
[Birthdayپر تحفوں کا لین دین کرنا ] 

 والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا الحمدہلل

یا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیاِن شرع مِتین اس مسئلہ کے بارے میں  کہ کاالستفتاء: 

کے موقع پر سادہ ساکھانادینا اور تحفوں کا لین دین کرنا جائز  [Birthday]کیا سالگرہ 

ہے لہذا سالگرہ کرنا حرام ہے   Western cultureبعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہے ؟

 ۔

 فرام انگلینڈ Selina :سائلہ  

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

ق والصواب
َ

 الح
َ

وِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایۃ
َ

 الجواب ِبع

 اس موقع سالگرہ منانے میں کوئی حرج نہیں اورنہ ہیاچھے اور جائز افعال کے ساتھ 

نہ پایا  ئی مانعِ شرعیاس میں اور کو دین میں کوئی مضائقہ  بشرطیکہ تحفوں کے لین پر

عورتوں کا میل جول  اورپارٹیز میں عجنبی مردوں    Birthdayآج کل مختلف ۔جائے 

اور دیگر کاموں میں شریعت سے عدول، اسے تو اور موسیقی کی دھنوں میں بسا ماحول 

 ی کہے گا۔ہر ذی عقل ناجائز ہ

ایسے موقع پر اگر کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھ کر ایصال ثواب کی ترکیب ہواور نیکیوں 

بھری لمبی عمرکی دعائیں کی جائیں اور کھانا وغیرہ اپنی فیملیوں میں تقسیم کرنے کے 

  ساتھ ساتھ غرباء میں بھی تقسیم کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ہللا علیہ وآلہ وسلم وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی

 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
QUESTION:  

 
What do the scholars and muftis of the mighty Shari’ah say regarding this matter: is it 
impermissible to distribute food and exchange gifts on the occasion of one’s birthday? Some 
people say it is a part of Western culture, and therefore, celebrating birthdays is harām. 

 
 

ANSWER:  

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب ِب 
َ

ق والصواب ھابالَو  ِک ِل الَم  وِن ع
َ

 الح
َ

 اللھم ھدایۃ

 

There is no harm in celebrating one’s birthday by performing good and permissible actions, 

and neither is there any blame in exchanging gifts, with the condition that no unlawful actions 

are not found in it. Nowadays, in various birthdays parties, there is free mixing of men and 

women, music and other acts of transgression to be found; anyone possessing intellect will 

consider this impermissible. 

On such an occasion, it is better that one recite something from the Qurān and supplicate 

for the conveyance of the reward [īsāl al-thawāb], there should be supplication for a long 

life which is full of good deeds, and alongside distributing food amongst family, one should 

also feed others. 

 

 الی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلموہللا تع

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qādrī 

 


