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 ح�م ك كھانے لشياء كردہ تقسم روز كے لىب ميالد
 

 كھانے اور اشياء كمدہ رقسم م� سلسلہ كے ميالد ك وسلم عليہ اهللا ص� �مد كيا
 ؟ ہ� جائز كھانا وغ�ہ

 عليہ اهللا ص� كم�م نب جب نے لہب ابو كہ ہ� ديتے يہ دلل ك اس روگ كچھ
؟  كمدى ك م� عذاب كے اس روز اس نے رعال اهللا رو ك آزاد رونڈى م� ميالد ك وسلم

 

 هللا المد

 :اول

 موسوم سے نام كے الب ميالد عيد جسے نہ� عيد اىس كو� م� اسالميہ ش�عت
 دوسے اور ار�عہ آئمہ كہ ىت عظام رابع� �ى نہ اور كمام صحابہ پھم اور �و، جارا كيا
 سے م� باطنيہ رو كو عيد اس بلكہ رھے، نہ رك جانتے كو دن اس م� اپنےدين بھى

 لگے كمنے عمل پم بدعت اس روگ پھم اور كيا، ا�اد نے روگوں بدعت اور جاہل بعض
 .ر�ے رو�تے سے اس اور جانتے بما كو اس كمام علماء جگہ اور دور ہم اور

 سواالت ذيل درج پم سائٹ و�ب اس ہمارى ان�ار رفصي� متعلق كے بدعت اس
 :كم�ں ضور مطالعہ ك ان آپ �ے اك �و بيان م� جوابات كے

  ).70317 ( اور ) 13810 ( اور ) 10070 ( نمب سوال

 :دوم

 بدعت اور ىمام وہ ہ� كمرے خاص سے اس روگ بھى اعمال جو دن اس پم بنا اس
 كو عيد بدعت اس م� ش�عت اس ہمارى وہ كيون�ہ ہ�، �ورے شمار م� اعمال
 .جيسےاعمال كمنے رقسيم وغ�ہ كھانے يا منانا جشن مثال ہ�، ااہتے كمنا جارى

 :ہ� كمرے بيان م� " اركتاب بعض الخطاء اليان " كتاب اپ� فوزان شيخ
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 مشوع كے وسلم عليہ اهللا ص� رسول كے اس اور رعال اهللا م� سنت و كتاب" 
 .نہ� ىف پم كس مانعت ك كمنے ا�اد بدعت م� دين اور النے پم اعمال كمدہ

 :�ے فممان ك رعال و سبحانہ اهللا

 اهللا ص� �مد ( م�ى رو �و ااہتے كمنا �تب سے رعال اهللا رم اگم د�ئے كہہ{
 رمہارے اور لےگ، بنا �بوب اپنا رمہ� رعال اهللا كمو ارباع اور پ�وى ) ك وسلم عليہ
 }.گ دے بش گناہ

 :فممايا طمح اس پم مقام ايك اور

 �ے، گيا كيا نازل طمف رمہارى سے طمف ك رب رمہارے جو كمو پ�وى ك اس رم{
 نصيحت �م �ى بہت رو روگ رم كمو مت ارباع ك اور كس كم اھوڑ كو رعال اهللا اور

  ).3 (  االعماف}�و پ�ڑرے

 :�ے ر�ا� ارشاد پم مقام ايك اور

 دوسى اور الو پم راہ اس سو �ے مستقيم جو �ے راستہ م�ا دين يہ كہ يہ اور{
  ).153 (  االنعام}گ ديں كم جدا سے راہ ك اهللا كو رم راہ� وہ كہ الو مت پم را�وں

 :�ے فممان ك وسلم عليہ اهللا ص� كم�م نب اور

 �مد طم�قہ ااھا اور بہت سے سب اور �ے، اهللا كتاب بات سچ سے سب يقينا" 
  "�ے ا�اد ك بدعت م� دين امور بمے سے سب اور �ے، ك وسلم عليہ اهللا ص�

 :�ے فممان ك وسلم عليہ اهللا ص� كم�م رسول م� ىديث دوسى ايك اور

 سے م� اس جو ك ا�اد ا� نئ كو� م� دين اس ہمارے بھى نے كس جس" 
  "�ے ممدود وہ رو �ے نہ�

 :�ے م� روايت ك ش�ف مسلم اور

 ممدود عمل وہ رو نہ� ى�م ہمارا پم جس كيا عمل اىسا كو� بھى نے كس جس" 
  "�ے
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 الب ميالد م� مہينہ كے االول ر�يع م� ان ہ� ك ا�اد بدعت جو نے روگوں اور
 م� اقسام اور انواع كئ م� منانے كو جشن اس روگ اور �ے شامل بھى منانا جشن ك

 :ہ� �ورے رقسيم

 نب كم �و اكٹھے م� اس اور ہ� بنارے اجتماع كو جشن اس صف رو روگ كچھ
 رقار�م سے مناسبت اس پھم يا ہ�، پڑھتے قصہ ك والدت ك وسلم عليہ اهللا ص� كم�م

 .ہ� پڑھتے قصيدے اور

 كو ىاض�ن كے كم ريار مٹھائ اور وغ�ہ كھانا سے مناسبت اس روگ كچھ اور
 .ہ� كمرے پيش

 اور قيام م� گھموں اپنے روگ كچھ اور ہ�، كمرے قيام م� مساجد روگ كچھ اور
 .ہ� كمرے عبادت

 كمرے نہ� �س اور اقتصار �ى پم امور باال مندرجہ جو ہ� بھى اىسے كچھ اور
 و ممد م� جس �ے �ورا مشتمل پم بمائيوں اور ىمام امور اور اجتماع يہ ك ان بلكہ

 ش�يہ وہ پھم يا �ے، شامل بھى بانا گنا اور �فل ك سور و رقص اور اختالط ك عورت
 مدد خالف كے دشمن كو آپ اور استغاثہ سے وسلم عليہ اهللا ص� كم�م نب مثال اعمال

 .پ�اررےہ� كےلے

 مقاصد و اغماض ىتلف كے واروں كمنے كے اس اور انواع و اشكل سب يہ اور
 مفضلہ قمون م� دين جو �ے بدعت اور ىمام يہ شبہ و بالشك باوجود كے �ونے ىتلف

 .�ے گئ ك ا�اد بعد كے دور كئ كے

 كو�پورى سعيد ابو اوظفم ملك شخص پہال سے سب واال كمنے ا�اد كو بدعت اس
 جيسا رھا، بادشاہ ك ار�ال م� كےشوع صدى سارو�ں يا آخم كے صدى اھٹ جو �ے
 .�ے كيا ذكم نے وغ�ہ خلكن ابن اور كث� ابن مثال مؤرخ� كہ

 :ہ� كہتے شامہ ابو اور
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 جو رھا مال �مد بن عمم شخص پہال سے سب واال منانے كو اس م� موصل
 يہ م� پ�وى ك اس نے بادشاہ كے ار�ل اور �ے، مشہور صالح ايك سے م� صال�

 .رھا منايا جشن

  ).270 - 268 ( اركتاب بعض الخطاء اليان: دي�ھ�

 :ہ� كہتے م� رمجہ كے كو�پورى سعيد ابو اهللا رحہ كث� ابن ىافظ

 ...رھا كمرا منايا جشن بڑا بہت ك الب ميالد م� االول ر�يع شخص يہ" 

 واروں �ونے ىاض م� الب ميالد جشن كے مظفم: �ے كہنا ك سبط: ہ� كہتے پھم
 اور ب�مے ہزار پانچ مظفم ملك م� كھانے اور جشن اس: كہ �ے بيان ك ايك سے م�
 پيش پليٹ� ك ىلوے ہزار ريس اور ز�ديہ الكھ ايك اور كم بھون ممغياں ہزار دس
 ....كمرا

 :ہ� كہتے رك يہاں

 خود سارھ كے ان اور كمرا قائم سماع �فل رك فجم سے ظہم لے كے صوفيوں اور
 اھـ " رھا كمرا رقص بھى

  ).137 / 13 ( الداية: دي�ھ�

 :ہ� كہتے خلكن ابن م� االعيان وفيات اور

 كے قسموں ىتلف كو قبوں ان وہ رو �ورے شوع ايام ابتدائ كے صفم جب اور" 
 اور واال گنے گموپ ايك م� قبے ہم اور كمرے، مز�ن سے ز�با�ش فخم�ہ اور قمقموں

 م� طبقات ان اور بيٹھتا، واال كمنے رماشہ كھيل گموپ ايك اور خيال ار�اب گموپ ايك
 ممرب گموپ م� اس بلكہ اھوڑرے نہ خال طبقہ كو� سے ) سے م� طبقہ كے قبوں( 

 اھـ " كمرے

  ).274 / 3 ( االعيان وفيات: دي�ھ�

 ہ� كمرے اىياء ك اس اور ہ� كمرے كم بڑا سے سب جو روگ بدعت دن اس پھم رو
 �ے، دينا كيدعوت كھانے كو روگوں اور كمنا رقسيم كم پ�ا كےكھانے قسم ىتلف وہ
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 دست كے ان اور كھائے كھانا ك ان كم �و ش�ك م� عمل اس مسلمان اگم لے اس
 �ے، ش�ك اور معاون م� كمنے زندہ كو بدعت اس وہ شبہ و شك بال رو بيٹھے پم خوان

 :�ے فممان ك رعال و سبحانہ اهللا اور

 و بمائ اور ر�و كمرے رعاون ك دوسے ايك م� كموں كے بھالئ و نيك رم اور
  ).2 ( ةاوآئد كمو مت رعاون ك دوسے ايك م� ز�ادت و ظلم اور گناہ

 رہواروں دوسے كے بدعتيوں اور روز اس م� جات فتاوى كے علم اہل لے اس
 .گيا كيا بيان ىمام كو كمنے رناول اشياء اور كھانا واال جانے كيا رقسيم م�

 :گيا كيا سوال ذيل درج سے اهللا رحہ باز ابن شيخ

 ؟ �ے كيا ى�م كھانےك گوشت كمدہ ذبح پم موقع كے الب ميالد

 :رھا جواب ك اهللا رحہ شيخ رو

 گيا كيا ذبح لے كے ) �ے رہا جا منايا ميالد ك جس يع� ( والے ميالد وہ رو اگم" 
 كو� م� اس رو �ے كيا ذبح لے كے كھانے نے اس اگم ل�ن �ے، اكب شك يہ رو �ے

 م� ميالد اور �لس اس مسلمان �ى نہ اور ااہيے، نہ� كھانا اسے ل�ن نہ�، ىمج
 انہ� وہ اگم ل�ن سكے؛ كم ان�ار پم طور قو� اور عم� ك بمائ وہ كہ را �و ىاض

 سے م� اس ل�ن �و ىاض وہاں كمنےكےلے بيان كو بدعت اس اور كمنے نصيحت
 .انتہى " كھائے نہ كچھ

  ).74 / 9 ( الفتاوى �موع: دي�ھ�

 درج آپ ہ�، موجود جات فتاوى كچھ م� سلسلہ اس پم سائٹ و�ب اس ہمارى
 .كم�ں ضور مطالعہ ك جوابات كے سواالت ذيل

  ).9485 ( اور ) 7051 ( نمب سوال

  .اعلم واهللا


