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 ہوئ سے وحی ابتدا کی نبوت کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 

 غارميں وسلم عليہ اهللا صلی نبی جب(  ہے علم کا ابتدا کی کواسالم کياآپ
 کہ ہے توگزارش ہے علم کا کواس اگرآپ)  تهے سکتے نہيں توپڑه گۓ
 ؟ ديں ،جواب فرمائيں تعاون ميرا

 

 الحمدهللا
 کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کہتے عنہ تعالی اهللا زبيررحمہ بن عروہ
 : فرمايا نے عنہا تعالی اهللا رضي عائشہ زوجہ

 خوابيں سچی نيندميں وہ ابتداہوئ پہلے کوجوسب وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 کی صبح روشن وہ ديکهتے خواب جوبهی وسلم عليہ اهللا صلی تونبی ، تهيں
 پسند خلوت وسلم عليہ اهللا صلی نبی بعد کے اس پهر ، ہوجاتی واقع طرح

 اوراس کرتے عبادت راتيں کئ کئ کر جا ميں حراء غار تووہ لگے کرنے
 ۔ جاتے لے اشياء کی پينے کهانے کچه سے گهروالوں ليےاپنے کے

 کی ےپين کهانے طرح اوراسی آتے پاس کے عنہا تعالی اهللا رضي پهرخديجہ
 ہی ميں غارحراء تووہ آيا حق اچانک پاس کے ان کہ حتی ، جاتے لے اشياء
 ۔ تهے

 ، پڑهو:  لگا آکرکہنے فرشتہ پاس کے ان طرح تواس
 ہوانہيں توپڑها ميں:  فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی اکرم رسول

 بهينچا پکڑکر مجهے نے فرشتے اس کہ ہيں فرماتے وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 چهوڑديا مجهے نے تواس ہوئ محسوس تکليف مجهے کہ حتی

 !پڑهو:  لگا اورکہنے
 ہوانہيں توپڑها ميں کہا جواب نے ميں
 محسوس تکليف مجهے کہ حتی کربهينچا بارپکڑ دوسری مجهے سے اس

 ديا توچهوڑ ہوئ
 ! پڑهو:  لگا کہنے پهر
 ہوانہيں توپڑها ميں کہا ميں جواب نے ميں
 محسوس تکليف نے ميں کہ حتی کڑکردباياپ بار تيسری پهرمجهے نے اس
 ديا چهوڑ نے تواس کی
 : لگا کہنے پهر
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 کوخون انسان نے جس ، فرمايا پيدا نے جس پڑهو سے نام کے رب اپنے{ 
 جس ، ہے واال کرم بڑے رب اورتيرا توپڑهـ ، فرمايا پيدا سے لوتهڑے کے
 ۔)  ٤ - ١(  العلق}  سکهايا علم ذريعے کے قلم نے

 عنہا تعالی اهللا رضي خديجہ ہوۓ کانپتے ليے اسی وسلم عليہ اهللا صلی تونبی
 : لگے اورفرمانے ہوۓ داخل پاس کے

 عليہ اهللا صلی نبی نے توانہوں ، ؤ چادراڑها مجهے ، ؤ چادراڑها مجهے
 ۔ رہا جاتا خوف وہ سے ان کہ حتی دی کوچادر وسلم
 : لگے وفرمانےک عنہا تعالی اهللا رضي خديجہ وسلم عليہ اهللا صلی تونبی

 صلی اورنبی ؟ ہے خطرہ کا جان اپنی مجهے کہ ہے کيا مجهے!  خديجہ اے
 ۔ بتايا انہيں قصہ سارا نے وسلم عليہ اهللا

 : لگيں کہنے عنہا تعالی اهللا رضي توخديجہ
 نہيں رسوا بهی کوکبهی ّآپ تعالی اهللا قسم کی تعالی اهللا ہوجائيں خوش آپ

 ۔ گا کرے
 کمزوراور اورآپ ، ہيں کرتے بات سچی اور رحمی توصلہ آپ قسم کی اهللا

 مہان کی اورمہمان کرتے مدد کی اورفقير اڻهاتے بوجه کا لوگوں ضعيف
 ۔ ہيں کرتے مدد کی حق اور کرتے نوازی

 چچا کا خديجہ وہ(  نوفل بن ورقہ کر لے انہں عنہا تعالی اهللا رضي توخديجہ
 ميں اورعربی تها ہوگيا نصرانی ميں جاهليت کہ جو گئيں پاس کے)  تها زاد

 اوربہت تها لکهتا ميں عبرانی انجيل چاہے تعالی اهللا بهی اورجتنا لکهتا کتاب
 تها اورنابيناہوچکا بوڑها زيادہ

 اپنے بيڻے کے چچا اے:  لگيں کہنے اسے عنہا تعالی اهللا رضي خديجہ
 ؟ ديکها کيا نے تم بهتيجے لگا کہنے توورقہ سن بات کی بهتيجے

 بتاديا کچه سب اسے ديکها جوکچه نے وسلم عليہ اهللا صلی نبیتو
 نازل پربهی السالم عليہ جوموسی ہے پاکبازناموس وہ يہی لگا کہنے توورقہ

 جب رہوں زندہ تک زندہ وقت اس ميں کاش ، ہوتا جوان ميں کاش ، تها ہوتا
 گی دے نکال سے يہاں تجهے قوم تيری

 ؟ گے ديں نکال مجهے وہ کيا لگے ہنےک وسلم عليہ اهللا صلی اکرم تورسول
 جس آيا کے چيزلے کی طرح اس بهی جو ہاں جی لگا کہنے نوفل بن ورقہ
 زندہ تک دن اس ميں اگر ، گئيں دی تکاليف اسے ہے پاس کے ّآپ کی طرح

 ہی کچه نوفل بن ورقہ بعد کے اس تو ، کرونگا مدد زيادہ بہت توتيری رہا
 ۔ کرگيا کوچ ےس فانی دنيا اس کر رہ زندہ مدت
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 غمگين وسلم عليہ اهللا صلی تونبی گئ رک ليے کے مدت کچهـ وحی اور
 ۔ ہوگۓ
 : ہيں کرتے بيان شہاب بن محمد

 رضي انصاری عبداهللا جابربن کہ دی خبر نے عبدالرحمن بن ابوسلمہ مجهے
 : فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ کيا بيان نے عنہ تعالی اهللا
 تها رہا چل ميں)  تهے کررہے بات کی فترہ کے رکنے کے وحی اوروہ( 

 ہی تووہ تواوپرنظراڻهاکرديکها سنی آواز سے سمان آ نے ميں تواچانک
 ہوا پربيڻها کرسی ايک درميان کے آسمان تها آيا ميں حراء جوغارے فرشتہ

 : لگا اورکہنے آيا لوٹ واپس ہوکر خوفزدہ اس سے توميں تها
 تعالی تواهللا گئ دی ڈال پرچادر توان ، ڈالو درپرچا مجه  چادراڑهاؤ مجهے

 : فرمايا نازل فرمان يہ اپنا نے
 کی رب اوراپنے ، کردے اورآگاہ ہوجا کهڑا!  والے اوڑهنے کپڑا اے{ 

 اورناپاکی کر، رکها صاف کوپاک کپڑوں اوراپنے ، کر بيان بڑائياں
 } دے کوچهور
 عبادت جاہليت اہل کی جن ہيں بت وہ مراد سے اس کہ ہيں کہتے ابوسلمہ

 ۔ کرتےتهے
 آتی وحی اورمسلسل نکال چل سلسلہ کا پهروحی بعد کے اس کہ ہيں فرماتے

 ) ١٦٠(  نمبر حديث مسلم صحيح) ٤٦٧١(  نمبر حديث بخاری صحيح۔ رہی
 ۔ سکتا پڑه نہيں طرح اچهی ميں کہ ہے يہ معنی کا بقارئ ماانا

 چهوڑديا مجهے:  ارسلنی
 گوشت درميانی کا ردناورگ کندهے:  بوادرہ

 دو چادرلپيٹ پر اورمجه دو ڈهانپ مجهے:  زملونی
 گهبراہٹ:  الروع
 اورعاجز فقير:  الکل

 ہيں کرتے وتعاون مدد کی عاجزاورمسکين:  المعدوم تکسب
 نوجوان:  جذعا
 . اعلم واهللا


