 ‐ 146449ﺳﺎﻟﺮہ ﮐﮯ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮ اﻞ ﺧﺎﻧﮧ ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ ﮐﮭﺎﻧﮯ ،ﻣﭩﮭﺎﺋ اور ﺗﺤﺎﺋﻒ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ
ﺣﻢ
ﺳﻮال
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ ﻣﯿﮟ اﭘﻨ ﺳﺎﻟﺮہ ﻧﯿﮟ ﻣﻨﺎﺗ ﻟﯿﻦ ﻣﯿﺮی ﺳﺎﻟﺮہ ﮐﮯ دن ﻣﺠﮭﮯ ﺗﺤﺎﺋﻒ ﭘﯿﺶ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮐﺮوں؟
ﮐﯿﺎ ﻣﯿﮟ اﻧﯿﮟ ﻗﺒﻮل ﮐﺮ ﻟﻮں ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺮد ﮐﺮ دوں؟ واﺿﺢ رﮨﮯ ﮐﮧ اﮔﺮ ﻣﯿﮟ اﭘﻨ ﺳﯿﻠ ﺳﮯ ﺗﺤﻔﮧ وﺻﻮل ﻧﮧ ﮐﺮوں ﺗﻮ وہ ﻣﺠﮫ
ﺳﮯ ﻧﺎراض ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔ ،ﻋﺎم ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﯿﺮے ﮔﮭﺮ واﻟﮯ ﺑﮭ اس دن ﻣﯿﮟ ﺧﺼﻮﺻ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﺗﯿﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ ﭘﮭﺮ ﮐﯿﺎ
ﮐﺮوں؟ ﮐﯿﺎ ﻣﯿﮟ اس ﮐﮭﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﮭﺎ ﻟﻮں؟ اور اس ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﺣﻢ ﮨﻮ ﮔﺎ ﮐﮧ اﮔﺮ ﻣﯿﺮی ﺳﺎﻟﺮہ ﮐﮯ دن ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﺠﮭﮯ
ﮐﻮﺋ ﺗﺤﻔﮧ دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ؟ واﺿﺢ رﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﺗﺤﻔﮧ ﺧﺮﯾﺪا ﮨ ﺳﺎﻟﺮہ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ اس ﺗﺤﻔﮯ ﮐﺎ ﮐﻮﺋ اور ﻣﻘﺼﺪ ﮨ ﻧﯿﮟ
ﺗﮭﺎ ،ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﻣﯿﺮے ﻟﯿﮯ اﺳﮯ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ:
اﻧﺴﺎن ﮐ ﭘﯿﺪاﺋﺶ ﮐﮯ دن ﺳﺎﻻﻧﮧ ﺟﺸﻦ ﻣﻨﺎﻧﺎ ﯾﮧ ﺑﺪﻋﺖ ﮨﮯ اور ﮐﻔﺎر ﺳﮯ ﻣﺸﺎﺑﺖ ﮨﮯ ،اﺳ ﻟﯿﮯ ﺳﺎﻟﺮہ ﻣﻨﺎﻧﺎ ﺣﺮام
ﮨﮯ ﭼﺎﮨﮯ اﺳﮯ ﻋﺒﺎدت ﮐﮯ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﻨﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ رﺳﻢ ﮐﮯ ﻃﻮر ﭘﺮ۔
آپ ﺳﺎﻟﺮہ ﻧﮧ ﻣﻨﺎ ﮐﺮ اﭼﮭﺎ ﮐﺮﺗ ﯿﮟ ،ﮨﻢ اﻟﮧ ﺳﮯ دﻋﺎ ﮔﻮ ﯿﮟ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ آپ ﮐﻮ اس ﭘﺮ ﺑﺘﺮﯾﻦ اﺟﺮ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ۔
اﮔﺮ آپ ﮐﮯ ﮔﮭﺮ واﻟﮯ ﺳﺎﻟﺮہ ﻣﻨﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ آپ ﮐﮯ ذﻣﮧ دو ﮐﺎم ﯿﮟ:
 -1اﻧﯿﮟ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮﯾﮟ ،اور ﺑﺘﻼﺋﯿﮟ ﮐﮧ ﯾﮧ ﮐﺎم ﮨﻤﺎرے دﯾﻦ ﻣﯿﮟ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﮟ ﮨﮯ۔
 -2آپ ﺳﺎﻟﺮہ ﮐ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺖ ﮐﺮﯾﮟ ،اور ﮐﺴ ﺑﮭ اﯾﺴﮯ ﮐﺎم ﺳﮯ ﺑﭽﯿﮟ ﺟﺲ ﺳﮯ ﯾﮧ ﻇﺎﺮ ﮨﻮ ﮐﮧ آپ ان
ﮐﮯ اس اﻗﺪام ﭘﺮ راﺿ ﯿﮟ اور اﺳﮯ ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻤﺠﮭﺘ ﯿﮟ۔
ان دو ﮐﺎﻣﻮں ﮐ وﺟﮧ ﺳﮯ آپ ﮐﻮ ﺳﺎﻟﺮہ ﮐ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﺗﺤﺎﺋﻒ  ،ﮐﮭﺎﻧﮯ اور ﻣﭩﮭﺎﺋﯿﻮں ﮐﺎ ﺣﻢ
ﺳﻤﺠﮭﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺪد ﻣﻠﮯ ﮔ۔
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ﺗﻮ ﺑﻨﯿﺎدی ﺣﻢ ﯾ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﻮ ﺑﮭ ﺗﺤﺎﺋﻒ ﺳﺎﻟﺮہ ﮐ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﮯ آپ ﮐﻮ ﭘﯿﺶ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﭼﺎﮨﮯ وہ ﺳﺎﻟﺮہ ﮐﮯ دن
ﮨﻮں ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ اﻧﯿﮟ ﻗﺒﻮل ﻣﺖ ﮐﺮﯾﮟ؛ ﮐﯿﻮﻧﮧ اﮔﺮ آپ ﯾﮧ ﺗﺤﻔﮧ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﺗ ﯿﮟ ﺗﻮ ﯾﮧ آپ ﮐ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺳﺎﻟﺮہ ﻣﻨﺎﻧﮯ ﮐﺎ
اﻗﺮار ﮨﻮ ﮔﺎ اور آﺋﻨﺪہ ﻣﻨﺎﻧﮯ ﮐﯿﻠﯿﮯ ﺣﻮﺻﻠﮧ اﻓﺰاﺋ ﮨﻮ ﮔ ،اس ﻟﯿﮯ اﭼﮭﮯ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ ﺗﺤﻔﮧ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﻌﺬرت
ﮐﺮ ﻟﯿﮟ ،ﻟﯿﻦ اﮔﺮ آپ ﮐﻮ اﭘﻨ ﺳﯿﻠ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﮐﮯ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﺧﺪﺷﮧ ﮨﻮ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ آپ اﻧﯿﮟ ﺑﺘﻼ دﯾﮟ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ
آپ ﮐﺎ ﺗﺤﻔﮧ ﺑﻄﻮر دوﺳﺖ ﻗﺒﻮل ﮐﺮ رﮨ ﮨﻮں  ،ﺳﺎﻟﺮہ ﮐ ﺑﺪﻋﺖ ﮐ وﺟﮧ ﺳﮯ ﻧﯿﮟ! ﻧﯿﺰ اﻧﯿﮟ ﺳﻤﺠﮭﺎ ﺑﮭ دﯾﮟ ﮐﮧ آﺋﻨﺪہ
ﺳﺎﻟﺮہ ﮐﺎ ﺗﺤﻔﮧ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﮟ ﮐﺮوں ﮔ ،اس اﻧﺪاز ﺳﮯ ﻣﻤﻦ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﺳﺎﻟﺮہ ﻣﺖ ﻣﻨﺎﺋﯿﮟ۔
اﺳ ﻃﺮح ﺟﻮ اس ﺧﺎص ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﮯ ﮐﮭﺎﻧﺎ اور ﻣﭩﮭﺎﺋ وﻏﯿﺮہ ﭘﯿﺶ ﮐ ﺟﺎﺋﯿﮟ ان ﮐﮯ ﻟﯿﻨﮯ ﺳﮯ ﮔﺮﯾﺰ ﮐﺮﯾﮟ ﮐﯿﻮﻧﮧ ان
ﮐﻮ ﻟﯿﻨﮯ ﮐﺎ ﻣﻌﻨ اس ﺳﺎﻟﯿﺮہ ﮐﻮ ﻣﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯ زﻣﺮے ﻣﯿﮟ آﺗﺎ ﮨﮯ اور ﻧﮧ ﻟﯿﻨﮯ ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ اس ﺑﺪﻋﺖ ﮐﺎ واﺿﺢ اﻧﺎر ﮨﮯ
اور ﮨﻮ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ اﻗﺪام ان ﮐﻮ اس ﻓﻌﻞ ﺷﻨﯿﻊ ﺳﮯ روﮐﻨﮯ ﮐﺎﺳﺒﺐ ﺑﻨﮯ۔
ﻣﺰﯾﺪ ﮐﯿﻠﯿﮯ آپ ﺳﻮال ﻧﻤﺒﺮ (26804) ، (90026) ، (9485) :اور ) (89693ﮐﺎ ﺟﻮاب ﻣﻼﺣﻈﮧ ﮐﺮﯾﮟ۔
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ.
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