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عید میالد النبی اسالمی کیلنڈر ک� تیسرے م�ین� 12 ربیع االول کو منائی جاتی ��ـ

 اس کا مطلب �� ک� ی� تاریخ شمسی کیلنڈر ک� حساب س� مختلف تاریخوں میں پڑتی ��ـ

ب�ت س� مسلم ممالک میں اس دن سرکاری چھٹی �وتی �� جیس� ک� پاکستان اور وہ ممالک ج�اں مسلم 

آبادی ب�ت بڑی ��ـ

اس دن نبی کریم صلی الل� علی� وسلم کی والدت کو اعزاز بخشا جاتا ��ـ

پاکستان دنیا ک� ان مسلم ممالک میں س� ایک �� ج�اں نبی صلی الل� علی� وسلم کی حمد و ثنا بیان کرن� 
ک� لئ� عید مالد النبی بڑے پیمان� پر منائی جاتی ��ـ

پاکستان کا قومی پرچم سبھی سرکاری عمارتوں پر ل�رایا جاتا ��، دارالحکومت اسالم آباد میں صبح 31 
بندوقوں کی سالمی دی جاتی ��ـ

صوبائی دارالحکومتوں میں اسی وقت 21 بندوقوں کی سالمی دی جاتی ��ـ

پاکستان میں سرکاری اور نجی دونوں عمارتیں روشنی س� منور �وتی �یںـ

اس م�ین� کی گیارہ اور بارہ تاریخوں کو سیکولر فلمیں دکھان� ک� بجائ�، سنیما �ال مذ�بی فلمیں دکھات� 

�یںـ

 ال�ور ک� مینار پاکستان میں گیارہ کی رات س� لیکر بارہ تک میالد النبی ک� لئ� دنیا کا سب س� بڑا 
اجتماع �وتا ��ـ

اس اجتماع میں سینکڑوں لوگ شامل �وت� �یں ج�اں نبی کریم حضرت محمد صلی الل� علی� وسلم کی 

عقیدت میں کچھ لوگ ب�ت پرجوش �و جات� �یںـ

حضرت محمد صلی الل� علی� وسلم کی عقیدت میں نعت اور حمد و ثناء گائی جاتی �یں اور نظمیں پڑھی 
جاتی �یںـ

حضرت محمد صلی الل� علی� وسلم کی زندگی ک� بارے میں خاص طور س� کچھ مخصوص عبارتیں بھی 
پڑھی جاتی �یںـ
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دیگر ممالک میں ج�اں عید میالد النبی منائی جاتی �� تقریبات مختلف طرح کی �و سکتی �یںـ

مثال، ایسا لگتا �� ک� انڈونیشیا میں عید الفطر اور عید االضحی ک� مقابل� اس مبارک دن کو زیادہ ا�میت 
دی جاتی ��، جو ک� اسالم کی دو سرکاری چھٹیاں �یںـ

تا�م کچھ مسلمانوں ک� لئ� عید میالد النبی کا جشن مقدس حرمتی کا سامان بن کر رہ گیا �� ک� وہ 

مذ�ب س� زیادہ ثقافت کو ا�میت دیت� �یںـ


