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 �لرحيمبسم �هللا �لر�ن 

  ھ۱۴۳۱- تر�ا� صفر–�مد �شفا� حس� حيد��با� 

�ہم تصو� �س= كوي جزبھى  - ہے �سال* �ي' فطر2 مذہب: �سال* ( �ي' 

لہى كے �Lيعہ �ين حق GA � - كF �نسا� كے �ماB C Dيد�A��نہ<

�سال* م< كF كے علم ��Aعقل ( �خل تو نہ<  - معقو O��Aماثو�ہے

�سال* (  - ]كن Aہ �نسا�A O� XماD سے ع� مطابقت �Vھتا ہے - ہے

مقصد ��Aمطا`ہ _^ يہى نہ< ہے كہ �[ كے �ح=ما\ Bرعمل كيا 

aنوc�A� جائے\  eصوf ھوڑ�يا جائے بلكہ بعضjرما\ كو� �A�

BرrVھ نہ كرنا ��Aخاموp �ہنا يعo ترک عمل بھى �ي' عمل ہے  موقعوں

�تباs سنت سے ہے  يعo ہم كوي �يسا (* نہ< كرسكتے  –جس= تعلق 

جس Bرحضو��كر* صv �هللا عليہ Aسلم نے عمل نہ فرمايا تھا ��Aنہ �س= 

�سلئے جليل �لقد�صحابہ كر�* يہ كہا كرتے تھے كہ  - حكم �يا تھا

�{ا* نہ �يں جو��Aصحابہ م< موجو� نہ تھا جو}*  مسلما� Aہ (*

صحابہ كر�* كے ~مانے م< �ين نہ تھا Aہ بعد كے ~مانے م< بھى �ين 

صv �هللا عليہ Aسلم �سال* كے با�ے م< كوي  �سوO �هللا –نہ< ہوسكتا 

��A  ":��شا� �لہى ہے –با\ GA كے بغ��oB طر^ سے نہ< فرماتے تھے 

� سے �س� �طاعت C  جےوO بھيہم نے جوبھى �سL� هللا كے�ے كہ � ��

  )۶۴:نسا�(- "جائے

حن� فقہ C معرA^ كتابوں ہد�يہ ��V�A��قائق Aغ�ہ م< ہے كہ جس 

(* ( كرنا �سوO صv �هللا عليہ Aسلم ��Aصحابہ كر�* �� �هللا عنہم سے 

 �[ (* ( كرنا منع ہے �� طر� طر� جليل �لقد�علما�- ثابت نہ ہو

سلف يہ بھى فرماتے ہ< كہ جسطر� حضو�صv �هللا عليہ Aسلم كے كئے 

�� طر� �پ صv �هللا عليہ Aسلم كے –ہوئے عمل ( �{ا* �ينا سنت ہے 

نہ كئے ہوئے (* ( نہ كرنا بھى سنت ہے ��A�ہل سنت كہالنے ( مطلب 

��Aمسلمہ فقہ (معرA^  - بھى يہى ہے �Aنہ �ہل بدعت كہالئ< �ے
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�ي �نہ<  - ' يہ بھى ہے كہ جن �مو�C �نفر��2 طو�Bر�جا~\ ہےمسئلہ 

~ماں Aم=ں C قيد ��A �� كے ساتھ �جتما� طو�Bر�{ا* �ينے كيلئے 

�جتما� �ہم �Bنے طو�BرVوي �نفر��2 عبا�\  –�]ل �� ��}�ہے 

�سكے �ے حكم ��A��Aصحابہ C عمv  - طو�Bر�{ا* نہ< �ے سكتے

]كن نما~فجرVے بعد �مثال مصافحہ سنت ہے  - �]ل ��Aنظ���}�ہے

نما~يوں ( �جتما� طو�Bر�ي' ��Aے سے مصافحہ كرنا سنت سےثابت 

�� طر� فقہ C  - �سلئے فقہا� نے �[ سے منع فرمايا ہے - نہ< ہے

م< ہے كہ �ح=* �� م< �]ل مثبت عمل " �صوO �خF"معت�Vتا� 

�]ل  - جو �عو¡ كرنے A�ال ہو�� رنہ كہ مانع �B كرنے A�لے كے Lمہ ہے

  - بھى �[ كےLمہ ہو¢

سب جانتے ہ< كہ �سال* م< �ک سب سے بڑ2 : سدباF G'يعہ

�سلئے �سال* نے مسلمانوں كو �ک سے  –��Aناقابل ¦شش �مر�ہى ہے 

§انے �[ طر^ لے جانے A�لے تما* ��ستوں �A���A�A~ں كوبند كر�يا 

� - ہے هللا كے ني' ��Aمقر� بندAں C �ک ( قديم ��A�ہم �Lيعہ 

 - �ح©�* ��Aتعظيم م< �� حد�A سے ¨اV~Aرنا ہے��بت �عقيد\

�سال* نے مسلمانوں كو�ک سے §انے كيلئے جس طر� عقيد\ م< 

 –»تہ قبو���A�نكى ~يا�\ كيلئے خصوª سفرسے منع كيا ہے � غلو

��Aڈے � جشن عيد � �� طر� Bيد�ئش �A�Aفا\ كے �نوں م< �جتما�

 cكن بھى –منانے سے بھى �Aک �يا ہے 
ً
يہ (* مسلمانوں كيلئے عمال

�سلئے  - �Aنہ سا�2 ~ند¢ خو¯ ��Aغم منانے م< �ز�جائے ¢ - نہ< ہے

�نبيا� ��Aبز��وں C تعد�� كرAڑAں م<  كہ Bيد�ہونے �A�Aفا\ Bانے A�لے 

 جب ڈے منانا بالفر± جائز��Aمفيد (* ہے تو�يF صو�\ م< - ہے

�نبيا�  �ئمہ فقہ ��Aحديث ( ڈے �صحابہ ��Aبز��وں � شہد���تما* 

جب �سوO صv �هللا عليہ Aسلم ( يو*  - عر[ كرنا ال~* ہوجاتا ہے�منانا

Aال�\ منايا جائے � توتما* �نسانوں كے باپ ح *�� \³��A�بو�النبيا� 
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�بر�ہيم كوVيسے فر�موp كيا جاسكتا ہےµ جب شيخ  ح³\ 

Xلقا��جيال�فضل  عبد�عر[ منايا جاتا ہے تو�پ سے الكھوں ��جہ  )

ع·ہ مب·ہ ��A�ما* �بوحنيفہ ��ہ �هللا ��A�ما* �ترخلفائے ��شدينر��Aب

 Xلقا��جيال�جب كہ �ين ہم< شيخ عبد µ>يوں نہVهللا كو�ا�2 ��ہما ¦

–��ہ �هللا سے نہ< بلكہ �ئمہ حديث Aفقہ كے A�سطے سے مال ہے 

]كن �ہل بدعت C يہ  - �مكمل نہ< ہوتا�سال* �حا�يث كے بغ

فكرAعمل ( عد* تو�~� ��A�فر�� Aتفريط مالحظہ ہوVہ Aہ �نامعقو]ت 

�ما* ¦ا�2 ��ہ �هللا ��A�ما* �بوحنيفہ ��ہ �هللا Aغ�ہ �ئمہ حديث ��Aفقہ 

  !"فا¹ہ ��Aعر[ Aغ�ہ نہ< مناتے� م< كC F نيا~

ہوتے ہ< ]كن فيضا� �ما* كے جلسےتو بے شما�� "فيضا� غو« �عظم 

�ئمہ  ¦ا�2 ��ہ �هللا ( جلسہ �ي' بھى نہ< كيا جاتا ��Aنہ قو�]وں م< 

نا* ]ا جاتا ہے   - !حديث Aفقہ ( 

ساO بہ ساO �نبيا� ��Aبز��وں B Cيد�ئش Bرخو¯ ��Aمو\ Bرغم منانا 

ہاں �`تہ �نبيا� ��Aبز��وں C  - �ي' فطر 2��Aناcكن �لعمل با\ ہے

ہد�يا\ ��Aنقش قد* Bرjلنا ہرمسلما� كيلئے cكن بھى ہے �ا\ تعليم

�تبا s�–  2A�B�A��Aمفيد بھى   C بز��وں�A� نبيا�� قر�� Aحديث م< 

ح³\ عيF عليہ  كرنے ( حكم �يا �يا ہے نہ كہ �نكا ڈے منانے (

ح³\ ��* عليہ  - �لسال* A Cال�\ ( Lكرقر�� م< مفصل مذكو�ہے

�� طر�  - ( قصہ قر�� ½يد م< جا¼ا ملتا ہے �لسال* B Cيد�ئش

ح³\ مو� عليہ �لسال* B Cيد�ئش ( Lكربھى موجو� ہے باAجو�يكہ 

يہ Aال�ت< شاند��Aال�ت< ہ< ��A�عجا~2 صو�توں ��Aعجائبا\ �لہى ( 

م¾رBھربھى ح³\ �مد صv �هللا عليہ Aسلم نے كF  - مظہربھى ہ<

يلئے كF خاe تا�يخ م< كوي �[ قسم �زشتہ ن¿ كے تذكرہ ميال� ك

Àفل ہز�زمقر�نہ< فرما� C - نہ جلو[ نكاال�A� نہ  - نہ جشن منايا

� نہ �ر�� بنو�ئے� نہ جھنڈياں لÂئ<� نہ jر�Áں كيا � ہى قو�]اں كر�ئ<
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نہ كھانے كھائے ��Aنہ كھالئے BھرAہ معاملہ �پ � Bكائے" نہ Ä¾ر�يف 

كF �زشتہ ن¿ سے �س� شا� كے خال^ صv �هللا عليہ Aسلم نے 

Aہ معاملہ �پ صv �هللا عليہ Aسلم C  - سمجھكر�oB تما* عمرم< كيا ہو

شا� كے كيونكرمناسب ہوسكتا ہےµ نہ �سوO صv �هللا عليہ Aسلم نے 

سابق �نبيا� ( يو* منايا ��Aنہ ہى خلفا� ��شدين ��Aصحابہ كر�* نے 

�[ حقيقت كوAہ  –( جشن منايا  حضو�صv �هللا عليہ Aسلم B Cيد�ئش

بريلو2 علما� بھى تسليم كرتے ہ< جوجشن يا ميال��Ä¿ صv �هللا عليہ 

  - Aسلم مناتے ہ< �نكے بيانا\ ��ے ��ہے ہ<

ماہ �بيع �الC OA با�ہ تا�يخ : "�ما* �بوعبد�هللا �بن �ÇاÆ مال� فرماتے ہ<

كہ يہ بدعت خو� باAجو�يكہ �سكے  –كوجو�فل ميال� قائم ہوÈ ہے 

م¾ر�سم< بھى لو�وں نے خر�فا\  –بذ�\ خو� _يح بدعت ہے 

ھ C با\ ہے موجو�ہ ۷۳۷يہ ) �Ëدخل( - "���Aرما\ ( �ضافہ كر�Vھا ہے

��Aحالت بدسے  - ~مانے م< �� منكر�\ م< �نتہاÀ �ضافہ ہوj= ہے

 :"عالمہ �مدبن �ب بكر��ہ �هللا فرماتے ہ<  - بدترہوÈ جا�ہى ہے

ہما�ے ~مانے م< بعض الل Î���Aنيا ���مولو2 ميال� كے نا* سے �ي' 

م¾ر�زشتہ �متوں C  –يہ تباہ كن بدعت ہے  –�فل قائم كرتے ہ< 

��Aيہ �مت بھى بدعت  - تباہى ( سب سے بڑ�سبب �يF ہى بدعت< ہ<

Ð«( - م< تباہ ہو���وÇ�A sد`�(  

عيساÀ كرسمس كے �� كيا �نيا جانÑ ہے كہ –��A�� �يسا ہوj= ہے 

كرتے ہ< Aہ ح³\ عيF عليہ �لسال* C يو* Aال�\ م< خو� 

عيش كرتے ہ< ��Aنشے م< ڈ��ئيوننÒ كرنے سے سينكڑAں �Bيتے

مVÔے بعض مسلمانوں نے تو عيدميال� كے  - �نسانوں C جا� جاÓ ہے

Bينا �sA كر�يا ہے   ہندBAاک ��AبنÖہ �يش م< Õا[ –موقع Bر��� 

ساB Oہلے ماہ �بيع �الOA م< س�\ �Ä¿ صv �هللا عليہ Aسلم كے سا�ہ 

]كن يہ تر× كرتے  - طو�Bرجلسہ ��Aبا�ہويں C فا¹ہ Aنيا~ہوÈ تھى
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� ہے كہ باجوں ��Aناjوں كے ساتھ جلو[ j ØہنB 'كرتے با\ يہاں ت

Bٹاخے �كÙ\ سے �AشC o جاÓ ہے  –��Aميال� نكالے جاتے ہ< 

تے ہ< ��Aتقريبا ہرVھv ج¾ہ كث�تعد�� م< Bكو�� ہوتا jھوڑے جا

ہرطر^ ��A��Aت' قو�]اں C �يكا�ڈنC Ò �ھو* ��A~بر�ست  - ہے

�لو� ¢ ہوÈ ہے   Èبعثت (  –صو C سلمA هللا عليہ� vص Oجبكہ �سو

 - �ي' مقصد ¦ا�C 2 حديث كے مطابق �ال\ موسيÜ كوختم كرنا تھا

�نا* نہا� aشقا �سوO صv �هللا عليہ Aسلم مساجد م< كم  ]كن يہ 

   - ہى نظر�تے ہ<

� :" عالمہ �بو�Çسن Ý بن فضل كہتے ہ<A« تو قر�حد�فل ميال� ( �

Þس  - سلف صا�Ç سے �س= جو�~ ہر�زثابت نہ<–ثالثہ كے بعد ہو�ہے 

�حد�« Aبدعت C كrھ �Aß\ –ہم Bرسلف صاC �Ç �قتد� ال~* ہے 

  )ئلجامع �Ëسا(- نہ<

� Xلف ثا�ح³\ ½د� �� سماs كے منع ہونے :" �هللا عليہ فرماتے ہ< �

( معاملہ ميال� كے منع ہونے سے بھى مر�� ہے��ربالفر± �سوO �كر* 
 sجتما�A يہ ½لس�A� سوقت �نيا م< ~ندہ ہوتے�سلم A هللا عليہ� vص

 vص Oتو�يا �سو Èموجو�¢ م< منعقد ہو C سلمA هللا عليہ� vهللا �پ ص�

 µ عليہ Aسلم �[ �مرسے ��� ہوتے ��A�[ �جتماs كوÞسند كرتے 

فق�} يق� ہے كہ �سوO صv �هللا عليہ Aسلم ہر�ز�[ عمل كو Þسند نہ 

  )۲۷۳: مكتوبا\ " (- فرماتے بلكہ �نكا�Vرتے

A�ضح �ہے كہ ح³\ ½د� �لف ثا X�Bنے مكتوبا\ كے مطابق بدعت 

��A ہربدعت كو ��رjہ كہ  –تھے C تقسيم حسنہ ��Aسيئہ كے قائل نہ 

�مر�ہى سمجھتے تھے جس م< جشن عيدميال� بھى - Aہ بظاہر�jھى ہو

 ¿Ä� يہ ¹قيق ہے كہ عيد ميال� C رشامل ہے علما�Bطو� áA� بد�جہ

 ~Á� ) سلم منانےA هللا عليہ� v۶۰۴ص �نبو2 –ھ م< ہو�A� ہلےB سے ]�
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ہم ��A��Aتابع� �� �هللا صv �هللا عليہ Aسلم ��Aصحابہ �� �هللا عن

  - عنہم م< يہ عيد نہ< مناÀ جاÓ تھى

aعالمہ شاä �: " عيد ميال��Ä¿ صv �هللا عليہ Aسلم ( ~مانہ �ãا� � � �

��هللا عليہ �oB س�\ م< ��A�ما* �بوشامہ � � �Bنے �سالہ � " �هللا نے 

" م< فرماتے ہ< " �`اعث Ý �نكا��`دA s�Çو��«  ے سب سے Bہل: 

Aہ موصل ( �ي' بہت مشہو�صوå تھا  –مال عمربن �مد نے �sA كيا 

م¾ر�س� ترAيج ��بل كے �ي' با�شاہ �بوسعيد كوVر2 كے �Lيعہ ہوي  –
�ما* " - جوعر�� كے شہر��بل ( �ي' عيا p��AفضوO خرچ با�شاہ تھا

� èين سيو�� Oجال�� �[ بدعت كوسب سے :"�هللا عليہ فرماتے ہ<  �

" –ل كے با�شاہ �بوسعيد مظفر��ين كوVر2 نے �ãا� كيا ہے Bہلے ��ب

���ما* ��د بن �مدبن �مد مال� �)  حسن �Ëقصد ê عمل éطولہ( � 

C تا�يخ سے نقل : �هللا عليہ عالمہ معز��ين حسن خو��~ä ��ہ �هللا 

يہ �فل مو� ��بل كے �ي' فاسق Aفاجربا�شاہ "كرتے ہ< 

B C ين��بوسعيدمظفر�تھى  Ð� C ا�ã�رB ئش�يد" -   

عالمہ �بن خلقا� ��ہ �هللا نے بھى �[ با�شاہ ��A�س� �ãا�كر�ہ 

  - "عيدميال� C مذمت C ہے 

عالمہ �بن �ëو~2 ��ہ �هللا نے بھى �[ با�شاہ ��A�س� �ãا� كر�ہ 

Aہ خو� بھى �ي¾رشاعرAں كے :" بدعت f Cالفت كرتے ہوئے لكھا ہے

 - "�فل سماs م< حصہ ]ا كرتا ���Aقص كرتا تھا ہمر�ہ ظہرسے فجرت'

  )�لزماں ةمر�(

��بل ( با�شاہ �بوسعيد :"عالمہ نا_فاكہاX ��ہ �هللا لكھتے ہ< كہ 

مظفر��ين كوVر2 �نے ¼انے A�لوں كوعيدميال� م< �ع كرتا تھا 

��عمل �Ëو� ïو�لہ ( - "���A�گ Aمز�م�سن كرخو�بھى �قص كرتا تھا 

 2Aفتاe ۱۳۲:�شيديہ(  
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ميال� �Ä¿ صv �هللا عليہ Aسلم f Cالفت كرتے ہوئے حافظ �بن 

�ئمہ �ين ��Aعلما� :" حجرعسقالX ��ہ �هللا نے لكھا ہے  ��بل ( با�شاہ 

�ند2 ~با� A�ال بے Aقو^  –سلف C شا� م< بہت �ستاñ كرتا تھا 

� " - )Æ��Aمتك�تھا�òË� �  )۴:لسا

:" قائلK L �ع?�J- � �هللا عليہ �سلم بدعت ہے عيد ميال� ��� ن� ص

Äد� م< موالنا �مد ظفر�مو� فر�شو2 ½د�2 بريلوA� " 2�A�"~~نامہ 

��Aبرمن¾ھم كے صاحó��ہ فيا± �Çسن قا��2 بريلو2 ( عيد 

ميال��Ä¿ صv �هللا عليہ Aسلم C �� حيثيت كے با�ے م< طويل 

�تنا جسم< Aہ كہتے  - مضمو� شائع ہو� ہ< كہ �فل ميال� كيلئے بس 

ہى (ê ہے كہ كتا� Aسنت م< �س� cانعت نہ< ��Aمنكرين كوcانعت 

  )۱۹۳۳ستم�/A�۶�Ä~د� " (- C �]ل Bيش كرj õاہئے

aمل ���Aعويد��Bرہى �]ل L Cمہ ���2 � يہ مطا`ہ غلط ��A�لٹا ہے

  - aئد ہوÈ ہے

ہ ترک عمل ہى سنت ہے عمل ہى نہ< بلكجبكہ فقہا� كے نز�ي' 

��رمسلما� مغر� C ت� كے ¼ائے jا��Vعت نما~Bڑھے �f�Aالف� سے 

كہے كہ تمہا�ے Bا[ �ي' ~�ئد �Vعت c Cانعت C �]ل كيا ہےµ تو�س= 

�ہل بدعت كے Bا[ جوجو�� ہو� Aہى جو�� عيدميال� �Ä¿ صv �هللا 

بد�لسميع '�مPو'O موالنا ع - عليہ Aسلم f Cالفت كرنے A�لوں ( ہو�

Sلكھتے ہ Oبريلو O'فرحت :" خليلفہ موالنا �2د 'ضا قا� �يہ ساما

 eسم< خا��A� كے ساتھ OAال�مہينے �بيع  eصوf ہ بھىA�A� �A�A

 �ميال� �يف ( مع� كرنا بعد م< ہو� يعj oھA–  øہى با�ہو�ں �

  ) ۱۵۹:�نو��ساطعہ e" (- صد2 ہجر2 كے �خرم<

ا� قديم كے عالAہ مذكو�ہ بيانوں م< �Aبريلو2 علما� جليل �لقد�علم

جن م< �نہوں نے �[ حقيقت ( �عال�  - كے بيانا\ بھى شامل ہ<

 vنبو2 ص�A� سلمA هللا عليہ� vص ¿Ä� ^ كيا ہے كہ عيد ميال��ع©��A�
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يہ عيد بدعت  –�هللا عليہ Aسلم ��A��Aصحابہ م< نہ< مناÀ جاÓ تھى 

��رعيد ميال� �Ä¿ صv �هللا عليہ  - ے B Cيد�A�� ہےيعo بعد كے ~مان

Aسلم منانا كوي جائز ��A�jھى òjہوÈ تو صحابہ كر�* جو بريليوں سے 

�[ ني' (* كو ترک نہ كرتے بلكہ عيد  - بہت ~يا�ہ aشق �سوO تھے

�ہتما* سے مناتے    !- ميال� بڑے 

Xخو Y� ال: �فا] كےA تا�يخ C سلمA هللا عليہ� vص Oتا�يخ �سو�A� \�

علما� ��Aمو�خ� كے  - Aفا\ م< �sA سے ہى �ختال^ Bاياجاتا ہے

 �۱۲بيع �ال OA��Aتا�يخ Aفا\  ۹�ي' بڑے طبقے كے نز�ي' تا�يخ Aال�\ 

�بيع  ۱۲جبكہ ��A� طبقہ تا�يخ Aال�\ ��Aتا�يخ Aفا\ - �بيع �الOA ہے

A Cجہ سے ميال� �A�Aفا\ C تا�úوں كے متحد ہونے  - �الOA ( قائل ہے

موقع Bر نيت C �[  - نہ با�ہ Aفا\ ( غم ��Aنہ عيد ميال� C خو¯ ہے

 Ñجا سك û >ڑنہ�– Óجا Oفا\ نہ< بدA سكے - نيت كے سبب تا�يخ�

�بيع �الOA  ۱۲ - باAجو� Aہ تا�يخ ��A�[ سے A�بستہ غم Aحز� باü �ہے �

�يكھنے C كوجب �سوO �هللا صv �هللا عليہ Aسلم A Cفا\ ہوي تھى تو

òj يہ ہے كہ �[ �� صحابہ كر�* ( كيا حاO تھاµ ح³\ عمر�� �هللا 

كيا �[ �� كF صحاب نے  - عنہ تو ما�ے غم كے ہوp كھو بيٹھے تھے

ميال� �C ¿Ä خو¯ مناÀ تھى B µھرہم �[ �� جشن يا عيد كس طر� 

 �هللا عليہ Aسلم A Cفا\ ہويجبكہ �[ �� �سوO صv  - منا سكتے ہ<

  - !تھى

�سوO صv �هللا عليہ Aسلم V�Bے �� �A~ہ  :b�' �cdہ � �aل K جائزہ

كF صحاب نے حضو�صv �هللا عليہ Aسلم سے �[  - �Vھا كرتے تھے

��A��  A–ہ �� م�B 2يد�ئش ( �� :" با�ے م< Bوjھا تو�پ نے فرمايا 

  - )مسلم"(- �� ½ھ Bرقر�� نا~O ہو�

م< عمv سنت كے مقابل م< قوá يا �]ل ��A �تباs �سوO كے با� 

حكý سنت ~يا�ہ �ہميت �Vھ Ñ��A�تباs �سوO كےبا� م< عمv سنت 
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 ےكے مقابل م< قوá يا حكý سنت ~يا�ہ �ہميت �Vھ Ñ��A�تباs كے �

جبكہ �سوO صv �هللا عليہ Aسلم كے بعض  - ال~ä سمجھى جاÓ ہے

 e���Aد�A تھے �[ �عماO �پ صv �هللا عليہ Aسلم C حد ت' fصو

A~ہ ( علم صحابہ عمv سنت سے يہ با\ بھى A�ضح ہوÈ ہے كہ �[ �

كر�* كوحضو�Vے �~خو� بتالنے سے نہ< ہو� بلكہ كF صحاب نے 

تو�[ V�Bے  - �سكے با�ے م< �پ صv �هللا عليہ Aسلم سے ��يافت كيا

À� با\ سامنے C ہ~A� -  vص O* كو�سو�ہ ( حكم صحابہ كر~A� ]�

 عليہ �سلئے صحابہ كر�* حضو�صv �هللا - �هللا عليہ Aسلم نے نہ< �يا تھا

 {�B >خو¯ م C ئش�يدB C سلمA هللا عليہ� vيا �پ ص sتبا�  C سلمA

  - �A~ہ نہ< �Vھتے تھے

 �جب V�Bے �A~ہ C سنت جا� 2�a�A* نہ تھى توعيد ميال� م< مسلما

� ( جو�~ كہاں سے اليا جائے �µ –جوخو� ساختہ �سو* �{ا* �يتے ہ< �

سوما\ كے ساتھ �ھو* þانے م< خامو¯ سے �A~ہ �Vھنے ��AمرAجہ �

Bايا جاتا ہے V�Bے �A~ہ C سنت سے ~يا�ہ  - ~م� �Aسما� ( عظيم فر� 

جوبا\ بنÑ ہے Aہ يہ ہے كہ �سوO صv �هللا عليہ Aسلم jونكہ �A~ہ 

�تبا s�B�Aيد�ئش C خو¯ م< �A~ہ �Vھ - �Vھتے تھے  Cہم بھى حضو�

rVھ كرتے ہ< Aہ سنت �j�Aونكہ ميال� كے �� مسلما� جو - سكتے ہ<

 ��سوO صv �هللا عليہ Aسلم ��A�سوہ صحابہ سے ثابت نہ< �سلئے �[ �

Bٹاخے jھوڑنا ��Aشo كرنا �نعرے لÂنا �جلو[ نكاÄا�جلسے كرنا 

 - برياX كھانا ��A �قص كرنا ��Aقو�C û �فل< �انا�نيا~Aفا¹ہ كرنا �

�Aنہ يہ عشق �سوO  - يہ تما* خر�فا\ سے BرہVòرنا 2�Aß ہوجاتا ہے

  - شتم �سوO م< بدO جائے �

م<  - مسلما� �[ Bرعمل نہ< كر�ہے ہ< –جوòjحديث سے ثابت ہے 

نے �Æ ت' كF بدعÑ كو�[ نيت سے كہ حضو�V�Bے �� Bيد�ہوئے 

�بيع �الOA كو�A~ہ �Vھنے  A�۱۲~ہ �Vھتے نہ �يكھا نہ سنا �A�Aہ  - تھے
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 Òہڑبون�A� *ہ ثابت نہ< ہےكے ¼ائے جو�ھو* �ھاA >اتے ہþ -  *سال�

�سوO صv �هللا عليہ Aسلم (خو¯ كے �ي' ��A  –�ي' سنجيدہ �ين ہے 

¦ا�C 2 �ي' حديث كے مطابق �سوO  –موقع Bر�A~ہ �Vھنا ثابت ہے 

صv �هللا عليہ Aسلم aشو�ہ كے �� �A~ہ �Vھا كرتے تھے �سلئے كہ �[ 

مظالم سے {ا\ BاA Àقت ح³\ مو� عليہ �لسال* نے فرعو� كے 

�مضا� كے �A~Aں ( تعلق بھى نزOA قر�� C خو¯ ��Aشكر�نہ  - تھى

�سال* م< عيدين  - �سلئے كہ قر�� ( نزOA �مضا� م< ہو�تھا - سے ہے

]كن  –ہ< �� خو¯ كے �نوں م< �A]ت ��A�ہميت نما~Vوحاصل ہے 

� vص Oسو� �هللا عليہ موجو�ہ ~مانے كے عيد ميال� منانے A�لے aشقا

�ہتما* كرتے ہ< ��Aنہ �A~ہ ( بلكہ عيد ميال�  Aسلم نہ �[ �� نما~ ( 

م< Aہ (* كرتے ہ< جن سے حضو�صv �هللا عليہ Aسلم نے منع فرمايا 

�سوO صv �هللا عليہ Aسلم نے �مت كوجو�يا Aہ قر�� ہے ناكہ �نا  - تھا

ن Ò��A�[ قو�B C ûرشو��يكا�ڈ - ��AموسيÜ جوقو�û كے �جز�� ہ<

صوÈ �لو�¢ سے لو�وں كوتكليف �2 جاÓ ہے ��Aنقصا� Bہنrايا جاتا 

جبكہ مسجد م< Lكرجہر 2��Aبلند �A�~ سے قر�� C تالA\ منع  –ہے 

  - ہے

م�2 ق� كو )"ال¨علو� ق�¡ عيد�(:�سوO صv �هللا عليہ Aسلم نے فرمايا

تے ہ< ��Aنہ �يF صو�\ م< ہم نہ ق�Vے Bا[ عيد مناسك "عيد نہ بنانا

ق�سے ��Aمناكر�[ كے ڈ�نڈے ميال��Ä¿ صv �هللا عليہ Aسلم سے 

صحابہ كر�* كو�س= حق سب سے ~يا�ہ ��Aسب سے  –مالسكتے ہ< 

jونكہ صحابہ كر�* نے جشن يا عيد ميال� �Ä¿ صB–  vہلے حاصل تھا 

 Àسلم نہ< مناA هللا عليہ�م< عيد ميال – sتبا�  C �� �سلئے ہم بھى �

  - نہ< مناسكتے

عيد ميال� كے جو�~ ���Aايت م< يہ  :بريلوO مسلما] كے خالa� Jل

�]ل بھى �2 جاÓ ہے كہ �يكھئے عشق �سوO صv �هللا عليہ Aسلم 
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كھانا كھالنے كے �جرAثو�� ( كوي � �يصاO ثو�� جائز ہے� ال~ä ہے

عا\ ( منكر نہ< ��Aميال� �Ä¿ صv �هللا عليہ Aسلم سے متعلقہ A�ق

تذكرہ بھى ناجائزنہ< جب يہ سب òjيں فر��فر�� �oB ج¾ہ Bرجائز 

��Aمفيد ہ< توعيد ميال� منانے كے سلسلے م< �نكا ½موعہ 

ناجائزVسطر� ہوسكتا ہے µ �س= جو�� خو� �ہل بدعت C فكرAعمل 

�  \�Aß C��Aفضيلت ( بھال  - ��Aمسلما\ م< موجو� ہے�L� مثال

� نہ< كہى كو� منكرہوسكتا �L� >جو� عيدين مAسكے با�كن [ µہے

Óس= سبب كوي مانع حديث نہ< ہے - جا�هللا  - � vنبو2 ص �A� بلكہ يہ

� ( نہ ہونا �سكے سنت نہ �L� >ں مA~نما C سلم م< عيدينA عليہ

� نہ كہنے C �]ل ہے�L��A� فضيلت - ہونے C هللا�بسم �A� سو�ہ فا¹ہ

�ہ - كے كيا كہنے ل بدعت �ما* كے Bيrھے �� سو�توں C تالA\ ]كن 

Aہى �]ل عيدميال�  - �س� Aجہ ���A]ل بتالÀ جاÓ ہے - نہ< كرتے

ہم بدعت حسنہ كے طو�Bرنہ عيدين م<  - �Ä¿ نہ منانے C بھى ہے

� كہ سكتے ہ< �L�–  كرسكتے \Aتال C ھے سو�ہ فا¹ہrيB ما* كے�نہ 

��  –jا��Vعت< ���كرسكتے ہ<  ��Aنہ مغر� C ت� كے ¼ائے - ہ<

�سلئے  –طر� jونكہ صحابہ كر�* نے جشن ميال� نہ< منايا تھا 

�تباs م< ہما�ے �ے يہ 2�Aß ہوجاتا ہے كہ ہم بھى   C *�صحابہ كر

�Aنہ ہم عشق �سوO كے معاملے م< صحابہ كر�*  - عيد ميال� نہ منائ<

  !سے ��ے بڑھ جائ< �ے جوVہ �ي' ناcكن با\ ہے

Xهللا  :نعمت 'سالت ص� �هللا عليہ �سلم ��'خو� vص ¿Ä� عيدميال�

عليہ Aسلم كے جو�~ م< يہ �]ل بھى �2 جاÓ ہے كہ �سوO صv �هللا 

عليہ Aسلم A Cال�\ ��Aبعثت مسلمانوں كے حق م< �ي' بہت بڑ2 

جسكے شكر�نہ ��Aخو¯ م< ہم< �[ �� جشن منانا  - نعمت ہے

  - jاہئے
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علم ��A�حسا[ �ہل بدعت ��Aبريلو2 علما� كوہو� ہے جس با\ ( 

�تنے ناشكرے  غ¿ �V�Aند Lہن نہ تھے كہ Aہ �[ �صحابہ كر�* نعوLباهللا 

 صحابہ كر�* كو�[ نعمت عظمہ ( �حسا[ 
ً
نكتہ كوBا نہ سك< يقينا

]كن �سكے باAجو� �نہوں نے  - ��Aشعو� ہم سے Bہلے بد�جہ �áA تھا

�ہتما* كے ساتھ جشن جب كہ A - جشن نہ< منايا  �A� *ہ بڑ2 �ھو* �ھا

  - مناسكتے ��A�Aنٹوں ( جلو[ نكاO سكتے تھے

 ��[ سلسلہ C �ي' ��A�ہم با\ يہ ہے كہ كوي Õا[ ساO سے مسلما

عيد يا جشن ميال� �Ä¿ مناتے ��ہے ہ< جو �بيع �الOA كے Bو�ے 

 �Æ سے سو ساO بعد جب كوي مو�� �� - مہينے م< جا�2 �ہتا ہے

 Fہ متعلقہ تفصيال\ كوبھى كAجشنوں كوضبط ¹ريرم< الئے � تو

��رصحابہ كر�* –تاAيل ��AموشêÂ كے بغ��oB تا�يخ م< ��Æ كرے � 

غ��ہم با\ نہ ہوÈ �ہرساO ميال� ( جشن مناتے تويہ كوي ڈھ� jھ� 

�ثا�صحابہ ��Aتا�يخ �سال* سے متعلقہ � ��A�س= تذكرہ �حا�يث

  –وں م< A�ضح طو�BرVيا جاتا مشہو�Vتاب

��A�ہل بدعت كو �[ سلسلہ م< كF �وشے كے غ��ہم A�قعہ سے 

 Ó� نوبت نہ C ~ثابت كرنے�ميال� ( جو Ñبر�س~�A� ستنبا� كرنے�–  

بلكہ قديم �سالä كتب م< ميال� سے متعلق صحابہ كر�* C ��رميوں 

جنÒ �ديبيہصلح ح� جس طر� ہجر\- ( Lكرخ��� طر� موجو�ہوتا

  - بد�A�حد ��Aفتح مكہ كے A�قعا\ تا�يخ C كتابوں م< ��Æ ہ<

  :�ہنمائے �كن كے مضمو� BرتبÔہ

ہم �Bنے موقف كومزيد A�ضح ��Aمدلل كرنے كيلئے �ہنمائے �كن م< 

 �Bريہاں تبÔہ كرتے ہ� جو " عيدميال� ��A�مت"شائع شدہ �ي' مضمو

۲۳  2�A۲۰فر   - ھاكے شما�ہ م< شائع ہو�ت ۰۹

(نا* �[ �ند�~سے لكھا �يا " �د« �بن جو~2"مضمو� B CيشاB Xر

ہےكہ قا�ئ� �نہ< �[ مضمو� ( خالق سمجھ< جبكہ �[ مضمو� م< 
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عيد ميال� كے جو�~ ��Aتائيد م< تقريبا ت�ہ علما� كے بيانا\ نقل كئے 

�[ مضمو� م< مضمو�  - جن م< سے �ي' �بن جو~2 بھى ہ<- �ئے ہ<

نا* نہ< ہے ن�Âيا ��A�ي' �ھوVہ �[ مضمو� م< جو�يا �يا  - مرتب ( 

ہے Aہ يہ ہے كہ عيد ميال� كے حق م< �ما* �بن تيميہ ��ہ �هللا كے بھى 

�[ كے باAجو� عيدميال� كے  - �A بيانا\ توڑمرAڑVرنقل كئے �ئے ہ<

��Aقائل� جو�~ �سكے بعض  - جو�~ م< يہ مضمو� �oB تر�يد �پ ہے

مطابق بر2 طر� �يعت C �رفت م< �تے ��Aتوہ� صحابہ بيانا\ كے 

 Oعشق �سو O� ) *�\ صحابہ كر�اتے ہ< كہ ح³B��كے مرتكب قر

�سلئے �نہوں نے عيد ميال� نہ<  - صv �هللا عليہ Aسلم سے خاû تھا

Àمنا!  

�[ مضمو� م< �ما* جالO ��ين سيوè ��ہ �هللا ( ��L Æيل بيا� نقل 

 - و قائل� C نہ< بلكہ مانع� كے �ے مفيد مطلب ہےج –كيا �يا ہے 

م�ے �ے ميال�  كيلئے :" �ما* جالO ��ين سيوè ��ہ �هللا لكھتے ہ<

 sجتما���C حيا\ طيبہ كے حضو�صv �هللا عليہ Aسلم � تالA\ قر�

 \aبد �fتلف A�قعا\ �A�Aال�\ Bرظاہرہونے A�û عالما\ ( تذكرہ �

كيونكہ �سم< �پ B -  Cرثو�� مرتب ہوتا ہےحسنہ م< سے ہے جن 

�ہنمائے�كن "(- تعظيم �Aبت ���Aپ C �مد Bرخو¯ ( �ظہا�ہے

۲۳ 2�A۲۰فر ۰۹( -  

�[ بيا� م< �ما* جالO ��ين سيوè نے عيدميال� كوبدعت حسنہ 

جبكہ �س� تائيد C كوVھ سے �س� ~بر�ست تر�يد جنم  - قر���يا ہے

حسنہ قر���ينا �[ با\ كوثابت كرتا ہے عيد ميال� كوبدعت  - BاÓ ہے

يہ �ي' بعد C نÐ  –كہ عيدميال� منانے ( طريقہ ��Aصحابہ م< نہ تھا 

جبكہ ��Aصحابہ م< عيدميال� منانے كے تما* علل �سبا�  - òjہے

���Aر}\ يعo عشق Aتعظيم ���Aبت �سو O���Aپ C �مدBرخو¯ ( 

�ريبوں كو كھانا كھالنا Aغ�ہ يہ �يصاO ثو�� ��Aغ��ظہا���AتالA\ قر�
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�سكے  - سب òjيں موجو�تھ< ��A�[ (* م< كوي �مرمانع بھى نہ تھا

باAجو� صحابہ كر�* ( عيد ميال� نہ منانا جس با\ C غما~2 كرتا ہے 

كيا �س= علم صحابہ كو نہ تھا ]كن ! Aہ ~يا�ہ �تاA Æضاحت نہ< –

حابہ كر�* م< عشق �سو C O��Aص - بعد كے مسلمانوں كو يہ علم ہو�

نعوLباهللا كý تھى ��Aبعد كے لو�وں م< ~يا�µÐ�� Ó صحابہ كر�* نے 

عيد ميال� كيوں نہ< مناÀ تھىµ يہ با\ قابل غو���Aہد�يت ( بہت 

  - بڑ��Lيعہ بنÑ ہے

�سوہ صحابہ  اہم �ما* جالO ��ين سيوè ��ہ �هللا C با\ Bرعمل كريں ي

�تباs كريں جنہو  Cتھى Àنہ< منا ¿Ä� جب يہ عيد منانے  - ں نے ميال�

A�لے aشقا� �سوO ہ< توصحابہ كر�* جو عيد نہ< مناتے تھے كيا Aہ 

µسلم تھےA هللا عليہ� vص Oباهللا شاتم �سوLنعو -  

Sنہ fل �ستنباa�iاہئےk lہ  :نص قطÔہنمائے �كن كے ~يرتب�

�:" Aہ فرماتے ہ< - بھى ہے حافظ �بو~�عہ �لعر�ü ( مضمو� ( �ي' بيا

 µہAكيا �يا كہ يہ مستحب ہے يا مكر O�فل ميال� كے با�ے م< سو�

 �كيا �سكے با�ے م< كوي نص ہے يا كF �يسے شخص نے C ہے جس

�پ نے فرمايا كھانا كھالنا Aغ�ہ تو ہرAقت مستحب  - �قتد�� C جائے

OA م< �پ كے جب �سكے ساتھ �بيع �ال - �B�AھرVيا ہى مقا* ہو� - ہے

½ھے تويہ معلو* نہ< كہ  - نو�Vے ظہو�C خو¯ شامل ہوجاÓ ہے

�سال^ م< سے كF نے كيا ]كن �سكے Bہلے نہ ہونے سے �س= 

�تا كيونكہ بہت سے (* �سال^ م< سے نہ  - مكرAہ ہونا ال~* نہ< 

  )حو�لہ باال( - "ہونے كے باAجو� مستحب بلكہ بعض A�جب ہوتے ہ<

بھى A�ضح طو�Bريہ حقيقت سامنے �Ó ہے كہ صحابہ كر�*  �[ بيا� سے

جب كہ  - ��Aتابع� عظا* نے عيد ميال� يا جشن ميال� نہ< منايا تھا

جس عيد يا جشن كوعشق �سوO ( مظہربتاليا جاتا ہے Aہ عشق 

صحابہ Aتابع� م< ہم سے بہت ����Aبت �سوO صv �هللا عليہ Aسلم 
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باAجو� �نھوں نے �سوO صv �هللا عليہ ]كن �سكے  - ~يا�ہ موجو� تھا

Aسلم A Cال�\ C خو¯ بطو�جشن ��Aعيد نہ< مناÀ جب كہ Aہ كھانا 

  - كھالنےكو مستحب ہم سے Bہلے ��Aہم سے ~يا�ہ جانتے تھے

�نہوں –�A�Aہ �[ موقع Bر�Aنٹوں ( جلو[ بھى نكاO سكتے تھے  ]كن 

ہم< �اعت صحابہ  –نے �يسا نہ< كيا جس سے ہم< �ہنماÀ ملÑ ہے 

 C مشائخ سو�A 2 ( حكم �يا �يا ہے نہ كہ بعد كے علما�A�B C

2A�B ( يہاں يہ �]ل غلط ��Aغ�متعلق ہے كہ بہت سے (* �سال^ 

   - "م< سے نہ ہونے كے باAجو� مستحب بلكہ بعض A�جب ہوتے ہ<

�عيہ جب كہ عيدميال� ( � - �س= �طال� عيدميال� �B ¿Äرنہ< ہوسكتا

��Aتما* �سبا� ��Aصحابہ م< Bو�2 طر� موجو� تھے ��A�[ سلسلہ م< 

نہ  - كوي �مرمانع بھى نہ تھا �سكےباAجو� صحابہ كر�* ( عيد ميال� 

منانے ( A�قعہ قائل� كےحق م< نہ< بلكہ مانع� �f�Aالف� كے حق 

نہ< يہ با\  –م< قو 2��Aناقابل تر�يد �]ل �� C حيثيت �Vھتا ہے 

ہم  –C جاسكÑ كہ صحابہ كر�* عيد ميال� منائ< يا نہ منائ< 

  - تو�Aßمنائ< �ے

�[ مضمو� م< مالÝ قا�s� : ) 2 فضيلت سے صحابہ كر�p ��قف تھے

تما* cال' كے :" بھى �ي' بيا� بطو��]ل Bيش كيا �يا ہے جويہ ہے

يم كرتے علما� ��Aمشائخ �فل ميال� ��A�سكے �جتماC s �[ قد�تعظ

� V� Cت  - ہ< كہ كوي �ي' بھى �س� �Vت سے �نكا�نہ< كرتا�

  )حو�لہ باال( - "سے مقصد �[ مبا�ک �فل C بر}\ ( حصوO ہوتا 

فضائل ��Aبر}\ سے � كيا صحابہ كر�* �[ �خر��كرعيد ميال� كے جو�~

 *A[ عظيم (* سے كيوں �ر�ہ AھرBكومعلو* تھا تو �A�قف نہ تھےµ ��ر�

 C تعظيم�A� بت� C سلمA هللا عليہ� vهللا ص� Oم< �سو ��ہے µكيا �

كý تھىµ �[ بيا� ( �c ~Áال' ��Aعلما� ��Aمشائخ C �]ل سے كيا �يا 

��ر�س= �Á~يوں ہوتا كہ مكہ ��Aمدينہ م< صحابہ كر�* ميال�  - ہے
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 Èوي با\ ہوVتعظيم كرتے تےتھے تو C sجتما�سكے ��A�– صحابہ كر *�

جبكہ بعد كے  - ( قوA Oعمل �� �]ل ��Aحجت C حيثيت �Vہتا ہے

 - علما� ��Aمشائخ ( عمل معيا�حق ���A]ل �� C حيثيت نہ< �Vھتا

  - ہما�ے �ے يہى ( ê ہے كہ صحابہ كر�* عيد ميال� نہ< مناتے تھے

Sل نہa� �� يہ بھى:  ¿Ä� م< ميال� ��ہنمائے �كن كے �[ مضمو

vق �د« �ہلو2 ( ���  صÇ� ايت م< شيخ عبد� C سلمA هللا عليہ�

Lيل بيا� بھى نقل كيا �يا ہے جس سے جشن ميال� C تائيد نہ< بلكہ 

�پ صv �هللا عليہ Aسلم A Cال�\ با سعا�\ كے :" �لø تر�يد ہوÈ ہے 

 مہينہ م< �فل ميال� ( �نعقا� تما* aلم �سال* ( ہميشہ سے معموO �ہا

�س� ��توں م< صدقہ خو¯ ( �ظہا���A�[ موقع Bرخصوصا �پ  –ہے 

 ªقعا\ ( تذكرہ مسلمانوں ( خصو�A لے�A رظاہرہونےB \ال�A C

  )حو�لہ باال(- "معموO ہے

�[ سلسلہ م< ��ربطو��]ل قر�� C �ي' �يت كوي حديث يا صحابہ 

جاتا كہ �فل  يہ نہ< لكھا - كر�* ( عمل ہوتا تو Aہ B�Aßيش كيا جاتا

يہاں  - ميال� ( �نعقا� تما* aلم �سال* ( ہميشہ سے معموO �ہا ہے

ہميشہ سے نہ< بلكہ  - ہميشہ C با\ بھى غلط ��Aخال^ A�قعہ ہے

��رFV بھى مل' كے مسلما�  –jھø صد2 عيسو2 كے بعد سے كہئے 

عيد ميال� نہ مناتے ]كن �سكے جو�~م< كوي حديث يا �ثرہوتا كبھى 

��Aعيد ميال� منانے A�لے  - و يہ عيد م· sA��Aقابل عمل عبا�\ ہوÈت

  - �ي' مر�ہ سنت كو~ندہ كرنے A�لے قر��Bاتے

�ہنمائے �كن كے ~يرتنقيد مضمو� م< �لہ ت�ہ علما� كے بيانا\ 

]كن  –عيد ميال� كے جو�~ ��Aتائيد م< بطو��]ل نقل كئے�ئے ہ< 

� م< سے �ي' aلم نے بھى عيد م� �حديث �يال� كے حق م< قر�

�C >يش نہB ي' بھى �]ل� C ئمہ فقہ��A� تما* علما� (  - �ثا�صحابہ ��

متفقہ طو�Bريہ خياO ہےكہ عيد ميال� ( حكم �سوO صv �هللا عليہ 
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نہ  - Aسلم نے نہ< �يا تھا �سلئے ��Aصحابہ م< يہ �A��A�òjت' موجو� 

جن م< قائل�  - قر���يا ہےتما* علما� نے عيد ميال� كوبدعت  - تھى

جب كہ مسلمانوں كوبدعت Bرنہ< بلكہ سنت �سوO  - بھى شامل ہ<

  - �هللا صv �هللا عليہ Aسلم ��Aسنت صحابہ Bرعمل كرنا ہے

جوشخص �سال* م< بدعت �ãا� كرتا :" �ما* مال' ��ہ �هللا فرماتے ہ<

ہ �سوO ہے ��A�سكو (�ثو�� سمجھتا ہے تو�ويا Aہ يہ �عو¡ كرتا ہے ك

تبليغ �سالت م< خيانت C كہ لو�وں ) معاL�هللا(صv �هللا عليہ Aسلم نے 

Àو�2 با\ نہ< بتالB فرماتا ہے - كو ûهللا تعا�كيونكہ  ": ��Æ كے �

 - "م< نے تمہا�ے �ے �ين مكمل كر�يا ��Aتم Bر�oB نعمت Bو�2 كر�2

  )Æ:۱:�العتصا* للشاط¿(

نہ �سوO  - ي �� حيثيت نہ< ہےfتÔيہ كہ جشن ميال� �C ¿Ä كو

�ئمہ  نے�س� طر^ �شا�ہ كيا ہے ��Aنہ صحابہ كر�* نے �سكو منايا ��Aنہ 

jنا�ہ ميال� �Ä¿ كے تعلق سے كوي بھى (*  –سلف نے �سكوجائز كہا 

  - كرنا �a ��ست نہ< ہے

                                        *******************  

  

  

  

  

  

  


