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 چندہ كےلے خر�دنے تائف تفے لے كے خاندانوں پرغر�ب موقع كے كرسمس
 كرنا جع

 
 كس ريک رورہر�رس ہ� جارے پائے ورورج رسم كے عيدميالد م� سكول م�ے

 كے ميالد عيد لے كے خاندرن غر�ب كس كر�ے جع چندہ وہ كہ �ے �ورا ذمہ كے
 كس جب كيون�ہ �ے كرديا رن�ار سے رس نے م� ل�ن ، خر�دے تائف لے

 كو�ر�ت عیسائيوں رعال رهللا " ہ� كررے دع يہ رووہ ہ� جارے ديے تائف كو�ہ خاندرن
؟  �ے صحيح فعل م�ر رو�يا " نورزے سے

 

 هللا رلمد

 رس رورنصاری �ے عيدميالد ك ررسالم عليہ عیس مررد ك آپ �ےكہ �ورا ظاہر�ہ
 رہورروں دي� كے رن بھى ،رور�ہ رہوررمنارےہ� دي� ريک رسے �وئے كررے رعظيم بہت ك

 وفرحت خوش م� روررہورروں عيدوں كفارك ك رورمسلمانوں ، �ے رہورر ريک سے م�
 �شابہ سے كفار كرنا پیش تائف رورتفہ كرنا رعظيم ك رہورروں روررن رورسورمنانا

 ۔ �ے ومشابھت

  :�ے فرمان ك وسلم عليہ رهللا ص� مكرم نب م� بارہ كے رس

 ۔ ) �ے سے م� قوم رس وہ كرے رختيار مشابھت سے قوم كس بھى جو�و�( 

 ب� �وئے كررے رحترز سے �شابہ رس وہ كہ �ے پرورجب لھذرمسلمانوں
 طرح روررس كر�ں رختيارنہ مشابھت ك كررن رہوررمنا كے رور�ھودونصاری روردوررہ�

 سے مناسبت ك عيدميالد نے آپ ، كر�ں رختيارنہ بھى ورورج ورقالدروررسم عدت ك رن
 �ے كيا رقدرم رور�ہت كر�ےرچھا رن�ار ك كرنے جع چندہ كےلے خاندرن فق�رور�تاج

 ۔
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 كرنے نصيحت يہ كو�ھى بھائيوں روررپنے ، رہ� پرقائم رورطر�قہ ررہ رپنے آپ لھذر
 ہ� مسلمان ہم كيون�ہ نہ� جائز كرنا عمل ر�سا كہ بتائ� يہ رنہ� سارھ كے

 نہ� رورعيد كو� عالوہ كے رورعيدرضىح رلفطر عيد عيدوں دو م� دين رورہمارے
 روررہورروں عيدوں كفارك سارھ كے عيدوں دو رن ہم� نے ورعال سبحانہ روررهللا ، �ے
 ۔  رنتھى۔ �ے كرديا مستغ� سے

 ۔ رلارک عبدرررحن ررشيخ : كتبہ

 كورالش روگوں مستحق حقيق روہم چاہ� كرنا وخ�رت صدقہ جب مسلمان رورہم
 دن كے رورعيدوں رہورروں كے كفار ہم لے كے روررس ، كررےہ� پرخرچ رن كر�ے

 ريام كے خ�و�ھالئ رورعظيم �و ضورت ك رس بھى جب بلكہ ، كررے نہ� كورختيار
 كے خ�و�ھالئ عالوہ كے روررن ريام دس پہلے كے ةرلج رورذی رلبارک رمضان مثال
 جارا كرديا دوگنا رجروثورب م� ريام رن كيون�ہ ، ہ� كررے وخ�رت صدقہ ہم �وں ريام
 ۔ �ے

 كہ جیسا �ے جارا كيا وخ�رت صدقہ بھى وقت كے ور�ليف رنگ طرح روررس
  :�ے فرمان بھى ك ورعال سبحانہ رهللا

 كہ سمجھ� كيا رورآپ ، �وجارا درخل م� گھاٹ كہ �وسك نہ يہ سے سورس{ 
 ، كھالنا كھانا دن ورلے بھوک يا ، كرنا كوآزرد ) غالم ( گردن كس ، ؟ �ے كيا گھاٹ
 جوريمان �وجارا سے م� روگوں پھررن ، كو مسك� خاكسار كو�ا يتيم درر رشتہ كس
 درئ� ہ� روگ يہى ، ہ� كررے وصيت ك كرنے كوصاروررحم دوسے رورريک ضرے

 ۔ ) 18 - 11 ( رل� ) } ورلے ىت خوش ( بازوورلے

 ۔ فرمائے نزول ك رحتوں پررپ� وسلم عليہ رهللا ص� �مد نب ہمارے رعال رهللا

  .رعلم ورهللا


