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        بسم اهللا الر=ن الرحيمبسم اهللا الر=ن الرحيمبسم اهللا الر=ن الرحيمبسم اهللا الر=ن الرحيم
        يدنايدنايدنايدناميالد ا�� � مٹھا خرميالد ا�� � مٹھا خرميالد ا�� � مٹھا خرميالد ا�� � مٹھا خر

كيا ميالد ا�� صW اهللا عليہ وسلم سے ايT روزقبل يا ايT روزبعد كيا ميالد ا�� صW اهللا عليہ وسلم سے ايT روزقبل يا ايT روزبعد كيا ميالد ا�� صW اهللا عليہ وسلم سے ايT روزقبل يا ايT روزبعد كيا ميالد ا�� صW اهللا عليہ وسلم سے ايT روزقبل يا ايT روزبعد 
 ياميالد ا�� كے دن ميالد � مٹھا كھانا حرام ہے اورميالد � مٹھا ياميالد ا�� كے دن ميالد � مٹھا كھانا حرام ہے اورميالد � مٹھا ياميالد ا�� كے دن ميالد � مٹھا كھانا حرام ہے اورميالد � مٹھا ياميالد ا�� كے دن ميالد � مٹھا كھانا حرام ہے اورميالد � مٹھا
خريدنے � كيا حكم ہے كيونكہ يہ مٹہا انہ[ ايام م[ مار\يٹ خريدنے � كيا حكم ہے كيونكہ يہ مٹہا انہ[ ايام م[ مار\يٹ خريدنے � كيا حكم ہے كيونكہ يہ مٹہا انہ[ ايام م[ مار\يٹ خريدنے � كيا حكم ہے كيونكہ يہ مٹہا انہ[ ايام م[ مار\يٹ 

        برائے مہربا: معلومات فراہم كريںبرائے مہربا: معلومات فراہم كريںبرائے مہربا: معلومات فراہم كريںبرائے مہربا: معلومات فراہم كريںم[ آ` ہے ،م[ آ` ہے ،م[ آ` ہے ،م[ آ` ہے ،

        : : : : اgمد هللاgمد هللاgمد هللاgمد هللا

        : : : : للللاواواواو

ميالد منانا بدعت ہے، نہ تو ن� كريم صW اهللا عليہ وسلم سے اس � ميالد منانا بدعت ہے، نہ تو ن� كريم صW اهللا عليہ وسلم سے اس � ميالد منانا بدعت ہے، نہ تو ن� كريم صW اهللا عليہ وسلم سے اس � ميالد منانا بدعت ہے، نہ تو ن� كريم صW اهللا عليہ وسلم سے اس � 
ثبوت ملتا ہے، اور نہ ہى كm صحاب يا تابn يا كm امام سے، بلكہ ثبوت ملتا ہے، اور نہ ہى كm صحاب يا تابn يا كm امام سے، بلكہ ثبوت ملتا ہے، اور نہ ہى كm صحاب يا تابn يا كm امام سے، بلكہ ثبوت ملتا ہے، اور نہ ہى كm صحاب يا تابn يا كm امام سے، بلكہ 

يہ تو بدعتيوں اور تہواروں كے رسيا لوwوں نے اuاد كيا ہے، جس يہ تو بدعتيوں اور تہواروں كے رسيا لوwوں نے اuاد كيا ہے، جس يہ تو بدعتيوں اور تہواروں كے رسيا لوwوں نے اuاد كيا ہے، جس يہ تو بدعتيوں اور تہواروں كے رسيا لوwوں نے اuاد كيا ہے، جس 
        . . . . طرح انہوں نے دو{ى بد}ت و wمراہياں اuاد ك[ اz طرح يہ بھىطرح انہوں نے دو{ى بد}ت و wمراہياں اuاد ك[ اz طرح يہ بھىطرح انہوں نے دو{ى بد}ت و wمراہياں اuاد ك[ اz طرح يہ بھىطرح انہوں نے دو{ى بد}ت و wمراہياں اuاد ك[ اz طرح يہ بھى

( ( ( ( اور اور اور اور  )  )  )  ) 10070( ( ( ( س جشن ميالد � بدعت � تفصيW بيان سوال نم� س جشن ميالد � بدعت � تفصيW بيان سوال نم� س جشن ميالد � بدعت � تفصيW بيان سوال نم� س جشن ميالد � بدعت � تفصيW بيان سوال نم� اااا
كے جواب م[ wزر �� ہے، آپ اس � مطالعہ �ور كے جواب م[ wزر �� ہے، آپ اس � مطالعہ �ور كے جواب م[ wزر �� ہے، آپ اس � مطالعہ �ور كے جواب م[ wزر �� ہے، آپ اس � مطالعہ �ور ) ) ) )     70317

        . . . . كريںكريںكريںكريں

        : : : : دومدومدومدوم
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ے خا� مٹھا وغ�ہ خريدنا اور كھانا ے خا� مٹھا وغ�ہ خريدنا اور كھانا ے خا� مٹھا وغ�ہ خريدنا اور كھانا ے خا� مٹھا وغ�ہ خريدنا اور كھانا اصل م[ �ر اور نقصان ساصل م[ �ر اور نقصان ساصل م[ �ر اور نقصان ساصل م[ �ر اور نقصان س
جائز ہے، جب تك اس م[ كm برا م[ معاونت نہ ہو� ہو، يا �ھر جائز ہے، جب تك اس م[ كm برا م[ معاونت نہ ہو� ہو، يا �ھر جائز ہے، جب تك اس م[ كm برا م[ معاونت نہ ہو� ہو، يا �ھر جائز ہے، جب تك اس م[ كm برا م[ معاونت نہ ہو� ہو، يا �ھر 

        . . . . اس � ترويج اور اس بدعت كو مسلسل كرنے � باعث نہ بن� ہواس � ترويج اور اس بدعت كو مسلسل كرنے � باعث نہ بن� ہواس � ترويج اور اس بدعت كو مسلسل كرنے � باعث نہ بن� ہواس � ترويج اور اس بدعت كو مسلسل كرنے � باعث نہ بن� ہو

 ظاہر يہى ہوتا ہے كہ جشن ميالد كے ايام م[ ميالد ا�� � مٹھا ظاہر يہى ہوتا ہے كہ جشن ميالد كے ايام م[ ميالد ا�� � مٹھا ظاہر يہى ہوتا ہے كہ جشن ميالد كے ايام م[ ميالد ا�� � مٹھا ظاہر يہى ہوتا ہے كہ جشن ميالد كے ايام م[ ميالد ا�� � مٹھا
ہ يہ ہ يہ ہ يہ ہ يہ معاونت � باعث ہے، بلكمعاونت � باعث ہے، بلكمعاونت � باعث ہے، بلكمعاونت � باعث ہے، بلكخريدنا اس � ترويج اور ايك قسم � خريدنا اس � ترويج اور ايك قسم � خريدنا اس � ترويج اور ايك قسم � خريدنا اس � ترويج اور ايك قسم � 

ايك طرح � جشن ميالد اور اسے عيد منانا ہے، كيونكہ عيد وہ ہے ايك طرح � جشن ميالد اور اسے عيد منانا ہے، كيونكہ عيد وہ ہے ايك طرح � جشن ميالد اور اسے عيد منانا ہے، كيونكہ عيد وہ ہے ايك طرح � جشن ميالد اور اسے عيد منانا ہے، كيونكہ عيد وہ ہے 
جس كے لوگ }دى ہوں، اس �ے اwر تو لوwوں � جشن ميالد م[ يہ جس كے لوگ }دى ہوں، اس �ے اwر تو لوwوں � جشن ميالد م[ يہ جس كے لوگ }دى ہوں، اس �ے اwر تو لوwوں � جشن ميالد م[ يہ جس كے لوگ }دى ہوں، اس �ے اwر تو لوwوں � جشن ميالد م[ يہ 
مع� �� كھانا }دت ہو، يا �ھر وہ اسے ميالد كے �ے تيار كرتے ہوں مع� �� كھانا }دت ہو، يا �ھر وہ اسے ميالد كے �ے تيار كرتے ہوں مع� �� كھانا }دت ہو، يا �ھر وہ اسے ميالد كے �ے تيار كرتے ہوں مع� �� كھانا }دت ہو، يا �ھر وہ اسے ميالد كے �ے تيار كرتے ہوں 
اور با� ايام م[ نہ مل� ہو تو اس � خريد و فروخت اور كھانے اور اور با� ايام م[ نہ مل� ہو تو اس � خريد و فروخت اور كھانے اور اور با� ايام م[ نہ مل� ہو تو اس � خريد و فروخت اور كھانے اور اور با� ايام م[ نہ مل� ہو تو اس � خريد و فروخت اور كھانے اور 

س دن ہديہ دينا جشن ميالد منانے � ايك قسم ہے، اس �ے ايسا نہ[ س دن ہديہ دينا جشن ميالد منانے � ايك قسم ہے، اس �ے ايسا نہ[ س دن ہديہ دينا جشن ميالد منانے � ايك قسم ہے، اس �ے ايسا نہ[ س دن ہديہ دينا جشن ميالد منانے � ايك قسم ہے، اس �ے ايسا نہ[ اااا
        . . . . كرنا �اہيےكرنا �اہيےكرنا �اہيےكرنا �اہيے

مستقل فتوى كمي� كے فتاوى جات م[ 6بت كے تہوار ويلنٹائن ڈے مستقل فتوى كمي� كے فتاوى جات م[ 6بت كے تہوار ويلنٹائن ڈے مستقل فتوى كمي� كے فتاوى جات م[ 6بت كے تہوار ويلنٹائن ڈے مستقل فتوى كمي� كے فتاوى جات م[ 6بت كے تہوار ويلنٹائن ڈے 
كے تہوار اور اس كےمتعلقہ {خ رن� � مٹھا جس �ر دل � تصوير كے تہوار اور اس كےمتعلقہ {خ رن� � مٹھا جس �ر دل � تصوير كے تہوار اور اس كےمتعلقہ {خ رن� � مٹھا جس �ر دل � تصوير كے تہوار اور اس كےمتعلقہ {خ رن� � مٹھا جس �ر دل � تصوير 

        : : : : ب¡ ہو� ہے كے متعلق درج ہےب¡ ہو� ہے كے متعلق درج ہےب¡ ہو� ہے كے متعلق درج ہےب¡ ہو� ہے كے متعلق درج ہے

 ثابت ہوتا ہے ـ اور امت كے  ثابت ہوتا ہے ـ اور امت كے  ثابت ہوتا ہے ـ اور امت كے  ثابت ہوتا ہے ـ اور امت كے كتاب و سنت كے ¤يح دالئل سےكتاب و سنت كے ¤يح دالئل سےكتاب و سنت كے ¤يح دالئل سےكتاب و سنت كے ¤يح دالئل سے" " " " 
 �gسلف صا �gسلف صا �gسلف صا �gاسالم م[ ¤ف دو عيديں اور اسالم م[ ¤ف دو عيديں اور اسالم م[ ¤ف دو عيديں اور اسالم م[ ¤ف دو عيديں اور كہ كہ كہ كہ  ـ  ـ  ـ  ـ � اس �را§اع ہے � اس �را§اع ہے � اس �را§اع ہے � اس �را§اع ہے سلف صا

تہوار ہ[ يع¡ عيد الفطر اور عيد االضª اس كے عالوہ كوي عيد تہوار ہ[ يع¡ عيد الفطر اور عيد االضª اس كے عالوہ كوي عيد تہوار ہ[ يع¡ عيد الفطر اور عيد االضª اس كے عالوہ كوي عيد تہوار ہ[ يع¡ عيد الفطر اور عيد االضª اس كے عالوہ كوي عيد 
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اور تہوار نہ[، �اہے وہ تہوار كm شخص كے متعلق ہو يا §اعت اور تہوار نہ[، �اہے وہ تہوار كm شخص كے متعلق ہو يا §اعت اور تہوار نہ[، �اہے وہ تہوار كm شخص كے متعلق ہو يا §اعت اور تہوار نہ[، �اہے وہ تہوار كm شخص كے متعلق ہو يا §اعت 
 مع¡ كے  مع¡ كے  مع¡ كے  مع¡ كے كے يا كm واقعہ و حادثہ كے، يا كm بھى موضوع اوركے يا كm واقعہ و حادثہ كے، يا كm بھى موضوع اوركے يا كm واقعہ و حادثہ كے، يا كm بھى موضوع اوركے يا كm واقعہ و حادثہ كے، يا كm بھى موضوع اور

متعلقہ يہ سب تہوار بدع� ہ[ اہل اسالم كے �ے ان تہواروں � منانا متعلقہ يہ سب تہوار بدع� ہ[ اہل اسالم كے �ے ان تہواروں � منانا متعلقہ يہ سب تہوار بدع� ہ[ اہل اسالم كے �ے ان تہواروں � منانا متعلقہ يہ سب تہوار بدع� ہ[ اہل اسالم كے �ے ان تہواروں � منانا 
جائز نہ[، اور نہ ہى ان كے �ے اس م[ خو و{ور � اظہار كرنا جائز نہ[، اور نہ ہى ان كے �ے اس م[ خو و{ور � اظہار كرنا جائز نہ[، اور نہ ہى ان كے �ے اس م[ خو و{ور � اظہار كرنا جائز نہ[، اور نہ ہى ان كے �ے اس م[ خو و{ور � اظہار كرنا 
جائز ہے، اور ان كے �ے كm بھى طرح اس م[ معاونت كر® بھى جائز ہے، اور ان كے �ے كm بھى طرح اس م[ معاونت كر® بھى جائز ہے، اور ان كے �ے كm بھى طرح اس م[ معاونت كر® بھى جائز ہے، اور ان كے �ے كm بھى طرح اس م[ معاونت كر® بھى 

        . . . . جائز نہ[جائز نہ[جائز نہ[جائز نہ[

كوي بھى اهللا � كوي بھى اهللا � كوي بھى اهللا � كوي بھى اهللا � كيونكہ يہ اهللا � حدود سے °اوز كرنا ہے؛ اور جو كيونكہ يہ اهللا � حدود سے °اوز كرنا ہے؛ اور جو كيونكہ يہ اهللا � حدود سے °اوز كرنا ہے؛ اور جو كيونكہ يہ اهللا � حدود سے °اوز كرنا ہے؛ اور جو 
        .. .. .. .. حدود سے °اوز كرتا ہے وہ ا�¡ جان �ر ظلم كر رہا ہےحدود سے °اوز كرتا ہے وہ ا�¡ جان �ر ظلم كر رہا ہےحدود سے °اوز كرتا ہے وہ ا�¡ جان �ر ظلم كر رہا ہےحدود سے °اوز كرتا ہے وہ ا�¡ جان �ر ظلم كر رہا ہے

اz طرح مسلمان كے �ے اس م[ كm بھى طرح سے معاونت كرنا اz طرح مسلمان كے �ے اس م[ كm بھى طرح سے معاونت كرنا اz طرح مسلمان كے �ے اس م[ كm بھى طرح سے معاونت كرنا اz طرح مسلمان كے �ے اس م[ كm بھى طرح سے معاونت كرنا 
حرام ہے �اہے وہ كھانا ہو يا �ينا، يا خريد و فروخت كے ذريعہ يا �ھر حرام ہے �اہے وہ كھانا ہو يا �ينا، يا خريد و فروخت كے ذريعہ يا �ھر حرام ہے �اہے وہ كھانا ہو يا �ينا، يا خريد و فروخت كے ذريعہ يا �ھر حرام ہے �اہے وہ كھانا ہو يا �ينا، يا خريد و فروخت كے ذريعہ يا �ھر 
اس تہوار كے اشياء اور كھانے تيار كرنا، يا اس كے �ے خط و كتاب اس تہوار كے اشياء اور كھانے تيار كرنا، يا اس كے �ے خط و كتاب اس تہوار كے اشياء اور كھانے تيار كرنا، يا اس كے �ے خط و كتاب اس تہوار كے اشياء اور كھانے تيار كرنا، يا اس كے �ے خط و كتاب 

        . . . . رنا، يا �ھر اعالن كرنارنا، يا �ھر اعالن كرنارنا، يا �ھر اعالن كرنارنا، يا �ھر اعالن كرناكككك

كيونكہ يہ سب كµھ wناہ اور ظلم و زياد` م[ تعاون اور اهللا اور اهللا كيونكہ يہ سب كµھ wناہ اور ظلم و زياد` م[ تعاون اور اهللا اور اهللا كيونكہ يہ سب كµھ wناہ اور ظلم و زياد` م[ تعاون اور اهللا اور اهللا كيونكہ يہ سب كµھ wناہ اور ظلم و زياد` م[ تعاون اور اهللا اور اهللا 
        . . . . كے رسول صW اهللا عليہ وسلم � معصيت و نافرما: ہےكے رسول صW اهللا عليہ وسلم � معصيت و نافرما: ہےكے رسول صW اهللا عليہ وسلم � معصيت و نافرما: ہےكے رسول صW اهللا عليہ وسلم � معصيت و نافرما: ہے

ويعاونوا ¸ ال� وا·قوى وال يعاونوا …:اهللا سبحانہ و تعا� � فرمان ہےاهللا سبحانہ و تعا� � فرمان ہےاهللا سبحانہ و تعا� � فرمان ہےاهللا سبحانہ و تعا� � فرمان ہے
ْ ُْ َُ َ َ َ ََ ََ ََ َ ْ ¼ ½ ْ َ َ

َ¸ اإلثم وا ِ
ْ
ِ

َ ِلعدوان وايقوا اهللا إن اهللا شديد العقابَ
َ ِ
ْ ُْ ِ َ ¼ ¼ ْ¼ ¼ِ ِ

ْ ُ َ َ             ]2:سورة ا ائدة[≈ُ
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 اور تم نيÃ و بھال كے �موں م[ ايك دو{ے � تعاون كرتے رہو،  اور تم نيÃ و بھال كے �موں م[ ايك دو{ے � تعاون كرتے رہو،  اور تم نيÃ و بھال كے �موں م[ ايك دو{ے � تعاون كرتے رہو،  اور تم نيÃ و بھال كے �موں م[ ايك دو{ے � تعاون كرتے رہو، """"
اور برا و wناہ اور ظلم و زياد` م[ ايك دو{ے � تعاون مت كرو، اور برا و wناہ اور ظلم و زياد` م[ ايك دو{ے � تعاون مت كرو، اور برا و wناہ اور ظلم و زياد` م[ ايك دو{ے � تعاون مت كرو، اور برا و wناہ اور ظلم و زياد` م[ ايك دو{ے � تعاون مت كرو، 

             انتہى انتہى انتہى انتہى""""يقينا اهللا تعا� سخت Äا دينے واال ہے يقينا اهللا تعا� سخت Äا دينے واال ہے يقينا اهللا تعا� سخت Äا دينے واال ہے يقينا اهللا تعا� سخت Äا دينے واال ہے 

        . . . . واهللا اعلم واهللا اعلم واهللا اعلم واهللا اعلم 

        
        االسالم سوال و جواباالسالم سوال و جواباالسالم سوال و جواباالسالم سوال و جواب

        
        

 


