کارڈوں ک تقسااایم  ,اور بعا کارڈوں م ں کیوبڈ ک تصاااویر
ہوت ےہ جو ایک بچے ک خیال تصاااویر بنائ گئ ےہ اس کے دوپیر ہیں اور اس ے
تیر ک ا اٹ ا رکھا ےہ ,جسے روم بت پرست سوم,محبت کا الہ مانتے ہیں ,
-4کارڈوں م ں محبت وعشااق ہ کل ات کا تبادلہ جو اشااعار,یا ن,ر,یا چھوٹے چھوٹے ج لوں ک
شاااااحل م ں ہوتے ہیں  ,اور بعا کارڈوں م ں گندے سسااااام کے أسوال اور ہنساااااا ے وال
تصویریں ہوت ہیں  ,اور عام طورپر اس م ں یہ لکھا ہوتا ےہ کہ"ولنٹائین ہو جاؤ"
جو کہ بت پرست کے م ہوم سے منتقل ہو کر نصران م ہوم ک ت ,یل بنت ےہ ,
-5بہت سے نصااران عَسوں م ں د کے وست بھی مح ل ں سااجائ جات ہیں ,اوررات
کو بھی عورتوں اورمردوں کا رسص وسرور ہوتا ےہ ,اور بہت سے لوگ پھول  ,چاکل ٹ
کے پیکٹ وریرہ ب ورتح ہ محبت کر ے والوں  ,شااااااوہروں اور دوسااااااات واحباب کو
بھیجتے ہیں .
مذکورہ باال کہانیوں کے تناظرم ں یہ کہا حاسحتا ھےکہ:
* یہ تہوار اصااااااَ روم باات پرسااااااتوں کااا عقیاادہ ےہجسے وہ محباات کے الہ سے
تعبیرکرتے ہیں.
*اوررومیوں کے یہاں اس تہوارک ابتدا سصے کہانیوں اورخرافات پرمشاااااات ل تھی
جیسے :ماده بھیڑیےکا" شہرروم کے مؤساااا(س"کودودھ پَنا جو حلم وبردباری اورسوت
فحرم ں زیادت کا ساابب بنا ,یہ عقل کے خَف ےہ,کیونکہ حلم وبردباری اورسرت وفحر
م ں اضااافہ کا مالک اللہ تعالى ےہ ہ کہ بھیڑیا ,اوراساا طرح یہ عقیدہ کہ ا کے
باات برائ اورمصاااااایباات کو دفع کرتے ہیں اورجااانوروں کو بھیڑیوں ک شاااااار سے
دوررکھتے ہیں باطل اور شرک ہ عقیدہ ےہ.
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*اس تہوار سے بشاااب ویلنٹائن کے مرتب ہو ے م ں کئ ایک مصاااادر ے شاااک کا
اظہارکیا ےہ اوراسے وہ صحیح ش ار ہیں کرتے ,
* کیتھولیک فرقہ کے عیسائ عل اء ےاس تہوارکو اٹل م ںمنا ے پر پابندی لگا
دی  ,کیونکہ اس سے گندے اخَق ک اشاااعت  ,اورلڑکوں و لڑکیوں ک عقلوں پر برا اثر
پڑتا ےہ  ,اورفحاش وزناکاری کا دروازہ کھلتا ےہ .

مسلمانون کے لئے اس تہوارکا منانا کئی وجہوں سے نا جائزےہ :
-1اسااااااَم م ں عیدوں ک تعداد محدود و ثابت(زیادتی وکمی ممکن نہیں) اور توسی
ہ یں ,
ابن تیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں (عیدین اورتہوارشاارع اورمنا ہج ومناسااک م ں سے
ہیں جن کے بااارےم ں الاالہ تعااالى کااا فرمااا ھے(:ہم ے ہر ایااک کیلئے طریقہ اور
شریعت مقررک
ےہ) اورایک دوسااااااری آیت م ں اساااا ا رح ےہ  ( :ہم ے ہرسوم کے لئے ایک طریقہ
مقرر کیا ےہ جس پروہ چلنتےہیں ) م :َ,سبلہ ,ن ازاور روزے ,لہذا ا کا عید اورباس
مناہج م ں شااااریک ہو ے م ں کوئ فرق ہیں ,اساااالئے کہ سااااارے تہوار م ں موافقت
ک ر م ں موافقت ےہ ,اوراساااااااکے بعا فروعات م ں موافقت ک ر ک بعا شااااااااخوں م ں
موافقت ےہ,بلکہ عیدین اورتہوار ہی ایس چیزیں ہیں جن سے شریعتوں ک ت ییز
ہوت ےہ ,اور جن ک ظاہری شااعائر ہوت ہیں ,تو اس م ں ک ارک موافقت کرنا گویاکہ
ک رکے خام طریقے اور شعار ک موافقت ےہ,اور اس م ں کوئ شک ہیں کہ پوری
شروط کے ساتہ اس م ں موافقت ک رتک پہنچا سحت ےہ,اور اس ک ابتداء م ں کم ازکم
حالت یہ ےہ کہ یہ معصااایت وگناہ کا سااابب ےہ  ,اوراسا ا ک جانب ہی نب  £ے اپنے
اس فرما م ں اشارہ کیا ےہ:
"یقی نا ہر سوم کےلئے ا یک ع ید اور تہوار ےہ اور یہ ہ ماری ع ید ےہ" ( صحححححححی
بخاری ح 9 52-صحی مسلم ح ) 893/دیکہیں اإلقتضاء ()472-471/11
دوساااااری وجہ یہ ےہ کہ اس سے ک ار,بت پرسااااات رومیوں اورعیساااااائیوں کے سااااااتہ
مشاااااااابہت ےہ اورک ار چاےہ وہ بت پرسااااااات ہوں یا اہل کتاب ا سے ع وم مشاااااااابہت

7

اختیارکرنا حرام ےہ,چاےہ وہ مشاااااابہت عقیدہ م ں ہو,یا ا ک عادات ورسااااام ورواج ,یا
عیااد وتہوارم ں  ,الاالہ کااا فرمااا ےہ ( اورتم ا لوگوں ک طرح ہ ہوجااانااا جنہوں ے
اپنے پاس روشاااااان دلیل ںآجا ےکے بعد ت رقہ ڈاال اوراختَف کیا ا ہیں لوگوں کیلئے
بہت بڑا عذاب ہوگا )
[آل ع را ]105:
 -2اورآپ £کا فرما ےہ "جس ے کساااا ا سوم سے مشااااااابہت اختیارک وہ ا ہیں م ں
سے ےہ "مسند اح د ()50/2
شاااایخ اإلسااااَم ابن تی ہ لکھتے ہیں ":اس حدیث ک کم ازکم حالت ا سے مشااااابہت
کر ے ک تحریم کا تقاضا کرت ےہ  ,اگر چہ حدیث کا ظاہرمشابہت کر ے والےکے ک ر
کا متقاض ا ےہ جیسااا کہ اللہ تعالى کا فرما ےہ ( اورجو بھی تم م ں سے ا کے ساااتہ
دوست کرے یقینَا وہ ا ہیں م ں سے ےہ " (اإلستضاء),314/1
اج ااا ع :ابن تي يہ رحمہ الاالہ ے نقاال کیااا ےہ کہ ":ک ااار ک عیاادوں اورتہواروں م ں
مشااااابہت اختیارکر ے ک حرمت پر ت ا م صااااحابہ کرام کے وست سے لیحر اج ا ع ےہ
,جیسااا کہ ابن سیم رحمہ اللہ ے بھی اس ا ر عل اء کرام کا اج ا ع نقل کیا ےہ ( ,اإلستضاااء
 )454/1اور أحكام أهل الذمة إلبن القيم )723-722/2:
-3اس دورم ں یوم محبت منا ے کا مق صد لوگوں کے مابین محبت ک ا شاعت ےہ چاےہ وہ
مومن ہوں یا کافر ,حاالنکہ اس م ں کوئ شااک وشاابہ ہیں کہ ک ار سے محبت ومودت
اوردوساااااات کرنا حرا م ےہ اللہ کا ارشااااااااد ےہ ( اللہ تعالى اورسیامت کے د پر ای ا
رکھ ے والوں کو آپ ,اللہ تعالى اوراساااااکے رساااااول ک مخال ت کر ے والوں سے محبت
کرتے ہوئے ہرگز ہیں پائ ں گے ,اگر چہ وہ کافر ا کے باپ  ,یا ب ٹے ,یا ا کے
بھائ  ,یا ا کے سبیلے کے عزیز ہی کیوں ہ ہوں )[ ال جادلة )22:
شیخ اإلسَم ابن تی ہ رحمہ اللہ کہتے ہیں "اللہ سبحا ہ وتعالى ے اس آیت م ں یہ
خبر دی ےہ کہ کوئ بھی مومن ایسا ہیں پایا جاتا جو کافرسے محبت کرتا ہو ,لہذا جو
مومن بھی کافر سے محبت کرتا اوردوساات لگاتا ےہ وہ مومن ہیں ,اور ظاہری مشااابہت
بھی ک ارسے محبت ک ر از ےہ لہذا یہ بھی حرام ہوگ "( اإلستضاء ()490/1
اسلئے مذکورہ باالدالئل کی روشنی میں یہ ثابت ہوا کہ :

8

-1اس تہوار کامنانا یا منا ے والوں ک مح ل م ں شاارکت ناجائز ےہ ,حافظ ذہب رحمہ اللہ
کہتے ہیں کہ " جب یہودیوں ک خام عید ےہ اور عیسااائیوں ک اپن خام عید
تو پھر جس طرح ا ک شریعت اور سبلہ م ں مسل ا شخص شریک ہیں ,اس طرح
ا کے تہواروں م ں بھی شریک ہیں ہوسحتا " (مجلۃ الححمۃ )193/3
 -2اس تہوار کومنا ے یا انح مح لوں م ں شرکت کر ے سے ا ک مشابہت  ,ا ہیں
خوش وسرور,اورانح تعداد م ں بڑھوتری اورزیلدت حاصل ہوت ےہ جوناجائز ےہ,
اللہ تعالى کا ارشاااااد ےہ ( اے ای ا والو!تم یہود ونصاااااری کو دوساااات ہ بناؤ  ,یہ تو آپس
م ں ہی ایک دوساااارے کے دوساااات ہیں  ,یقینااللہ تعالى ظال وں کو ہوگز ہدایت ہیں
دکھاتا ) [ال ائدہ]51:
اور شیخ اإلسَم ابن تی ہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ :
"مساال انوں کیلئے جائز ہیں کہ وہ ک ارسے ا کے خصااوص ا تہواروں م ں ا کے
لباس ,کھا ے ,پینے ,رساااال کر ے ,آگ جَ ے ,اور اپن کوئ عبادت اور کام وریرہ,
یا عبادت سے چھٹی کر ے م ں ا ک ار ک مشاااااابہت کریں  .مختصااااار طور پریہ کہ
:ا کے لئے یہ جائز ہیں کہ ک ار کے کس خام تہوار کو ا کے کس شعار کے
سااااتہ خصاااوصااایت دیں ,بلکہ ا کے تہوار کا د  ,مسااال انوں کے یہاں باس عام دنوں
جیسا ہی ہونا چاہئ ے" (مج وع ال تاو )329/35:
-3مساااال انو م ں سے جو بھی اس تہوارکو منا تا ےہ اس ک معاونت ہ ک جائے بلکہ
اسے اس سے روکنا واجب ےہ  ,کیونکہ مسااال انوں کا ک ارکے تہوار کو منانا ایک منحر
اور برائ ےہ جسے روکنا واجب ےہ,
شیخ اإلسَم ابن تی ہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ " اور جس طرح ہم ا کے تہواروں
مشاااابہت ہیں کرتے  ,تو اس طرح مسااال انوں ک اس سااالسااالے م ں مدد
م ں ک ارک
واعانت بھی ہیں ک جائیگ بلکہ ا ہیں اس سے روکا جائیگا ) اإلستضااااااااء -519/2
)520
تو شیخ اإلسَم کے فیصلے ک بنا پر مسل ا تاجروں کے ل ے جائز ہیں کہ وہ یوم
محبت کے تح ے و تحائ ک تجارت کریں ,چاےہ وہ کوئ معین سسم کا لباس ہو,یا سرس
گَب کے پھول وریرہ,اور اسا ا طرح اگرکسا ا شاااخص کو یوم محبت م ں کوئ تح ہ
دیا جائےتو اس تح ہ کو سبول کرنا بھی جائز ہیں ,کیونکہ اسے سبر ل کر ے م ں
اس تہوار کا اسرار اور اسے صحیح تسلیم کرنا ےہ ,اور باطل ومعصیت م ں مدد ےہ ,اللہ
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تعااالى کااا فرمااا ےہ ﴿[)           
المائدة" ]3:نيكي اورپرہیزگاری م ں ایک دوساارے ک امداد کرتے رہو اور گنا ہ اور ظلم
وزیادت م ں مدد ہ کرو "
-4یوم محبت ک مبارکبادی کا تبادلہ ہیں کرنا چاہیے اس ل ے کہ ہ تو یہ مسل انوں کا
تہوار ےہ اور ہ ہی عید  ,اور اگر کوئ مساااال ا کسااا کو اسااااح مبارکبادی بھی دے تو
اسے جوابا مبارکبادی بہی ہیں دین چاہئ ے,
ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ":اورک ارکے خصااااوصاا ا شااااعارجو صاا ارف ا کے
سااااااااتہ ہی خام ہیں ان کی مبارکبادی دینا متفقہ طور پر حرام ےہ م: َ,ا ہیں ا کے
تہواروں ,یاروزے ک مبارکبادی دیتے ہوئے یہ کہا جائے :آپ کو عید مبارک ,یا
آپ کو یہ تہوار مبارک ہو  ,لہذا اگر اسے کہ ے واال ک رسے بچ جائے تو پھر بھی
یہ حرام کردہ اشاایاء م ں سے ےہ  ,اوریہ اساا طرح ےہ کہ صاالیب کو سااجدہ کر ے
والے کس شخص کو مبارکبادی دی جائے  ,بلکہ یہ اللہ تعالى کے نزدیک شراب نوش
اور بے گناہ شااااااخص کو ستل کر ے اور زنا کر ے سے بھی زیادہ عظیم اور اللہ کو
ناراض کر ے وال ےہ  ,اوربہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے یہاں دین ک کوئ سدر
وسی ت ہیں ,وہ اس کا ارتحا ب کر تے ہیں ,اور ا ہیں یہ علم بھی ہیں ہوتا کہ
ا ہوں ے کتنا بڑا سبیح جرم کیا ےہ  ,لہذا جس ے بھی کس کو معصیت اور نافرمان ’
یا ک روبدعت پر مبارکبادی دی اس ے اپنے آپ کو اللہ تعالى کے رصہ اورناراضاااگ پر
پی کردیا" (أححام أہل الذمۃ )442-441/1
"يوم محبت" كے بارے میں عصر حاضر کے علماء کرام کا فتوى :
ساااوال  : -1فضحححیلۃ الشحححیح محمد بن صحححال العفیمن حف ہ اللہ الساااَم علیحم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ :کچہ عرمہ سے یوم محبت کا تہوار منایا جا ے لگا ےہ ,اور خام کر طالبات
م ں اس کا اہت ام زیادہ ہوتا ےہ  .جو نصاااری کے تہواروں م ں سے ایک تہوارےہ اس
د پورا لباس ہی سرس پہنا جاتا ےہ اور جوتے تک سرس ہوتے ہیں  ,اور آپس م ں سرس
گَب کے پھولوں کا تبادلہ بھی ہوتا ےہ ,ہم آپ سے درخواسااااااات کرتے ہیں کہ اس
طرح کے تہوارمنا ے کا ححم بیا کریں اور اس طرح کےمعامَت م ں آپ مسااااال انوں
کو کیا نصیحت کرتے ہیں ؟ اللہ تعالى آپ ک ح اظت کرے -
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جواب  :وعليكم السااااااَم ورح ة اهلل وبركات وبعد  :يوم محبت كا تئوار كئي وجوهات ک بنا پر
ناجائز اور حرام ےہ :
-1یہ بدعي تئوار ےہ اور اسح شریعت م ں کوئ اصل ہیں
-2یہ تہوار عشق ومحبت ک طرف دعوت دیتا ےہ
 -3یہ تہوار دل کو اس طرح کے ساا ا ح رذیل امور م ں مشااااغول کردیتا ےہ جو ساااال
صاااااااالحین کے طریقے سے ہھھٹ کر ےہ ,لہذا اس د اس تہوار ک کوئ عَمت اور
شااااااعار ظاہر کرنا جائز ہیں ’چاےہ وہ کھا ے پینے م ں ہو ,یا لباس ,یا تح ے تحائ
کے تبادلہ ک شحل م ں ہو ,یا اسکے عَوہ کس اور شحل م ں ہو ,
اور مساال ا شااخص کو چاہئے کہ اپنے دین کو عزیز س ا جھے ,اورایسااا شااخص ہ بنے
کہ ہر ھانک لگا ے والےکے پیچھے چلنا شااروع کردے(یعن ہر ایک کے رائے وسول
ک صااااااحیح و رل ک ت ییزکئے بغیر پیروی اورات باع کر ے لگے) ,میری ا للہ
سے دعااا ےہ کہ مساااااال ااانوں کو ہرطرح کے ظاااہری وباااطن فتنوں سے مح وظ رکھے
اورہم ں اپن والیت م ں لے اور توفیق سے نوازے واللہ تعالى أعلم ,

مستقل کمیٹی برائے تحقیقات وافتاء کا فتوى :
سااااوال  :بعا لوگ ہر سااااال چودہ فروری کو یوم محبت (ویلنٹائن ڈے) کا تہوار مناتے
ہیں اور اس د آپس م ں ایک دوسرے کو سرس گَب کے پھول ہدیہ م ں دیتے ہیں
اور سااارس رنگ کا لباس پہنتے ہیں اور ایک دوسااارے کو مبارکبادی بھی دیتے ہیں,
اوربعا مٹ ا ئ ک د کا والے سااااارس رنگ ک مٹ ائ تیارکرکے اس پر دل کا نشاااااا
بناتے ہیں  ,اوربعا دکانداراپنے مال پراس د خصاااوصا ا اعَنات بھی چسا ا اں کرتے
ہیں  ,تو اس سلسلےم ں آپ ک کیارائےےہ؟
جواب :سااااااوال پررورفحر کر ےکے بعد مسااااااتقل ک ٹی ے کہا کہ :کتاب وساااااانت ک
واضح دالئل ,اورسل صالحین کے اج اع سے یہ بات ثابت ےہ کہ اسَم م ں صرف دو
عیدیں ہیں کوئ تیسرا ہیں ,ایک عید ال ر اور دوسرا عید األضحى,ا دونوں کے
عَوہ جوبھی تہواریاعید چاےہ کساا عظیم شااخصاایت سے متعلق ہو,یا ج اعت سے
,یا کس واسعہ سے ,یا اورکس معن سے تعلق ہو سب بدع تہوارہیں ,مسل ا کیلئے
انحااا منااانااا ,یااا اسرار کرنااا ,یااااس تہوارسے خوش ہونااا ,یااا اس تہوارکااا کساااااا بھی
چیزکے ذریعہ تعاو کرناجائز ہیں ,اساااااالئے کہ یہ اللہ کے حدود م ں زیادت ےہ
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اورجو شاااااخص بھی حدوداللہ م ں زیادت پید ا کرے گا تو وہ اپنے ہی ن س پر ظلم کرے
گا
اورجب ایجاد کردہ تہوار کے ساااااتہ یہ مل گیا کہ یہ ک ارکے تہواروں م ں سے
ےہ تویہ گنا ہ اورمعصاایت ےہ اساالئے کہ اس م ں ک ار ک مشااابہت اورمواالت ودوساات
پائ جات ےہ  ,اوراللہ تعالى ے مومنوں کو ک ارک مشاااااااابہت اورا سے مودت ومحبت
کر ے سے اپنے کتاب عزیز م ں منع فرمایا ےہ اورنب کریم £سے آپ کا یہ فرما
ثابت ےہ کہ(:من تشااااابہ بقوم فہومنہم) "جوشاااااخص کسااااا سوم سے محبت کرتا ےہ تو ہو
ا ھیں م ں سے ےہ".
اور"محبت کا تہوار"بعینہ مذکورہ باالجنس یاسبیل سے ےہ اساااااالئے کہ یہ بت پرساااااات
نصارانیت کے تہواروں م ں سے ےہ ,لہذا کسا مسال ا کلمہ گوشاخص کیلئے جو اللہ
اوریوم آخرت پرای ا رکھتا ہواس تہوارکو منانا ,یا اسرارکرنا ,یا اسح مبارکبادی دینا
جااائز ہیں ,بلااکہ الاالہ ورسااااااول ک دعوت پر لبیااک کہتےہوئے ,اورانح رضااااااااب
وناراضگ سے دوررہتے ہوئے اس تہوار کا چھوڑنا اوراس سے بچنا ضروری ےہ ,اس
طرح مسل ا کیلئے اس تہواریا دیگرحرام تہواروں م ں کس بھی طرح ک اعانت
کرنا حرام ےہ چا ےہ وہ تعاو کھا ے,یاپینے ,یا خرید وفروخت,یا صاااانا عت ,یا ہدیہ
وتح ہ ,یا خ وک تا بت یا اعَ نات وریرہ کے ذریعہ ہو ,اساااااالئے کہ یہ ساااااااب گ ناہ
وساارکش ا م ں تعاو  ,اوراللہ ورسااول ک نافرما ن کے سبیل سے ہیں ,اور اللہ تعالى کا
فرما ےہ              ﴿:
 [    المائدة]4:
"نیح اور پرہیزگاری کے معاملے م ں ایک دوساااااارے ک امداد کرتے رہو اورگناہ
اورظلم وزیادت م ں مدد ہ کرو  ,اوراللہ تعالى سے ڈرتے رہو ,بے شاااااااک اللہ تعالى
سخت سزا دینے واال ےہ " .
اورمساال ا کیلئے ہوحالت م ں کتاب وساانت کو پکڑے رہنا خا م طورسے فتنہ وک,رت
فسااااد کے اوسات م ں الزم وضاااروری ےہ  ,اسااا طرح ا لوگوں ک گ راہیوں م ں واسع
ہو ے سے بچاؤ اورہوشااااایاری اختیارکرنا بھی ضاااااروری ےہ جن پر اللہ کا رضاااااب ہوا
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اورجو گ راہ ہیں (یعن یہود ونصاااااری) ,اورا فاسااااقوں سے بھی جو اللہ ک سدروپاس
ہیں رکھتےاور ہ ہی اسَم ک سربلندی چاہتے ,
اورمساال ا کے لئے ضااروری کہ وہ ہدایت اوراس پے ثابت سدم کے لئے اللہ ہی ک
طرف رجوع کرے کیونکہ ہدایت کا مالک صرف اللہ ےہ اور اس کے ہاتہ م ں توفیق
ےہ ,اوراللہ ہمارے نب مح د انکے آل وأصحاب پر درودوسَم نازل فرمائے آمین !
(دائ ک ٹی برائے تحقیقات وافتاء ,فتو ن بر )21203 ) :بتاریخ  1420/11/23ھ
*نوٹ (:اس مقال كا اك,ر مواد چند ت صرف کے سا تہ "موسع اإل سَم سؤال والجواب" سے
مأخوذ ےہ لہذات صیل کے ل ےمذکورہ موسع ک طرف رجوع کیا جائے).
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