یوٹیوب چینل اوپن کرنا کیسا ہے؟
ل للاِٰ
سو ِٰ
ا َ ْل َح ْمد ٰ ل ِ
ص ٰلو ِۃ ُ َوال َّ
ع ٰلی َر ُ
ُِّلٰ َوال َّ
س ََل ُِم َ
مفتیان شرع متٰین اس مسئلہ کے بارے میں
ِٰ
االستفتاء :کیا فرماتے ہیں علمائے دین و
کہ میں ایک یوٹیوب چینل اوپن کرنا چاہتا ہے ایسا کرنا کیسا ہے اور اس میں بچوں
کے کھلونوں پر کچھ ویڈیوز بناکر شیر کروں گا اور بچوں تعلیم سے متعلقہ ویڈیوز
ہوں گی ؟
سائل :رضوان (انگلینڈ)
﷽
ص َواب
ل ٰل َِ
اج َع ِْ
ون ال َم ٰل ِٰ
اب ٰب َع ِٰ
ِا َ ْل َج َو ُِ
الو َّھاب اَللل ُھ َِّم ْ
ی النُّ ْو َر َوال َّ
ک َ
یوٹیوب چینل اوپن کرنے میں حرج نہیں بالکل جائز ہے بشرطیکہ اس میں ایسی ویڈیوز
شیر ()Shareکی جائیں کہ جوشرعاِ جائز ہوں ۔بہت سے یوٹیوب چینل دنیابھر میں
ناجائز مواد شیر کرنے میں مصروف ہیں اور بہت سے اسَلم کےمخالف مواد شیر
کررہے ہیں لہذا آج کل اسَلمک یوٹیوب چینلز کی بہت حاجت ہے جو بچوں اور بڑوں
سب کو فل اسَلمک مواد پہنچاسکیں مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ویڈیوز
اپلوڈ کرنے سے قبل اس کے متعلق علماء اہل سنت کی آرا حاصل کرلی جائیں ۔
سلَّم
صلَّی لِ
ع َّز َو َج َِّ
َو ِ
للاُ تَ َع ٰالی ا َ ْعلَ ُِم َو َر ُ
ّللاُ ت َ َع ٰالی َ
س ْولُ ِہُ ا َ ْعلَم َ
علَ ْی ِٰہ َو ٰا ٰلہِ َو َ
ل َِو َ
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قادری

How is it to open a YouTube channel?

الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا
QUESTION:
What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding
the following issue: I wish to open a YouTube channel - how is it to do so? I
wish to make some videos and share them; the content would be regarding
education for children.
Questioner: Ridwan from U.K.
ANSWER:
بسم ہللا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َۃ ال َحق والصواب
ِ ون ال َم ِل
ِ الجواب ِب َع
َ ک
There is no problem in opening a YouTube channel - it is absolutely permissible on the condition that the videos shared are in line & in accordance to Sharī’ah.
There are many YouTube channels worldwide which busy themselves in sharing
impermissible content, and there are several which share content against Islām.
Thus, there is a great need in today’s day & age to open Islamic YouTube
channels, which can portray, spread & propagate true Islamic content to the young
& old, but it is a must that a person seeks the view & opinion of the relevant
scholars of the Ahl al-Sunnah before uploading one’s own videos.
وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری
Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadiri
Translated by Haider Ali

