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 ہيں رقيم اصحاب ہی کهف اصحاب
 

 ؟ ہيں قوم اور کوئ وہ کہ يا ہيں رقيم اصحاب ہی کہف اصحاب کيا
 

 هللا الحمد
 : ہے فرمان کا تعالی اهللا
 کوئ سے ميں نشانيوں کوہماری والوں غاراورکتبے ميں خيال تواپنے کيا{ 

 ) ٩(  الکہف}  ہے رہا سمجه نشانی عجيب
 

 : ہيں کہتے ميں تفسير کی آيت اس تعالی اهللا رحمہ شنقيطی شيخ
 کی جس ہے گروہ ايک والے اورکتبے غار کہ کہ ہے ہوتا تويہی معلوم

 پر دوسرے کا ايک سے ميں جن ہے گئ کی طرف کی دوچيزوں اضافت
 گروہ ايک کہف اصحاب کہ ہيں کہتے يہ اورجولوگ ، ہے عطف

 ۔ نہيں صحيح تويہ ہے اورگروہ) الےو کتبے(  رقيم اوراصحاب
 

 پر وسلم عليہ اهللا صلی نبی اپنے ميں سورة اس نے وتعالی تبارک اهللا
 بهی کچه متعلق کے رقيم اصحاب ليکن ہے کيا بيان تو قصہ کا کہف اصحاب

 کرتے خيال يہ لوگ کچه کہ ہے بات واقع خالف بهی يہ اورپهر کيا نہيں ذکر
 چڻان ايک تو گۓ ميں غار کہ جو تهے اشخاص تين وہ کہف اصحاب کہ ہيں
 صالحہ اعمال اپنے نے اورانہوں ہوگيا بند دهانہ غارکا پر ان سے وجہ کی

 ۔ مانگی دعا سے تعالی کراهللا بنا کووسيلہ
 

 وعصمت عفت ، واال کرنے اوراحسان نيکی ساته کے والدين ہيں يہ تين وہ
 اورصحيح ہے مشہور معروف قصہ کا ان ، تاجر اور ، اختيارکرنےواال

 يہی سے اس کہ کہنا ميں تفسير کی آيت اس ليکن ، ہے ثابت ميں بخاری
 ۔ ہے بعيد ہی توبہت کہنا يہ ہيں مراد

 
 تهے کہاں ميں زمين اور نام کے کہف اصحاب کہ چاہيے ہونا کومعلوم آپ
 صلی نبی زائد سے اس ہے کيا بيان جوکچه نے مجيد قرآن ميں بارہ کے اس
 ميں بارہ کے اس نے اورمفسرين ، نہيں ثابت بهی کچه سے وسلم عليہ اهللا
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 کے جن ہيں روايات اسرائيلی سب کے جوسب ہيں کيے بيان اقوال سے بہت
 ۔ کيا نہيں بيان انہيں نے ہم پر بنا کی پہنچنے نہ ثبوت پايہ

 
 . اعلم تعالی واهللا

 
 ) ٢٢/  ٤(  للشنقيطی البيان اضواء ديکهيں


