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 غارثورميں کا وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی عنہ تعالی اهللا ابوبکررضی
 بسرکرنا رات

 
 ہک ہے گيا کيا روايت قصہ يہ ميں جس ہوں کررہا کوتالش حديث اس ميں
 فرمائ هجرت طرف کی مدينہ سے مکہ نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی جب

 تهے ہوۓ پهيالۓ پر پراپنے دهانے کے غار اورفرشتے چهپے ميں توغار
 ۔ سکيں نہ ديکه انہيں وہ تهے رہے پهر کرتے تالش انہيں جوکفار کہ تا

 ليکن تها ديا بن جاال نے مکڑی پر منہ غارکے کہ ہيں جانتے يہ اکثرلوگ
 ميں جس روايت اوروہ ، ہے پايا ہوا کيا ملمع يا کوضعيف حديث اس نے يںم

 ۔ ہے صحيح تهے ديے پهيال پر پراپنے منہ غارکے نے فرشتوں
 کتاب کی تاريخ يا حديث اور راوی کے حديث اس آپ کہ ہے ممکن يہ کيا
 ۔ ؟ جاۓ مل حديث يہ مجهے ميں جس ديں بتا

 

 الحمدهللا
 

 رات غارميں کا عنہ تعالی اهللا اورابوبکررضي موسل عليہ اهللا صلی نبی
 موجود ميں وسلم عليہ اهللا صلی رسول سنت اور مجيد قرآن ذکر کا گزارنے

 : ہے جاتا کيا ذکر ليے کے آپ ميں ذيل جسے ہے
 

 : اهللا کتاب:  اول
 

 : ہے فرمايا نے تعالی اهللا ہوۓ کرتے کوبيان قصہ اس ميں اهللا کتاب
 

 کی ان ہی نے اهللا تو کرو نہ مدد کی)  وسلم عليہ اهللا یصل نبی(  ان اگرتم{ 
 دوسرا سے دوميں ، تها ديا نکال نے کافروں انہيں جبکہ وقت اس کی مدد

 غم کہ تهے رہے کہہ سے ساتهی اپنے يہ جب تهے ميں غار دونوں وہ جبکہ
 اس سے طرف اپنی نے تعالی اهللا تو ، ہے ساته ہمارے تعالی اهللا کرو نہ

 ديکها نے تم جنہيں کی مدد کی ان سے لشکروں ان فرماکر نازل پرتسکين
 ہی کلمہ کا تعالی اهللا اور کردی نيچی بات کی کافروں نے اس ، نہيں ہی

 ۔)  ٤٠(  التوبۃ}  ہے واال اورحکمت غالب تعالی اهللا ، ہے بلندوباال
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 کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے مشرکوں کہ ہے نص پرواضح اس آيت تويہ
 تعالی اهللا اورابوبکررضی وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی کی پالننگ کی قتل
 ۔ تهی کی بسر رات غارميں نے عنہ

 
 نبوی حديث:  دوم

 
 اس کچه وہ ہے وارد ميں احاديث صحيح جوقصہ کا بسرکرنے رات غارميں

 : ہے طرح
 

 بيان عنہا تعالی اهللا رضي عائشۃ زوجہ کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی – ١
 عنہ تعالی اهللا اورابوبکررضی وسلم عليہ اهللا صلی پهررسول۔۔۔  يںہ کرتی
 کےپاس ان بسرکيں راتيں تين ميں اوراس گۓ چلے غارميں ثورپرايک جبل

 دار تيزاورسمجه ذهين ايک جوکہ تهے بسرکرتے رات ابوبکر بن عبداهللا
 ساته کے قريش توصبح آتا نکل سے وہاں وقت کے سحری وہ ، تها نوجوان

 جوبهی توقريش ، ہو کی بسر ہی ميں مکہ رات نے اس کہ گويا ہوتا يںم مکہ
 وقت کے اوررات کرليتے ياد کراسے سن يہ کرتے تيار پالن خالف کے ان

 ۔ الحديث۔۔  ديتا دے خبر کی کواس وسلم عليہ اهللا صلی نبی جاکر غارميں
 

 سے کرنے روايت نے تعالی اهللا رحمہ بخاری کوامام حديث طويل حديث اس
 کی کےصحابہ اوران وسلم عليہ اهللا صلی نبی:  کہ ہے باندها يہ باب قبل

 ۔)  ٣٩٠٥(  نمبر حديث ديکهيں۔  هجرت طرف کی مدينہ
 

 صلی نبی نےغارميں ميں کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا ابوبکررضي - ٢
 تووہ ليا ديکه نيچے کے قدموں اپنے نے کسی اگر کہ کہا سے وسلم عليہ اهللا

(  ابوبکر اے:  لگے فرمانے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی لےگا ديکه ہميں
 ساته کے جن ہے خيال کيا متعلق کے دنوں تيراان)  عنہ تعالی اهللا رضي
 ۔)  ٣٦٥٣(  نمبر حديث بخاری صحيح۔  ہے تعالی اهللا تيسرا

 
 : ہے کيا روايت نے تعالی اهللا رحمہ احمد امام قصہ واال جالے کے مکڑي
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 بارہ کے آپ اورجب(  فرمان اس کے تعالی اهللا تعالی اهللا رضی عباس ابن
 کہتے ميں بارہ کے)  کرديں قيد کو آپ تهے کرہے پالننگ يہ کافرلوگ ميں
 کچه تو ہوۓ اکڻهے ليے کے مشورہ ميں مکہ نے قريش رات ايک:  کہ ہيں
 بانده سے کوزنجيروں وسلم عليہ اهللا صلی نبی ہوتو صبح جب کہ کہا يہ نے
 اسے کہ کہا يہ نے اورکچه ، کردو قتل اسے بلکہ لگے کہنے کچه اور ، دو

 ۔ دو نکال سے يہاں
 

 توعلی دی کودے وسلم عليہ اهللا صلی نبی اطالع کی اس نے تعالی اهللا تو
 بسر بسترپر کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی رات وہ نے عنہ تعالی اهللا رضی

 رات اورمشرک ، گۓ چلے کرغارميں نکل وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی کی
 ديتے پہرہ کر سمجه وسلم عليہ اهللا صلی نبی کو عنہ تعالی اهللا رضی بهرعلی

 تعالی اهللا رضي علی توجب بڑهے طرف کی توان ہوئ صبح جب ، رہے
 ۔ دی کرکےرکه ختم پالننگ کی ان نے تعالی تواهللا کوديکها عنہ

 
 وسلم عليہ صلی نبی کہ لگے پوچهنے سے عنہ تعالی اهللا رضی علی تووہ
 کهوج کا ان تووہ ، نہيں توپتہ مجهے کہ ديا جواب نے انہوں ؟ ہيں کہاں

 پہاڑ وہ تو ہوگۓ ملط خلط پرنشانات ان تو پہنچے جا تک پہاڑ ہوۓ لگاتے
 کہ ديکها پر دروازے کے تواس گزرے سے پاس کے غار اور گۓ پرچڑه
 پر دهانے يہ تو جاتا ںمي اگراس کہ لگے کہنے تو ہے ہوا بنا جاال نے مکڑی

 مسند۔  رہے راتيں تين ميں اس وسلم عليہ اهللا صلی تونبی ، ہوتا نہ جاال يہ
 ۔)  ٣٢٤١(  نمبر حديث احمد

 
 رحمہ حجر ابن حافظ ، ہے اختالف کا کرام علماء ميں تصحيح کی حديث اس
 لنهايۃوا البدايۃ نے تعالی اهللا رحمہ کثير ابن اور ميں الباری فتح نے تعالی اهللا
 ۔ ہے کہا حسن کو سند کی اس)  ٢٢٢/  ٣( 
 

 اور ضعيف اسے ميں الضعيفۃ سلسلۃ نے تعالی اهللا رحمہ البانی اورعالمہ
 يہ ميں)  ٣٢٥١(  تحقيق کی احمد مسند نے تعالی اهللا رحمہ شاکر احمد شيخ
(  نے محققين کے احمد مسند اور هـ ا۔  ہے نظر ميں سند کی اس کہ ہے کہا

 ۔ اعلم واهللا هـ ا۔  ہے ديا قرار کوضعيف سند کی اس) ٣٥٥١
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/  ٣(  والنهايۃ البدايۃ نے اهللا رحمہ کثير ابن حافظ قصہ کا اوردوکبوتروں
 ، ہے کيا روايت نے عساکر ابن اسے کہ ہے کہا ہوۓ ذکرکرتے ميں)  ٢٢٣
 ہے غريب نہايت حديث يہ سے طريق اس ، کہ ہيں کہتے کثير ابن حافظ پهر

 ذکراوپر کا جس ہے قرارديا ضعيف نے محققين کے مسنداحمد اوراسےبهی
 ۔ ہے جاچکا کيا بيان

 
 کہتے ميں)  ٣٣٩/  ٣(  الضعيفۃ احاديث سلسلۃ تعالی اهللا رحمہ البانی عالمہ

 کبوتروں اور جاال کا پرمکڑي منہ غارکے کہ چاہيے ہونا کوعلم آپ:  کہ ہيں
 پر موضوع ےک اورهجرت کتب اکثر جوکہ نہيں صحيح حديث والی

۔  چاہيے ہونا علم ميں بارہ کے کواس ّآپ تو ، ہے جاتی کی بيان تقاريرميں
 اهـ

 
 کا کوفرشتوں عنہ تعالی اهللا اورابوبکررضي وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی

 - ١٠٦/  ٢٤(  الکبير معجم نے طبرانی متعلق کے چپانے سے پروں اپنے
 حديث لمبی ايک سے عنہما تعالی اهللا رضی بکر ابی بنت اسماء ميں)  ١٠٨
 : کہ ہے ميں جس ہے کی بيان

 
 عليہ اهللا صلی نبی ميں بارہ کے آدمی اس نے عنہ تعالی اهللا رضي توابوبکر

 رہا ديکه ہميں وہ کہ تها رہا ديکه طرف کی منہ جوغارکے کہا سے وسلم
 فرشتوں بالشبہ نہيں ہرگز:  فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی تونبی ، ہے

 ۔ الحديث۔۔۔  ہے رکها چهپا سے پروں اپنے نےہميں
 

 کے جس ، ہے المدنی کاسب بن حميد بن يعقوب ميں سند کی حديث تواس
 - ٣١٨/  ٣٢(  للمزی الکمال تهذيب ديکهيں۔  ہے اختالف کا علم اہل ميں بارہ

 ۔)  ٣٢٣
 

 اور ضعيف نے تعالی اهللا رحمہم نسائ اورامام ، ابوحاتم ، معين ابن اوراسے
 اهللا رحمہ سجستانی ابوداود اور ، ہے ديا قرار واهی نے رازی رعہابوز

 ہم کا جن ديکهيں احاديث ايسی ميں مسند کی اس نے ہم کہ ہيں کہتے تعالی
 پهر کيا دفاع نے توہم کيا طورپرمطالبہ اصولی سے نےاس توہم انکارکيا نے
 بدال سے خط کوتازہ احاديث ميں اصول نے توہم کرديا بيان دوبارہ نے اس
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 بهی زيادتی ميں اوراس کرديا مسند انہيں نے اس تهيں مرسل جوکہ پايا ہوا
 ۔ کی

 
 ، نہيں حرج کوئ ميں روايت کی اس اور اس کہ ہے قول کا عدی اورابن
 ۔ ہے بهی الغرائب اورکثير ، ہے کثيرالحديث وہ اور ، بہ الباس

 
 : کہ ہے کہنا کا تعالی اهللا رحمہ ذهبی امام

 
 ۔ ہيں احاديث اورغريب منکر کی اس ليکن تها سے ميں ثعلماءحدي يہ
 

 اهللا رحمہ حجر ابن حافظ اور کہا ثقہ اسے نے تعالی اهللا رحمہ حبان اورابن
 ۔ ہيں واهمے کے اس اور صدوق يہ ، اوهام لہ صدوق نے تعالی

 
 اس ليکن ہيں قرارديتے کوحسن احاديث کی اس تعالی اهللا رحمہ البانی عالمہ
 )٢٦٣/  ٣(  ضعيفۃ ديکهيں۔  ہے کيا اختيار توقف ميں کہنے نحس کو حديث

 
 ہيں ہوتی حسن احاديث کی اس کہ ہوا يہ مقرر ميں بارہ کے يعقوب تواس

 ۔ ہے حسن حديث وہ ہوتو نہ اورعلت ئ کو اگرتوسندميں
 

 : کہ ہے قول کا پهران
 

 ےتومجه ترجمہ کا المکی الخالل عمرو بن احمد اوراستاد شيخ کا طبرانی
 ہيں گئ کی بيان احاديث سولہ تقريبا ميں االوسط اورمعجم ، سکا مل نہيں
 تواگر ہے سے ميں شيوخ مشهور کے ان يہ کہ ہے ہوتا ظاہر يہ سے جس

 اهـ۔  ہے حسن توحديث جاۓ کی بيان متابعت ہويا معروف
 

 . اعلم تعالی واهللا


