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  بسم هللا الرحمن الر حيم
  عيد محبت اور کافروں کی دیگر عيدوں سے متعلق

   اہل علم کے فتوے  
  

بحثوں اور فتاوی سے متعلق سعودیہ عربيہ کی دائمـی کميٹـی علمی )  1(
  :کا عيد محبت سے متعلق فتوی 

  
  ھ١٤٢٠١١٢٣: تاریخ       ٢١٢٠٣: فتوی نمبر 

  
   :وبعد......  الحمد  وحده والصالة و السالم علی من ال نبی بعده 

علمی بحثوں اور فتووں سے متعلقہ دائمی کميٹی اس خطاب پر مطلع ہوئی 
عبد هللا آل ربيعہ کی طرف مفتی اعظم کو بھيجا گيا تھـا ، جسـے مقتـدر  جو

، دائمـی کميٹـی  ٥٣٢٤: ھ  برقم  ١٤٢٠١١٣:علماء کی سکریڑیٹ نے بتاریخ 
  کی طرف تحویل کردیا تھا ۔

سائل کا سوال یہ تھا کہ ميالدی سال کے اعتبار سـے ہـر سـال فـروری مـاه 
ہيں ، جس ميں سرخ گالب کـے  تاریخ کو کچھ لوگ عيد محبت مناتے ١٤کی 

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 

ی مراکز خصوصی طور پر اس انسانی دل کا نقشہ بناتے ہيں ، نيز بعض تجارت
  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 ؟
   

  اہتمام کرنا ۔  )بطورعيد(اس دن کا: اوال 
  اس دن کی مناسبت سے دکانوں سے سامان خریدنا ۔ : ثانيا 
دار جو خود اس دن کا کوئی اہتمام تو نہـيں کـرتے البتـہ اس دن وه دکان: ثالثا 

کا اہتمام کرنے والوں کے ہاتھ بعض ان اشياء کو فروخت کرتے ہيں جـو اسـی 
  مناسبت سے بطور ہدیہ لی دی جاتی ہيں ۔ 

  جزاکم هللا خيرا                                           
  

  : جواب 
يٹی کا جـواب تھاکـہ کتـاب وسـنت کـے صـریح سوال پر غور کرنے کے بعد کم
اور اس پر امت کے گزرے ہوئے اہل علم کا  ںھي دالئل اس بات پر داللت کرتے

اجماع رہا ہے کہ اسالم ميں صرف دو عيـدیں ہـيں یعنـی عيـد الفطـر اور عيـد 
األضحی ، انکے عالوه دیگر عيدیں خواه انکا تعلق افـراد سـے ہـو یـا جماعـت 

و یا کسی اور مناسبت سے ،سب بـدعتی اور غيـر سے کسی حادثہ سے ہ
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 هللا تعـالی کـی حـدوں کـو 
  :ے پار کرنا ہ

ِ َفَقْد َظَلَم َنْفَسہ  {                    ] ١: الطالق  [ }َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد هللاَّ
  ۔  "اور جس نے هللا 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 
افروں کے سـاتھ مشـابہت اور انکـے سـاتھ ایـک قسـم ہے کيونکہ اس ميں ک

کی مواالت پائی جاتی ہے جبکہ هللا سـبحانہ و تعـالی نـے اپنـی کتـاب عزیـز 
ميں مسلمانوں کو کافروں کی مشابہت و مواالت سے منـع فرمایـا ہـے ، نيـز 

ب(:  سے ثابت ہيکہ آپ نـے فرمایـاصلى هللا عليہ وسلم  نبی کریم وم  ہمن تش بق
   )فھو منھم 

جس نے کسی قوم کی مشابہت اختيار کی تو اسکا شمار اسی قوم ميں "
  ۔  "ہوگا

بھــی مــذکوره قســم ســے ہــی ہــے کيونکــہ وه بــت پرســت  "عيــد محبــت "
عيسائيونکی عيدونميں سے ہے ، اسلئے کسی ایسے مسلمان کيلئے جـو 
هللا تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتاہے یہ جائز نہيں ہے کہ اس عيد کو 

ائے یا اس پر خاموشـی اختيـار کـرے یـا اس کـی مناسـبت سـے مبارکبـاد من
صـلی هللا  پيش کرے ، بلکہ اس پـر تـو یـہ واجـب ہيکـہ هللا اور اسـکے رسـول

، هللا تعـالی کـے غضـب اور اسـکی سـزا کـے  مـيں کـی پيـروی عليہ وسـلم
  اسباب سے دور رہتے ہوئے اسے چھوڑدے اور اس سے اجتناب کرے ۔ 

پر یہ بھی حرام ہے کہ اس عيد اور اسی طرح کی دیگر اسی طرح مسلمان 
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 هللا اور اسـکے 

رسول کی نافرمانی پر تعاون کرنے ميں داخل ہيں ، اور هللا تعالی فرماتـا ہـے  
 :  
قُوْا ّهللاَ ِنَّ ّهللاَ َشدِ {    }ْيُد اْلِعَقابَوَتَعاَوُنوْا َعَلی اْلبرِّ َوالتَّْقَوی َوالَ َتَعاَوُنوْا َعَلی الِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّ
    ] ٢: المائدة   [
ی ميں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گنـاه ، ظلـم و نيکی اور پرہيز گار"

زیادتی ميں مدد نہ کرو ، هللا تعالی سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ هللا تعالی 
  ۔  "سخت عذاب واال ہے

سـنت کـو الزم پکـڑے خاصـکر و ں كتـابمسلمان پر واجب ہے کہ ہـر حـال مـي
ہئے کہ جن لوگوں پـر فتنوں اور فساد کے عام ہوجانے کے وقت ، نيز اسے چا

هللا 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 هللا 

نيز تعالی کی کوئی تعظيم کرتے ہيں اور نہ اسالم پر کوئی توجہ دیتے ہيں ، 
ر اس پر ثابت قدمی کيلئے هللا تعالی مسلمان کو چاہئے کہ وه طلب ہدایت او

سے دعا کرتا رہے ،کيونکہ هللا تعالی کے عالوه ہدایت دینے واال اور ثابت قدم 
  ،رکھنے واال کوئی نہيں ہے
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  وصحبہ و سلم وبا التوفيق و صلی هللا علی نبينا محمد و آلہ  
  

  دائمی کميٹی برائے علمی بحث و فتوی
  
  :صدر 

  عبد هللا آل شيخ الشيخ عبدالعزیز بن  
  :ممبران  

  عبد هللا عبد الرحمان الغدیان الشيخ
  الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
  الشيخ  بکر بن عبد هللا ابو زید

  
***********  

  
عيسائيونکی عيدوں ميں شریک ہونے کے عدم جواز سے متعلق علمـی ) 2(

  ۔  ٨٨٤٨: بحثوں اور فتوی کی دائمی کميٹی کا ایک اور فتوی 
  

عيسائيوں کی مشہور عيد کرسماس جو ماه  دسمبر کے آخـر مـيں : ل سوا
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 
ہ کی مجلس ميں بيٹھتے اور اسکے جواز کا فتوی دیتے ہـيں ، کيـا ان کـی یـ

بات صحيح ہے ؟ اور کيا اسکے جواز پر انکے پاس کوئی شرعی دليل ہے ، یا 
  نہيں ؟ 
   :الحمد  وحده والصالة و السالم علی رسولہ وآلہ وصحبہ وبعد:  جواب 

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 
قْ {     ] ٢: المائدة [ }َوی َوالَ َتَعاَوُنوْا َعَلی الِْثِم َواْلُعْدَوانَوَتَعاَوُنوْا َعَلی اْلبرِّ َوالتَّ

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 هللا علی نبينا محمد و آلہ و صحبہ و سلم ۔ 
  دائمی کميٹی علمی بحثوں اور فتوی کی

  :صدر 
  عبدالعزیز بن عبد هللا بن باز الشيخ 

  :ممبران 
   عبد هللا بن قعود  الشيخ - 1
  عبد هللا بن غدیان الشيخ- 2
      عبد الرزاق عفيفی الشيخ -  3   



 5

کافروں کی عيدوں سے متعلق سماحةُ الشيخ محمد بن صالح العثيمين )  3(
  : رحمہ هللا کا فتوی 

پر کافروں کو مبارک باد پيش کرنے کے حکـم سـے  عيد کرسمس کے موقعہ
سے سوال کيـا گيـا اور یـہ ) محمد بن صالح العثيمين ( متعلق فضيلة الشيخ 

اگر اس موقعہ پر وه ہميں مبارکباد دیں تو اسکا جـواب ہـم کـس پوچھا گيا کہ 
طرح دیں ؟ اور کيا اس مناسبت سے جو اجتماعات منعقد ہوتے ہيں اس ميں 

ئز ہے ؟ نيز کيا مذکوره کاموں ميں سـے کسـی کـام کـے بغيـر شریک ہونا جا
قصد ، ارتکاب سے انسان گنہگار ہوگا ؟ خواه ایسا کافروں کـی دلجـوئی کـے 

وغيره جيسے اسباب کی بنيـاد پـر کررہـا ہـو ، نيـز کيـا  ؤطور پر یا شرم اور دبا
  اس معاملے ميں کافروں کی مشابہت جائز ہے ؟ 

  : جواب تھا فضيلة الشيخ رحمہ هللا کا 
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم
مبـارک  عيد کرسمس اور کافروں کی دیگر دینی عيدوں کے موقعـہ پـر انہـيں

باد دینا باتفاق علماء حرام ہے ، جيسا کہ امام ابن القيم رحمہ هللا نـے اپنـی 
کتاب احکام اہل الذمہ ميں اسکی وضاحت کی ہے ، چنانچـہ وه لکھـتے ہـيں 

ک شـعائر کفـر کـے سـاتھ خـاص کـاموں پـر مبارکبـاد پـيش البتہ جہاں ت'' کہ  
کرنے کا تعلق ہے تو یہ باتفـاق علمـاء حـرام ہـے جيسـے ان کـی عيـدوں اور 

یہ عيد آپ کو '' روزے وغيره کے موقعہ پر مبارکباد پيش کرتے ہوئے کہا جائے 
اس طـرح کہـنے واال اگـر کفـر ''  یہ عيد آپ کيلئے خوش آئنـد ہـو '' ''مبارک ہو 
چ بھی جائے ليکن حرام کام ميں تو ضرور واقع ہو جاتا ہے ، ایسـا کرنـا سے ب

انکے کراس نشان کو سجده کرنے کے مانند ہے بلکہ هللا تعـالی کـے نزدیـک 
ایسا کرنا کسی کو شراب پينے ، جان مارنے اور زنا کـرنے پـر مبارکبـاد پـيش 

یـن بہت لوگ جنکے یہـاں د )بدقسمتی سے(کرنے سے بھی برا ہے ، ليکن 
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 هللا کـے 

  انتہی ''  غضب اور ناراضگی کا مستحق ٹھہرایا  
کو انکی دینی عيدوں کے موقعہ پر مبارکباد پيش کرنا بقول امـام ابـن  کافروں

القيم رحمہ هللا 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 

ہيکـہ وه  اس کفر کو اپنے لـئے پسـند نـہ کررہـا ہـو، جبکـہ مسـلمان پـر حـرام
شعائر کفر سے راضی رہے یا اس پر مبارکباد پيش کرے، کيونکہ هللا تبـارک و 

فإِنَّ تَْکفُُروا  نْ إِ {:تعالی اس کام سے راضی نہيں ہو تا جيسا کہ اسکا فرمان ہے 
َ َغنِّی َعنُکْم َواَل يَْرَضی لِِعبَاِدِه اْلُکْفرَ      ] 7:الزمر[   }هللاَّ

کھو کہ هللا تعالی تم سب سے بے نيـاز ہـے اور اپـنے اگر تم کفر کرو تو یاد ر"
  ۔  "بندوں کيلئے کفر کو پسند نہيں کرتا

  : ایک اور جگہ ارشاد ہے 
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}  ً     ] ٣: المائده  [ } اْلَيْوَم أَْکَمْلُت َلکُْم ِدْيَنکُْم َوأَْتَمْمُت َعَلْیْ◌ُکْم ِنْعَمِتْی َوَرِضْيُت َلکُُم الِْسالََم ِدْينا
تمہارے لئے دین کو کامل کردیا اور تم پر اپنـا انعـام بھرپـور کردیـا آج ميں نے "

  ۔ "اور تمہارے لئے اسالم کے دین ہونے پر رضا مند ہوگيا 
کافروں کو انکی عيد کے موقعہ پر مبارکبادی پيش کرنـا حـرام  )خالصہ یہ کہ(

  ہے خواه انکے ساتھ ایک جگہ کام کرتے ہوں یا نہيں ۔ 
دوں کے موقعہ پـر ہمـيں مبارکبـاددیں تـو اس پـر ہـم انکـا اور اگر کافر اپنی عي

جواب نہ دیں گے کيونکہ یہ ہماری عيد نہيں ہے اور اس لئے بھـی کـہ انکـی 
عيدیں ایسی ہيں جنہيں هللا تعالی پسند نہيں فرماتا ، کيونکہ یـا تـو وه عيـد 

دیـن مـيں تـو مشـروع رہـی  انکے دین ميں نئی ایجاد شده ہـوگی ، یـا انکـے
ليکن اس دین اسالم کے ذریعہ اسے منسوخ کردیا گيا ہے جس دین  ہوگی ،

تمـام مخلـوق کيلـئے ليکـر آئـے ہـيں اس  صلى هللا عليه وسـلم کو نبی کریم
  :سلسلے ميں ارشاد باری تعالی ہے 

    ] ٥٨: آل عمران [ }ْينَو ِفْی اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسرِ ھُ وَ  هُ َوَمن َيْبَتِغ َغْیْ◌َر الِْسالَِم ِدْيناً َفَلن ُيْقَبَل ِمنْ  {

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 
کہ اس صورت بلکہ یہ تو انہيں مبارک باد دینے سے بھی زیاده قبيح ہے، کيون

  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 

 (: کـا فرمـان ہـے  ی هللا عليـہ وسـلمصل د کریں وغيره ، کيونکہ نبیکاروباربن
  ).من تشبہ بقوم فھو منھم

  ۔  "جس نے کسی قوم کی مشابہت اختيار کی وه انہيں ميں سے ہے""
شــيخ االســالم ابــن تيميــہ رحمــہ هللا اپنــی کتــاب اقتضــاء الصــراط المســتقيم 

  : لمخالفة ٔاصحاب الجحيم ميں لکھتے ہيں کہ 
 (وں کی بعض عيدوں ميں انکی مشابہت اختيار کرنے سے جس باطل کافر"

پروه ہيں اپنے دل ميں قوت و انشراح محسوس کریں گے اوریہ  )عقيده و دین
بھی خطره ہے کہ موقع پر کمـزور مسـلمانوں کـو رسـوا اور ذليـل کـرنے کـی 

  .ھ.ا، "کوشش کریں گے
یسـا انکـی اس لئے جس شـخص نـے بھـی ایسـا کيـا وه گنہگـار ہـے خـواه ا

دلجوئی کے طور پـر ، انکـی محبـت مـيں یـا شـرم و حيـا جيسـے کسـی اور 
سبب سے کررہا ہو ، کيونکہ یہ هللا 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 ۔ 
کہ مسلمانوں کو دین کے ذریعہ عزت بخشے، اسی پر هللا تعالی سے دعا ہي

ثابت قدمی عطا فرمائے ، اور دشمنوں کے خالف انکی مدد کرے ، بيشک وه 
  )    ھ١٤١٠محمدبن صالح العثيمين . ( بڑا ہی طاقتور اور غالب ہے 


