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اعشوراء اور ميالد كے موسم مںي خاندان اك مجع ہونا
كیا خمتلف تہواروں ـ يعىن میالد اور اعشوراء وغريہ ـ كے موقع پر خاندان ـ بھائیوں اور
چچا ـ اك مجع ہونا اور اكٹھے كھانا تناول كرنا جائز ہے ،اور ايسا كرنے والے اك حكم
كیا ہے ،اور اىس طرح حفظ مكمل كرنے كے بعد اس ىك خوىش مںي تقریب منعقد كرنا
كيسا ہے ؟
احلمد ہلل
رشىع تہواروں ـ عید الفطر اور عید االضىح ـ اور خوىش كے كے موقع پر رشتہ
داروں اك مجع ہونا اور ايك دورسے سے ملنا بال شك و شبہ خوىش و رسور كے دواىع و
اسباب اور حمبت مںي اضافہ اك باعث ،اور رشتہ دارى مںي اور صلہ رحىم ىك تقویت اك
باعث ہے.
يلكن اس طرح كے خانداىن اجتمااعت مںي جو بہت سارے غري رشىع امور مثال
مرد و عورت اك اختالط چاہے وہ چچا اور ماموں زاد اور قریىب رشتہ دار جنہںي كزن اك
نام ديا جاتا ہے ہى كیوں نہ ہوں ،اور اس طرح ىك دورسى برى اعدات جو كتاب و سنت
كے خمالف ہوں پیدا ہوتے ہںي وہ نہںي ہونے چاہیے ،كتاب و سنت مںي تو آنكھںي نیىچ
ركھنے اور پردہ كرنے اك حكم ہے ،اور بےپردىگ اور خلوت اور اجنىب عورت سے
مصافحہ كرنا اور فتنہ ىك جانب لے جانے والے اسباب كو حرام كیا گیا ہے.
نىب كریم صىل اہلل علیہ وسلم نے اقارب كے ساتھ اس معاملہ مںي تساہل سے منع كیا
اور متنبہ كرتے ہوئے فرمايا" :تم عورتوں كے پاس جانے سے اجتناب كرو"
تو ايك انصارى شخص نے عرض كیا:
اے اہلل تعاىل كے رسول صىل اہلل علیہ ذرا ديور كے متعلق تو بتائںي تو نىب كریم
صىل اہلل علیہ وسلم نے فرمايا" :ديور تو موت ہے"
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يلث بن سعد رمحہ اہلل كہتے ہںي:
احلمو :خاوند كے بھاىئ اور اىس طرح خاوند كے رشتہ دار مرد كو كہا جاتا ہے،
يعىن چچا زاد وغريہ اسے مسلم نے بھى روايت كیا ہے.
اختالط كے موضوع كے متعلق سوال نمرب ( ) 7211كے جواب اك مطالعہ رضور
كریں.
رہا مسئلہ میالد انلىب صىل اہلل علیہ وسلم يا اعشوراء اك جشن منانا ،يا دورسے ايام
اك تہوار اور اسے لوگوں كے يلے جشن اور موسم بنا يلنا ،اوپر بیان ہو چاك ہے كہ اسالم
مںي رصف دو عیديں ہںي اور وہ عید الفطر اور عید االضىح ہے ،جيسا كہ رسول كریم
صىل اہلل علیہ وسلم نے بیان بھى فرمايا.
اس كے متعلق آپ سوال نمرب (  ) 9273اور (  ) 71111اور (  ) 79871كے جوابات اك
مطالعہ رضور كریں .اور اعشوراء اك جشن منانے كے متعلق معلوم كرنے كے يلے سوال
نمرب (  ) 4199كے جواب اك مطالعہ كریں.
اور قرآن جمید حفظ كرنے ىك خوىش مںي فرحت و رسور اك اظہار كرنا اور اس كے
خاندان والوں اك مجع ہونے مںي ان شاء اہلل كوىئ حرج نہںي ،اور يہ بدعىت جشن مںي
شامل نہںي ہوتا اال يہ كہ وہ اس دن كو عید اك تہوار بنا لںي ،اور ہر برس منائںي.
اور يہ اس وقت راجح ہو اگ جب حفظ كرنے واال چھوىٹ عمر اك ہو اور اسے قرآن
جمید ياد ركھنے اور اس پر دھیان دينے پر ابھارنا مقصود ہو تا كہ وہ حفظ مںي قوى ہو
اور اسے بھولے نہ.
واہلل اعلم .
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