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 ہے اوالد کی ابليس کيا
 

 ؟ ہے اوالد کی کياابليس
 کی اس کيا اور ہے ہوتی ذريعہ کے شادی وہ توکيا ہے اوالد اس اوراگر
 ؟ ہے بيوی

 

 هللا الحمد
 ہوۓ کرتے ميں تفسير کی آيت ذيل مندرجہ تعالی اهللا رحمہ شنقيطی شيخ
 : ہيں کہتے

 ہو رہے بنا دوست کراپنا چهوڑ کومجهے اوالد کی اوراس اسے تم کيا {
 ۔)  ٥٠(  الکہف}  ہے دشمن کا سب تم وہ حاالنکہ

 دليل کی بات اس)  کو اوالد کی اس( کہ فرمانا يہ کا تعالی اهللا ميں آيت اس
 اس نہيں االد کی اس کہ کرنا دعوی يہ تواب ، ہے اوالد کی شيطان کہ ہے
 ، ہيں ہےر ديکه آّّپ کہ جيسا ہے مخالف صريح اور مناقض کے آيت

 ۔ ہے باطل وشبہ شک بال ہووہ مخالف و مناقض کے مجيد قرآن توجوبهی
 نہيں کہ يا ہے ذريعہ کے وغيرہ شادی چلنا کا نسل اور اوالد کی اس آيا ليکن
 اس کرام علماء ليے اسی اورغالبا ملتی تونہيں نص صريح کوئ دليل کی اس

 ۔ ہيں رکهتے اختالف ميں مسئلہ
 ابليس کيا کہ کہا نے شخص ايک مجهے کہ ہيں کہتے یتعال اهللا رحمہ شعبی
 نہيں شريک ميں شادی اس ميں کہ ديا جواب اسے نے توميں ؟ ہے بيوی کی
 : يادآيا فرمان يہ تعالی اهللا پهرمجهے ، تها
 ہو رہے بنا دوست کراپنا چهوڑ کومجهے اوالد کی اوراس اسے تم کيا {

 ۔)  ٥٠(  الکہف}  ہے دشمن کا سب تم وہ حاالنکہ
 اس ہاں کہا نے توميں ہوسکتی نہيں بغير کے بيوی اوالد ہواکہ علم تومجهے

 ۔ ہے بيوی کی
 ، ہے الزم ہونا بيوی ليے کے اوالد کہ سمجها جويہ سے آيت نے شعبی امام
 ۔ ہے منقول بهی سے تعالی اهللا رحمہ قتادہ بات کی طرح اسی

 يہ کيفيت کی يداہونےپ نسل سے ابليس کہ ہيں کہتے تعالی اهللا مجاهدرحمہ
 انڈے توپانچ کيا داخل ميں شرمگاہ ہی کواپنی شرمگاہ اپنی نے اس کہ ہے
 ۔ ہے يہ ذريت اصل کہ ہے کہنا کا ان ، ديے
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 ذکراور ميں ران دائيں کی اس نے تعالی اهللا کہ ہے کہنا کا علم اہل اوربعض
 دس روز توہر ہے ڈالتا ميں اس اسے تووہ ہے کی پيدا فرج ميں ران بائيں
 نکلتے شيطان مذکرومونث ٧٠ستر سے انڈے ايک ہر اور ہيں نکلتے انڈے
 ۔ ہيں

 توجہ قابل اقوال دوسرے کہ طرح اس اور يہ کہ نہيں مخفی کوئ بات اوريہ
 کريمہ آيت ، ہوتی نہيں تائيد کی اقوال ان سے وسنت کتاب کہ ليے اس نہيں
 کيفيت کی اوالد اس ليکن ہے اوالد کی ابليس کہ ہے کرتی پرداللت تواس
 راۓ چيزيں کی طرح اس اور ملتا نہيں ثبوت صحيح بهی کچه ميں والدت
 ۔ جاسکتيں کی نہيں معلوم سے

 : ہيں کہتے ميں تفسير کی آيت اس تعالی اهللا رحمہ قرطبی
 جمع نے حميدی وہ ہے طورپرثابت جوصحيح ميں مسئلہ اس ہوں کہتا ميں
 اپنی نے انہوں کہ ہے کيا ذکر سے یبرقان ابوبکر امام ميں الصحيحين بين

 ابی بن مسندعاصم ايک سے الحافظ سعيد بن ابومحمدعبدالغنی ميں کتاب
 : فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہے کيا ذکر سے سلمان عن عثمان

 وہاں نکل نہ ميں آخر سے اورسب ہو نہ داخل پہلے سے توسب بازارميں
 ۔ ہيں اورچوزے واال دينے پرانڈے
 ۔ ہے اوالد صلبی کی شيطان کہ ہے دليل کی بات اس تويہ
 ہے دليل کی بات اس حديث يہ:  کرے معاف اسے تعالی اهللا ہے کہنا کا مقيدہ
 نہيں دليل ئ کو کی اس ميں اس ليکن ، ہے نکالتا اورچوزے ديتا انڈے وہ کہ
 کے اس ، اورسے کسی کہ يا ہيں سے بيوی کی اس جوکہ مؤنث يہ کيا کہ

 اوپرذکر نے ہم کہ جيسا نہيں خالی سے احتمال داللت کی حديث يہ ساته ساته
 مثال سے کثرت اطالق کا وفرخ باض ميں عرب کالم کہ ليے اس ہے کيا
 اس کہ ہو يہ معنی کا اس کہ ہے احتمال کا بات تواس ، ہے پرہوتا طور کے
 کے اس ، کيا جوچاہا اوراغواميں اوروسوسے گمراہی ساته کے اس نے
 . ۔ جاتا کيا نہيں تغير ميں الفاظ کی امثال کہ ليے اس طورپر کے مثال ہعالو

 ) ١٣٥ -١٣٣/  ٤(  البيان اضواء:  ديکهيں


