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 مقادلے انعا� م� تقر�بات دعىت
 

 ...) م� ياد ك وسلم عليہ اهللا ص� اىب ميالد م� رمضان ماہ (م� مساجد ہمارى
 جائز لنے انعام يہ كيا رو �ے، جارا كيا اہتمام ك مقابلہ انعا� پم موقع كے رقم�بات دي�
 ہ�؟

 

 هللا المد

 :اول

 م� اسالميہ ش�عت ہ� معموف اور معدود رہوار اور عيد لے كے اسالميہ امت
 رہواروں ان �ے، گيا ابھارا پم ر�ھنے خيال ك ان كو لوگوں اور �ے، گيا كيا بيان كو اس
 اضىح عيد اور الفطم عيد اور موسم ك بم�ت و خ� ك البارك رمضان م� موسموں اور
 .�ے روزہ ك عشوراء يوم اور ووالجہ، عشہ اور

 كے روز اس كيون�ہ نہ�، شامل وسلم عليہ اهللا ص� اىب ميالد عيد م� ان
 اور اپنانے شعار كس �ى نہ اور �ے، تصيص ك عبادت كس م� ش�عت رو نہ متعلق

 اور نے عظام رابع� �ى نہ اور نے كمام صحابہ رو نہ بلكہ ك، كمنے منتعد رقم�ب كو�
 كو� اگم لے اس منائ، اىب ميالد عيد نے كمام آئمہ والے آنے بعد كے ان �ى نہ

 ارر�اب ك بدعت نے اس رو �ے كمرا �سب كچھ سے ش�عت جانب ك ان بھى شخص
 م� سائٹ و�ب اس ہمارى رھى، نہ م� دين جو ك ا�اد چ� وہ م� دين نے اس اور كيا،

 ايك كئ بيان ك �ونے بدعت كے منانے جشن ك وسلم عليہ اهللا ص� اىب ميالد
 .�ے �وا م� جوابات كے سواضت

 :ہ� سكتے دي�ھ م� سواضت ويل درج رفصيل ك اس آپ

 كے ) 70317 ( اور ) 20889 ( اور ) 13810 ( اور ) 10070 ( اور ) 5219 ( نمب سوال
 .جوابات
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 :دوم

 منانا جشن ك اس اور منانے كو دن اس كمنا منعقد مقابلہ انعا� دن اس بالشك
 م� اس لے اس �ے، مانتا عيد اسے جو �ے �ورا شامل م� اس اور �ے، �ورا شمار

 �ونا ش�ك م� مقابلہ انعا� والے �ونے منعقد پم موقع بدعت اس پھم يا �ونا ش�ك
 دع ہمارى سے رعال اهللا گ، �و شمار بدعت بھى �ونا ش�ك م� اس وگمنہ نہ� جائز

 .فممائے عطا عفيت و سالمت سے بدعت اس ہم� كہ �ے

 :�ے درج م� جات فتاوى كے كميٹ فتاوى مستقل

 ا امت" 

 ميالد كہ �ے رائے كيا م� مسئلہ اس ك آپ �وئے كمرے معاونت ك اسالميہ امت
 چھٹ م� وغ�ہ اداروں اور فكيٹى اور سكول پم موقع كے وسلم عليہ اهللا ص� نب

 �ے، جارا كيا م� افم�قہ ہمارےہاں كہ جيسا كمنا، وعظ اور لكچم اور رقار�م اور كمنا،
 ؟ �ے صحيح يہ كيا

 :رھا يہ جواب ك كميٹ

 كم�م نب كيون�ہ �ے؛ بدعت كمنا چھٹ دن اس اور منانا جشن ك اىب ميالد
 .كيا ا�سا نے كمام صحابہ كے ان �ى نہ اور كيا، ا�سا خود رو نہ نے وسلم عليہ اهللا ص�

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

 سے م� اس جو ك ا�اد چ� نئ كو� م� معاملہ اس ہمارے بھى نے كس جس" 
 .انتہى " �ے رد وہ رو نہ�

  ).25 / 3 ( واضفتاء العلمية للبحوث الائمة اللجنة فتاوى: دي�ھ�

 :سوم

 دہا� ياد ك اس بلكہ �ے مشوع يہ رو وغ�ہ رمضان ماہ مثال رقم�بات شع ر�ى
 مستحب م� اس اور كمنا پہچان اور فضائل كے البارك رمضان اور �ے، مستحب كمانا

 درس اور ضنا، م� علم كے لوگوں �ے اجموثواب جو م� مبارك ماہ اس اور بتانا، اعمال
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 ك دينے رعليم ك مواسم كے بھالئ و خ� شع كمانا منعقد كنو�شن اور رقار�م اور
 .ہ� ور�عہ بہت�ن

 اور جات، مقابلہ انعا� عل� م� وسائل كے كمنے زندہ كو رقم�بات شع اور
 اهللا لوگ م� مبارك ماہ اس كيون�ہ كمانا م� رمضان ماہ مقابلے كے القمآن حفظ
 حفظ اور كمنے رالوت ز�ادہ سے ز�ادہ ك �يد قمآن اور ہ�، كمرے رجوع طمف ك رعال

 �ورے راغب طمف ك رعليم ك احكم دي� اور ہ�، كمرے جدوجھد و كوشش ك كمنے
 اهللا شاء ان ش�ت م� اس اور كمنا منعقد مقابلے انعا� كے طمح اس لے اس ہ�،

 .نہ� حمج كو� م� اس �ے صحيح

 :چہارم

 ك ر�ھنے انعامات م� جات مقابلہ انعا� كے قسم �تلف پم سائٹ و�ب اس ہمارى
 كہ �ے يہ شط ل�ن �ے، جائز كمنا ا�سا كہ �ے يہ صحيح اور �ے، موجود بيان رفصي�

 احناف بلكہ �و، مشتمل پم فائدہ دنياوى يا دي� اور بھالئ و خ� مقابلہ انعا� وہ اگم
 .�ے كيا بيان كم خاص كو جواز كے عوض م� مقابلہ كے حساب و علم رو نے

 :�ے درج م� الھندية فتاوى

 اگم كم�ں، مقابلہ م� مسائل ہم آؤ: كہا نے والے بننے فقيہ كس جيسے اس جب" 
 نے م� اگم اور دونگ، ارنا ارنا كو آپ رو گيا كم غلطى م� اور كمو بيان صحيح رم

 " �ے جائز يہ لونگ، نہ� كچھ سے آپ م� رو گئے كم غلطى رم اور كيا بيان صحيح
 .انتہى

  ).324 / 5 ( الھندية الفتاوى: دي�ھ�

 ).404 / 6 ( الختار رد: دي�ھ� آپ مز�د

  .اعلم واهللا


