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 صفات کی مہرنبوت
 

 ميں بارہ کے جس ديکهی ہوئ بنی شکل کی پرمہرنبوت ورقے ايک نے ميں
 مہر درميان کے کندهوں کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہے جاتا کيا دعوی
 لفظ مثال عبارت عربی پرکچه شکل اوراس تهی ہی ايسی شکل کی نبوت
 عبارتيں دوسری اورکچه ، دمحم نام کا وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی جاللہ

 اور فرمائيں وضاحت کی اس کہ ہے گزارش سے آپ ميری ، تهی بهی
 ؟ ، کريں بيان بهی اوصاف کے شکل صحيح کی مہرنبوت

 

 هللا الحمد
 گۓ کيے ن بيا جواوصاف کے وسلم عليہ اهللا صلی اکرم نبی ميں کتب پہلی
 کا مہرنبوت ياندرم کے کندهوں کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی ميں ان تهے

 ئ  اورسچا صدق کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ جو ، ہے شامل بهی وصف
 ۔ ہے کرتی داللت پر ہونے موعود کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ اوريہ

 
 کہ ہيں گۓ کيے بيان اوصاف کے مہرنبوت ميں صحيحہ نبويہ سنت

 کے حجم کے انڈے کے کبوتری درميان کے کندهوں دونوں مہرنبوت
 ہے جمع کی خال خيالن(  نقطے سياہ اردگرد کے اوراس ہوئ برابرابهری

 جمع پربال اوران)  ہے جاتا کہا) تل(  شامہ اوراسے ہوتا مائل سياہی جوکہ
 ۔ تهے

 
 : ہے کہنا کا تعالی اهللا رحمہ قرطبی

 
 پاس کے کندهے بائيں مہرنبوت کہ ہے طورپرثابت متفقہ سے احاديث
 اهـ۔  چيزتهی ابهرہوئ يکا جتنی انڈے کے کبوتری

 
 کوئ يا)  محمد(  يا جاللہ پرلفظ اس کہ ملتا نہيں کہيں ثبوت کا بات اس

 ۔ تها ہوا لکها اورکلمہ
 

 : ہيں کہتے تعالی اهللا رحمہ حجر ابن فظ حا
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 يا سياہ يا جيسی نشان کے لگانے سنگی وہ کہ ہے جاتا کيا بيان يہ اورجو
"  لکها يہ پهر يا ، تها ہوا لکها ، اهللا رسول پرمحمد اس يا جيسی سبزتل
 ۔۔ نہيں ثابت بهی کچه وغيرہ تها ہوا"  ہے گئ کی مدد کی چلوآپ

 
 کہ ليے اس دے ڈال نہ ميں کودهوکہ آپ شدہ منقول ميں حبان ابن اورصحيح

 ليا کام سے غفلت دينےميں قرار صحيح اسے نے تعالی اهللا رحمہ حبان ابن
 ۔)  ٦٥٠/  ٦(  الباری فتح د؛يکهيں هـ ا۔  اعلم تعالی واهللا ، ہے

 
 : ہيں کرتے ذکر کا چنداحاديث متعلق کے مہرنبوت ہے ميں ذيل

 
 کيا بيان سے عنہ تعالی اهللا رضي سمرہ نے تعالی اهللا رحمہ مسلم امام - ١

 کے کندهے کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے ميں کہ ہيں کرتے بيان وہ ہے
۔  ديکهی مہرنبوت جنتی انڈے کی ریکبوت مشابہ کے جسم کے ان قريب

 جسم اعضاۓ باقی بهی رنگ کا اس يعنی)  ٢٣٤٤(  نمبر حديث مسلم صحيح
 ۔ تها طرح کی

 
 نبی نے ميں کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي سرجس بن عبداهللا - ٢

 ثريد نے ميں يا گوشت يا روڻی ساته کے اوران کوديکها وسلم عليہ اهللا صلی
 مہرنبوت کےدرميان کندهوں کے اوران گهوما پيچهے کے پهران کهايا

 چهوڻے پر جس ئ ہو ابهری طرح کی اوپرمڻهی کے کندهے بائيں جو ديکهی
 ٢٣٤٦(  نمبر حديث مسلم صحيح۔  تهے نشان کالے طرح کی دانوں چهوڻے

 ۔) 
 

 والی اوپروالی کہ ہے جاتا اورکہا ، حصہ کااوپرواال کندهے)  کفيہ ناغض( 
 ۔ ہيں کوکہتے هڈی باريک ايک ميں

 
 بن شکل کی مڻهی کواکڻهاکرکے انگليوں:  کہ ہے يہ معنی کا اس)  جمعا( 

 کے اورکبوتری حجم کم سے مڻهی يہ ليکن ہيں کہتے جمعا تواسے جاۓ
 ۔ ہے ہوتی برابر کے انڈے
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۔  ہيں کوکہتے تل والے ہونے ميں جسم يہ ، ہے جمع کی خال)  الخيالن( 
 ۔ للنووی مسلم شرح ديکهيں

 
 : کہ ہيں کہتے ميں نهايہ اثير ابن حافظ)  التآليل( 
 

 سے چهوڻے سے اس يا برابر کے چنے ميں اورجلد ہے جمع کی تؤلول يہ
 اهـ۔  ہيں کہتے والےدانے ظاہرہونے

 
 اخطب عمروبن ابوزيد ميں شمائل نے تعالی اهللا رحمہ ترمذی امام - ٣

 ميں کہ ہيں کہتے وہ ہے کی انبي روايت سے عنہ تعالی اهللا رضی انصاری
 مہرنبوت انگلياں توميری پهيرا پرهاته کمر کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے

 ۔ پرلگيں
 

 لگے کہنے وہ ؟ ہے کيا مہرنبوت گيا پوچها سے عنہ تعالی اهللا رضی ابوزيد
 نے تعالی اهللا رحمہ البانی عالمہ اسے۔  تهے جمع بال کچه وہ

 ۔ ہے قرارديا حصحي ميں ٣١ص مختصرالشمائل
 

 . اعلم تعالی واهللا


