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 اهللا صلی نبی ميں اورخواب خلقيہ صفات کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 زيارت کی وسلم عليہ

 
 کيا مطالعہ کا صفات بدنی کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی قبل دن کچه نے ميں

 مشابہ کے شکل ذهنی اس ميں خواب پهر بنائ شکل ايک ميں ذهن اوراپنے
 نے اس کہ نہيں علم سے وضاحت پوری اب مجهے ليکن ديکها شخص ايک

 جن ميں: ہو کہا يہ نے اس ہے ہوسکتا کہ ہے ڈر کے اس سواۓ کہا کيا
 اس ، ےگ ديکهيں ميں خواب مجهے وہ ہوں کرتا محبت سے بهائيوں مسلمان
 ، تها کيا ارتکاب کا گناہ ايک ميں گهر کے ان نے ميں پہلے سے خواب
 علم کا جرم اس ميرے ذريعے کے خواب انہيں کہ ڈرہے مجهے تواب

 ۔ گا ہوجاۓ
 صلی نبی ميں خواب نےاس ميں ہوگا کيسے علم يہ مجهے کہ ہے يہ توسوال

 کر ريشانپ بہت نے معاملے اس مجهے ، ہے ديکها کوہی وسلم عليہ اهللا
 ؟ ہے رکها
 ميں ےخيال مير ديکها اورخواب ايک قبل دن کچه ابهی نے ميں بعد کے اس
 ميں رمضان وہ کہ ہے ديکها کوہی وسلم عليہ اهللا صلی نبی دوبارہ نے ميں

 کے اوران ، ہيں رہے کر دور کا مجيد قرآن ساته کے السالم عليہ جبريل
 ۔ تهے موجود یبه عنہما تعالی اهللا رضي اورحمزہ زيد ساته

 ميں حقيقت عنہ تعالی اهللا رضي حمزہ کہ ہے علم کا اس مجهے حاالنکہ
 واقعی توکيا ، تهے ہوچکے شهيد ميں احد جنگ وہ کيونکہ تهے نہيں وہاں
 کس تحقيق کی اس ؟ ہے کوديکها وسلم عليہ اهللا صلی نبی ميں خواب نے ميں

 ۔ اهللا ورحمۃ عليکم والسالم ؟ ہے ہوسکتی طرح
 

 هللا حمدال
 صلی نبی جو کرتے پيش صحيحہ احاديث وہ ميں ذيل ہم بهائ مسلم ہمارے

 کے اوصاف ان نے آپ تواگر ، ہيں مشتمل پر اوصاف کے وسلم عليہ اهللا
 نبی حقيقتا واقعی نے توآپ ہے ديکها ميں خواب اپنی کوہی شخص حامل
 وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہے يہ دليل کی اس کوديکها وسلم عليہ اهللا صلی

 : ہے فرمايا نے
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 اس ہے ديکهتا ہی مجهے وہ توحقيقتا ديکها ميں خواب مجهے نے جس( 
 نمبر حديث بخاری صحيح)  کرسکتا نہيں اختيار شکل ميری شيطان کہ ليے

 ۔) ٥٧٢٩( 
 

 بن انس نے ميں کہ ہيں کہتے عنہ تعالی اهللا رحمہ ابوعبدالرحمن بن ربيعہ
 کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی وہ کہ سنا سے عنہ تعالی اهللا رضي مالک

 : تهے رہے کہہ ہوۓ کرتے بيان اوصاف
 

 تها چهوڻا ہی نہ لمبااور قد تو نہ تهے قدکے درميانے وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 ان ، تها مائل سرخی سفيد بلکہ گندمی ہی اورنہ نہيں سفيد بالکل رنگ کا ان

 ان تهے ہوۓ لڻکے سيدهے بالکل ہی اورنہ گهنگريالے سخت تو نہ بال کے
 سال دس ميں مکرمہ اورمکہ ہوا نزول کا وحی ميں عمر کی برس پرچاليس

 ، برس دس بهی ميں اورمدينہ رہا ہوتا نزول کا پروحی فرمايااوران قيام
 سراور کے توان ہوۓ رخصت سے دنيا اس جب وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی
 بخاری صحيح۔  ہوں يدسف جو تهے نہيں ايسے بهی بال بيس ميں داڑهی
 ۔)  ٣٢٨٣(  نمبر حديث

 
 وسلم عليہ اهللا صلی نبی ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي عازب بن براء

 ہيں بال وہ سرکے جمہ(  تهے مالک کے جمہ عظيم وہ تها چوڑا سينہ کا
 سرخ پر ان تهے تک حصہ نچلے کے جوکانوں)  پہنچيں تک جوکندهوں

 وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے ميں) چادر والی ےاورپرلين( تها جبہ کا رنگ
 باب الفضائل کتاب مسلم صحيح۔  ديکها نہيں شخص کوئ خوبصورت سے
 ۔)  ٢٣٣٨(  نمبر حديث وسلم عليہ اهللا صلی النبی شعر صفۃ

 
 نہ وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي علی

)  تهے مالک کے قد درميانہ بلکہ ( تهے کے قد چهوڻے ہی اورنہ توطويل
 مالک کے سراورہڈيوں ضخيم ، تهيں غليظ انگلياں کی اورقدموں ہاتهوں

 جب ، تهی الئن سی اورباريک لمبی ايک کی بالوں تک پرناف سينہ تهے
 اتر نيچے سے چڑهائ آپ کہ گويا چلتے کر جهک جانب کی توآگے چلتے
 ان اورنہ قبل سے توان نہ ساجي وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے ميں ہوں رہے
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 حديث اس نے ترمذي امام)  ٣٥٧٠(  نمبر حديث ترمذي سنن۔  ديکها بعد کے
 ۔ ہے ديا قرار کوحسن

 
 : کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي سمرہ جابربن

 
 ، تهے العقب منهوس ، العين اشکل اور الفم ضليع وسلم عليہ اهللا صلی نبی

 ضليع کہا کو تعالی اهللا رحمہ مالک نے ميں ہيں تےکہ تعالی اهللا رحمہ شعبہ
 ۔ ہونا کامالک منہ وسيع:  تها جواب کا ان ؟ ہے کيا الفم

 
 ہونا واال آنکهوں لمبی:  تها جواب کا ان ؟ ہے کيا العينين اشکل:  کہا نے ميں

 ) سرخی ميں سفيدی کی آنکهوں کہ ہے يہ معنی صحيح کا اس ليکن( ۔
 

 کم کا پرگوشت ايڑيوں:  تها جواب کا ان ؟ ہے کيا عقبال منهوس کہا نے ميں
 ۔)  ٢٣٣٩(  نمبر حديث الفضائل کتاب مسلم صحيح۔  ہونا

 
 کے بهائيوں اپنے کے گناہ جس توآپ واال اورگناہ معصيت مسئلہ رہا اب

 کے ان نے آپ اوراگر ، کريں توبہ سے اس ہيں ہوۓ مرتکب ميں گهر
 اوراهللا ، کريں واپس انہيں حق ہو تو ہے کيا غصب کچه سے ميں حقوق
 ۔ ہے رحيم غفور واال کرنے رحم واال کوبخشنے گناہوں تعالی

 
 . اعلم واهللا


