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 ہورہا کم قد کا اس تک توابهی کياگيا پيدا قدميں لمبے انسان
 ہے

 
 آہستہ توپهرآہستہ تها قدکا چهوڻے انسان ميں زمانے کے السالم عليہ آدم کيا

 ؟ تها برعکس اس يہ رہا لمباہوتا
 

 هللا الحمد
 بعد کے اس پهر تها فرمايا پيدا لمبا ہاته کوساڻه السالم عليہ آدم نے عالیت اهللا

 اس ہے قدآج جتنا کہ حتی گئ ہوتی کمی ميں اس آہستہ آہستہ ساته کے تدرج
 ہے فرمان يہ کا وسلم عليہ اهللا صلی نبی دليل کی اس اور ہوگيا پيدا پرڻهراؤ
 : ہے کيا نقل ميں بخاری صحيح نے الباری اهللا رحمہ بخاری امام جسے

 توآج تها لمبا ہاته ساڻه قد کا توان فرمايا کوپيدا السالم عليہ آدم نے تعالی اهللا )
 صحيح)  ٣٣٢٦(  نمبر حديث بخاری صحيح)  ہے ہورہی کمی ميں اس تک
 ۔)  ٢٨٤١(  نمبر حديث مسلم

 رضی کعب بن ابی ساته کے سند حسن نے تعالی اهللا رحمہ حاتم ابی اورابن
 فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہے کی بيان روايت سے عنہ تعالی اهللا

: 
 بالوں زيادہ قداورسرکے لمبے کوايک السالم عليہ آدم نے تعالی اهللا بالشبہ )

 ( ہوں درخت کا کهجور لبمی ايک وہ کہ گويا فرمايا پيدا واال والوں
 :ہيں رقمطراز حطر اس کچه ميں الباری فتح تعالی اهللا رحمہ حجر ابن حافظ

 کی لوگوں کے ہردور يعنی)  ہے ہورہی کمی ميں قد کے مخلوق تک توآج )
 ميں توقد ، ہے ہورہی ساته کے کمی ميں قد سے لوگوں دورکے اپنے پيدائش
 ا ۔ ہے ہوچکا پيدا ڻهراؤ قدميں اب اور ہے ہوچکی ختم پرآکر امت اس کمی
 هـ

 صلی محمد نبی ہمارے تعالی اهللا ہے واال رکهنے علم زيادہ ہی تعالی اوراهللا
 ۔ آمين فرماۓ نازل رحمتيں پر وسلم عليہ اهللا
 . اعلم تعالی واهللا


