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 حكم اك اظہار كے زينت و زيب مںي اعشورا يوم

 

 ہںي، پذير رہائش مابني كے لوگوں شیعہ زيادہ بہت ہم ہوں، طابلہ ايك ىك اكلج گرلز مںي
 اس كیا تو ہںي، كرتے تن زيب بلاس سیاہ سے مناسبت ىك اعشوراء يوم وقت اس وہ اور
 بناؤ زيادہ اور پہننے بلاس برق زرق مںي رنگوں دورسے يلے ہمارے مںي مقابلے كے

 يلے؟ كے دالنے غصہ اور غضب انہںي رصف ہںي جائز كرنے سنگھار
 مںي علم يہ ہے، جائز كرنا داع بد يلے كے ان اور كرنا غیبت ىك ان يلے ہمارے كیا اور

 مںي ان مںي كہ جيسا ہںي، كرتے اظہار اك ناراضىگ اور غضہ ہمارے وہ كہ چاہیے ہونا
 عبارتںي طلسماىت پر جن تھے ركھے پہن تعويذ ايسے نے اس كہ ديكھا كو لڑىك ايك سے

 ىك طابلہ ايك وہ ساتھ كے جس تھى الٹھى ايك مںي ہاتھ كے اس اور تھںي، ہوىئ لكھى
 ؟ ہوں تك ابھى اور رہىت مںي تكلیف بہت سے اس مںي اور تھى، رہى كر اشارہ طرف

 

 ہلل احلمد

 نہںي، جائز كرنا سنگھار بناؤ مںي اعشوراء يوم ساتھ كے وغريہ بلاس يلے كے آپ
 سنت اہل كہ سمجھںي يہ لوگ كے قسم غرض خود جاہل سے اس ہے سكتا ہو كیونكہ

 والك حاشا حاالنكہ ہںي، ہوتے خوش پر شھادت ىك عنہما تعاىل اہلل رىض ىلع بن حسني
 .كرتے نہںي حمسوس خوىش اور راىض پر اس سنت اہل

 بدداع يلے كے ان اور غیبت ىك ان مںي كرنے معامالت ساتھ كے ان مسئلہ رہا اور
 اور صحیح بھى يہ كريں، داللت پر بغض جو اكم ايسے دورسے عالوہ كے اس اور كرنا
 پر ان اور دين دعوت انہںي ہم كہ ہے يہ رضورى اور واجب پر ہم يلكن نہںي، الئق اس
 ىك كرنے ايسا پاس كے انسان اگر كريں، كوشش ىك اصالح ىك ان اور ہونے انداز اثر

 استطاعت صاحب اور دے، چھوڑ انہںي اور كرلے اعراض سے ان وہ تو ہو نہ استطاعت
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 كے تبلیغ و دعوت جو كرے نہ اكم اور معامالت ايسے اور دے، موقع اك كرنے ايسا كو
 .اٹكائںي روڑے مںي راستے

 احلمید سعد الشیخ
 :ہںي كہتے تعاىل اہلل رمحہ تیمیہ ابن االسالم شیخ اور

 دو مںي لوگوں شیطان سے سبب كے شہادت ىك عنہ تعاىل اہلل رىض حسني اور)
 پيٹنا، بدت، ىك نوحہ اور ماتم مںي اعشوراء يوم اور پريشاىن و غم: ہے رہا كر پیدا بداعت

 :بدعت ىك خوىش و فرحت اور وغريہ، رونا اور كرنا، گوىئ مرثیہ اور كرنا، وبكا آہ
 ىك رسور و خوىش نے دورسوں اور كرىل اجياد بدعت ىك غم نے لوگوں ان لہذا

 خرچ زيادہ پر وعیال اہل اور كرنا، غسل لاگنا، رسمہ مںي اعشورا يوم لوگ يہ لہذا بدعت،
 ہںي، ديتے قرار مستحب كو وغريہ پكانے كھانے كر ہٹ سے اعدت اور كرنا

 نے ايك كىس سے مںي كرام آئمہ مسلمان ہے، ضاللت و گمراہى بدعت ہر پھر اور
 ہى نہ ہے ديا قرار مستحب يہ تو نہ نے دورسے كىس ہى نہ اور نے اربعہ آئمہ تو نہ بھى

 .ہے گیا كیا پيش ساتھ كے اختصار ( 555 - 554/  4)  ةالسن منھاج: ديكھںي اھـ.... ( وہ
 . اعلم واہلل


