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 ہ�؟ جائز كرنا فروخت تفے كےمتعلقہ كےتہواروں كفار كيا
 

 مالك دوسے انہ� اور بنتےہ� وغ�ہ دان شمع اور بوتل� ك عطم جہاں ييكٹي شيشہ ايك
 �ے، يئ ك كش پيش ك بنانے ا�ارج ك بھيجنے باہم اشياء يہ �ھے �ے، جاتا كيا يموخت م�

 كچھ پم كےموقع كےتہوار كےكمسمس نصاري كہ �ے كم� مطالہ يہ سے �ھ ييكٹي ل�ن
 اهللا كہ لے اس جائز�ے، كمنا كم يہ كيا تو ، جات �سمہ اور صليب� مثال كموں تيار تفے خاص
 پم بنا ك جس �ے يش سعادت ك كمنے حفظ �يد قمآن اور سےنوازا علم قليل نے�ھے تعال
 ؟ �وں ڈرتا م� معاملہ سےاس تعال اهللا م�

 

 هللا المد

 وہ چا�ے نہ� جائز كمنا ش�ت م� كےتہواروں كفار كےلے مسلمان بھي كس
 بنايا م�ن منانا تہوار وہ كےلے ان پھم جائےيا ك كم �و حاض كےساتھ ان وہاں ش�ت
 تعلق سے تہوار كےاس ان ك جس جائے كيا يموخت سامان اور چ� ايس كو� جائےيا

 .�ے ناجائز كچھ سب يہ �و

 انہوں م� جس لكھا لٹ يہ كو تارت وز�م نے تعال اهللا رحہ ابماھيم بن �مد شيخ
 :كہے كمات ذيل مندرجہ يہ

 :جانب ك اهللا حفظہ وز�متارت جناب سے طمف ك ابماہيم بن �مد

 :و�م�تہ اهللاةورحم علي�م السالم

 :و�عد

 نو سال كےلے عيسائيوں نے تاجموں كچھ پھلےبمس كہ �ے ييا بتايا ہم�
 اور منگوائے ہديےوغ�ہ كچھ سے باہم كےلے تہوار كےاس ان پم طور خاص پم كےموقع

 مقا� كچھ اور تھا، شامل بھي درخت ك) كمسمس (تہوار عيسائ م� جات ہديہ ان
 اجنب كم خم�د اسے كےلے كمنے ش�ت م� كےتہوار ان م� ملك اس ہمارے لوگ

 .ہ� ر�ے كمتے بھي پيش كو�ہ عيسائيوں
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 ہم� اور كم�ں كم ايسا وہ كہ تھا نہ� كےالئق ان اور �ے اور�ما منكم ايك يہ اور
 علم بھي اور�ہ ہ�، ر�ھتے كعلم كےناجائز�ونے اس آپ كہ نہ� شك كو� م� اس

 ش�ت م� كےتہواروں اورمش�� كتاب اہل كہ ہ� متفق پم اس علم اہل كہ ر�ھتےہ�
 .چاہئے بنا اور كمنا پمہ� سے كمنے

 اشياء ان اور جات كےہديہ طمح اس آپ كہ ر�ھتےہ� اميد سےيہ آپ ہم لے اس
 ك كمنے منع سے النے م� ملك انہ� ہ� �و� اسعمال م� كےتہواروں ان جو كو

 .كم�نگے جاري ح�م
  ) .105 / 3 ( ابماہيم بن �مد الشيخ يتاوي: دي�ھ�

 :ييا پوچھا سوال ذيل مندرجہ كو تعال اهللا رحہ باز بن شيخ

 كيا م� بارہ اس آپ كمتےہ� ش�ت م� كےتہواروں عيسائيوں مسلمان كچھ
 يے؟ كم�ں راہمائ

 :تھا جواب ك تعال اهللا رحہ شيخ

 كفار دوسے يا يہوديوں يا نصاري كےلے عورت يا ممد مسلمان بھي كس
 �ے، ضوري اور واجب كمنا تمك اسے بلكہ �ے، نہ� جائز كمنا ش�ت م� كےتہواروں

 رسول اور " سے�ے م� وانہ� ك اختيار مشابھت ك قوم كس نےبھي جس " كہ لے اس
 كےاخالق ان اور �ے ڈرايا سے كمنے مشابہت ك ان ہم� نے وسلم عليہ اهللا ص� كم�م

 .�ے يممايا منع سے كمنے اخيتار

 اور ممد كس اور ر�ے، كم بچ سے اس وہ كہ چاہئے كو عورت و ممد مومن لے اس
 كمے تعاون ك طمح بھي كس م� كےتہواروں ان وہ كہ جائزنہ� يہ كےلے عورت

 كس م� ان لہذا ہ�، كے�الف اسالميہ ش�عت اور اور شع غ� تہوار يہ كيون�ہ
 كو� سے منانےوالوں كو تہواروں ان ہي نہ اور ، نہ� جائز كمنا ش�ت ك قسم بھي

 �ے جائز كم� اورمدد مساعدہ سے طمح بھي كس ك ان ہي نہ اور جائز�ے، كمنا تعاون
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 بمتن مثال كےساتھ چ� اور كس كےعالوہ اس ہي نہ كماور بنا قہوہ چائےاور تو نہ
  .وغ�ہ

 :�ے يممان ك وتعال سبحانہ اهللا كہ لےبھي اس اور

 اور يناہ اور ر�و كمتے تعاون ك دوسے ايك م� كےكموں تقوي اور نيك تم اور{
 سا سخت بہت تعال اهللا يقينا جاؤ سےڈر تعال اهللا او كمو نہ تعاون م� كےكموں بمائ

 }�ے دينےواال

 كےكموں بمائ اور يناہ كمنا ش�ت ك طمح بھي كس م� تہواروں كے كفار لہذا
 .�ے قسم ايك ك تعاون م�

  ) .405 / 6 ( باز ابن الشيخ يتاوي �موع: دي�ھ�

 :�ے بيان ك كےعلماء كميٹي يتوي مستقل كےمتعلق ش�ت م� كےتہواروں صدي

 جائز كمنا تعاون ك طمح بھي كس م� كےتہواروں كفار كےلے مسلمان: ششم
 ان اور كمنا، اعالن ك اس اور كمنا، مشہور كو كےتہواروں ان : م� اس اور �ے، نہ�

 سے طم�قہ اور وسيلہ بھي كس اور �ے، شامل بھي تہوار ك صدي نئ اس م� تہواروں
 الكٹانك يا �و كےذر�عہ ميڈيا پمنٹ وہ نہ�،چا�ے جائز دي� دعوت ك تہواروں ان

 نصب يھڑ�اں اور تتياں رق� يا �و، ذر�عہ كے اعالم وسائل بھي كو� يا كےذر�عہ ميڈيا
 كپياں ك سكولوں يا كمنا، جاري اشياء يادگري دوسي اور كپے يادگري پھم يا كم�ے،

 يا ر�ھنے، انعامات مال يا لگنا كم�ےسيل ك� م� ر�ٹوں تار� يا چھاپنے، كرڈ اور
 اھ. كمنا رش عالمت خاص كو� ك اس يا كمنا، انعقاد ك كھيلوں

 جائز كم� ش�ت كمنےم� تيار اشياء ايس كےلے آپ بھائ م�ے پم بنا تواس
 مالزمت اس كےلے تعال اهللا آپ بلكہ �وں، �و� استعمال م� كےتہواروں ان جو نہ�

 عطا الدل نعم ك اس اور بہت سے اس كو آپ تعال اهللا اهللا شاء ان كمديں، تمك كو
 .يممائےگ

  .اعلم واهللا


