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 شادی کی بيڻوں کے السالم عليہ آدم
 

 کچه ميں ذهن ميرے ليکن ، کرتا نہيں شک ميں ايمان اپنے الحمدهللا ميں
 : کہ يہ وہ ہيں آتی اشياء
 ، ہوئ ميں آپس شادی کی ان تو ئ ہو اوالد کی السالم عليہ حواء اور آدم جب

 يہ توپهر ہے نہيں حرام شادی کی بهائ اپنے کی بہن ميں مجيد قرآن کيا تو
 ؟ ہوا کيسے

 

 هللا الحمد
 نقصان کچه وسوسے کووہ آپ توانشاءاهللا ہے پرمطمئن ايمان دل کا آپ جب
 اس پهر يا شبہ کوئ بهی جب ميں دل کے انسان کہ ليے اس سکتے دے نہيں
 حق ہوتووہ پيدا تعارض کوئ درميان کے شرعيہ نصوص ميں عقل کی

 وہ اگرچہ ہے حل کا تعارض اس اور جواب کا شبہ وراسا ہے التا پرايمان
 ۔ سکے جا نہ تک اس اوروہ ہو نہ معرفت کی اس اسے

 
 آماجگاہ کی شبهات کو ودماغ دل اپنے وہ کہ ہے ضروری پريہ انسان ليکن

 جاۓ بن کرنا کوتالش تعارضات اور شبهات ہی کام کا اس پهر يا ، لے بنا نہ
 شريعت کو مسلمان طرح اسی اور ، کرے نہ ہی طلب کی مندعلم فائدہ اور
 طرف کی کوان امور متشابہ وہ تاکہ چاہيۓ ہونی معرفت کی امور محکم کی
 ۔ سکے لوڻا

 
 کہ چاہيۓ ہونا معلوم يہ تو ہے پوچها ميں سوال نے جوآپ مسئلہ وہ رہا

 اصول ليکن ہيں جاتے بدل بهی احکام سے ہوجانے مختلف کے ئع شرا
 ۔ ہيں ثابت ميں شريعتوں سب کہ جو ےبدلت نہيں اورعقائد

 
 توہماری تهے جائز بنانے مجسمے ميں شريعت کی السالم عليہ سليمان تواگر

 سجدہ ميں شريعت کی السالم عليہ يوسف اوراگر ، ہيں حرام يہ ميں شريعت
 ميں معرکوں اورجب ، ہے حرام ميں شريعت توہماری تها جائز تعظيم

 ليے توہمارے تهی پرحرام لوگوں پہلے سے ہم غنيمت والی ہونے حاصل
 ۔ ہيں حالل
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 بيت قبلہ توہمارا تها المقدس بيت قبلہ کا امتوں دوسری عالوہ اگرہمارے اور
 بہن ميں شريعت کی السالم عليہ توآدم بهی اشياء اور طرح اسی اور ، ہے اهللا

 سب بعدوالی کے اس ليکن تها جائز کرنا وشادی نکاح ميں آپس کا بهائيوں
 کثير ابن حافظ وضاحت کی مسئلہ اس ہم ميں ذيل ، حرام ميں يعتوںشر

 ۔ ہيں کرتے پيش سے تعالی اهللا رحمہ
 

 : کہ ہيں کرتے بيان تعالی اهللا رحمہ حافظ
 

 اپنی وہ کہ تها کيا مشروع يہ ليے کے السالم عليہ آدم نے تعالی اهللا بالشبہ
 حاالت يہ ليے اس کرديں شادی ميں آپس کی بيڻے اور بيڻی سے ميں اوالد

 اورايک بيڻا ايک ہردفع کے ان کہ ہے جاتا کہا ليکن ، تهی ضرورت کی
 جوان کرتے شادی ساته کے ان وہ طرح تواس تهے ہوتے پيدا اکڻهے بيڻی
 ۔ ہوتے پيدا دفعہ دوسری عالوہ کے

 
 عباس ابن ، ابوصالح ، ابومالک کہ:  کہ ہيں کہتے تعالی اهللا رحمہ سدی

 اوردوسر عنہ تعالی اهللا رضی مسعود ابن اور مرة ، عنہما تعالی اهللا رضی
 : ہے کيا نقل سے وسلم عليہ اهللا صلی رسول اصحاب

 
 تواس ہوتی پيدا ضرور بيڻی ساته کے تواس ہوتا بيڻا بهی جو السالم عليہ آدم

 والی ہونے پيدا ساته کے بچے دوسرے بچہ واال ہونے پيدا ساته کے بچی
 ۔)  ٢٧(  نمبر آيۃ المائدة سورة کثير ابن فسيرت۔  کرتا شادی سے بچی

 
 سے نافع علم اور کوايمان اورآپ ہميں وہ کہ ہے دعا سے تعالی اهللا ميری

 ۔ محمد نبينا علی اهللا صلی و ، نوازے
 

 . اعلم تعالی واهللا
 


