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عيد محبت اور کافروں کی دﯾگر عيدوں سﮯ متعلق
اﮨل علم کﮯ فتوے
) (1علمی بحثوں اور فتاوی سﮯ متعلق سعودﯾہ عربيہ کی دائمـی کميﭩـی
کا عيد محبت سﮯ متعلق فتوی :
تارﯾخ ١٤٢٠١١٢٣ :ھ

فتوی نمبر ٢١٢٠٣ :

وحده والصالة و السالم علی من ال نبی بعده  ......وبعد:
الحمد
علمی بحثوں اور فتووں سﮯ متعلقہ دائمی کميﭩی اس خطاب پر مطلع ﮨوئی
جو عبد ﷲ آل ربيعہ کی طرف مفتی اعظم کو بھيجا گيا تھـا  ،جسـﮯ مقتـدر
علماء کی سکرﯾﮍﯾﭧ نﮯ بتارﯾخ  ١٤٢٠١١٣:ھ برقم  ، ٥٣٢٤ :دائمـی کميﭩـی
کی طرف تحوﯾل کردﯾا تھا ۔
سائل کا سوال ﯾہ تھا کہ ميالدی سال کﮯ اعتبار سـﮯ ﮨـر سـال فـروری مـاه
کی  ١٤تارﯾخ کو کچھ لوگ عيد محبت مناتﮯ ﮨيﮟ  ،جس ميﮟ سرخ گالب کـﮯ
پھولوں کﮯ ﮨدﯾہ کا تبادلہ کرتﮯ ﮨيﮟ سرخ ﮨـی رنـگ کـا لبـاس پﮩنـتﮯ ﮨـيﮟ اور
اﯾــک دوســرے کــو اس عيــد کــی آمــد پــر مبارکبــاد پــيش کــرتﮯ ﮨــيﮟ  ،اســی
مناسبت سﮯ کچـھ دوکانـدار سـرخ رنـگ کـی مﭩھائيـاں تيـار کـرتﮯ اوراس پـر
انسانی دل کا نقشہ بناتﮯ ﮨيﮟ  ،نيز بعض تجارتی مراکز خصوصی طور پر اس
مناسبت کيلئﮯ تيار کی جانﮯ والی چيزوں کی تشﮩير کرتﮯ ﮨيﮟ ،
اب سوال ﯾہ ﮨيکہ درج ذﯾل امور سﮯ متعلق آپ حضرات کی رائﮯ کيا ﮨﮯ ؟
اوال  :اس دن کا)بطورعيد( اﮨتمام کرنا ۔
ثانيا  :اس دن کی مناسبت سﮯ دکانوں سﮯ سامان خرﯾدنا ۔
ثالثا  :وه دکاندار جو خود اس دن کا کوئی اﮨتمام تو نﮩـيﮟ کـرتﮯ البتـہ اس دن
کا اﮨتمام کرنﮯ والوں کﮯ ﮨاتھ بعض ان اشياء کو فروخت کرتﮯ ﮨيﮟ جـو اسـی
مناسبت سﮯ بطور ﮨدﯾہ لی دی جاتی ﮨيﮟ ۔
جزاکم ﷲ خيرا
جواب :
سوال پر غور کرنﮯ کﮯ بعد کميﭩی کا جـواب تھاکـہ کتـاب وسـنت کـﮯ صـرﯾح
دالئل اس بات پر داللت کرتﮯ ھيﮟ اور اس پر امت کﮯ گزرے ﮨوئﮯ اﮨل علم کا
اجماع رﮨا ﮨﮯ کہ اسالم ميﮟ صرف دو عيـدﯾﮟ ﮨـيﮟ ﯾعنـی عيـد الفطـر اور عيـد
االٔضحی  ،انکﮯ عالوه دﯾگر عيدﯾﮟ خواه انکا تعلق افـراد سـﮯ ﮨـو ﯾـا جماعـت
سﮯ کسی حادثہ سﮯ ﮨو ﯾا کسی اور مناسبت سﮯ ،سب بـدعتی اور غيـر
شرعی عيدﯾﮟ ﮨيﮟ  ،مسلمانوں کيلئﮯ ان عيدوں کامنانا ﯾا بـاقی رکھنـا جـائز
نﮩيﮟ ﮨﮯ  ،نہ ﮨی انکی آمد پر خوش ﮨونا جائز ﮨﮯ اور نہ ﮨـی ان سـﮯ متعلقـہ
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کسی چيز پر تعاون جائز ﮨﮯ کيونکہ اﯾسا کرنا گوﯾا ﷲ تعـالی کـی حـدوں کـو
پار کرنا ﮨﮯ :
ﷲ َف َق ْد َظ َل َم َن ْف َسہ { ] الطالق [ ١ :
} َو َمن َي َت َع َّد ُح ُدودَ َّ ِ
"اور جس نﮯ ﷲ تعالی کی حدود کو پارکيا اس نﮯ اپنﮯ اوپر ظلم کيا" ۔
اور اگر ان عيدوں پر ﯾہ اضافہ ﮨوکہ ﯾہ کافروں کی عيدﯾﮟ ﮨيﮟ تو ﯾہ گناه پر گناه
ﮨﮯ کيونکہ اس ميﮟ کافروں کﮯ سـاتھ مشـابﮩت اور انکـﮯ سـاتھ اﯾـک قسـم
کی مواالت پائی جاتی ﮨﮯ جبکہ ﷲ سـبحانہ و تعـالی نـﮯ اپنـی کتـاب عزﯾـز
ميﮟ مسلمانوں کو کافروں کی مشابﮩت و مواالت سﮯ منـع فرماﯾـا ﮨـﮯ  ،نيـز
نبی کرﯾم صلى ﷲ عليہ وسلم سﮯ ثابت ﮨيکہ آپ نـﮯ فرماﯾـا) :م ن تش بہ بق وم
فھو منھم (
"جس نﮯ کسی قوم کی مشابﮩت اختيار کی تو اسکا شمار اسی قوم ميﮟ
ﮨوگا" ۔
" عيــد محبــت" بھــی مــذکوره قســم ســﮯ ﮨــی ﮨــﮯ کيونکــہ وه بــت پرســت
عيسائيونکی عيدونميﮟ سﮯ ﮨﮯ  ،اسلئﮯ کسی اﯾسﮯ مسلمان کيلئﮯ جـو
ﷲ تعالی اور آخرت کﮯ دن پر اﯾمان رکھتاﮨﮯ ﯾہ جائز نﮩيﮟ ﮨﮯ کہ اس عيد کو
منائﮯ ﯾا اس پر خاموشـی اختيـار کـرے ﯾـا اس کـی مناسـبت سـﮯ مبارکبـاد
پيش کرے  ،بلکہ اس پـر تـو ﯾـہ واجـب ﮨيکـہ ﷲ اور اسـکﮯ رسـول صـلی ﷲ
عليہ وسـلم کـی پيـروی مـيﮟ  ،ﷲ تعـالی کـﮯ غضـب اور اسـکی سـزا کـﮯ
اسباب سﮯ دور رﮨتﮯ ﮨوئﮯ اسﮯ چھوڑدے اور اس سﮯ اجتناب کرے ۔
اسی طرح مسلمان پر ﯾہ بھی حرام ﮨﮯ کہ اس عيد اور اسی طرح کی دﯾگر
حرام عيدوں کﮯ موقعہ پر کسی قسـم کـا تعـاون کـرے  ،خـواه کھـانﮯ پيـنﮯ
ميﮟ ﮨو  ،ﯾا خرﯾد وفروخت اور صنعت ﮨو  ،ﮨدﯾہ کا تبادلہ ﮨو ﯾـا کتابـت اور اعـالن
وغيره کﮯ ذرﯾعہ ﮨـو  ،کيونکـہ ﯾـہ تمـام کـام گنـاه  ،زﯾـادتی اور ﷲ اور اسـکﮯ
رسول کی نافرمانی پر تعاون کرنﮯ ميﮟ داخل ﮨيﮟ  ،اور ﷲ تعالی فرماتـا ﮨـﮯ
:
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ﷲ ش ِد ْي ُد ال ِعقاب{
ﷲ ِنَّ َ
ان َواتقوا َ
} َوت َع َاونوا َعلی البرِّ َوالتق َوی َوال ت َع َاونوا َعلی الِث ِم َوالعُد َو ِ
] المائدة [ ٢ :
"نيکی اور پرﮨيز گاری ميﮟ اﯾک دوسرے کی امداد کرتﮯ رﮨو اور گنـاه  ،ظلـم و
زﯾادتی ميﮟ مدد نہ کرو  ،ﷲ تعالی سﮯ ڈرتﮯ رﮨو اور ﯾہ جان لو کہ ﷲ تعالی
سخت عذاب واال ﮨﮯ" ۔
مسلمان پر واجب ﮨﮯ کہ ﮨـر حـال مـيﮟ كتـاب وسـنت کـو الزم پکـﮍے خاصـکر
فتنوں اور فساد کﮯ عام ﮨوجانﮯ کﮯ وقت  ،نيز اسﮯ چاﮨئﮯ کہ جن لوگوں پـر
ﷲ تعالی کا غضب نازل ﮨوچکا ﯾا جو لوگ فاسق اور راه حق سﮯ بھﭩک چکﮯ
ﮨيﮟ انکی گمراﮨيوں ميﮟ پﮍنﮯ سﮯ بچﮯ ،کيونکہ ﯾہ اﯾسﮯ لـوگ ﮨـيﮟ جـو ﷲ
تعالی کی کوئی تعظيم کرتﮯ ﮨيﮟ اور نہ اسالم پر کوئی توجہ دﯾتﮯ ﮨيﮟ  ،نيز
مسلمان کو چاﮨئﮯ کہ وه طلب ﮨداﯾت اور اس پر ثابت قدمی کيلئﮯ ﷲ تعالی
سﮯ دعا کرتا رﮨﮯ ،کيونکہ ﷲ تعالی کﮯ عالوه ﮨداﯾت دﯾنﮯ واال اور ثابت قدم
رکھنﮯ واال کوئی نﮩيﮟ ﮨﮯ،
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وبا

التوفيق و صلی ﷲ علی نبينا محمد و آلہ وصحبہ و سلم
دائمی کميﭩی برائﮯ علمی بحث و فتوی
صدر :
الشيخ عبدالعزﯾز بن عبد ﷲ آل شيخ
ممبران :
الشيخ عبد ﷲ عبد الرحمان الغدﯾان
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
الشيخ بکر بن عبد ﷲ ابو زﯾد
***********

) (2عيسائيونکی عيدوں ميﮟ شرﯾک ﮨونﮯ کﮯ عدم جواز سﮯ متعلق علمـی
بحثوں اور فتوی کی دائمی کميﭩی کا اﯾک اور فتوی  ٨٨٤٨ :۔
سوال  :عيسائيوں کی مشﮩور عيد کرسماس جو ماه دسمبر کﮯ آخـر مـيﮟ
آتی ﮨﮯ اس ميﮟ شرﯾک ﮨونا جائز ﮨﮯ ﯾا نﮩيﮟ ؟ ﮨمارے ﯾﮩاں بعـض وه حضـرات
جنکا شمار تو اﮨل علم ميﮟ ﮨوتا ﮨﮯ ليکن وه اس عيد کﮯ موقعہ پر عيسائيوں
کی مجلس ميﮟ بيﭩھتﮯ اور اسکﮯ جواز کا فتوی دﯾتﮯ ﮨـيﮟ  ،کيـا ان کـی ﯾـہ
بات صحيح ﮨﮯ ؟ اور کيا اسکﮯ جواز پر انکﮯ پاس کوئی شرعی دليل ﮨﮯ  ،ﯾا
نﮩيﮟ ؟
وحده والصالة و السالم علی رسولہ وآلہ وصحبہ وبعد:
جواب  :الحمد
عيسائيوں کی عيدوں ميﮟ انکﮯ ساتھ شرکت جـائز نﮩـيﮟ ﮨـﮯ  ،اگرچـہ علـم
سﮯ نسبت رکھنﮯ والﮯ بعض لوگ اس ميﮟ شرﯾک ﮨورﮨﮯ ﮨوں  ،کيونکـہ اس
سﮯ انکی تعداد ميﮟ اضافہ اور گناه کـﮯ کـام مـيﮟ انکـﮯ سـاتھ تعـاون ﮨـﮯ ،
جبکہ ارشاد باری تعالی ﮨﮯ :
ْ
} َو َت َع َاو ُنو ْا َع َلی ْالبرِّ َوال َّت ْق َوی َوالَ َت َع َاو ُنو ْا َع َلی الِث ِم َو ْالع ُْد َوان{ ]المائدة [ ٢ :
نيکی اور خير کـﮯ کـاموں مـيﮟ اﯾـک دوسـرے کـا تعـاون کـرتﮯ رﮨـو اور گنـاه و
زﯾادتی کﮯ کاموں ميﮟ تعاون نہ کرو ۔
و با التوفيق و صلی ﷲ علی نبينا محمد و آلہ و صحبہ و سلم ۔
علمی بحثوں اور فتوی کی دائمی کميﭩی
صدر :
الشيخ عبدالعزﯾز بن عبد ﷲ بن باز
ممبران :
 -1الشيخ عبد ﷲ بن قعود
-2الشيخ عبد ﷲ بن غدﯾان
- 3الشيخ عبد الرزاق عفيفی
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) (3کافروں کی عيدوں سﮯ متعلق سماحةُ الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رحمہ ﷲ کا فتوی :
عيد کرسمس کﮯ موقعہ پر کافروں کو مبارک باد پيش کرنﮯ کﮯ حکـم سـﮯ
متعلق فضيلة الشيخ ) محمد بن صالح العثيمين ( سﮯ سوال کيـا گيـا اور ﯾـہ
پوچھا گيا کہ اگر اس موقعہ پر وه ﮨميﮟ مبارکباد دﯾﮟ تو اسکا جـواب ﮨـم کـس
طرح دﯾﮟ ؟ اور کيا اس مناسبت سﮯ جو اجتماعات منعقد ﮨوتﮯ ﮨيﮟ اس ميﮟ
شرﯾک ﮨونا جائز ﮨﮯ ؟ نيز کيا مذکوره کاموں ميﮟ سـﮯ کسـی کـام کـﮯ بغيـر
قصد  ،ارتکاب سﮯ انسان گنﮩگار ﮨوگا ؟ خواه اﯾسا کافروں کـی دلجـوئی کـﮯ
طور پر ﯾا شرم اور دباؤ وغيره جيسﮯ اسباب کی بنيـاد پـر کررﮨـا ﮨـو  ،نيـز کيـا
اس معاملﮯ ميﮟ کافروں کی مشابﮩت جائز ﮨﮯ ؟
فضيلة الشيخ رحمہ ﷲ کا جواب تھا :
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
عيد کرسمس اور کافروں کی دﯾگر دﯾنی عيدوں کﮯ موقعـہ پـر انﮩـيﮟ مبـارک
باد دﯾنا باتفاق علماء حرام ﮨﮯ  ،جيسا کہ امام ابن القيم رحمہ ﷲ نـﮯ اپنـی
کتاب احکام اﮨل الذمہ ميﮟ اسکی وضاحت کی ﮨﮯ  ،چنانچـہ وه لکھـتﮯ ﮨـيﮟ
کہ '' البتہ جﮩاں تک شـعائر کفـر کـﮯ سـاتھ خـاص کـاموں پـر مبارکبـاد پـيش
کرنﮯ کا تعلق ﮨﮯ تو ﯾہ باتفـاق علمـاء حـرام ﮨـﮯ جيسـﮯ ان کـی عيـدوں اور
روزے وغيره کﮯ موقعہ پر مبارکباد پيش کرتﮯ ﮨوئﮯ کﮩا جائﮯ '' ﯾہ عيد آپ کو
مبارک ﮨو '' ''ﯾہ عيد آپ کيلئﮯ خوش آئنـد ﮨـو '' اس طـرح کﮩـنﮯ واال اگـر کفـر
سﮯ بچ بھی جائﮯ ليکن حرام کام ميﮟ تو ضرور واقع ﮨو جاتا ﮨﮯ  ،اﯾسـا کرنـا
انکﮯ کراس نشان کو سجده کرنﮯ کﮯ مانند ﮨﮯ بلکہ ﷲ تعـالی کـﮯ نزدﯾـک
اﯾسا کرنا کسی کو شراب پينﮯ  ،جان مارنﮯ اور زنا کـرنﮯ پـر مبارکبـاد پـيش
کرنﮯ سﮯ بھی برا ﮨﮯ  ،ليکن )بدقسمتی سﮯ( بﮩت لوگ جنکﮯ ﯾﮩـاں دﯾـن
کی کوئی اﮨميت نﮩيﮟ ﮨوتی وه اﯾسﮯ کاموں ميﮟ مبتال ﮨوجاتﮯ ﮨيﮟ اور انﮩيﮟ
اپنﮯ اس عمل کی قباحت کا علم نﮩيﮟ رﮨتا  ،چنانچہ جس نﮯ کسـی بنـدے
کو گناه  ،بدعت ﯾا کفر کﮯ کام پر مبارکباد پـيش کيـا تـو اپـنﮯ آپ کـو ﷲ کـﮯ
غضب اور ناراضگی کا مستحق ﭨھﮩراﯾا '' انتﮩی
کافروں کو انکی دﯾنی عيدوں کﮯ موقعہ پر مبارکباد پيش کرنا بقول امـام ابـن
القيم رحمہ ﷲ اس قدر حرام اسلئﮯ ﮨﮯ کہ کفار اپنﮯ کفر کﮯ جس شـعيره
پر ﮨيﮟ اس ميﮟ اس پر اقرار اور اس کام پر انکﮯ لئﮯ موافقت ﮨـﮯ  ،اگرچـہ وه
اس کفر کو اپنﮯ لـئﮯ پسـند نـہ کررﮨـا ﮨـو ،جبکـہ مسـلمان پـر حـرام ﮨيکـہ وه
شعائر کفر سﮯ راضی رﮨﮯ ﯾا اس پر مبارکباد پيش کرے ،کيونکہ ﷲ تبـارک و
تعالی اس کام سﮯ راضی نﮩيﮟ ﮨو تا جيسا کہ اسکا فرمان ﮨﮯ }:إِ ْن تَ ْکفُرُوا فإِ ﱠن
ﱠ
ضی لِ ِعبَا ِد ِه ْال ُک ْف َر{ ] الزمر[7:
ﷲَ َغنِ ّی عَن ُک ْم َو َال يَرْ َ
"اگر تم کفر کرو تو ﯾاد رکھو کہ ﷲ تعالی تم سب سﮯ بﮯ نيـاز ﮨـﮯ اور اپـنﮯ
بندوں کيلئﮯ کفر کو پسند نﮩيﮟ کرتا" ۔
اﯾک اور جگہ ارشاد ﮨﮯ :
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ت َع َلیْ ◌ْ ُک ْم نِعْ َمتِیْ َو َرضِ ي ُ
ت َلکُ ْم ِد ْي َنکُ ْم َوأَ ْت َم ْم ُ
} ْال َي ْو َم أَ ْک َم ْل ُ
ْت َلکُ ُم الِسْ الَ َم ِديْنا ً { ] المائده [ ٣ :
"آج ميﮟ نﮯ تمﮩارے لئﮯ دﯾن کو کامل کردﯾا اور تم پر اپنـا انعـام بھرپـور کردﯾـا
اور تمﮩارے لئﮯ اسالم کﮯ دﯾن ﮨونﮯ پر رضا مند ﮨوگيا "۔
)خالصہ ﯾہ کہ( کافروں کو انکی عيد کﮯ موقعہ پر مبارکبادی پيش کرنـا حـرام
ﮨﮯ خواه انکﮯ ساتھ اﯾک جگہ کام کرتﮯ ﮨوں ﯾا نﮩيﮟ ۔
اور اگر کافر اپنی عيدوں کﮯ موقعہ پـر ﮨمـيﮟ مبارکبـاددﯾﮟ تـو اس پـر ﮨـم انکـا
جواب نہ دﯾﮟ گﮯ کيونکہ ﯾہ ﮨماری عيد نﮩيﮟ ﮨﮯ اور اس لئﮯ بھـی کـہ انکـی
عيدﯾﮟ اﯾسی ﮨيﮟ جنﮩيﮟ ﷲ تعالی پسند نﮩيﮟ فرماتا  ،کيونکہ ﯾـا تـو وه عيـد
انکﮯ دﯾن ميﮟ نئی اﯾجاد شده ﮨـوگی  ،ﯾـا انکـﮯ دﯾـن مـيﮟ تـو مشـروع رﮨـی
ﮨوگی  ،ليکن اس دﯾن اسالم کﮯ ذرﯾعہ اسﮯ منسوخ کردﯾا گيا ﮨﮯ جس دﯾن
کو نبی کرﯾم صلى ﷲ عليه وسـلم تمـام مخلـوق کيلـئﮯ ليکـر آئـﮯ ﮨـيﮟ اس
سلسلﮯ ميﮟ ارشاد باری تعالی ﮨﮯ :
ْ
َ
} َو َمن َي ْب َت ِغ َغیْ ◌ْ َر الِسْ الَ ِم ِديْنا ً َف َلن ُي ْق َب َل ِم ْن ُه َو ُھ َو فِیْ اآلخ َِر ِة م َِن الخاسِ ِريْن{ ]آل عمران [ ٥٨ :
"جو شخص اسالم کﮯ سوا اور دﯾن تالش کرے اسکا دﯾن قبول نہ کيا جائيگـا
اور وه آخرت ميﮟ نقصان پانﮯ والوں ميﮟ ﮨوگا" ۔
نيز اس مناسب سﮯ انکی دعوت قبول کرنا بھی مسـلمان کيلـئﮯ حـرام ﮨـﮯ
بلکہ ﯾہ تو انﮩيﮟ مبارک باد دﯾنﮯ سﮯ بھی زﯾاده قبيح ﮨﮯ ،کيونکہ اس صورت
ميﮟ انکﮯ ساتھ انکی عيد ميﮟ شرکت پائی جاتی ﮨﮯ ۔
اسی طرح مسلمان کيلئﮯ ﯾہ بھی حرام ﮨيکہ اس مناسبت سـﮯ مـيلﮯ لگـا
کر کافروں کی مشابﮩت اختيار کرﯾﮟ ﯾا آپـس مـيﮟ ﮨدﯾـہ کـا لـين دﯾـن کـرﯾﮟ ،
شــيرﯾنی تقســيم کــرﯾﮟ ،کھــانﮯ بھــری طشــترﯾوں وغيــره کــا تبادلــہ کــرﯾﮟ ﯾــا
کاروباربند کرﯾﮟ وغيره  ،کيونکہ نبی صلی ﷲ عليـہ وسـلم کـا فرمـان ﮨـﮯ ) :
من تشبہ بقوم فھو منھم(.
""جس نﮯ کسی قوم کی مشابﮩت اختيار کی وه انﮩيﮟ ميﮟ سﮯ ﮨﮯ" ۔
شــيخ االســالم ابــن تيميــہ رحمــہ ﷲ اپنــی کتــاب اقتضــاء الصــراط المســتقيم
لمخالفة أصحاب الجحيم ميﮟ لکھتﮯ ﮨيﮟ کہ :
"کافروں کی بعض عيدوں ميﮟ انکی مشابﮩت اختيار کرنﮯ سﮯ جس باطل )
عقيده و دﯾن( پروه ﮨيﮟ اپنﮯ دل ميﮟ قوت و انشراح محسوس کرﯾﮟ گﮯ اورﯾہ
بھی خطره ﮨﮯ کہ موقع پر کمـزور مسـلمانوں کـو رسـوا اور ذليـل کـرنﮯ کـی
کوشش کرﯾﮟ گﮯ" ،ا.ھ.
اس لئﮯ جس شـخص نـﮯ بھـی اﯾسـا کيـا وه گنﮩگـار ﮨـﮯ خـواه اﯾسـا انکـی
دلجوئی کﮯ طور پـر  ،انکـی محبـت مـيﮟ ﯾـا شـرم و حيـا جيسـﮯ کسـی اور
سبب سﮯ کررﮨا ﮨو  ،کيونکہ ﯾہ ﷲ تعالی کﮯ دﯾـن کـﮯ بـارے مـيﮟ نـرم روی
اختيار کرنا ﮨﮯ  ،کافروں کﮯ دل کو تقوﯾت دﯾنﮯ کا ذرﯾعہ اور انکا اپنﮯ دﯾـن پـر
فخر محسوس کرنﮯ کا سبب ﮨﮯ ۔
ﷲ تعالی سﮯ دعا ﮨيکہ مسلمانوں کو دﯾن کﮯ ذرﯾعہ عزت بخشﮯ ،اسی پر
ثابت قدمی عطا فرمائﮯ  ،اور دشمنوں کﮯ خالف انکی مدد کرے  ،بيشک وه
بﮍا ﮨی طاقتور اور غالب ﮨﮯ  ) .محمدبن صالح العثيمين ١٤١٠ھ(
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