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 كرنا تناول كھانا كردہ تيار پر موقع كے اعشورا

 

 كہنا اك ان ہے، جائز كرنا تناول كھانا ہوا پكايا اك شیعہ پر موقع كے اعشوراء يوم كیا
 تعاىل اہلل رىض حسني ثواب اك اس اور ہںي رہے كر تقسیم يلے كے اہلل وہ كھانا يہ كہ ہے
 خطرہ اك پہنچنے نقصان جمھے تو لوں نہ كھانا يہ مںي اگر پھر ہے، جاتا پہنچايا كو عنہ
 كے سنت اہل وہ كہ ہںي جانتے آپ اور ہوں پذير رہائش مںي عراق مںي كہ يلے اس ہے

 ؟ ہںي كرتے سلوك كیا ساتھ

 

 ہلل احلمد

 زخىم رس اور كرتے ماتم اور پكاتے كھانا جو حرضات شیعہ مںي اعشوراء يوم
(  8349)  اور(  3344)  نمرب سوال تفصیل ىك اس ہے، شامل مںي بداعت سب يہ ہںي كرتے

 ايسا ہى نہ اور ہے، جائز كرنا رشكت تو نہ مںي اس ہے، چىك ہو بیان مںي جواب كے
 .ہے تعاون پر زیادىت و ظلم اور براىئ و گناہ يہ كیونكہ كرنا، معاونت ىك والوں كرنے

 تناول ہے كیا تیار كھانا جو يلے كے گمراہى و بدعت اس نے انہوں طرح اىس اور
 .نہںي جائز بھى كرنا

 ہے، بدعت اور براىئ قبیع اور شنیع ہى بہت يہ " :ہںي كہتے اہلل رمحہ باز ابن شیخ
 جو مںي بدعت اس اور نہںي، جائز كرنا رشكت مںي اس اور ہے، واجب كرنا ترك اسے

 " نہںي جائز كرنا تناول ہے جاتا كیا پيش كھانا
 يلے كے اس ہى نہ اور نہںي، جائز ہونا رشیك مںي اس " :ہںي كہتے پر مقام ايك اور

 نوش مرشوبات كردہ پيش مںي اس اور ہے، جائز كرنا تناول كھانا اور گوشت كردہ ذبح
 ہے كرتا ذبح يلے كے بیت اہل يعىن اہلل غري واال كرنے ذبح اگر اور نہںي، جائز بھى كرنا

 :ہے فرمان اك تعاىل و سبحانہ اہلل كیونكہ اگ؛ ہو اكرب رشك يہ تو
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 رب اہلل مرنا مريا اور رہنا زندہ مريا اور قرباىن مريى اور نماز مريى دجيئے كہہ}
 اور ہے، گیا ديا حكم اك اىس جمھے اور نہںي رشیك كوىئ اك اس ہے، يلے كے العاملني

 (. 264 – 261)  االنعام {ہوں پہال سے سب مںي والوں ماننے سب مںي
 اپنے آپ ہے، كیا عطا كوثر حوض كو آپ نے ہم يقینا} :ہے تعاىل بارى فرمان اور

 .انتہى(  1 - 2)  الكوثر{ كریں قرباىن اور كریں ادا نماز يلے كے رب
 (. 413/  9)  باز بن العزیز عبد الشیخ فتاوى: ديكھںي

 دور نقصان اور رضر تو ہو خطرہ يلے كے آپ مںي كرنے نہ قبول كھانا يہ اگر يلكن
 .نہںي حرج كوىئ مںي كرنے قبول كھانے يہ يلے كے كرنے

 . اعلم واہلل


