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 تعداد کی السالم عليہ سليمان زوجات
 

 زوجات کی السالم عليہ سليمان کہ فرمائيں وضاحت کہ ہے گزارش سے آپ
 سبب کيا پيچهے کے اس اور وبيش کم سے اس يا تهی ٩٩٩ واقعی تعداد کی

 ؟ تهے کارفرما
 

 هللا الحمد
 کا جس تهيں زوجات سو ايک زيادہ سے ادہزي پاس کے السالم عليہ سليمان
 : ہے ملتا سے حديث ذيل مندرجہ کی بخاری صحيح ثبوت

 
 : کرتےہيں بيان تعالی اهللا رضي ابوهريرہ

 
 پاس کے عورتوں سو ميں رات آج کہ کہا نے السالم عليہم داود بن سليمان
 قتال ميں راستے کے تعالی اهللا جو گی جنے بچہ ايک ہرعورت ، گا جاؤں
 اوران کہا نہ نے توانہوں ، لو کہہ شاءاهللا ان کہا نے توفرشتے ، گا کرے

 کسی سے ميں توان گۓ پاس کے سب رات تواس گۓ کہنابهول شاءاهللا
 ۔ جنا بچہ آدها نے ايک صرف جنا نہ کچه نےبهی

 
 نہ ايسا تو ليتے کہہ شاءاهللا ان وہ اگر کہ:  فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 ديکهيں۔  تها سکتا بن باعث کا کرنے کوپورا ضرورت کی نا اور ہوتا

 ۔)  ٥٢٤٢(  نمبر حديث بخاری صحيح
 

 ، ہے ذکر کا عورتوں نوے ميں روايت)  ١٦٥٤(  کی مسلم اورصحيح
 کرنے طلب اوالد ليے کے جهاد نے بخاری امام جسے اورروايت اورايک

 ۔ ہے ذکر اک عورتوں ننانويں ميں جس ہے کيا ذکر تعليقا ميں باب کے
 

 کسر جبر نے تواس ہے کہا عدد سوکا نے جس کہ ہے سکتا جا کہا يہ اب تو
 کہ جيسا ، ہے کرديا الغاء اسے نے اس ہے بوال عدد کا نوے نے اورجس کيا

 ۔ ہے کہا ہوۓ کرتے شرح کی حديث اس نے تعالی اهللا رحمہ حجر ابن حافظ
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 نقل قصہ کا السالم عليہ سليمان نے تعالی اهللا رحمہ حجر ابن حافظ ليکن
 کی زوجات کی السالم عليہ سليمان سے دوم جلد والنهايۃ البدايۃ ہوۓ کرتے
 فتح نے اهللا رحمہ حجر ابن حافظ ، ہے کيا نقل سے سلف ايک کئ تعداد

 ۔ ہے کہا طرح اسی ہوۓ کرتے شرح کی)  ٣٤٢٤(  نمبر حديث ميں الباری
 

 ہيں کرتے تصديق ہم تو نہ یک جس ہے منقول سے بنواسرائيل تعداد تويہ
 ملتی تائيد کی تواس نہ ميں احاديث گئ کی اوراوپربيان ، تکذيب ہی اورنہ

 ۔ نفی ہی نہ اور ہے
 

 جسے تعالی اهللا کہ ہے يہ بات ، ہيں آتے طرف کی اسباب کے اس ہم اب
 حکمت کی اس ميں اس اور دے ومتاع مال کا دنيا مرضی جتنا چاہے

 ، کرسکتا نہيں پرس باز بهی کوئ کی تعالی سبحانہ اهللا ، ہے فضل اوروسيع
 جو نوازا سے عظيم ملک پر طور کوخصوصی السالم عليہ سليمان نے اس
 ۔ ديا نہيں کوبهی کسی بعد کے ان
 

 طاقت عظيم اتنی کو السالم عليہ سليمان نے تعالی اهللا کہ نہيں بعيد کوئ يہ
 تويہ ، کرسکيں شادی سے زوجات ميں تعداد بڑي اتنی وہ ہوکہ نوازا سے

 ميں مسئلہ اس ہوکہ پيدا بات يہ ميں ذهن کے مسلمان کسی کہ نہيں ہی ممکن
 کی اوران تکميل ميں بادشاہت توان يہ بلکہ ہے توهين کی السالم عليہ سليمان

 کے تعالی اهللا وہ کہ ديکهيں ہے سے ميں فضل کے تعالی اهللا اور مردانگي
 انہيں تعالی اهللا کہ ہيں کررہے واہشخ يہ ليے کے کرنے جهاد ميں راستے

 اهللا کر بن مجاهد سب کے سب جو عطاکرے سوبيڻے ميں رات ہی ايک
 بهی ميں اوربعد پہلے سے واقع اس تو ہم ، کريں جهاد ميں راستے کی تعالی

 اختيار چاہے اورجسے کرے پيدا جوچاہے تعالی اهللا کہ ہيں رکهتے ايمان يہ
 ہی نہ اور نہيں کوئ واال کرنے پيچها اک حکم کے اس ، لے چن اور کرے
 ۔ ہے کرنےواال کورد فيصلے کے اس کوئ

 
 . اعلم تعالی واهللا


