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 ہيں روح ذی جرثومے والے جانے پاۓ ميں منويہ کيامادہ
 ؟

 
 سمجه يہ ہم کيا سے پهونکنے روح ميں بچے بعد چارماہ ميں مادررحم
 جرثومہ والے جانے پايا ميں منويہ مادہ کے ومرد عورت کہ ہيں سکتے
 ؟ اور کچه يا ہے نہيں روح ميں ہے ہوتی پيدائش کی بچے سے جس

 

 هللا الحمد
 اهللا وہ کہ جب ہے تناسلی حيات کی جرثومہ والے جانے پاۓ ميں منويہ مادہ
 اس ہوجو محفوظ سے آفات تمام ان سے تقدير کی اوراس حکم کے تعالی
 تعالی اگراهللا ساته کے اتحاد سے اوردوسرے ہيں گئ کی تيار ليے کے

 اوريہ ہوتاہے زندہ يہ توپهربهی ہے ہوتی پيدائش کی بچہ سے ستوا چاہے
 معروف اوران نمو حيات کہ جو ہے وہی ہوتی مناسب کے اس جو زندگی

 حکيم تعالی تواهللا ہے جاتی پهونکی روح ميں اس توجب ہے تنقل ادوارميں
 ۔ ہے چـلتی اورزندگی ايک ميں اس سے حکم کے ولطيف
 ہی ڈاکڻر اورماہر بڑا بهی کتنا وہ اگرچہ کرلے کوشش بهی جتنی توانسان
 اسباب کے اوراس رموز اسرارو کے حمل وہ بهی پهر ہو نہ کيوں

 ۔ کرسکتا نہيں احاطہ کا ادوار اورمختلف
 : ہے کيا طرح اس کچه ميں فرمان اس اپنے نے تعالی اهللا ذکر کا چيز اسی

 گهڻنا کا اوررحم ہے جانتا بخوبی اسے تعالی اهللا ہے ميں مادرشکم جوکچه }
 جاننے ہی وہ ظاہروپوشيدہ ، ہے سے اندازے پاس کے اس ہرچيز بهی بڑهنا
 ۔}  ہے وباال بلند سے سب اور بڑا سے سب ہے واال

 ۔)  ٤٨٨(  الدائمۃ اللجنۃ اسالميہ فتاوی: ديکهيں
 ليے کے چيز زندہ ايک اورہر ہے کی وانواع اقسام کئ زندگی يعنی حيات
 کے اس زندگی کی ں بوڻيو جڑی و تونباتات اورحياة زندگی مناسب کے اس
 کے ان جو وہ وزندگي حياة کی جرثوموں کے منويہ اورمادہ ہے خاص ساته
 طرح اوراسی ہے خاص ساته کے اس زندگی کی اورانسان ہے خاص ساته

 اورپهرہرزندہ واال کرنے ہرچيزکوپيدا ہی تعالی اهللا بهی کی اشياء دوسری
 : فرمايا نے تعالی اهللا کہ جيسا اياکوبن پانی اصل چيزکی
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 پهر تهے جلے ملے باہم وزمين آسمان کہ ديکها نہيں يہ نے لوگو کياکافر }
 لوگ يہ کيا ، فرمايا پيدا سے پانی نے ہم کو اورہرچيز کيا جدا انہيں نے ہم
 ۔)  ٣٠(  االنبياء}  التے نہيں ايمان بهی پهر
 . اعلم تعالی واهللا


