ّٰ
ۡ
َ َ
ۡ
ۡ َ ۡ
َ ّٰ
َ ّٰ
اَل ۡ َ
ـح ۡـمـدُ ُلِل ِہُ َُر ِبُُال ّٰـعـل ِـمی َنُ ُُُ َوُُالـصـلـوۃُ ُ ُ َوُُالـسـلامُُعـلی ُ َُس ِـیـ ِ ُد ُ ُالـم ۡـرُ َُسـلِـی َنُ
ّٰ َ َ ۡ ّٰ
َ ۡ
ـسم ُ ُالـلّٰـ ِہُ ُُُ َ
الـر ۡح ّٰـمنُ ُُُ َ
ََ َ ۡ ََ ۡ
ۡ
الـر ِح ۡـی ِمِؕ
اماُُبـعـد ُُفاعوذُ ُُُ بِاُلل ِہُ ُ ِمن ُُالشیط ِن ُُالر ِجی ِمُِؕ ُ ُبِ ِ
ِ

ڪتاب پڙهڻ جي دعا
ديني ڪتاب يا اسالمي سبق پڙهڻ کان پهريان هيٺ ڏنل دعا پڙهي
ڇڏيو اِ ْن َشا ٓ َءاهلل جيڪو ڪجهه پڙهندا ياد رهندو ،دعا هي آهي:

ِْكام
اَل ّٰل ُه َّم ا ْف َتحْ َع َل ْي َنا حِكْ َم َتكَ َوا ْن ُ ْ
ش َع َل ْي َنا َر ْح َم َتكَ يَـا ذَاا ْل َج ََل ِل َو ْاْل ْ َ
ترجمو :اي اهلل عَز ََو َج َ َّل اسان تي علم ۽ حڪمت جا دروازا کولي ڇڏ ۽ اسان تي
پنهنجي رحمت نازل فرماِء! اي عظمت ۽ بزرگي وارا!
(مستطرف ج  1ص 04دار الفڪربيروت)

(نوٽ :اول آخر هڪ هڪ ڀيرو درود شريف پڙهي ڇڏيو)

طالب غم
مدينه
بقيع
و
مغفرت

عاشق ميالد بادشاھه
ِ
ربيع االول 1441هه ،آڪٽومبر 2020ع

رسالي جو نالو:
ڇاپو پهريون:
تعداد:
ُ
فيضان مدينه باب المدينه ڪراچي
ڇاپيندڙ :مڪتبة المدينه عالمي مدني مرڪز
ِ

مدني التجا :ڪنهن کي به هي ڪتاب ڇاپڻ جي اجازت ناهي
ڪتاب خريد ڪندڙ توجهه فرمائن
ڪتاب جي ڇپائي ۾ ڪا وڏي خرابي هجي يا صفحا گهٽ هجن يا بائنڊنگ
۾ اڳتي پوئتي ٿي ويا هجن ته مڪتبة المدينه سان رابطو فرمايو.
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شيخ طريقت ،امير اهلسنّت ،بانيِء دعوت اسالمي ،حضرت عالمه

موالنا ابو بالل محمد الياس عطار قادري رضوي
جو اُردو زبان ۾ رسالو

ِ
عاشق ميالد بادشاھه
ترجمو پيشڪش
ٽرانسليشن ڊپارٽمنٽ (دعوت اسالمي) هن رسايل جو آسان سنڌي
زبان ۾ ترمجي ڪرڻ جي وس آهر ڪوشش ڪئي آهي۔ جيڪڏهن
ترمجي يا ڪمپوزنگ ۾ ڪٿي ڪا ڪمي بيشي نظر اچي ته ٽرانسليشن
ڊپارٽمنٽ کي آ گاھ ڪري ثواب جا حقدار بڻجو۔

رابطي جي الِء:

ٽرانسليشن ڊپارٽمنٽ ( دعوت اسالمي) عالمي مدني مرڪز فيضان مدينه
محله سوداگران پراڻي سبزي منڊي باب المدينه ڪراچي
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ِ
عاشق ميالد بادشاھه
دعاء عطار
ِ

ٰ
المصطفي جيڪو به  11صفحن جو رسالو ”عاشق ميالد
يا رب
بادشاهه“ پڙهي يا ٻڌي وٺي ان کي ۽ ان جي آل کي ٻارهين واري آخري
صَ
اهلل عَلَيْ ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم جي جشن والدت جي صدقي بي حساب بخشي ڇڏ..
نبي َ ّل ُ

ٰا ِمي ْن ب ِ َجاه ِ ال َّن ِب ِّي ْاْلَ ِ
مي ْن َصلَّى اهّٰللُ َعل َْيهِ َوٰال ِ ٖه َو َس َّلم

درود شريف جي فضيلت

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم نماز کان پوِء حمد و ثناء ۽ درود شريف
ٰ
مصطفي جان رحمت َ ّل ُ
پڙهڻ واري کي فرمايو” :دعا گهر قبول ڪئي ويندي ،سوال ڪر ،ڏنو
ويندو( “.نسائي ،ص 114حديث)1121

َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی الْـ َح ِب ْيـب!

َ
هلل عَلـی ُّمـ َحـمَد
َصـلـی ا ُّ

عقلن کي حيران ڪندڙ واقعو
ۡ
مڪي شافعي ر ْ َْح ُة ا ِهلل علَيه نِ ۡع ُ
مة ال ُ
يدنا عالمه ابن حجر ّ
حضرت َس ُ
ڪ ۡبريٰ
َ
َ ْ
ٰ صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم تي ٿيندڙ هڪ
والدت
جي صفحي نمبر  25تي
ِ
مططفي َّ َ ّل ُ
ايمان آفروز ۽ عقلن کي حيران ڪندڙ واقعو لکن ٿا ته هڪ شخص
جنهن جو نالو”عامر يمني“ هو ان جي هڪ نياڻي هئي جيڪا آنڊي
جي خرابي ۽ ڪوڙھ وغيره جي بيماري ۾ مبتال هئڻ سان گڏوگڏ
هلڻ ڦرڻ کان به الچار هئي ،عامر وٽ هڪ ُبت هو اهو پنهنجي نياڻي

کي ان جي سامهون ويهاريندو ۽ ُبت کي چوندو هو” :جيڪڏهن تون
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شفا ڏئي سگهين ٿو ته منهنجي ڌيَء کي شفا ڏي “.ڪيئي سالن
تائين عامر يمني ائين چوندو رهيو پر ُبت ،سو ُبت ئي بڻيو رهيو،
پٿر جو بت ڀال ڏئي به ڇا ٿو سگهي! توفيق و عنايت جي هوا هلي
جو هڪ ڏينهن عامر پنهنجي زال کي چوڻ لڳو ته اسان ڪيستائين
هن گونگي ٻوڙي پٿر کي پوڄيندا رهنداسين ،جيڪو نه ڳالهائي ٿو
نه ٻڌي ٿو ،مان نٿو سمجهان ته اسان”درست دين“ تي آهيون .ان جي
گهر واريَء چيو :چڱو صحيح آهي ،اسان کي ساڻ وٺي هدايت جي
تالش ۾ نڪري پئو شايد اسان کي حق جي طرف ڪو رستو ملي
وڃي .ٻئي زال مڙس پنهنجي گهر جي ڇت تي ويهي حق و هدايت
جي گفتگو ڪري رهيا هئا ته اوچتو انهن ڏٺو ته هڪ نور آهي
جيڪو سڄي آسمان تي ڦهليل آهي ۽ ان جي روشني سان سڄي دنيا
چمڪي رهي آهي! اهلل پاڪ انهن جي اکين اڳيان ُظلمت (يعني
خواب غفلت مان جاڳي
اونداهي) جا پڙدا هٽائي ڇڏيا ته جيئن اهي
ِ
پون ،ڇا ٿا ڏسن جو مالئڪن صفون ٻڌي هڪ گهر کي گهيري ورتو
آهي ،جبل سجدو ڪري رهيا آهن ،زمين رڪيل آهي ۽ وڻ ٽڻ
َ
هجيو!
جهڪيل آهن ۽ هڪ چوڻ وارو چئي رهيو آهي”:مبارڪ
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم جي والدت ٿي چڪي آهي.
سچي ۽ آخري نبيَّ َ ّل ُ

ابمرکوہہکمتخارملںیلسفیرل   اے
للعل
انجبرحمۃ ٰمیںفیرل   اے
ِ
عامر پنهنجي بت ڏانهن ڏٺو ته اهو منهن ڀر زمين تي ڪريو پيو
آهي! عامر جي گهر واري چوڻ لڳي :ٿورو هن بت کي ته ڏسو!
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ڪيئن اونڌي منهن زمين تي پيل آهي! ايترو ٻڌندي ئي بت ڳالهائڻ
لڳو”:خبردار ٿي وڃو! وڏي خبر ظاهر ٿي وئي آهي ،اها پاڪ ذات
پيدا ٿي چڪي آهي جيڪا ڪائنات کي شرف ۽ خوشي بخشيندي،
آگاھ ٿي وڃو! اهي آخري نبي

صَ
اهلل عَل َي ْ ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم
َ ّل ُ

جن جي آمد (يعني اچڻ)

جو هر هڪ کي انتظار هيو ،جن سان وڻ ٽڻ ۽ پٿر گفتگو ڪندا،
اهي جن جي اشاري سان چنڊ ٻه ٽڪرا ٿيندو ۽ جيڪي ربيعه و مضر
قبيلي جا سردار هوندا ظاهر ٿي چڪا آهن .اهو ٻڌي عامر زال کي
چيو :تون ٻڌي پئين نه ،ته پٿر ڇا چئي رهيو آهي! چوڻ لڳي هن کان
پڇو :ته ُان پيدا ٿيڻ واري سعادتمند جو نالو ڇا آهي جن جي نور
سان اهلل پاڪ سڄي جهان کي روشن ڪري ڇڏيو آهي؟ عامر چيو:
اي غيب مان ايندڙ آواز! هن پٿر صرف اڄ ئي ڳالهايو آهي اهو ته
ٻڌايو ان عظيم هستي جو نالو ڇا آهي؟ جواب ڏنائين :ان جو نالو
ص َّل َُّ
صاحب زم زم و صفا (يعني
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم آهي جيڪي
محمد َّ َ
ِ
حضرت س ّ
يدنا اِسماعيل عَـلَيْـ ِه ا َ
الـس ََلم) جا پٽ آهن ،ان جي
لـصلٰوة ُ َو َ
زمين”تهامه“ آهي ۽ ان جي ٻنهي ڪلهن جي وچ ۾” مه ِر نبوت“ آهي
َ
ڇانو ڪندا( .نه نه بلڪ ڪڪر انهن
اهي جڏهن هلندا ته ڪڪر ان تي

َ
ڇانو حاصل ڪندا)
سان

ايتري ۾ عامر جي بيمار ڌيَء جيڪا هيٺ بي خبر ُستي پئي هئي
پنهنجي پيرن سان هلي ڇت تي آئي ،عامر حيران ٿيندي چيو :اي
منهنجي ڌيَء تنهنجي اها تڪليف ۽ بيماري ڪيڏانهن وئي جنهن
تنهنجو جيئڻ جنجال ڪري ڇڏيو هو؟ ڌيَء جواب ڏنو :بابا سائين!
مان دنيا کان بي خبر ُستي پئي هيس ته مون پنهنجي سامهون نور
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جي تجلي ڏٺي ،منهنجي سامهون هڪ بزرگ تشريف وٺي آيو ،مون
پڇيو :اِهو نور ڇاجو آهي جيڪو مان ڏسي رهي آهيان ۽ هيُء ڪير
َ
ڇانو ڪئي آهي؟
ُبزرگ آهن ،جن جي مبارڪ ڏندن جي نور مون تي
رسول
جواب آيو :هيُء عدنان جي پٽ جو نور آهي(حضرت عدنان
ِ
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم جي ابن ڏاڏن مان هڪ بزرگ آهي) جنهن سان
پاڪ َّ َ ّل ُ
ڪائنات ُپرنور ٿي رهي آهي ،ان جو نالو احمد و محمد آهي،
فرمانبردارن تي رحم ۽ خطاڪارن کي معاف فرمائيندا .مون پڇيو:
دين َحنِ ۡيف“ (يعني سچي
انهن جو دين ڪهڙو آهي؟ جواب ڏنو :اهي ” ِ
دين) تي آهن .مون پڇيو :اهي ڪنهن جي عبادت ڪن ٿا؟ جواب

َشيْ َک جي يعني ان اهلل پاڪ جي جيڪو اڪيلو آهي ۽
مليو :اَهّٰلل َو ْح َد ٗہ َْل َ ِ
ان جو ڪو شريڪ ناهي .مون پڇيو :اوهان ڪير آهيو؟ ته جواب
ور
مليو :مان انهن مالئڪن مان هڪ مالئڪ آهيان جنهن کي ُن ِ
محمدي کڻڻ جو شرف بخشيو ويو آهي .مون عرض ڪيو :ڇا توهان

منهنجي هن تڪليف کي نٿا ڏسو؟ مالئڪ چيو :ها! تون نبي احمد
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َس َّل َم جي وسيلي سان دعا ڪر .اهلل پاڪ فرمايو آهي مون
َ ّل ُ

محبوب جي ذات ۾ پنهنجو راز ۽ دليل رکي آهي ،جيڪو مون کان
منهنجي محبوب جي وسيلي سان دعا ڪندو مان ان جي مشڪل کي
حل ڪري ڇڏيندس 1.۽ جن منهنجي نافرماني ڪئي مان ان جي باري
(َّ1اچو! اسان به دعا ڪريون ٿا :يا اهلل! اسان جو ايمان سالمت رکجان ،موالِء ڪريم! ُبري
خاتمي کان بچائجان ،يااهلل! گناهن جي بيماري کان شفا ڏي ،يااهلل! ظاهري و باطني مرضن
نور احمدي جي صدقي اسان سان هميشه هميشه جي الِء
کان شفا عطافرماِء ،پروردگار!
ِ
جشن والدت جي واسطي اسان کي جنت الفردوس ۾ پنهنجي
راضي ٿي وڃ ،اي پروردگار!
ِ
صَ
اهلل عَل َي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَمَّ جو پاڙو نصيب فرماِء ،يااهلل! سڄي امت جي مغفرت فرماِء.
پياري حبيبَّ َ ّل ُ

مــ َّ ص َ
اٰل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم
ا ٰ َِّمــ ْْي َّبِـ ََّ
جـا ِه الَّـَّ َّنَـَّ َّبِـَّ ِی ْ
اهلل تَع َ ٰ
ْي َ ّل ُ
اْل َ َِّ ْ
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۾ قيامت جي ڏينهن پنهنجي حبيب

صَ
اهلل عَل َي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم
َّ َ ّل ُ

کي شفيع (يعني

سفارش ڪندڙ) بڻائيندس .اها ٻارڙي چوي ٿي ته اهو ٻڌندي ئي مون
پنهنجا ٻئي هٿ کنيا ۽ سچي دل سان اهلل پاڪ کان دعا گهري ۽ پوِء
ٻئي هٿ پنهنجي چهري ۽ جسم تي ڦيريا ،جڏهن ننڊ مان جاڳيس ته
ائين هيس جيئن اوهان مون کي هاڻي ڏسي رهيا آهيو.
اهو ٻڌي عامر يمني پنهنجي زال کي چيو :بيشڪ اسان هن
(مبارڪ هستي) جون عجيب و غريب نشانيون ڏٺيون آهن ،مان ان
جي محبت ۽ ديدار جي تڙپ ۾ جهنگلن ۽ مشڪل ترين وادين کي
طئي ڪندس .جيئن ته عامر يمني ۽ ان جا سڀئي گهروارا نور واري
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َوا َّٰل ِه َو َسلَم جي تالش ۾ نڪري پيا ۽ مڪي مڪرمه جي سفر
آقا َّ َ ّل ُ
ِ
اهلل عَنْهَا
جو ارادو ڪيو ،مڪي جي سرزمين ۾ داخل ٿي بيبي آمنه َر َ
ِض ُ

جي عاليشان گهر جو پتو پڇي دروازو وڄايو .بيبي آمنه

ِ
اهلل عَنْهَا
َر َ
ِض ُ

اچڻ جو مقصد پڇيو :ته انهن عرض ڪيو :اسان کي پنهنجي جگر
نور نظر جو نوراني چهرو ڏيکاريو جنهن پنهنجي
جي ٽڪڙي،
ِ
تجلي سان سڄي دنيا کي چمڪائي ڇڏيو آهي جن جي طفيل اهلل
ڪريم ڪائنات کي روشن ڪري ڇڏيو آهي .حضرت بيبي آمنه

ِ
اهلل
َر َ
ِض ُ

ور نظر (يعني پنهنجو پيارو پيارو
عَنْهَا فرمايو :مان هاڻي پنهنجو ن ِ
پٽ) توهان کي نٿي ڏيکاري سگهان ڇوته مون کي يهودين جو خوف
نور نظر کي نقصان نه پهچائن ۽ مان نٿي
آهي ڪٿي اهي منهنجي ِ
ڄاڻان ته توهان ڪير آهيو ۽ ڪٿان آيا آهيو؟ عامر يمني ۽ ان جي
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گهر وارن چيو :اسان ته انهيء آخري نبي

صَ
اهلل َّع َل َي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم
َّ َ ّل ُ

جي محبت ۾

پنهنجي وطن ۽ پنهنجي دين (يعني پنهنجي باطل مذهب) کي ڇڏيو
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم جي ديدار سان
آهي ته جيئن هن نور واري سرڪار َّ َ ّل ُ
پنهنجي اکين کي روشن ڪيون جن جي درٻار ۾ حاضر ٿيڻ وارو
ڪڏهن به ناڪام و نامراد ناهي موٽندو .اِهو ٻڌي بيبي آمنه

ِ
اهلل عَنْهَا
َر َ
ِض ُ

فرمايو :چڱو جيڪڏهن منهنجي پياري پٽ جي ديدار کان سواِء
توهان جو گذارو نٿو ٿي سگهي ته جلدي نه ڪيو ٿوري دير بيهو.
اِهو فرمائي پاڻ

ِ
اهلل عَنْهَا
َر َ
ِض ُ

پنهنجي گهر تشريف وٺي ويون ،ٿوري ئي

دير ۾ ارشاد فرمايو :اندر اچو .اجازت ملندي ئي اهي ان مبارڪ
ڪمري ۾ داخل ٿيا جنهن ۾ ٻنهي جهانن جا تاجدار
آرام فرمائي رهيا هئاُ ،اتي جي انوار و تجليات ۾ ائين گم ٿيا جو

صَ
اهلل عَل َي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم
َّ َ ّل ُ

دنيا ۽ دنيا ۾ جيڪو ڪجھ آهي ان کان بي خبر ٿي ويا ،بي اختيار
اهلل پاڪ جو ذڪر ڪرڻ لڳا ،جيئن ئي نوراني چهري تان پڙدو کڄو
ته ديدار ڪندي ئي سڏڪا ڀري زارو قطار روئڻ لڳا ،قريب هو جو
رسول
انهن جي جسم مان انهن جو روح نڪري وڃي ها .اڳتي وڌي
ِ
پاڪ

صَ
اهلل عَل َي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم
َّ َّ َ ّل ُ

حضرت بيبي آمنه

جي پيارن پيارن مبارڪ ننڍڙن هٿڙن کي چميو.

ِ
اهلل عَنْهَا
َر َ
ِض ُ

ارشاد فرمايو :هاڻي اوهان جلدي مان هليا

وڃو ،آخرڪار نه چاهيندي عامر يمني دل تي هٿ رکي گهر کان ٻاهر
نڪتا .عامر يمني جي حالت ئي بدلجي چڪي هئي ،هو ان نوراني
چهري جي ديدار جو عاشق بڻجي چڪو هو ،ديوانگي جي عالم ۾
ِ
اهلل عَنْهَا جي گهر وٺي
رڙ ڪندي چوڻ لڳو :مون کي واپس بيبي آمنه َر َ
ِض ُ

هلو ۽ ٻيهر عرض ڪيو ته مون کي(پنهنجي شهزادي جو) ديدار ڪرائي.
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ِ
اهلل عَنْهَا جي گهر واپس آيا (هن ڀيري) جيئن ئي عامر يمني
بيبي آمنه َر َ
ِض ُ
صَ
ڪري
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم جن کي ڏٺو ته ڏسندي ئي قدمن تي ِ
ِ
حضور پاڪ َ ّل ُ
پيا پوِء هڪ زوردار رڙ ڪئي ۽ ان جو روح ٻنهي جهانن جي رسول َّ
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم
َ ّل ُ

جي پيارن پيارن قدمن تي قربان ٿي ويو.

(نعمت الڪبريٰ ،

ص )21

ادجماکدلیھٹمںیم  رکوسےتوہایکااجنن!
ےھنندقومںںیمرسوکرھکرکوہؤاںںربانندی
اَهّٰلل اَهّٰلل اَهّٰلل ھُوَْ ،ل اِل َہ
اَهّٰلل اَهّٰلل اَهّٰلل ھُوَْ ،ل اِل َہ

ا ِ َّْل ھُو
ا ِ َّْل ھُو

پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! جنهن مبارڪ گهر ۾ اهلل ڪريم جي
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم جي والدت ٿي ،تاري ِخ اسالم ۾
پياري پياري آخري نبي َّ َ ّل ُ
َ ۡ ُ
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم“ (يعني نبي جي
ان جڳھ جو نالو” مولِد النبي نبي َّ َ ّل ُ
َّ
متبرڪ (يعني بابرڪت) مقام
پيدائش جي جڳھ) آهي ،اهو گهڻو
ّ
صَ
ِ
اهلل عَل َي ْ ِه َواٰلِه
آهي .عالمه قطب الدين َر ْ َ
ْح ُة اهلل عَل َيْه فرمائن ٿا :حضور اڪرم َّ َ ّل ُ
َو َسلَمَّ جي والدت واري جڳھ تي دعا قبول ٿيندي آهي( .بلد االمين ،ص)141
خليفہ هارون رشيد َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَيۡه جي والده محترمه َر ْ َْح َُّة َّا ِهلل عَلَيۡها والدت
واري جڳھ تي مسجد تعمير ڪرائي هئي ،ان مسجد کي ڪيئي
ڀيرا تعمير ڪيو ويو ،اها انتهائي خوبصورت عمارت هئي جنهن
جي اڪثر حصي ۾ سون سان ڪم ڪيو ويو هو( .جامع اآلثار ،مطلب في

مڪان مولد النبي ،ج 1ص  121کان 121متلقطاً)
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بابرڪت جڳھ
ۡ
ُ
َ
َ
سي َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَيْه هن
عالمه ا ُبو الحسين محمد بن احمد ُجبير ان َدل ِ
عاليشان جڳھ جو ذڪر ڪندي (پنهنجي زماني جي حساب سان)
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم جي
لکن ٿا :اها مقدس جڳھ جتي اهلل جي پياري نبي َ ّل ُ
والدت ٿي ،ان بابرڪت جڳھ کي چاندي سان سينگاريو ويو هيو (اها
جڳھ ائين لڳندي آهي) جيئن ننڍو پاڻي جو حوض هجي جنهن جي
سطح چاندي جي هجي .اهو مبارڪ گهر َر ۡ
بي ُع االول ۾ سومر جي
صَ
َ ُ ّ
اهلل عَل َي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم
ڏينهن کوليو ويندو آهي ڇوته ربيع االول حضوراڪرم َّ َ ّل ُ
جي والدت جو ڏينهن آهي ،ماڻهو هن گهر ۾ برڪتون حاصل ڪرڻ
ّ
مڪرمه ۾ اهو ڏينهن هميشه
جي الِء داخل ٿيندا آهن .مڪي
ۡ
يوم َمش ُهود“ آهي يعني ان ڏينهن ماڻهو جمع ٿيندا آهن( .تذڪرة
کان ” ِ
بااالخبار عن اتفاقات االسفار ،ص )111_21

اهلل پاڪ جي بارگاھ ۾ اميراهلسنت حضرت عالمه موالنا الياس
عطار قادري دَ ََّامـ ْت َّبَـَّ َركََّـا َُّتـ َُّهـ ُم َّالـْ َّعَـ َّال ِـ َّي َـ َّْه عرض ڪن ٿا:
ےکمںیمانیکؤاےوالدتہپاخدا
ک
رھپمشچِاشرامجابیصنوہ
والدت واري جاِء تي حاضري جي سعادت
افسوس! افسوس! هاڻي حاضري جي سعادت جا اهي بابرڪت
معموالت ختم ڪيا ويا آهن ۽ اڄڪلھ ان عظيم الشان جاِء تي
َ ۡ
ڪ َت ُ
ڪ ِة الۡ ُم َ
بة َم َّ
ڪ َّر َمہ“ جو
الئبريري قائم ڪئي وئي آهي ۽ ُان تي”م
بورڊ لڳل آهي .هن عظيم الشان جڳھ تي پهچڻ جو آسان طريقو
www.dawateislami.net
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اهو آهي ته توهان مروه جبل جي ڪنهن به ويجهي دروازي مان ٻاهر
نڪري اچو .سامهون نمازين جي الِء تمام وڏو اِحاطو بڻيل آهي،
احاطي جي ُهن پار اها عظيم الشان جڳھ پنهنجا جلوه لٽائي رهي
آهي .اِ ْن ََّشــٓاءَالـلّٰـه پري کان ئي نظر اچي ويندي( .عاشقان رسول جون 134
حڪايتون ،ص )132

ميال ِد مصطفيٰ جو باقاعده آغازڪندڙ بادشاه
عاشقان رسول! سڀ کان پهريان ُمروجھ طريقي سان باقاعده
اي
ِ
َ
ُ
ْح ُة ا ِ
هلل
جشن والدت ملهائڻ جو آغاز اربل جي بادشاھ ابو سعيد مظفر َر ْ َ
ِ

بن ِدحيه َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَيۡه ميالد جي موضوع تي
عَلَيۡه ڪيو ،سندن فرمائش تي اِ ِ
ُ
ْح ُة ا ِ
هلل عَلَيۡه
ڪتاب اَلت َّ ْنوِيْرُ ب ِ َم ْول ِ ِد ال َْب ِشي ْر ِ َو ال َّن ِ
ذيْر ِ لکيو .ان تي ابو سعيد مظفر َر ْ َ
ابن ِدحيه َّ َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَيه کي هڪ هزار سونا ِس ّ
ڪا انعام طور ڏنا( .جواهر
ِ
ۡ

البحار ،اردو ،جلد 0ص )22

عاشق رسول
َُّسـَّب ْ َّٰحـَّ َن الـل ّٰــه! ڪهڙو نه پاڪيزه دور هو ۽ ڪيترا ته قدردان
ِ
هئا جو مولود شريف جو ڪتاب لکڻ تي ايڏو وڏو انعام ڏنو .هن
مان اهو به معلوم ٿيو ته پهريان جا بزرگ پنهنجي انداز سان خوب
جشن والدت ملهائيندا هئا.
ِ
انمانشجالیمدایبنلہبزگہنوھچڑںیےگ
ولجسِ اکںیمؤاایھبکہبزگہنوھچڑںیےگ
اگلےتؤاںیئےگمہاروسلاہللےکرعنے
اچمارمابحیکدوھمیھبہبزگہنوھچڑںیےگ
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ِ
اجتماع ميالد
مديني ۾ عظيم الشان
حضرت َس ُ
موسي مديني مالڪي َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَيۡه فرمائن
يدناشيخ علي بن
ٰ
ٿا :مسج ِد نبوي شريف ۾ هڪ عرصي تائين ٻارهن ربيع االول
ِ
اجتماع ميالد ٿيندو هو ،جنهن ۾ وڏا وڏا امام (يعني
شريف جو
عالم) بيان ڪندا هئا 25 .ربيع االول جي صبح جو سج نڪرندي ئي
ميالد شريف جي محفل جو آغاز ٿي ويندو هو ۽ ميالد شريف پڙهڻ
جي الِء چار امام مقرر هوندا هئا .محفل شريف حرم پاڪ جي صحن
۾ ٿيندي هئي .پهريان هڪ امام صاحب ميالد شريف جي مخصوص
احاديث مبارڪ پڙهندو هو پوِء ٻيو امام صاحب
ڪرسي تي ويهي
ِ
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰلِه َو َسل َ ََّم جن جي والدت شريف تي بيان ڪندو هو.
حضور اڪرم َ ّل ّٰ ُ
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم جي رضاعت (يعني
پوِء ٽيون امام صاحب حضوراڪرم َّ َ ّل ُ
کير پيئڻ جو جيڪو زمانو هو ان) تي بيان ڪندو هو پوِء چوٿون
امام هجرت جي تشريف آوري تي بيان ڪندو هو .آخر ۾ ماڻهو
شربت پيئندا ۽ بادامن جو حلوو وٺي واپس موٽندا هئا( .رسائل في تاريخ

مدينه ،ص  11ملخصاً)

جکلتہیاچدنارےالملھجےتؤاںیئےگ
تکلتنشجِوالدتمہانمےتؤاںیئےگ
انےکاعقشونریکںیعمشالجےتؤاںیئےگ
ہکبجاحدسدلالجےتاٹپٹسےتؤاںیئےگ
نور ئي نور
جشن والدت ملهائيندا
پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! الحمداهلل اسان به
ِ
آهيون ،ڪاش! چڱن جي طفيل اسان جون ڪاوشون به قبول ٿي
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وڃن .حضرت شاھ َولِيُّ اهلل محدث دهلوي َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَيْه فرمائن ٿا :مان
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم جي
مڪي شريف ۾ ميالد شريف جي ڏينهن رسول اهللََّّ َ ّل ُ
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه
جاِء والدت تي حاضر هيس ،سڀ ماڻهو حضور نبي ڪريم َّ َ ّل ُ
صَ
َ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم جي
َو َسلم تي درود و سالم پڙهي رهيا هئا ۽ پاڻ ڪريم َّ َ ّلَّ ُ
والدت جي وقت جيڪي ايمان افروز واقعا ٿيا هئا انهن جو ذڪر
ڪري رهيا هئا ته مون انهن نوراني تجلين کي ڏٺو جيڪي يڪدم
ان محفل تي ڇانئجي ويون ۽ مان نٿو چئي سگهان ته اهي تجليون
مون پنهنجي ظاهري اکين سان ڏٺيون يا روحاني اکين سان ڏٺيون
اهلل ئي بهتر ڄاڻي ٿو .جڏهن مون انهن انوار و تجلين ۾ غور ڪيو
ته خبر پئي ته اهي تجليون انهن مالئڪن جي طرفان ظاهر ٿي
رهيون آهن جيڪي اهڙي طرح جي نوراني ۽ بابرڪت محفلن ۾
شريڪ ٿيندا آهن ۽ مون اهو به ڏٺو ته انهن مالئڪن مان ظاهر ٿيڻ
وارا انوار اهلل پاڪ جي رحمت جي انوار سان ملي رهيا آهن( .فيوض

الحرمين ،ص)12

ِ
محفل ميالد بيهي ٻڌڻ وارو پوڙهو شخص
سڄي
ميالد شريف ۾ تعظيم جي الِء بيهڻ کي بدعت چوڻ واري شخص
جو واقعو پڙهو ۽ عبرت حاصل ڪيو :حضرت َسيدنا عالمه عباس
مالڪي ََّر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَيه َّ َّفرمايو :آئون ُ
بيت المقدس ۾ ٻارهين شريف جي
ۡ
رات محفل ميالد ۾ شريڪ هئس ،مون ڏٺو ته هڪ پوڙهو شخص
ابتداء کان وٺي آخر تائين انتهائي ادب ۽ احترام سان بيهي محفل
ميالد ۾ شريڪ هو ،جڏهن ڪنهن سڄي محفل بيهي ٻڌڻ جو سبب
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰلِه َو َسل َ ََّم جو ذڪر خير ٻڌڻ
پڇو ته ان ٻڌايو ته مان نبي ڪريم َ ّل ّٰ ُ
وقت تعظيم طور بيهڻ کي بدعت سيئه (برو عمل) سمجھندو هيس۔
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هڪ ڏينهن مون خواب ۾ ڏٺو ته مان هڪ تمام وڏي اجتماع ۾
صَ
َّ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰلِه َو َسل َ َم جو
شريڪ آهيان ۽ ماڻهو نبي ڪريم ،رؤف رحيم َ ّل ّٰ ُ
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰلِه َو َسل َ ََّم جي
استقبال ڪرڻ جي الِء بيٺا آهن ،جڏهن نبي ڪريم َ ّل ّٰ ُ
ُ ُ
صَ
اّٰلل
آمد ٿي ته تمام ماڻهن انتهائي ادب ۽ احترام سان حضوراڪرم َ ّل ّٰ ُ
عَلَيۡ ِه واٰلِه َو َسل َ ََّم جو استقبال ڪيو ،پر مان سندن جي تعظيم ۾ نه بيٺس،
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰلِه َو َسل َ ََّم فرمايو” :تون هاڻي بيهي نه سگھندين“جڏهن
نبي ڪريم َ ّلَّ ّٰ ُ
منهنجي اک کلي ته ڏٺم ته ان وقت به ويٺل هيس۔ ان پريشاني ۾
هڪ سال ُگذري ويو پر مان بيهي نه سگھيس ،آخرڪار مون اها باس
باسي ته جيڪڏهن اهلل پاڪ مون کي ان مرض کان شفاياب
فرمائيندو ته مان محفل ميالد ُشروع کان آخر تائين بيهي ٻڌندس۔ ان
باس جي برڪت سان اهلل پاڪ مون کي صحت عطا فرمائي ،هاڻي
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰلِه َو َسل َ ََّم جي
منهنجو اهو معمول بڻجي ويو آهي ته مان سرڪار َ ّل ّٰ ُ
تعظيم ۾ سڄي محفل بيهي ٻڌندو آهيان۔ (االعالم بفتاوي ائمة االسالم ص
)۴۹

وخبببںیسیگانجزےرپخدایکرںیتمح
ربقترساکریکںیتعنانسےتؤاںیئےگ
اهڙي باس باسيو جيڪا پوري ڪري سگهو
عاشقان رسول! هتي جيڪا باس انهن باسي هئي اها شرعي
اي
ِ
باس نه هئي ،بلڪ عرفي باس هئي ،۽ ُعرفي باس کي پورو ڪرڻ
واجب ناهي هوندو پر اهڙي طرح جون جيڪي جائز باسون باسيون
وينديون آهن انهن کي پورو ڪرڻ گهرجي ڇوجو انهيَء ۾ ڀالئي
آهي .ماشآءاهلل انهن باس باسي اهلل پاڪ انهن کي شفا ڏئي ڇڏي ۽

www.dawateislami.net

ِ
عاشق ميالد بادشاھه

13

اهي محفل ميالد بيهي ٻڌندا هئا .ائين نه ٿئي جو جوش ۾ اچي
توهان به اهڙي طرح جي باس باسڻ لڳو ڇوته سڄي محفل بيهي ٻڌڻ
هر ڪنهن جي وس جي ڳالھ ناهي هوندي ۽ جيڪڏهن وڏو اجتماع
ٿي رهيو هجي ۽ ان جي وچ ۾ اوهان بيهي رهو ته ان سان پٺين
کي تمام گهڻي پريشاني ٿيندي.
ذرکالیم ِدابمرکےسیکوھچڑںیمہلاال
نجاکاھکےتںیہاںیہنےکتیگاگےتؤاںیئےگ
شيطاني ماڻهو

پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! سوشل ميڊيا جو زمانو آهي ڪجھ
جشن والدت ناهن ملهائيندا طرحين طرحين
نادان ماڻهو جيڪي
ِ
عاشقان رسول کي هڪ نيڪ ۽ برڪتن
جا وسوسا پکيڙي
ِ
واري ڪم کان روڪڻ جا مختلف انداز اپنائيندا آهن.
ُ ۡ
االنۡس“ يعني”شيطان ماڻهو“ گمراھ ڪرڻ جي
اهي ”
شياطين ِ

ڪوشش ڪندا ۽ دلين ۾ شڪ و شبهو وجهندا آهن .آئمهِء دين
فرمائن ٿا ته ”شيطان انسان ،شيطان ّ
جن کان وڌيڪ خطرناڪ
هوندو آهي“

(فتاويٰ رضويه مخرجه ،ج 1ص)121،124

ص َ َّ
اهلل عَلَيْ ِه َواٰلِه َو َسلَم حضرت
اهلل پاڪ جي آخري نبي محمد مدني َ
ّل َّ ُ
ِ
ّ
ِض ّٰ َُّ
اّٰلل عَـنْ َُّه کي ارشاد فرمايو :اهلل پاڪ جي پناھ
سيدنا ابوذرغفاري َر َ

گهر شيطان انسانن ۽ شيطان جنّن جي شر کان .عرض ڪيائين:
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ڇا انسانن ۾ به شيطان آهن؟ فرمايائون :هائو.

(مسند امام احمد ،ج 2ص

 134حديث)11241:

ُ
شياطين
جيئن ته جيترا به گمراھ و بدمذهب آهن اهي سڀئي
ا ِالنس (يعني شيطاني انسانن) ۾ داخل آهن ۽ ابليس سان گڏوگڏ
انهن جي شر کان به اسان کي پناھ گهرڻ گهرجي .پر افسوس!
ڪيئي ُمسلمان انهن کان خوب ميل جول رکندا آهن ۽ انهن جي
گفتگو به توجھ سان ٻڌندا آهن .انهن جي مذهبي پروگرامن ۾ به
شريڪ ٿيندا آهن ،انهن جو لٽريچر به پڙهندا آهن ،اهو ئي سبب
آهي جو پنهنجي دين سان ناواقفيت جي ڪري شڪ و شبهي ۾
پئجي ويندا آهن ته اهي صحيح آهن يا اسان؟ ۽ ڪجھ ته انهن
جي ڄار ۾ ايتري قدر ڦاسي ويندا آهن جو انهن جا ڳڻ ڳائيندا آهن
۽ ايستائين جو هيئن چوندي ٻڌا ويندا آهن ته ”هي به ته صحيح
چئي رهيا آهن!“
همدرداڻو مشورو

امام اهلسنت موالنا شاھ امام احمد رضا خان َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَيْه اهڙن
ماڻهن کان بچڻ جي تاڪيد ڪندي فرمائن ٿا :ڀائرو! توهان
پنهنجي نفعي ۽ نقصان کي وڌيڪ ڄاڻو ٿا يا توهان جو رب ۽
صَ
اهلل عَلَيْ ِه َواٰلِه َو َسلَم ،انهن جو حڪم ته اهو آهي ته
توهان جو نبي َّ َ ّل ُ
شيطان توهان وٽ وسوسو وجهڻ اچي ته سڌو جواب اهو ڏيوس
ته ”تون ڪوڙو آهين“ نه اهو ته توهان ڊوڙي انهن(ڪافرن يا بي
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دينن ۽ بدمذهبن) وٽ وڃو .ماڻهو پنهنجي جهالت سان گمان
ڪن ٿا ته اسان سچي دل سان مسلمان آهيون اسان تي انهن جو
صَ
اهلل عَلَيْ ِه َواٰلِه َو َسلَم جو ارشاد آهي:
ڇا اثر ٿيندو! حاالنڪ رسول اهلل َ ّل ُ
جيڪو د ّجال جي خبر ُٻڌي ان تي واجب آهي ته ان کان پري
ڀڄي وڃي جو خدا جو قسم! انسان ان وٽ ويندو ۽ خيال ڪندو
ته مان ته مسلمان آهيان يعني مون کي ان سان ڪهڙو نقصان
پهچندو ُاتي ان جي فريبن ۾ اچي ان جو پيروڪار ٿي ويندو.

(ابوداؤد ج  0ص 121حديث)0314:

ڇا د ّجال صرف هڪ انهيَء ناپاڪ ترين د ّجال کي سمجهو ٿا،
بلڪل به نه! بلڪ گمراهيت جي دعوت ڏيڻ وارا سڀئي د ّجال
آهن ۽ سڀني کان پري ڀڄڻ جو ئي حڪم فرمايو آهي ۽ ان ۾
اهو ئي خطرو ٻڌايو آهي.

(فتاويٰ رضويه مخرج ج 1ص )121 ،121

رسوردںی!ےجیلاےنپاوتاونںیکربخ
سفنواطیشںدیسا!بکتداےتؤاںیئےگ

ميالد شريف ملهائڻ کان منع ڪرڻ وارن جي وسون جا جواب

جشن عيد ميالد النّبي
پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! ڪجھ ماڻهو
ِ
صَ
اهلل عَلَيْ ِه َواٰلِهَّ َو َسلَم جي متعلق وسوسن جو شڪار ٿيندا آهن انهن کي
َ ّل ُ
عاشقان رسول
سمجهائڻ جي ڪوشش جو ثواب ڪمائڻ ۽ عام
ِ
کي پريشاني کان بچائڻ جي سٺين سٺين نيتن سان ڪجھ سوال
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جواب پيش ڪيا وڃن ٿا ،جيڪڏهن هڪ ڀيرو پڙهڻ سان تسلي نه
ٿئي ته ٽي ڀيرا پڙهو .اِ ْن ََّشــٓاءَالـلّٰـه ڳالھ سمجھ ۾ اچي ويندي ،وسوسا
ختم ٿي ويندا ۽ قلبي سڪون نصيب ٿيندو.
( )2سوال :قرآن و حديث ۾ ميالد شريف جو ذڪر ناهي تنهنڪري
ميالد نه ملهائڻ گهرجي؟
جواب :قرآن ڪريم مان ٽي دليل پڙهو! اهلل پاڪ سورہِء آل
عمران آيت نمبر 261۾ ارشاد فرمائي ٿو:
ۡ ۡ َ
ً
َ َ ۡ َ ّٰ َ ۡ ۡ
لقدُ َمنُاللہُ َعلیُالمؤ ِم ِنی َنُاِذُب َ َعثُ ِف ۡیہِ ۡم َُرس ۡولا ُ

ترجمو ڪنزااليمان :بيشڪ اهلل جو مسلمانن تي احسان ٿيو جو
منجهائن ئي هڪ رسول موڪليائين.
( )5سيپاري ُ 11سوره ُ
يونس جي آيت نمبر  22۾ ارشاد آهي۔
ۡ َ ۡ
َ ّٰ َ
قل ُبِفض ِل ُالل ِہ َُُو بِ َر ۡح َم ِت ٖہ ُف ِبذل ِکُ
َۡ ۡ
َ ۡ َ َ
فل َیف َرح ۡواُِؕ ُہ َو ُخی ٌر ُِمما ُی ۡج َمع ۡو َنُ
﴿( ُ ﴾۸۵پ  11يونس )02

ترجمو ڪنزااليمان :تون فرماِء اهلل
جي فضل ۽ سندس رحمت تي
جڳائي ته خوشي ڪن ،اهو انهن
جي سموري ڌن دولت کان بهتر
آهي.

سيپاري  03سورة الض ٰ
حي آيت نمبر:11
َ

َ َ

ۡ

َ
ک ُفحَ ِدثُ﴿  ﴾۱۱٪ترجمو ڪنزااليمان :۽ پنهنجي رب جي
َوُاماُبِ ِن ۡع َم ِۃُ َُربِ ُ

نعمت جو خوب چرچو ڪر.
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پيارا پيارا اسالمي ڀائرو! هن آيت مان خبر پئي ته اهلل پاڪ
جي فضل تي خوشي ملهائڻ خود اهلل پاڪ جو حڪم آهي .اهلل
ص َّل َُّ
اهلل عَلَيْ ِه َواٰلِه َو َسلَم جي دنيا ۾ آمد تمام
پاڪ جي رحمت واري نبي َ
نعمتن کان وڌيڪ آهي جو اهلل پاڪ ان تي احسان جتايو آهي
جو ان جو چرچو ڪرڻ هن ئي آيت تي عمل ڪرڻ آهي .اڄڪلھ
ڪنهن وٽ ٻار پيدا ٿئي ته اهو هر سال سالگره ملهائيندو آهي،
جشن
جنهن تاريخ تي ملڪ آزاد ٿيو هجي هر سال ان تاريخ تي
ِ
آزادي ملهايو ويندو ۽ جلوس ڪڍيا ويندا آهن ۽ جيڪو ان تي
تنقيد ڪري ان کي ملڪ جو غدار سڏيو ويندو آهي ته جنهن
ص َّل َُّ
اهلل عَلَيْ ِه َواٰلِه َو َسلَم تشريف فرما ٿين
تاريخ تي ٻنهي جهانن جا سردار َ
اهو ڇونه سڀ کان وڌيڪ خوشي جو ڏينهن هوندو؟ ٰ
لهذا ميالد
حڪم قرآني تي عمل ڪرڻ آهي .ڇا هي
شريف ملهائڻ
ِ
ص َّل َُّ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم جي ِوالدت اهلل
اعتراض ڪرڻ وارو
رسول پاڪ َ
ِ
رحمت خداوندي نٿو مڃي يا
فضل ٰالهي ۽
پاڪ جي نعمت،
ِ
ِ
نعمت ٰالهي جو چرچو ۽ هن فضل ۽
محفل ميالد کي هن
ِ
ِ
قرآن و
رحمت جي خوشي نٿو سمجهي يا اهو هيء ٻڌائي ته
ِ
محفل ميالد شريف منع آهي؟؟؟
حديث ۾ ڪٿي
ِ
اخکوہؤاںیئجووہ مہوتر

دمںیمجتدم ےہ ذرکاناک انسےتؤاںیئےگ

جشن والدت نه ملهايو
( )5سوال :صحابه ڪرام عَـلَيْه ُِم ال ِر ْض َو ْان ڪڏهن
ِ
عاشق رسول آهيو؟
پوِء ڇا توهان انهن کان وڏا
ِ
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قابل اعتماد
قرآن ڪريم کان پوِء سڀ کان وڌيڪ
جواب:
ِ
ِ
ً
ڪتاب ”صحيح ُبخاري“ آهي ۽ ان کي تقريبا سڀئي مسلمان
مڃين ٿا ،امام بخاري َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَيْه هر حديث شريف لکڻ کان پهريان
غسل ڪندا ۽ ٻه رڪعتون نفل ادا ڪندا هئا( .نزهة القاري ،جلد 1ص،134
فريد بڪ اسٽال الهور)

حاالنڪ صحابه ڪرام عَـلَيْه ُِم ال ِر ْض َو ْان جي حوالي سان اهڙي ڪا
حديث پاڪ جو درس ڏيڻ کان پهريان
روايت نٿي ملي ته اهي
ِ
غسل ڪندا ۽ ٻه رڪعتون نماز پڙهندا هئا پوِء ڇا اِهو چيو
عاشق
ويندو ته امام بخاري َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَيْه صحابهِء ڪرام کان وڏا
ِ
رسول هئا؟ يا پاڻ َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَيْه َّجي دل ۾ صحابه ڪرام عَـلَيْه ُِم ال ِر ْض َو ْان کان
حديث پاڪ جو ادب هو؟ وڌيڪ ٻڌو! ڪروڙين مالڪين
وڌيڪ
ِ
جا عظيم پيشوا حضرت س ّيدنا امام مالڪ َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَيْه مديني پاڪ
جي گهٽين ۾ پيرين اگهاڙي هلندا هئا ۽ خاڪِ مدينه جي تعظيم
خاطر مديني پاڪ ۾ ڪڏهن به قضاِء حاجت نه ڪئي ،هن جي الِء
هميشه مدينه منوره جي حدود کان ٻاهر تشريف وٺي ويندا هئا،
جڏهن ته حالت مرض ۾ مجبور هئا( .بستان المحدثين ص  )14پوِء ڇا
ِ
ِم
هاڻي اهو چيو ويندو ته امام مالڪ َر ْ َ
ْح ُة اهلل عَل َيْه صحابه ڪرامعَـل َيْه ُ
قرآن ڪريم ۾ اصول
عاشق رسول هئا؟ هرگز نه،
ال ِر ْض َو ْان َّکان وڏا
ِ
ِ
َ
بيان فرمايو ويو آهي ۽ اهو هيُء آهيَ ُُ :و ُتع ِزر ۡوہ َُو ُت َو ِقر ۡوہُِؕ ُ﴿ُ ُ ﴾۹ترجمو

ڪنزااليمان :۽ رسول جي تعظيم ۽ احترام

ڪريو( .پ،۶۲الفتح)۴:
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آيت مبارڪه جي تفسير ۾ مفسرن فرمايو آهي ته تعظيم
هن ِ
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم َّجو جيڪو به طريقو رائج هجي ۽ اهو
مصطفي َ ّل ُ
شريعت سان نه ٽڪرائيندو هجي ته اِهو هن آيت ۾ داخل آهي،
هتي تعظيم و توقير جي الِء ڪنهن قسم جي ڪا قيد بيان
ٰ
صلوة و سالم پڙهڻ هجي يا ڪو
ناهي ڪئي وئي ،چاهي بيهي
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم جي هر اها تعظيم
ٻيو طريقو
ِ
سرڪار دوعالم َ ّل ُ
جيڪا شريعت جي خالف نه هجي ،ڪئي ويندي( .تفسير صراط
الجنان ،ج 4ص  )323بيشمار اهڙا ڪم ڪيا پيا وڃن جيڪي صحابه
ڪرام عَـلَيْه ُِم ال ِر ْض َو ْانََّّ۽ تابعين َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَيْهم جي دور ۾ نه هئا پر دين ۾
جشن والدت کان منع ڪرڻ وارا ماڻهو به اهي
جاري آهن ۽
ِ
ڪم ڪندا آهن جيئن رائج درس نظامي جو ڪورس ،رائج
مدرسن جو نظام حفظ و ناظره جا الڳ الڳ ڪالس ،پگهارون
ڏئي پڙهڻ جي الِء ُاستاذ مقرر ڪرڻ ۽ هن پگهار جي الِء چندو
ِ
ختم بخاري بلڪ خود صحيح بخاري،
افتتاح بخاري،
گهرڻ،
ِ
صحابه ڪرام عَـلَيْه ُِم ال ِر ْض َو ْانََّّو تابعين بلڪ تبع تابعين َر ْ َْح ُة ا َِّهلل عَلَيهم جي
زماني کان ڪافي بعد ۾ لکيو ويو ،هوائي جهاز جي ذريعي
سف ِر حج و عمره وغيره هزارين ديني ڪم آهن جيڪي ڪيا پيا
وڃن ،ڪو انهن کان منع نٿو ڪري .پنهنجي پنهنجي نصيب
جي ڳالھ آهي جنهن کي جنهن سان محبت هوندي آهي اهو ان
جي خوب ياد ملهائيندو آهي ۽ گهرن کي روشن ڪندو آهي ۽
ڪوئي حيلو بهانو بڻائي دل ساڙيندو رهندو آهي.
www.dawateislami.net
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وجںیہاندامہ ِالیم ِدابمرکیکوہیئ
ک
ہاتوحرےہ اہں!رگماطیشنعمراقفببا روجنرےہ
ہکلمےہشدامںوخشاج ب
ب

الہاامیںوھجماےھٹاطیشںوکہصغااےہ

( )0سوال :اسالم ۾ صرف ٻن عيدن جو ذڪر آهي ،تنهنڪري
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَمنه ملهائڻ گهرجي؟
عيد ميالدالنبي َ ّل ُ
جواب :صحاح ّ
حديث پاڪ جي مشهور ڇھ ڪتابن)
سته (يعني
ِ
صَ
اهلل عَلَيْ ِه َواٰلِه َو َسلَم ارشاد فرمايو” :جمعو
۾ آهي ته اهلل پاڪ جي رسول َ ّل ُ
عيد جو ڏينهن آهي“ هن حساب سان ته سڄي سال ۾ ڪم و
االضحي کي مالئي 23
پيش 14عيدون ٿيون ۽ عيدالفطر ۽ عيد
ٰ
۽ هي عيدون جنهن عيد جي صدقي ۾ مليون اها ” 25ربيع
عاشقان رسول جي الِء عيدن
االول شريف“ آهي الحمدهلل اها
ِ
ُ
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم دنيا ۾ تشريف نه
جي به عيد آهي ڇوته حضور انور َ ّل ُ
ّ
شب برات
آڻين ها ته ڪا عيد ،عيد نه هجي ها ،نه ڪا شب،
هجي ها ،ڪون و مڪان جون تمام تر رونقون اهلل پاڪ جي
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم جي قدمن جي خاڪ جو صدقو آهن.
آخري رسول َ ّل ُ
حديث پاڪ ۾ آهي( :اهلل پاڪ فرماٿي ٿو) اي منهنجا حبيب
ِ
مون دنيا ۽ دنيا وارن کي انڪري پيدا ڪيو ته جيڪا عزت ۽
منزلت تنهنجي مون وٽ آهي مان انهن کي هن جي پهچان
ڪرايان ۽ اي منهنجا حبيب جيڪڏهن تون نه هجي ها ته مان
دنيا ئي کي پيدا نه ڪريان ها( .لمعات التنقيح،ج 4ص،114المواهب اللدنيه،ج 1ص )00
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وہوجہنےھتوتھچکہناھتوہوجہنوہںوتھچکہنوہ
ؤانںیہوہاہجنیکؤانےہوتاہجنےہ

( )1سوال 25 :ربيع االول والدت شريف جو ڏهاڙو ناهي ،هن ۾
اختالف آهي ۽ هي ڳالھ فتاويٰ رضويه ۾ به آهي ،تنهنڪري
جشن والدت نه ملهائڻ گهرجي.
 25ربيع االول شريف تي
ِ
جواب :هن سوال جو هڪ جواب ته هيُء آهي ته فتاويٰ رضويه ۾
اهل سنت َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَيْه فرمائن ٿا :سڀ
اعلي حضرت
منهنجا آقا
ٰ
امام ِ
ِ
قابل اعتبار ۽ مقبول ڳالھ اها آهي ته
کان وڌيڪ مشهور،
ِ
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم َّجي والدت جو ڏهاڙو  25ربيع االول
حضور اڪرم َ ّل ُ

ئي آهي.

(فتاويٰ رضويه ،ج 12ص)011

جشن
ٻيو جواب اِهو آهي ته جيڪڏهن  25ربيع االول شريف تي
ِ
ً
مثال ٻه ،اٺ يا ڏھ ربيع االول
والدت نٿا ملهايو ته ڪا ٻي تاريخ
جي قول ئي کي مڃو ۽ خوب ڌوم ڌام سان آمنه جي لعل،
ِ ّ
صَ
جشن والدت ملهايو.
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم جو
ِ
محبوب رب ذوالجالل َ ّل ُ
ئ
م
وھجمرکےررےوخس ب ارار رمابحا صطفٰیربامی

اروسلاہللےئہکزورب 

ئ
قشرگجاسیلباکربامی
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( )2سوال 25 :ربيع االول جو جلوس ڪڍڻ بدعت آهي ۽ هر
بدعت گمراهي ۽ جهنم ۾ وٺي وڃڻ واري آهي ،تنهنڪري
جلوس ميالد ۾ وڃڻ جائزناهي؟
ِ
جواب :منهنجا پيارا اسالمي ڀائرو! ”بدعت“ جو مطلب آهي نئون
ڪم ،جهڙي طرح هر نئون ڪم برو ناهي هوندو انهيء طرح
هر بدعت ُبري ناهي هوندي ،بلڪ جيڪو نئون ڪم قرآن و
بدعت سيئه يعني بري بدعت آهي ،۽
سنت جي خالف هجي اهو
ِ
حديث پاڪ ۾” ک ُ ُّل ب ِ ْد َع ٍۃ َض ََللَۃ“ مان مراد بري بدعت آهي ،جيڪو
ِ
ِ
اجماع امت جي خالف نه
آثار صحابه يا
نئون ڪم قرآن و سنتِ ،
هجي اهو برو ناهي .جيئن تراويح جي جماعت جيڪا تقريباً هر
مسجد ۾ قائم ڪئي ويندي آهي هن کي ته خود حضرت س ّيدنا
ِ
ِض
اهلل َّعَـنْ ُه چڱي بدعت فرمايو آهي :ڪيئي
ِ
عمرفاروق اعظم َر َ
ُ
بدعتون مستحب بلڪ واجب هونديون آهن.
اڄ کان تقريباً پنج سؤ سال پهريان لکيو ويندڙ ڪتاب” َع ۡي ُن
ۡ
العِلم“ ۾ آهي :جنهن شيِء کان شروع کان منع نه ڪيو ويو
هجي ۽ صحابه و تابعين جي دور کان پوِء ماڻهن ۾ جاري ٿيو
هجي ته ان ۾ موافقت ڪري مسلمانن جي دل خوش ڪرڻ بهتر
آهي جيتوڻيڪ اها شيء بدعت (يعني اهو نئون ڪم) ئي هجي،
ان تي دليل اها حديث آهي جيڪا حضرت سيدنا عبداهلل بن
ِ
صَ
اهلل عَلَيْ ِه َواٰلِه َو َسلَم جو
مسعود َر َ
اهلل عَـن ْ ُه کان مروي آهي ته نبي ڪريم َ ّل ُ
ِض ُ
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ارشاد آهي ته مسلمان جنهن شيِء کي سٺو سمجهن اها خدا جي
نزديڪ به نيڪ آهي( .عين العلم ،پريس الهور ،ص )011
تقريباً ساڍا چار سؤ سال پراڻو بزرگ حضرت س ّيدنا عالمه

بدعت حسنه (يعني اهو نيڪ ڪم
ابن حجر َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَيْه فرمائن ٿا:
ِ
جيڪو قرآن و سنت جي خالف نه هجي) جي مستحب هئڻ تي
اتفاق آهي ۽ والدت النبي شريف ملهائڻ ۽ ان جي الِء ماڻهن جو
جمع ٿيڻ انهيء قسم مان آهي۔ (يعني ميالد شريف ملهائڻ مستحب
نيڪ ۽ سٺو ڪم آهي).

حضرت موالنا علي شامي َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَيْه َّ َّفرمائن ٿا :هن جو انڪار ُاهو ئي
ڪندو جنهن جي دل تي خدا پاڪ مهر لڳائي ڇڏي آهي( .فتاويٰ رضويه،

جلد 12ص 214رضا فائونڊيشن)

الھکاطیشںمہوکروےکےکلضفِربب اادب
نشج،ااقیکوالدتاکانمےتؤاںیئےگ
( )2سوال :پراڻن بزرگن ميالد شريف ملهائڻ جي باري ۾ ڪجھ
ناهي فرمايو تنهنڪري ميالد شريف نه ملهائڻ گهرجي.
جواب :گهٽ ۾ گهٽ پنج سؤ سال پهريان جي ڪجھ بزرگن جي
فرمانن ۽ انهن جي ڪتابن بابت پڙهو :اڄ کان تقريباً ساڍا اٺ سؤ
( )433سال پهريان حضرت عالمه عبدالرحمٰ ن ابن جوزي َّ َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَيْه َّهڪ
ڪتاب”مولِ ُدالۡ ُع ُ
روس“ نالي لکيو جنهن جي روايت صفحي نمبر 23
مصطفي
مجتبي ،محمد
تي گذري ،فرمائن ٿا :حضرت س ّيدنا احم ِد
ٰ
ٰ
صَ
جشن والدت ملهائڻ واري کي برڪت ،عزت ،ڀالئي
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم َّجو
ِ
َ ّل ُ
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۽ فخر ملندو ،موتين جو عمامو ۽ سبز لباس پائي اهو جنت ۾ داخل
ٿيندو( .مولدالعروس ،ص)121
 350هجري (يعني تقريباً پنج سؤ سال پهريان) جي عظيم بزرگ امام

سرور دوجهان
احمد بن محمد قسطالني َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَيْه َّفرمائن ٿا؛
ِ
َو َسلَم جي والدت جي مهيني ۾ مسلمان هميشه کان محفل ميالد منعقد
ڪندا آيا آهن ۽ والدت جي خوشيَء ۾ دعوت ڏيندا ،کاڌا پچائيندا ۽
خوب صدقا ۽ خيراتون ڏيندا آيا آهن خوب خوشيَء جو اظهار ڪندا
صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه واٰلِه َو َسل َ ََّم جي
آهن ۽ دل کولي خرچ ڪندا آهن پڻ سرڪارمدينه َ ّل ّٰ ُ
والدت با سعادت جي ذڪر جو اهتمام ڪندا آهن جيئن ته انهن تمام
تعالي جون
سٺن ڪمن جي برڪت سان انهن ماڻهن تي اهلل
ٰ
برڪتون نازل ٿينديون آهن .ميالد شريف ملهائڻ سان دلي مرادون
پوريون ٿينديون آهن اهلل پاڪ ان تي رحمتون نازل فرمائي جنهن
والدت شريف جي راتين کي عيد(يعني خوشي جو ڏينهن) بڻايو.
(وڌيڪ فرمائن ٿا ):ميالد شريف جي خوشي ان جي الِء سخت
مصيبت آهي جنهن جي دل ۾ بيماري ۽ عناد آهي( .زرقاني علي المواهب،
صَ
اهلل عَل َي ْ ِه َواٰلِه
َ ّل ُ

ج 1ص  ،134بيروت)

حضرت س ّيدنا امام ابو شام ّه َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَيْه َّ(جيڪو امام َ
نو ِوي
جو استاد آهي) فرمائن ٿا :اسان جي زماني ۾ جيڪو نئون ڪم
ڪيو ويندو آهي اهو هيُء آهي ته ماڻهو هرسال اهلل پاڪ جي رحمت
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم جي ميالد جي ڏينهن صدقات و خيرات ۽
واري نبي َ ّل ُ
خوشي جو اظهار ڪرڻ جي الِء پنهنجي گهرن ۽ گهٽين کي
سجائيندا آهن ڇوته ان ۾ ڪيئي فائدا آهن سڀ کان وڏي ڳالھ اها
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم کي پيدا فرمائي ۽
آهي ته اهلل پاڪ پنهنجي محبوب َ ّل ُ

ْح ُة ا ِ
هلل عَل َيْهَّ
َّ َر ْ َ
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رحمة اللعالمين بڻائي موڪليو آهي هيُء ان جو پنهنجي ٻانهن تي
وڏو احسان آهي جنهن جو شڪر ادا ڪرڻ جي الِء خوشي جو اظهار
ڪيو ويندو آهي( .السيرة الحلبيه ،ج 1ص )24
وجہکےتلجںیہذرکومدلب 

رکاطعانوکوترقسارب

( )7سوال 25 :ربيع االول تي تمام گهڻي الئٽنگ ڪري اسراف ڪيو
ويندو آهي جيڪڏهن اها رقم غريبن ۾ ورهائي وڃي ته ڪيترن
جو ڀلو ٿيندو؟
جواب :سڀ کان پهريان ته هيُء قاعدو ذهن ۾ ويهاري ڇڏيو ته علماِء

ْس َ
اف فِی ا ْل َخيْر ِ يعني اسراف ۾ ڪا ڀالئي
ِْسافِ َو َْل ا ِ ْ َ
ڪرام فرمائن ٿاَْ :ل َخي ْ َر فِی ْاْل ْ َ
ناهي ۽ ڀالئي جي ڪمن ۾ خرچ ڪرڻ ۾ ڪو اسراف ناهي .عظيم
تابعي بزرگ حضرت س ّيدنا مجاهد َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَيْه فرمائن ٿا :جيڪڏهن ڪو
اطاعت ٰالهي ۾ خرچ ڪري تڏهن به
شخص احد جبل جيترو مال به
ِ
اهو اسراف ڪرڻ وارن مان نه ٿيندو( .حلية اولياء ،ج 3ص 333دارالڪتب العلميه

بيروت)

مٿي ذڪر ڪيل روايتن مان جڏهن اها ڳالھ ثابت ٿي وئي ته
جشن والدت ملهائڻ نيڪي ۽ ثواب جو ڪم آهي ته ثواب جي ڪم
ِ
۾ جيترو وڌيڪ مال خرچ ڪيو وڃي اهو گهٽ ئي آهي نه وري
اسراف .هڪ خبر جي مطابق هر سال  53کان  52ملين ر ّيال مان
نون َ
ڪعبي جو غالف تيار ڪيو ويندو آهي؟ شادين ۽ َ
نون فيشنن
تي ڪروڙين روپيه خرچ ڪيا ويندا آهن ڪو انهن کي سمجهائي ته
هتي خرچ ڪرڻ بدران غريبن ۾ رقم ورهايو ته خبر پئي بلڪ پاڻ
پنهنجي ئي گهر جي ڊيڪوريشن ۽ هڪ کان هڪ نئين ماڊل جي
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گاڏين ،موبائلن وغيره کي ڏسي وٺو ٿورو انهن کي غريبن ۾
ورهائي غريبن جو ڀلو ڪيو ته خبر پئي مطلب ته ڪيئي ڪم اهڙا
ڪيا پيا وڃن جن ۾ ڪروڙين ،اربين روپيه هر سال خرچ ٿيندا آهن
پر ان کان ڪير منع نٿو ڪري ،گذريل ڪجھ عرصي ۾ ڪرونا
وائرس جي ڪري ٿيڻ واري الڪ ڊائون ۾ سوشل ميڊيا تي هڪ
پوسٽ وائرل ٿي ته ڏسو! غريبن ۾ راشن اهي ئي ورهائي رهيا آهن
جشن والدت تي الئٽنگ ڪندا آهن .خير غريبن جي مدد به
جيڪي
ِ
جشن والدت جي موقعي
جشن والدت به ملهايو آخر صرف
ڪيو ۽
ِ
ِ
نفس
تي ئي اِهو وسوسو ذهن ۾ ڇو ٿو اچي ڳالھ ڪا ٻي ته ناهي؟
ِ
اماره ۽ شيطان کي الحول شريف پڙهي مرحبا يا مصطفي جو نعرو
جشن والدت ملهايو.
لڳائي ڀڄايو ۽ خوب خوب ڌوم ڌام سان
ِ
رہلاںزبسرپمچاےااقےکاعوقش!

رھگرھگرکورچااغںہکرساکراےئگ

چراغان ڏسي ڪافر مسلمان ٿي ويو

جشن والدت جي چراغان(يعني الئٽنگ) جي ڇا ڳالھ ڪجي .هڪ
ِ
جشن والدت جي موقعي تي مسجد
اسالمي ڀاُء ٻڌايو ته هڪ ڀيري
ِ
کي سجائي ڪنوار جيان بڻائي ورتو هو ،هڪ غيرمسلم مسجد جي
ڀرسان گذريو ان سجاوٽ جي باري ۾ پڇا ڪئي جڏهن ان کي ٻڌايو
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم جي والدت جي خوشي
ويو ته اسان پنهنجي پياري نبي َ ّل ُ
۾ اها عظيم الشان چراغان ڪئي آهي ،ته ان جي دل نبي ّآخر الزمان
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم جي عظمت سان سرشار ٿي وئي ته اڄ والدت کي 2233
َ ّل ُ
صَ
اهلل
سؤ سال گذري چڪا آهن ان جي باوجود مسلمان پنهنجي نبي َ ّل ُ
جشن والدت ملهائن ٿا ۽
عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم جو ايتري قدر شان و شوڪت سان
ِ
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گهرن کي ائين سجائن ٿا ته پوِء بس هي ئي دين سچو آهي،
الحمدهلل! ان ڪفر کان توبه ڪئي ،ڪلمو پڙهي مسلمان ٿي ويو.
اروسلاہللاکرعنہاگلںزورب 

انےکدنمشہنمالھپےتبببباےتؤاںیئےگ

ص َّل
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم ارشاد
حديث شريف ۾ آهي ،س ّيدالمرسلين
َ
ُ
فرمايو” :جنهن شخص اسالم ۾ سٺو طريقو ايجاد ڪيو ان کي
طريقو ايجاد ڪرڻ جو به ثواب ملندو ۽ ان تي عمل ڪرڻ وارن جو
به ثواب ملندو ۽ عمل ڪرڻ وارن جي پنهنجي ثواب ۾ ڪجھ ڪمي
واقع نه ٿيندي ۽ جنهن اسالم ۾ برو طريقو ايجاد ڪيو ته ان کي
اهو طريقو ايجاد ڪرڻ جو به گناھ ٿيندو ۽ ان طريقي تي عمل ڪرڻ
وارن جو به گناھ ٿيندو ۽ انهن عمل ڪرڻ وارن جي پنهنجي گناھ ۾
ڪجھ ڪمي واقع نه ٿيندي( .مسلم شريف ،ڪتاب الزڪاة ،ص  ،242حديث)1411:

( )4سوال :ربيع االول جي الئٽنگ ۾ بجليء جي چوري ۽ تمام وڏي
آواز سان نعتون هالئي ٻين جي دل آزاري ڪئي ويندي آهي پڻ
لنگر اهڙي طرح لٽايو ويندو آهي جنهن سان رزق جي بي حرمتي
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم نه ملهائڻ
ٿيندي آهي .تنهنڪري
ِ
جشن عيد ميالد النبي َ ّل ُ
گهرجي،
جواب :هڪ اصول ذهن ۾ ويهاري ڇڏيو ته نڪ تي َمک ويهي ته
َمک کي هٽائيندا آهيون نه وري نڪ ئي ڪٽي ڇڏيندا آهيون .اهو
ٻڌايو! عين شريعت جي مطابق شادي ڪٿي ٿي رهي آهي؟ پوِء ڇا
ڪنهن چيو ته شادي ڪرڻ ڇڏي ڏيو جو هن جي ڪري سڀئي
جشن آزادي جي ڏينهن ڪيترا گناھ ٿيندا آهن
گناھگار ٿي رهيا آهن.
ِ
جشن آزادي نه ملهايو ،پوِء
پر ان کان ڪنهن منع ناهي ڪيو ته
ِ
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جشن عيد ميالد النبي
صرف
ِ
ٿي؟ ڪٿي مسئلو ڪو ٻيو ته ناهي؟؟؟

صَ
اهلل عَل َي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم
َ ّل ُ

سان ڇو پريشاني ٿئي

انمںیئےگوخس مہت رتنشجِوالدتیک
اجسوٹاوررکاروینشرھزگہنوھچڑںیےگ
(وسائل بخشش)

َ
هلل عَلـی ُّمـ َحـمَد
َصــل ُّ ْـوا َعـل َـی الْـ َح ِب ْيـب! َصـلـی ا ُّ
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