
 اشیاء خریدنا کیساکرسمس کے موقع پر 

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا
فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیاِن شرع مِتین اس مسئلہ کے بارے میں  کیااالستفتاء: 

کرسمس کے موقع پر مسلمانوں کا چیزیں خریدنا کیسا ہے کیونکہ اس وقت  کہ   

وہ چیزیں سستی ہوجاتی ہیں ۔اس حوالے سے بڑی تشویش ہے کہ کیونکہ اہل سنت 

کے کچھ علماء نے لکھا ہے کہ  ناجائز ہے۔ پلیز اس مسئلہ کا جواب عطا 

 کردیجئے ۔

 انگلینڈ -عبدہللاسائل : 

 بسم ہللا الرحمن الرحیم
 الجواب بَِعوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

کرسمس کے موقع پر کرسمس کی وجہ سے ایسی چیزوں کو خریدنا جن کو وہ 

پہلے نہیں خریدتا تھا صرف کرسمس یا کفار کے کسی مذہبی دن کی وجہ سے  

جائز نہیں ہے اور اس  اص اس دن میں چیزوں کی خریدوفروخت کرتاہے تو یہ خ

دن کی تعظیم کی خاطر ایسا کیا تو کفر ہے کیونکہ ایسا کرنے میں کفار کے ساتھ 

 موافقت ہے۔

َواْلُمَوافَقَِة َمعَُهْم فِيَما َوبُِخُروِجِه إَلى نَْيُروِز اْلَمُجوِس "  جیسا کہ بحرالرائق میں ہے 

کافروں "يَْفعَلُوَن فِي َذِلَك اْليَْوِم َوبِِشَرائِِه يَْوَم النَّْيُروِز َشْيئًا لَْم يَُكْن يَْشتَِريِه قَْبَل َذِلَك 

یں کے تہوار نیروز کی طرف نکلنا اوران کے افعال جووہ اس دن کرتے ہیں ان م

جبکہ  )ناجائز ہے(ن کی وجہ سے کچھ خریدنااور نیروز کے د ان کی موافقت کرنا

اس سے پہلے  وہ چیزیں نہیں خریدتا البتہ کھانے پینے کی چیز کی خریداری میں 

 کوئی حرج نہیں ۔ 
 دارالکتب العلمیہ ( 133ص  5)بحرالرائق باب احکام المرتدین ج 

لیکن اگر  کوئی مسلمان کرسمس کے دنوں میں   چیزوں کے سستے ہونے کی 

ے خریدتا ہے تو اس  میں کوئی حرج نہیں ہے۔کیونکہ وہ خاص کرسمس وجہ س

کی وجہ سے نہیں خرید رہا بلکہ اگر اور دنوں میں  بھی چیزیں سستی ہوں تو وہ 

ضرور خریدے یعنی خریداری کی وجہ کرسمس نہیں بلکہ چیزوں کا سستا ہونا 

کیونکہ ممانعت کی وجہ خاص  اس دن کی وجہ  ہے۔ لہذا اس میں کوئی قباحت نہیں

 سے خریداری کرنا ہے۔

ْعَطاُء بِاْسِم النَّْيُروِز َواْلِمْهَرَجانِ "جیسا کہ درمختار میں ہے    َهَذا َهِديَّةُ  يُقَالَ  بِأَنْ  َواْْلِ

ہرجان )مجوسیوں کی نیروز و م" ََل يَُجوُزأَْي اْلَهَدايَا بِاْسِم َهَذْيِن اْليَْوَمْيِن َحَرام   اْليَْومِ 



پر تحائف دینا  جائز نہیں ہے  وہ اس طرح کہ  وہ یہ کہے کہ یہ  کے نام (عیدوں

 تحفہ خاص اس دن کا ہے۔

 (754)درمختار  باب مسائل شتی ص 

معلوم ہوا ہے کہ خاص کفار کے اس دن کی وجہ سے تحفہ دینا یا خریدو ٖفروخت 

ہ  یا خریداری اس دن  کی وجہ سے کرنا جائز نہیں ہے  جبکہ اگر تحائف کا تبادل

 نہ ہو بلکہ کسی اور وجہ سے ہو تو حرج نہیں ۔

 دسمبر  کو  اشیاء کی خریداری کے لیے   25 یعنی البتہ خاص کرسمس کے  دن  

کفار کے میلوں کی رونق بڑھانا ضرور منع ہے  ۔بہتر یہ ہے کہ اس دن سے قبل 

 ت کی بالکلیہ نفی ہوجائے ۔یا بعد خریدار ی کی جائے  تا کہ ان سے مشابہ

بہتر یہ ہے ِللشُّْبَهِة" نَْفيًا بَْعَدهُ  أَوْ  قَْبلَهُ  يَْفعََلهُ  أَنْ  َويَْنبَِغي" جیسا کہ درمختار میں ہے ۔ 

کہ وہ تحائف کا تبادلہ یا خریداری اس دن سے پہلے یا بعد میں کرے مشابہت کی 

 نفی کرنے کے لیے۔
 (754)درمختار  باب مسائل شتی ص 

َوَجلَّ  َوہللاُ تَعَاٰلی اَْعلَُم َوَرُسْولُہُ اَْعلَم ُ تَعَاٰلی َعلَْیِہ َوٰاِلٖہ َوَسلَّم وَ  َعزَّ  َصلَّی ّٰللاہ
 کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری
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PURCHASING ITEMS ON CHRISTMAS 

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا
QUESTION: 

What do the scholars and muftis of the noble Shari’ah say regarding the 

following matter; what is the ruling on Muslims purchasing things on 

Christmas because they are available at discounted prices? There’s a great 

amount of confusion regarding this as some Sunni scholars have written 

that it is impermissible to do so. Please provide an answer to this question.   

Questioner: ‘Abdullah from UK 

ANSWER: 
 

 بسم ہللا الرحمن الرحیم
 الجواب بِعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

Purchasing those items—which one never used to buy—on Christmas due to it 

being Christmas is impermissible. If someone trades in items especially on the 

religious festival of non-Muslims, then it is impermissible. If it is done out of 

veneration of that day, it is kufr (disbelief), as there is agreement with the non-

Muslims in doing so. 

It is mentioned in al-Bahr al-Ra’iq: 

َواْلُمَوافَقَِة َمعَُهْم فِيَما يَْفَعلُوَن فِي َذِلَك اْليَْوِم َوبِِشَرائِِه َوبُِخُروِجِه إلَى نَْيُروِز اْلَمُجوِس 

لَْم يَُكْن يَْشتَِريِه قَْبَل َذِلكَ يَْوَم النَّْيُروِز َشْيئًا   

Translation: “Going to the Magian festival Nowruz and doing as they do on that 

day, and purchasing something—which one never used to buy—due to it being 

the day of Nowruz (is impermissible). However, there is no problem in buying 

eatables and drinkables.” [al-Bahr al-Ra’iq, vol. 5, pg. 133]  

If a Muslim purchases items during the Christmas season because they are 

cheap, then there is no problem in this. He is not buying those items due to it 

being the Christmas season. The reason for buying those items is not Christmas 

but the drop in prices. He would purchase them when prices go down on other 

days as well. Thus, there is no reprehension in this as the exclusive reason for 

impermissibility is purchasing items due to it being the festival. 

It is mentioned in al-Durr al-Mukhtar: 



ْعَطاُء بِاْسِم النَّْيُروِز َواْلِمْهَرَجانِ  ََل يَُجوُزأَْي اْلَهَدايَا بِاْسِم  اْليَْومِ  َهَذا َهِديَّةُ  يُقَالَ  بِأَنْ  َواْْلِ

 َهَذْيِن اْليَْوَمْيِن َحَرام  

Translation: “It is not permissible to give gifts in the name of Nowruz and 

Mehregan (Magian festivals), i.e. by saying ‘this gift is for this day’.” [al-Durr al-

Mukhtar, pg. 754] 

Therefore, presenting gifts and trading in goods especially due to it being a non-

Muslim festival is not permissible. However, if the exchange of gifts and trade of 

goods is for some other reason, then there is no problem in it. 

It is definitely not allowed to attend the gatherings of non-Muslims on the 25th of 

December in order to purchase items. It is better that the goods be purchased a 

day before or a day after the 25th of December, so that resemblance with them is 

completely negated. 

It is mentioned in al-Durr al-Mukhtar: 

ِللشُّْبَهةِ  انَْفيً  بَْعَدهُ  أَوْ  قَْبلَهُ  يَْفَعلَهُ  أَنْ  َويَْنبَِغي  

Translation: “It is better to exchange gifts and purchase goods a day before or a 

day after, so that resemblance is negated.” [al-Durr al-Mukhtar, pg. 754]         

 وہللا اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم
قادری محمد قاسم ضیاء کتبہ ابو الحسن  

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri  

Translated by the SeekersPath Team 

  

 


