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 383 .................................................................................................................. ڈاانل امر ےس فںرکریت ابدنھ وک یدیق

 383 ................................................................................................... انید وھچڑ رپ وطر ےک ااسؿریغب ےیل ہیدف وک یدیق

 382 ...................................................................................................... ؿایب اک ےنید وھچڑ وک اس رک ےل امؽ ےس یدیق
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 303 ........................................................................................................................................... ؿایب اک ففق

 302 ...................................................................................... اگ ےچنہپ وک تیم وثاب اک اس وہاگ دصہق وج ےس رطػ یک تیم
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 236 ................................................................................................................................... ؿایب اک حتف یک اطفئ

 230 .................................................................................................................................... مکح اک زنیم یک نمی

 233 ................................................................................................................... ارخاج اک ںویدوہی ےس ةارعبریزج

 235 ...........................................................ہقیرط اک میسقت ایس ںیم املسمونں وہ احلص دعب ےک گنج ںیم کلم ےک اکرففں زنیم وج

 238 ....................................................................................................................................... ؿایب اک ےنیل ہیزج

 230 ........................................................................................................................ ؿایب اک ےنیل ہیزج ےس ںوجمویس

 233 ............................................................................................................ ؿایب اک رکےن یتخس ںیم رکےن فوصؽ ہیزج

 232 ................................................................ اگ اجےئ ایل وصحمؽ ہصح دوساں ےس اؿ وت ولںیٹ رک ےل اجترتِِ رفامؽ اک ذیم بج

 228 ................................................................... اگ اجےئ ایل ہیزج ےس اس ایک وت اجےئ وہ املسمؿ اسؽ دفراؿ وج ؿایب اک ذیم اس

 221 ............................................................................................................... رکان وبقؽ ہیدہ اک رشمنیک ےیل ےک اامؾ

طعہ زنیم
مق

 223 ........................................................................................................................................ انید 

 283 ................................................................................................................... ؿایب اک رکےن آابد وک زنیم الفارث

 858 ............................................................................................... ؿایب اک راہش ںیم اس افر یاردیرخ یک زنیم فایل ہیزج

 851 .................................... (دے رفک ےس ےنیل ہفریغ اپین افر اھگس یک زنیم اس ینعی) انیل رفک وک زنیم ےیل ےک صخش افر یسک ای اامؾ



 

 

 856 ........................................................................................................................... ؿایب اک( اکؿ افر دہنیف) راکز

 853 ............................................................................................................... ؿایب اک وھکدےن ںیربق این رپ یک اکرففں

 853 ..................................................................................................... ؿایب اک انجزفں : ابب

 853 ................................................................................................................. ںیہ یتنب افکرہ اک انگوہں وج ںایرامیب فہ

 وک اس یھب ابفوجد ےک اس وت ےکس دے ہن ااجنؾ وک اس رپ انب یک رفس ای یرامیب فتق یسک رھپ افر وہ راتہ رکات اکؾ کین وکیئ ھتاسیک یاپدنب صخش وکیئ ارگ

 852 ........................................................................................................................................... اگ ےلم وثاب

 858 ........................................................................................................................... رکان یس رپ زماج یک وعروتں

 835 ................................................................................................................. ؿایب اک( دتایع) یس رپ زماج یک رامیب

 833 .............................................................................................................................ؿایب اک دتایع یک اکرف ذیم

 838 ............................................................................................................................. اجان ؽدیپ ےیل ےک دتایع

 838 ................................................................................................................. تلیضف یک رکےن دتایع رک وہ ابفوض

 836 .............................................................................................................................. رکان دتایع ابر ابر یک رامیب

 830 ............................................................................................................................. رکان دتایع یک دےنھک آھکن

 830 ................................................................................. ےہ؟ اسیک انلکن اھبگ ےس فاہں وہ وہیئ یلیھپ فابء یک اطوعؿ رپ اہجں

 833 ..................................................................................................... رکان تحص داعےئ ےیل ےک رامیب فتق ےک دتایع

 833 ............................................................................................................ رکان داع ےیل ےک ضیرم فتق ےک دتایع

 832 ........................................................................................................................ اممتعن یک انمترکےن یک ومت

 838 .................................................................................................................................... ؿایب اک ومت اناہگین

 885 ................................................................................................. ؿایب اک تلیضف یک اس رماجےئ ےس وعؿاط صخش وج

 883 ........................................................................................ اکانٹ ابؽ ےک انػ ریز افر اننخ ےک ضیرم بیرق ےک ومت

 888 ..................................................(اگ رفامےئ رفغمت یریم فہ ہک رانھک امگؿ ہی ینعی) ےہ ااھچ رانھک امگؿ کین ےس اہلل فتق رمےت

 881 .................................................................................................. ےہ بحتسم اننہپ ڑپکے رھتسے اصػ فتق رمےت

 881 ............................................................................. اچےئہ انہک ایک وک فاولں اپس آس ےک اس وت ےگل رمے آدیم وکیئ بج

 886 ................................................................................................................. رکان نیقلت یک دیح وت ہملک فتق رمےت

 880 ............................................................................................................................... رکان دنب آںیھکن یک تیم

 883 ..................................................................................................................... ؿایب اک ےنہک راوعجؿ اہیل فاان ہلل اان

 883 .................................................................................................................. انید ڈاؽ ڑپکا رپ تیم دعب ےک رمےن

  فتق ےک رمےن

 

 883 ....................................................................................................................زپانھ نیسٰی وسرئ

 883 ................................................................................................................... ؿایب اک اجےن ھٹیب فتق ےک تبیصم



 

 

 882 .................................................................................................................... رکان تیزعت ےس فاروثں ےک تیم

 888 ............................................................................................................................ رکان ربص فتق ےک تبیصم

 815 .................................................................................................................................. ؿایب اک رفےن رپ تیم

 813 ..................................................................................................................................... ؿایب اک رکےن ونہح

 816 .......................................................................................................... انجیھب رک اھکاناکپ ےیل ےک فاولںرھگ ےک تیم

 810 ............................................................................................................................ ؿایب اک ےنید لسغ وک دیہش

 818 ................................................................................................................... انپن ڈاھ رتس اک تیم فتق ےک لسغ

 865 .......................................................................................................................... ہقیرط اک ےنید لسغ وک تیم

 861 ............................................................................................................................................. ؿایب اک نفک

 863 .......................................................................................................................... ےہ رکمفہ انید نفک یتمیق دہایز

 862 ................................................................................................................................ ؿایب اک نفک ےک وعرت

 868 ...................................................................................................................................... اگلان کشم وک تیم

 868 ......................................................................................................................... رکان یدلج ںیم یرایت یک انجزہ

 805 ............................................................................................................... رکان لسغ دعب ےک ےنید لسغ وک تیم

 808 ............................................................................................................................. ؿایب اک ےنید وبہس وک تیم

 808 .......................................................................................................................... ؿایب اک رکےن دنف ںیم رات

 801 ......................................................................................................... رکان لقتنم ہگج یدفرس ےس ہگج کیا وک تیم

  وہین ںیفص ینتک ںیم امنز یک انجزے

 

 
 

 801 ......................................................................................................... ؟اچہ

 806 .............................................................................................................. ےہ ونممع اجان اسھت ےک انجزہ اک وعروتں

 806 ................................................................................... ؿایب اک تلیضف یک زپےنھ امنز رپ اس افر اجےن اسھت ےک انجزے

 803 ....................................................................................................................... انلچ رک ےل آگ ےھچیپ ےک انجزہ

 803 .................................................................................................................. ان وہاج ڑھکے رک ھکید آےت وک انجزہ

 835 ........................................................................................................................ انلچ رک وہ وسار اسھت ےک انجزہ

 833 ............................................................................................................................ ؿایب اک ےنلچ آےگ ےک انجزہ

 838 ........................................................................................................................ ؿایب اک ےنلچ ےل یدلج وک انجزہ

 836 ............................................................................................................. زپےھ ہن امنز اامؾ رپ فاےل رکےن وخدیشک

 830 ................................................................................ؿایب اک زپےنھ انجزہ امنز یک اس اجےئ امرا ںیم رشیع دح یسک صخش وج

 833 ........................................................................................................................ ؿایب اک زپےنھ انجزہ امنز یک ہچب

 832 ................................................................................ اچےئہ رکان ںیہن رک دنف وک تیم فتق ےک فرغفب ولطع ےک وسرج



 

 

 838 ................................................................... ؟رںیھک وک سک آےگ ےک اامؾ وت آاجںیئ انجزے ےک دفونں وعرت افر رمد بج

 835 .............................................................اچےئہ وہان ڑھک اقملب وک مسج ہصح یسک ےک تیم اوکس وت زپاھےئ امنز یک انجزہ اامؾ بج

 831 .......................................................................................................................... ؿایب اک اتریبکت یک انجزہ امنز

 836 ....................................................................................................................... اجےئ زپاھ ایک ںیم امنز یک انجزہ

 836 ....................................................................................................................... ؿایب اک رکےن داع ےیل ےک تیم

 833 .................................................................................................................................. زپانھ انجزہ امنز رپ ربق

 832 ........................................................................... ؿایب اک زپےنھ انجزہ امنز یک اس اجےئ رم ںیم کلم ےک اکرففں وجاملسمؿ

 838 ......................................................................... رکان رقمر العتم وکیئ افر رکان دنف وک رُمدفں یئک اسھت کیا ںیم ربق کیا

 825 .......................................... وھکدے ہگج یدفرس افر دے وھچڑ ہکلب ںیہن وتڑے وک اس وت ےھکید یڈہ یک رُمدے ارگ فاال وھکدےن ربق

 825 .................................................................................................................................. ؿایب اک انبےن ربق یلغب

 823 .....................................................................................................؟اجںیئ ںیم ربق آدیم ےنتک ےیل ےک رےنھک وک تیم

 828 ................................................................................................................ ںیرک دالخ رطح سک ںیم ربق وک رمدہ

 821 .................................................................................................................... اچےئہ انھٹیب رطح سک اپس ےک ربق

 821 .................................................................................................... زپںیھ داع ایک وت ںیگل رےنھک ںیم ربق بج وک تیم

 826 ............................................................................ اچےئہ رکان ایک وت رماجےئ دار رہتش رشمک ف اکرف وکیئ اک املسمؿ یسک ارگ

 826 ......................................................................................................................................... رہگاوھکدان وک ربق

 823 ......................................................................................................................................... رکان ربربا وک ربق

 822 ........................................................... ںیرک بلط رفغمت ےیل ےک تیم وت وہ دصق اک ولےنٹ افر وہں افرغ ےک رک دنف بج

 822 ................................................................................................................... اممتعن یک رکےن ذحب اپس ےک ربق

 828 ................................................................................................ زپانھ امنز یک انجزہ رپ ربق دعب ےک سگرےن دمت کیا

 885 ........................................................................................................................ اممتعن یک انبےن امعرت رپ ربق

 883 ................................................................................................................................. اممتعن یک ےنھٹ رپ ربق

 888 ......................................................................................................................... اجان رک نہپ وجات ںیم اتسؿ ربق

 886 ................................................................................................ےہ اتکس اج اکنال ےس ربق وک تیم رپ انب یک رضفرت یسک

 886 ............................................................................................................................. رکان ؿایب فیرعت یک تیم

 880 ....................................................................................................................... ؿایب اک ےن رک رتایز یک ربقفں

 883 ........................................................................................................... ےہ ونممع رکان رتایز یک ربقفں اک وعروتں

 883 ................................................................................................................ ےہک ایک وت ذگرے ےس رپ ربقفں بج

 883 ..................................................................... وہیگ رطح سک فنیفکت زیہجت یک اس اجےئ رک ااقتنؽ ںیم ارحاؾ احتل صخش وج



 

 

 888 .............................................................. ؿایب اک امےنن( تنم) ذنر افر اھکےن مسق : ابب

 3555 ............................................................................................................................. انگہ اک اھکےن مسق وھجیٹ

 3555 ....................................................................................... ؿایب اک اھکےن مسق( یوھجڑ) اخرط یک امرےن امؽ اک یسک ابب

 3551 ............................................................. ےہ میظع انگہ اھکان مسق وھجیٹ اسےنم ےک ربنم ےک فملس فآہل ہیلع اہلل یلص اہلل روسؽ

 3551 ....................................................................................................................... ؿایب اک اھکےن مسق یک اہلل ریغ

 3556 .................................................................................................................. اممتعن یک اھکےن مسق دادایک ابپ

 3553 ..................................................................................................................... ؿایب اک اھکےن مسق رپ اامتن ظفل

 3553 ...................................................................................................... اتشخب ںیہن افدئہ انیل رک اچبؤ اانپ ںیم اھکےن مسق

 3552 .............................................................................................. اھکان مسق یک ےن وہاج ںیم تلم افر وسایسک ےک االسؾ

 3535 ............................................................................................................. اھکےل مسق یک اھکےن ہن اسنل صخش وج

 3533 .............................................................................................................................. انیاگلد اہلل ااشنء ںیم مسق

 3538 ................................................................................. یھت وہیت یک رطح سک مسق یک فملس فآہل ہیلع اہلل یلص اہلل روسؽ

 3536 ............................................................................................... ؿایب اک ےنید وتڑ مسق وت وہ اجبن یدفرس الھبیئ بج

 3530 ............................................................................................................... ےہ؟ دالخ ںیم نیمی یھب مسق ظفل ایک

 3533 .............................................................................................................. ؿایب اک اھکےن مسق وھجیٹ رک وبھج اجؿ

 3532 ....................................................................................................... ےہ؟ ربتعم اصع وکاسن ںیم ںیم افکرہ ےک مسق

 3532 ...................................................................................... وہ القئ ےک ےن رک آزاد ںیم افکرہ وج) ؿایب اک یابدن ومنم

 3585 ................................................................................................................................. اممتعن یک امےنن ذنر

 3585 .................................................................................................................... انیل امؿ تنم یک اکؾ ےک انگہ یسک

 3583 ................................................................................................... رکے ادا افکرہ اک اس وت وتڑے ذنر یک انگہ بج

 3583 ....................................................................................... اگ زپےھ امنز ںیم ادقملس تیب فہ ہک امےن تنم ہی صخش وج

 3582 .................................................................................... ؿایب اک رکےن یوپر ذنر ےئلیک دفرسے یسک ےس رطػ یک تیم

 3588 ........................................................................................................... ےہ یرکانرضفر وپرا اک ذنر ہک ؿایب اک اس

 3513 ................................................................................................... رکان ذنر یک اس ںیہن راایتخ اک ابت سج وک آدیم

 3511 .................................................................................................. رکان ذنر یک رکےن دصہق ںیم دخا راہ امؽ اسرا اانپ

 3516 ....................................................................... یگ اجےئ یک یوپر یھب دعب ےک الےن االسؾ تنم وہیئ امین یک افتیلہ زامہنء

 3510 ........................................................................................................................... ؿایب اک ذنرامےنن نیعم ریغ

 3513 ....................................................................................................................................... ؿایب وغلاک نیمی



 

 

 3513 ................................................................................................... اگ اھکےئ اھکانںیہن فہ ہک اھکےئ مسق ہی صخش وج

 3512 ..................................................................................................................... ! ؿایب اک اھکےن مسق یک رمح عطق

 3518 ........................................................................................................... ؿایب اک ےنہک اہلل ااشنء دعب ےک رکےن الکؾ

 3565 .......................................................................................... وہ رکاتکس ہن وپرا وک سج رکےل ذنر یک ابت یسیا صخش وج

 3563 ........................................................................................ ؿایب اک فرففتخ دیرخ : ابب

 3563 ................................................................................................................ ےہ وہات تہب چس وھجٹ ںیم اجترت

 3561 ..................................................................................................................... ؿایب اک اکنےنل زیچ وکیئ ےس اکؿ

 3561 ............................................................................................................................ ! ےہ انچبرتہب ےس اہبشت

 3566 ....................................................................................................................................... ؿایب وغلاک نیمی

 3560 ............................................................................................................................ ! ےہ انچبرتہب ےس اہبشت

 3563 ....................................................................................................... ےہ تنعل یک اہلل رپ فاےل ےنید افر ےنیل وسد

 3563 .......................................................................................................................... ؿایب اک ےنید رک اعمػ وسد

 3562 ................................................................................................. وتانل امؽ رک ےل یزمدفر افر وتانل وہا اتکھج ںیم وقؽ

 3505 .............................................................................. وتؽ اک فاولں ہکم ںیم وتؽ افر ےہ ربتعم انپ اک فاولں ہنیدم ںیم انپ

 3503 ........................................................................................................ اتدیک یک ادایگیئ یک اس افر ذمتم یک رقض

 3506 ................................................................................................................ ذمتم یک اتریخ ںیم رکےن ادا رقض

 3500 ........................................................................................................................... ؿایب اک ادایگیئ رطح ایھچ

 3503 .................................................................................................................................... ؿایب اک رصػ عیب

 3502 ............................................................................... انچیب ںیم دبہل ےک( رفوپں) درامہ اےس وہ اک یاچدن وج ہضبق اک ولتار

 3535 ........................................................................................................... ںیہن درتس وسانانیل ںیم دبہل ےک یاچدن

 3533 ...................................................................................... ےہ عنم انچیب اداھر ںیم دبہل ےک اجونر دفرسے وک اجونر کیا

 3538 .................................................................................................................................... ؿایب اک وجاز اےکس

 3538 ..................................................................................... ےہ درتس دقنانچیب ںیم دبہل ےک اجونر دفرسے وک اجونر کیا

 3531 ...................................................................................................................... انچیب ںیم دبہل ےک وجھکر وک وجھکر

 3536 ........................................................................................................................................ ؿایب اک زماہنب

 3530 .......................................................................................................................................... ؿایب اک ایرعا

 3533 ............................................................................................................ ےہ درتس کت دقمار سک عیب یک ایرعا

 3533 .................................................................................................................. (ینعم ےک اس ینعی) ریسفت یک ایرعا



 

 

 3533 ................................................................................................... رکان رففتخ ےلہپ ےس اجےن کپ لھپ رپ درتخ

 3533 ............................................................................................................ ںیہن درتس انچیب لھپ ےیل ےک اسؽ یئک

 3538 ................................................................................................................................ ؿایب اک عیب فایل دوھہک

 3530 ........................................................................................................................................ عیب یک یروبجم

 3533 ....................................................................................................................................... ؿایب اک رشتک

  ےس سج رکان رصتػ اسیا اک فلیک

 

 3533 ................................................................................................ وہ افدئہ اک ومئ

 3532 ............................................ ےہ اجزئ وت وہ وصقمد افدئہ اک اس افر رکے اجترت وپےھچ ریغب ےس امؽ ےک دفرسے صخش وکیئ ارگ

 3538 .................................................................................................................... ؿایب اک رشتک ریغب اگلےئ التگ

 3525 ............................................................................................................. ؿایب اک( ےنید زنیم رپ اٹبیئ) زمارتع

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 انمکس جح اک ایبؿ : ابب

 افٹن وک رحن رک ےن اک رطہقی

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رحن رک ےن اک رطہقیافٹن وک 

     1    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ٣ح٤س، یٌلی، ًبیس، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، اب٩ ابی ٧حیح، ٣حاہس، ًبساٟزح٩٤ اب٩ ابی ٟیلی، ًلی :  راوی

لَی ٌِ ْس َوَی ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ  َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٧َحٔیٕح   َٙ ُس ب٩ُِ إِٔسَح ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََل َحسَّ َٗ اب٨َِا ًُبَِیٕس 

ا ٧َََحَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ًَلٓٔیٕ َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ َِٟیلَی  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی   ٩ًَِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بُِس٧َطُ ٣َُحاصٕٔس  َّی اہللُ  ٨َََحَ ل َٓ

ُت َسائَٔزصَا ٨َََحِ َٓ ٔ َوأ٣َََزنٔی   ثَََلثٔيَن بَٔیٔسظ

ہلل یلص اہرفؿ نب دبع اہلل، دمحم، ، یلعی، دیبع، دمحم نب ااحسؼ ، انب ایب حیجن، اجمدہ، دبعارلنمح انب ایب یلیل، یلع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ ا

اےنپ دتس ابمرک ےس رقابؿ ےیک افر )ابیق امدنہ ےک ےیل( ےھجم مکح  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افوٹنں وک رحن )رقابؿ( ایک وت سیت افٹن

 ایک سپ ابیق امدنہ افوٹنں وک ںیم ےن رقابؿ ایک۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل، دمحم، یلعی، دیبع، دمحم نب اقحس، انب ایب حیجن، اجمدہ، دبعارلنمح انب ایب یلیل، یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 افٹن وک رحن رک ےن اک رطہقی

     2    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساہلل ب٩ رقن ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، ٣شسز، ًیسي، ابزاہی٥، ثور، راطس ب٩ سٌس، ًبساہلل ب٩ ًا٣ز ب٩ ٟهی، حرضت  :  راوی

 رضي اہلل ٨ًہ



 

 

ُى  ِٔ َٟ ْز أَِخبََر٧َا ًٔیَسي َوَصَذا  ث٨ََا ٣َُشسَّ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي اٟزَّازٔیُّ أَِخبََر٧َا ًٔیَسي ح و َحسَّ ٩ًَِ َرأطٔس  َحسَّ ٩ًَِ ثَِوٕر  إٔبَِزاصٔی٥َ 

 ًَ  ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ َُٟهٓیٕ  ًَا٣ٔز ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٕس  ٌِ ًَِو٥َ اِْلَیَّا٦ٔ ٨ًَِٔس ب٩ِٔ َس ا٢َ إٔ٪َّ أَ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٕن  ِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ رُقِ

 َٗ انٔی َو َِٟیِو٦ُ اٟثَّ ا٢َ ثَِوْر َوصَُو ا َٗ ا٢َ ًٔیَسي  َٗ ََِٟقِّ  الَی یَِو٦ُ ا٨ََِّٟحٔ ث٥َُّ یَِو٦ُ ا ٌَ ٔ اہللٔ َتَباَرَک َوَت َب ٟ ٠ًََِیطٔ ا٢َ َورُقِّ َّی اہللُ  َزُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 َٗ ا َوَجَبِت ُج٨ُوبَُضا  َّ٤٠ََٓ  ُ َِٟیطٔ بٔأَیَّتٔض٩َّٔ َیِبَسأ ٔ ٩َ إ ِٔ ٔ ٩َ یَزَِزٟ ِ٘ ٔٔ َل َٓ ٥َ بََس٧َاْت َخ٤ِْص أَِو ٔستٌّ  ٥َِٟ َوَس٠َّ  ٍٕ یَّ ٔٔ ٍٕ َخ َت٥ََّ٠ََ ب٤َٔ٠ََٔ َٓ ا٢َ 

ا٢َ ٩ِ٣َ َطاَئ  َٗ ا٢َ  َٗ ٠ُِت ٣َا  ُ٘ َٓ َض٤َِضا  ِٓ ٍَ  أَ َتَل ِٗ  ا

اربامیہ نب ومیس، دسمد، یسیع، اربامیہ، وثر، رادش نب دعس، دبعاہلل نب اعرم نب یحل، رضحت دبعاہلل نب رقط ریض اہلل ہنع ےس 

ویؾ رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہلل ےک زندکی رمہبت ںیم ڑبا دؿ ویؾ ارحنل ےہ افر رھپ ویؾ ارقل ےہ ینعی 

ارحنل اک دفرسا دؿ۔ رافی اک ایبؿ ےہ ہک اس دؿ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رحن رکےن ےک ےیل اپچن )ای ھچ( افٹن الےئ ےئگ نج 

 ںیم ےس رہ افٹن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رقبی رت وہات اجات اھت اتہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلہپ اس وک رحن رفامںیئ )سپ

 ےیک ےئگ( افر اےنپ ؤولہؤں رپ رگ زپے اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وکیئ ابت آ یگتس ےس رفامیئ سج وک ںیم بج فہ رحن

 ںیہن نس اکس نکیل دعب ںیم ولعمؾ وہا ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اھت سج اک یج اچےہ اس ںیم ےس وگتش اک ڑکٹا اکٹ ےل

 ، دسمد، یسیع، اربامیہ، وثر، رادش نب دعس، دبعاہلل نب اعرم نب یحل، رضحت دبعاہلل نب رقط ریض اہلل ہنعاربامیہ نب ومیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 افٹن وک رحن رک ےن اک رطہقی

     3    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ حات٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، رح٠٣ہ ب٩ ٤ًزا٪، ًبساہلل ب٩ حارث، حرضت رعٓہ  :  راوی

 ب٩ حارث ٨ٛسی رضي اہلل ٨ًہ

ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ َحسَّ  ًَ ث٨ََا  ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبٔس َحسَّ  ٩ًَِ ٍَ ب٩ِٔ ٤ًَِٔزاَ٪  ٠َ٣َ ٩ًَِ رَحِ ٤َُِٟباَرٔک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا 

 َّ ا٢َ َطضِٔسُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٨ِٜٔٔسیِّ  َِٟحارٔٔث اِل ٍَ ب٩َِ ا َٓ ُت ُُغِ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟحارٔٔث اِْلَِززٔیِّ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔی اہللٔ ب٩ِٔ ا ًَ ی اہللُ 

َِٟوزَ  ٍٔ ا َُٟط ُخِذ بٔأَِس َححَّ ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ُِط  ًَ ًَلٔیٌّ َرضَٔي اہللُ  َٟطُ  َُٓسعَٔی  ا٢َ اِزًُوا لٔی أَبَا َحَش٩ٕ  َ٘ َٓ ِٟبُِسٔ٪  ُتَٔی بٔا َٔ َوأ ٍٔ َوأََخَذ ا بَ ََِٟحِ ١ٔ ا َٔ

 َّ٤٠َ َٓ ِٟبُِسٔ٪  ٨َا بَٔضا ِٔی ا ٌَ َ ًََِلَصا ث٥َُّ ك َ ٥َ بٔأ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ِطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ ٠ًَٔیًّا َرضَٔي اہللُ   َٖ ٠ََتطُ َوأَِرَز ِِ َْ َرَٛٔب َب  ا ََفَ

دمحم نب احمت، دبعارلنمح نب دہمی، دبعاہلل نب ابمرک، رحہلم نب رمعاؿ، دبعاہلل نب احرث، رضحت رعہف نب احرث دنکی ریض 



 

 

 اولداع ےک ومعق رپ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 

ة
ج 
ح
فآہل فملس ےک اسھت اھت )بج ذحب رکےن ےک ےیل( اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 افٹن الےئ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اوبانسحل وک البؤ)ہی رضحت یلع یک تینک یھت( ذہلا رضحت یلع وک البای ایگ )بج

ےچین ےس ڑکپ ول افر وخد آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فہ آےئگ وت( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفامای مت اھبال وک 

فملس ےن اس وک افرپ ےس ڑکپا افر رھپ اھبال افٹن ےک قلح رپ امرا )ینعی اس وک رحن ایک( بج آپ اس اکؾ ےس افرغ وہ ےئگ وت آپ یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس اےنپ رچخ رپ وسار وہےئ افر رضحت یلع ریض اہلل ہنع وک اےنپ ےھچیپ اھٹبای۔

دمحم نب احمت، دبعارلنمح نب دہمی، دبعاہلل نب ابمرک، رحہلم نب رمعاؿ، دبعاہلل نب احرث، رضحت رعہف نب احرث  :  افیر

 دنکی ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ےن اک رطہقیافٹن وک رحن رک 

     4    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ابوخاٟس، اب٩ جزیح ابی زبير، جابز، ًبساٟزح٩٤ ب٩ سابم :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا أَبُو َخأٟٕس اِْلَِح٤َزُ  ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َحسَّ ًَ ٕ َوأَِخبََرنٔی  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ أَبٔی اٟزُّبَيِر

ِٟیُِسَ  ٍَ ا َٟ و ُ٘ ٌِ ٣َ ٍَ َ َِٟبَس٧ وَ٪ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَِػَحابَُط کَا٧ُوا ی٨َََِحُ َّی اہللُ  َوائ٤َٔٔضاَسابٕٔم أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل َٗ ًَلَی ٣َا بََِٔی ٩ِ٣ٔ   ٍّ ائ٤َٔ َٗ  ی 

، اوباخدل، انب رجبا ایب زج ،، اجرب، دبعارلنمح نب اسےس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ یلص امثعؿ نب ایب ہبیش

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب افٹن وک ایس رطہقی رپ رحن رکےت ےھت ہک فہ اس وک ڑھکا رک ےک اس اک ابایں اہھت ابدنھ دےتی ےھت۔ افر 

 فہ ڑھکا راتہ اھت۔ابیق نیت اہھت اپؤں رپ 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، اوباخدل، انب رجبا ایب زج ،، اجرب، دبعارلنمح نب اسےس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 افٹن وک رحن رک ےن اک رطہقی

     5    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ہظی٥، یو٧ص، زیاز ب٩ جبير :  راوی

 ٍَ ٨ُِت ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ث٨ََا صَُظِی٥ْ أَِخبََر٧َا یُو٧ُُص أَِخبََرنٔی زٔیَازُ ب٩ُِ ُجَبيِر ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٤َزَّ بَٔزُج١ٕ  َحسَّ َٓ َوصَُو اب٩ِٔ ٤ًََُز ب٤ٔٔىّي 



 

 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ٕس َػل ٍَ ٣َُح٤َّ َسّة ُس٨َّ یَّ َ٘ ِثَضا َٗٔیا٣ّا ٣ُ ٌَ ا٢َ ابِ َ٘ َٓ  ٍْ َٛ  ٥َ َی٨ََِحُ بََس٧ََتُط َوهَٔی بَارٔ

ادمح نب لبنح، میشہ، ویسن، زاید نب ریبج ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ینم ںیم رضحت دبعاہلل نب رمع ےک اسھت اھت۔ انب رمع اکی صخش ےک 

س ےس سگرے وج افٹن وک اھٹیب رکرحن رک راہ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس رفامای اس وک ڑھکا رک ےک افر ابدنھ رک رحن اپ

 یہی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رطہقی اھت

 ادمح نب لبنح، میشہ، ویسن، زاید نب ریبج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 افٹن وک رحن رک ےن اک رطہقی

     6    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ ٤ًز و ب٩ ًو٪، اب٩ ًیی٨ہ، ًبسالرکی٥، ٣حاہس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟیلی، حرضت ًلی رضي اہلل :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ٣َُحاص َِٟحزَرٔیِّ  ی٥ٔ ا ِبٔس اِلرَکٔ ًَ  ٩ًَِ  ٍَ ىٔي اب٩َِ ًَُیِی٨َ ٌِ َیاُ٪ َی ِٔ ِوٕ٪ أَِخبَر٧ََا ُس ًَ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی َحسَّ  ٩ًَِ ٕس 

َّی اہللُ ا٢َ أ٣َََزنٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٨ُِط  ًَ ًَلٓٔیٕ َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ ََٟضا َِٟیلَی  ٔش٥َ ُج٠ُوَزَصا َؤجََل ِٗ ًَلَی بُِس٧ٔطٔ َوأَ ُٗو٦َ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ أَ ًَ  

ٔلیطٔ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔس٧َٔا ٌِ ا٢َ ٧َِح٩ُ نُ َٗ َّاَر ٨ِ٣َٔضا َطِیّئا َو َِٟحز ًِٔلَي ا ُ  َوأ٣َََزنٔی أَِ٪ ََل أ

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل  رمعف نب وعؿ، انب ہنییع، دبعارکلمی، اجمدہ، دبعارلنمح نب ایب یلیل، رضحت یلع

ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم مکح دای ہک )ذحب ےک فتق( ںیم افوٹنں ےک رقبی وموجد وہں افر )بج ذحب وہ اجںیئ وت( اؿ یک اھکولں افر 

 رفامےت ںیہ ہک اصقیئ وک مہ اےنپ وھجولں وک میسقت رک دفں زین ہی یھب اتدیک رفامیئ ہک ںیم اصقیئ وک اس ںیم ےس ھچک ہن دفں رضحت یلع

 اپس ےس دےتی ےھت۔

 رمع ف نب وعؿ، انب ہنییع، دبعارکلمی، اجمدہ، دبعارلنمح نب ایب یلیل، رضحت یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارحاؾ ابدنےنھ اک فتق

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ابدنےنھ اک فتق

     7    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، یٌ٘وب، اب٩ ابزاہی٥، اب٩ اسحٙ، خؼیٕ ب٩ ًبساٟزح٩٤، سٌیس ب٩ جبير :  راوی

ىٔي ٌِ وُب َی ُ٘ ٌِ ث٨ََا َی ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ  َحسَّ ُٕ ب٩ُِ  ثَىٔي ُخَؼِی ا٢َ َحسَّ َٗ  َٙ ٩ًَِ اب٩ِٔ إِٔسَح ث٨ََا أَبٔی  اب٩َِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ

ًَحِٔبُت  بَّأض  ٌَ ِٟ ًَبَّإض یَا أَبَا ا ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٔ ٠ُُِٗت ٟ ا٢َ  َٗ  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس َِٟحزَرٔیُّ  ٖٔ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا  َٔلِختََٔل

ٔ اہللٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن أَِوَجَب  ًَ َّی اہللُ  ٥َ ِٔی إٔصََِل٢ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤ََّا  َػل ََّضا إ٧ٔ ََ إ٧ٔ ٔ ٥ُ٠ًَِ ا٨َّٟأض بَٔذٟ َ يی َْل ن

 ٔ ٍّ َواح ٥َ َححَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ کَا٧َِت ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُٔوا ََخَ ٩ِٔ٤ ص٨َُاَک اِخَت٠َ َٓ َسّة 

َِٟحخِّ حٔيَن ََفَ  أََص١َّ بٔا َٓ تَِیطٔ أَِوَجَب ِٔی ٣َِح٠ٔٔشطٔ  ٌَ ِٛ ٍٔ َر َٔ ُِٟح٠َِی ٔ بٔٔذی ا َّی ِٔی ٣َِشحٔٔسظ ا َػل َّ٤٠َ َٓ ا  ٍَ َحاجًّ َش٤ٔ َٓ تَِیطٔ  ٌَ ِٛ َْ ٩ِ٣ٔ َر

 ِ٨٣ٔ ََ ٔ َوا٦ْ َذٟ ِٗ ََ ٨ِ٣ٔطُ أَ ٔ ُتُط أََص١َّ َوأَِزَرَک َذٟ َٗ ٠َِّت بٔطٔ ٧َا َ٘ ا اِسَت َّ٤٠َ َٓ ٨ِطُ ث٥َُّ َرَٛٔب  ًَ ِوُتُط  ٔٔ َح َٓ َوا٦ْ  ِٗ ٤ََّا  طُ أَ ََ أَ٪َّ ا٨َّٟاَض إ٧ٔ ٔ َوَذٟ

 َّ اُٟوا إ٧ٔ َ٘ َٓ ُتطُ یُض١ُّٔ  َٗ ٠َِّت بٔطٔ ٧َا َ٘ وُظ حٔيَن اِسَت ٌُ َش٤ٔ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن کَا٧ُوا َیأِتُوَ٪ أَِرَساَّل  ًَ َّی اہللُ  ٤َا أََص١َّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ِٟبَیِ  ٖٔ ا ًَلَی ََشَ ًَََل  ا  َّ٤٠َ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ُتطُ ث٥َُّ ٣ََضي َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٠َِّت بٔطٔ ٧َا َ٘ ََ ٨ِ٣ٔطُ اِسَت ٔ َسأئ أَص١ََّ َوأَِزَرَک َذٟ

 ٔ اُٟوا إ َ٘ َٓ َوا٦ْ  ِٗ ٠َّ أَ َ٘ ُظ َوأََص١َّ حٔيَن اِسَت ِس أَِوَجَب ِٔی ٣َُؼَلَّ َ٘ َٟ ِٟبَِیَسأئ َوای٥ُِ اہللٔ  ٖٔ ا ًَلَی ََشَ ََل  ًَ ٤ََّا أَص١ََّ حٔيَن  ُتطُ َوأََص١َّ ٧ َٗ ِت بٔطٔ ٧َا

ًَبَّإض  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ ِو٢ٔ  َ٘ ٩ِ٤َ أََخَذ بٔ َٓ ٌٔیْس  ا٢َ َس َٗ ِٟبَِیَسأئ  ٖٔ ا ًَلَی ََشَ ًَََل  تَِیطٔ  حٔيَن  ٌَ ِٛ َْ ٩ِ٣ٔ َر ُظ إَٔذا ََفَ  أَص١ََّ ِٔی ٣َُؼَلَّ

ی ف نب دبعارلنمح، دیعس نب ریبج ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت انب 
ط

 

خ
دمحم نب وصنمر، وقعیب، انب اربامیہ، انب ااحسؼ ، 

ابعس ےس رعض ایک ہک ےھجم اس ابت رپ ریحت ےہ ہک احصہب ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارحاؾ ابدنےنھ ےک فتق ےک ابرے 

ابعس ےن رفامای الص وصرت احؽ ےس ںیم بس ےس زایدہ فافق وہں۔ ابت ہی ےہ۔ ہک  ںیم االتخػ ایک ےہ۔ اس رپ رضحت انب

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی یہ جح ایک افر یہی االتخػ اک ببس ےہ )اس یک لیصفت ویں ےہ( روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ہفیلحل یک اینپ دجسم ںیم دف رتعک امنز زپیھ افر ایس ہگج ارحاؾ دمہنی ےس جح ےک ارادہ ےس ےلکن بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ذفا

ابدناھ افر امنز ےس رفاتغ ےک دعب جح اک ہیبلت زپاھ سپ ھچک ولوگں ےن اس وک انس )افر ھچک ولوگں ےن ہن انس( نکیل ںیم ےن اس وک اید 

دیساھ ڑھکا وہ ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس راھک۔ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افٹن رپ وسار وہےئ افر بج افٹن 

ےن رھپ جح اک ہیبلت زپاھ ھچک ولوگں ےن اس فتق انس سج یک فہج ہی ےہ ہک ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس )اےھٹک وہ رک 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  ںیہن ہکلب( اگل اگل وٹویلں یک لکش ںیم آرےہ ےھت وت نج ولوگں ےن اس فتق انس فہ یہی ےھجمس ہک آپ

 ایھب االہؽ ایک ےہ )ہیبلت زپاھ ےہ( ینعی سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک افٹن دیساھ ڑھکا وہ ایگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 ہیلع فآہل فملس ےن رھپ فملس فاہں ےس رفاہن وہ ےئگ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دیباء انیم اقمؾ یک دنلبی رپ ڑچےھ وت آپ یلص اہلل



 

 

االہؽ ایک )ینعی ہیبلت زپاھ( ھچک ولوگں ےن اس فتق انس افر اوھنں ےن ولوگں ےس یہی ایبؿ ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ینپ یہ ہیبلت اس فتق زپاھ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دیباء یک دنلبی رپ ڑچےھ۔ رگم دخبا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ا

دجسم ںیم االہؽ رک ایل اھت اس ےک دعب دفرسی رمہبت اس فتق االہؽ ایک۔ بج آپ دیباء یک دنلبی رپ ڑچےھ رضحت دیعس نب ریبج ےتہک 

 ںیہ ہک سج ےن انب ابعس ےک وقؽ وک اایتخر ایک ےہ اس ےن ایس دجسم ںیم دف رتعک امنز ےس رفاتغ ےک دعب االہؽ ایک۔

ی ف نب دبعارلنمح، دیعس نب ریبجدمحم نب وصنمر، وقعی :  رافی
ط

 

خ
 ب، انب اربامیہ، انب اقحس، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ابدنےنھ اک فتق

     8    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٌٗبىي، ٣اَٟ، ٣وسٰي ب٩ ً٘بہ، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ بَِیَساؤُ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِبٔس اہللٔ  ًَ ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ   ٍَ َب ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسي ب٩ِٔ ًُ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ًَلَی َحسَّ ًَّٟٔي َتِٜٔذبُوَ٪  ٥ِ صَٔذظٔ ا ُٛ

ٔ  َرُسو٢ٔ  ٥َ إَٔلَّ ٩ِ٣ٔ ً ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ ٓٔیَضا ٣َا أََص١َّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ىٔي ٣َِشحَٔس اہللٔ َػل ٌِ ٤َِِٟشحٔسٔ َی ٨ِٔس ا

 ٍٔ َٔ ُِٟح٠َِی  ذٔی ا

ی، امکل، ومٰیس نب ہبقع، اسمل نب دبع اہلل، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع

 

قعت ن

 ےس رفاتی ےہ ہک اںوہں ےن اہک ہی ےہ فہ اقمؾ 

دیباء سج ےک قلعتم مت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ةسن وھجٹ ڑھگےت وہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن االہؽ ںیہن ایک 

ی فہ یک دجسم ںیم۔
خ
ل

 رگم اینپ ذفا

ی، امکل، ومٰیس نب ہبقع، اسمل نب دبعاہلل، رضحت  :  رافی

 

قعت ن

 دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ابدنےنھ اک فتق

     9    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس، ًبیسب٩ جزیخ سے روایت ےہ ٛہ ا٧ہوں ےن حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضي اہلل ٨ًہ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، سٌیس ب٩ ابی  :  راوی

ا َٗ َُّط  ٩ًَِ ًُبَِیٔس ب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أ٧َ بُرٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕس ا ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی َس ٩ًَِ َس  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ًَِبسٔ َحسَّ ِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز یَا أَبَا  ٌَ ٔ ٟ ٢َ



 

 

ا٢َ َر اٟزَّحِ  َٗ ا٢َ ٣َا ص٩َُّ یَا اب٩َِ ُجَزیِٕخ  َٗ َضا  ٌُ ََ َیِؼ٨َ ٔ ٥ِ أََر أََحّسا ٩ِ٣ٔ أَِػَحاب َٟ ا  ٌّ ٍُ أَِرَب ََ َتِؼ٨َ ََ ََل َت٤َصُّ ٩ِ٣ٔ ٩ٔ٤َ َرأَیُِت أَیُِت

ََ َتِؼبُ  ٍَ َوَرأَیُِت بِتٔیَّ ا٢َ اٟشِّ ٌَ ََ َت٠َِبُص ا٨ِّٟ ئِن َوَرأَیُِت ٧ٔیَّ ِٟمََيَ ٍَ أََص١َّ ا٨َّٟاُض اِْلَِرکَأ٪ إَٔلَّ ا َّٜ ٨َِت ب٤َٔ ُٛ ََ إٔذَا  ٔ َوَرأَیُِت ة ِْفَ ُّ بٔاٟؼُّ

 َ ا اِْل ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز أ٣ََّ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ َّرِؤیٍَٔ  َّي کَاَ٪ یَِو٦َ اٟت ٥َِٟ تُض١َّٔ أ٧ََِت َحً ِٟضََٔل٢َ َو َّی اہللُ إَٔذا َرأَِوا ا ٥َِٟ أََر َرُسو٢َ اہللٔ َػل يی  ّٔن َٓ ِرکَاُ٪ 

 َّ يی َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ّٔن َٓ  ٍُ بِتٔیَّ ا٢ُ اٟشِّ ٌَ ا ا٨ِّٟ ئِن َوأ٣ََّ ٧ٔیَّ ِٟمََيَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ی٤ََصُّ إَٔلَّ ا ًَّٟٔي ًَ ا٢َ ا ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ی٠ََِبُص ا٨ِّٟ ًَ ی اہللُ 

َِٟبَشضَ  أ٧ََا أُحٔبُّ أَِ٪ أَ َٓ ُ ٓٔیَضا  أ ْز َویََتَوؿَّ ٌِ ُّ بَٔضا َِٟیَص ٓٔیَضا َط ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِؼبُ َّی اہللُ  يی َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ّٔن َٓ ةُ  ِْفَ ا اٟؼُّ ا َوأ٣ََّ

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ِ أََر َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٟ يی  ّٔن َٓ ا اِْلٔصََِل٢ُ  َّ بَٔضا َوأ٣ََّ أ٧ََا أُحٔبُّ أَِ٪ أَِػبُ َٓ ٌٔ َّي َت٨َِب  َث بٔطٔ َراح٠َُٔتطُ  یُض١ُّٔ َحً

یبنعق، امکل، دیعس نب ایب دیعس، دیبعنب رججی ےس رفاتی ےہ ہک اںوہں ےن رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس اہک ہک اے 

ھاارے اسویھتں ںیم ےس یسک وک رکےت ںیہن داھکی اںوہں 

م

 

ت

اوبدبعارلنمح ںیم ےن مت وک اچر ایسی زیچںی رکےت داھکی ےہ وج ںیم ےن 

فہ ایک زیچںی ںیہ؟ ںیم ےن اہک ہک مت وطاػ ںیم رصػ رنک امیین افر رجح اوسد وک وھچےت وہ افر مت اےسی وجےت ےتنہپ وہ سج ےک ےن اہک 

ڑمچے ںیم ابؽ ںیہن وہےت افر مت )ابولں ای ڑپکفں وک رےنگن ںیم( زرد رگن اک اامعتسؽ رکےت وہ افر ںیم ےن داھکی ہک بج مت ہکم ںیم 

 یہ ارحاؾ ںیہن ابدنےتھ ہکلب( ویؾ اہیوفہی )آ ںیںی اترخی( وک ابدنےتھ وہ وا ہ افر امتؾ ولگ اچدن دےتھکی یہ وہےت وہ )وت اچدن دےتھکی

ارحاؾ ابدنھ ےتیل ںیہ رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےن وجاب دای ہک اہجں کت اراکؿ وک وھچےن یک ابت ےہ وت ںیم ےن روسؽ 

 رنک وک وھچےت ںیہن داھکی وساےئ رنک امیین افر رجح اوسد ےک افر ریغب ابولں ےک ڑمچے ےک وجےت اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یسک

ےک قلعتم رعض ےہ ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اےسی ڑمچے ےک وجےت ےنہپ داھکی ےہ سج ںیم ابؽ ںیہن ےھت افر 

رک ےتیل ےھت اس ےیل ںیم یھب اےسی یہ وجےت اننہپ دنسپ رکات وہں افر زرد رگن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اںیھن وک ےنہپ ےنہپ فوض یھب 

یک ابت ہی ےہ ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک زرد رگن ےس )ابولں ای ڑپکفں( وک رےتگن وہےئ داھکی ےہ سپ ایس ےیل ںیم 

ت یہ ےہ ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہیبلت یھب زرد رگن ےس رانگن دنسپ رکات وہں افر االہؽ )ارحاؾ ابدنےنھ( یک اب

 زپےتھ ںیہن انس اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک افٹن ےنلچ ےک فاےطس ڑھکا وہ اجات ےہ۔

 یبنعق، امکل، دیعس نب ایب دیعس، دیبعنب رججی ےس رفاتی ےہ ہک اںوہں ےن رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ابدنےنھ اک فتق

     10    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 حرضت ا٧ص رضي اہلل ٨ًہاح٤س ب٩ ح٨ب١، ٣ح٤س ب٩ برک اب٩ جزیخ، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر،  :  راوی

َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ُس ب٩ُِ برَِکٕ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ َّی َرُسو٢ُ َحسَّ ا٢َ َػل َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص   

 ٌّ ٤َِٟسٔی٨ٍَٔ أَِرَب ِضَز بٔا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟوُّ ًَ َّی اہللُ  َّي اہللٔ َػل ٍٔ َحً َٔ ُِٟح٠َِی َتئِن ث٥َُّ بَاَت بٔٔذی ا ٌَ ِٛ ٍٔ َر َٔ ُِٟح٠َِی ِْصَ بٔٔذی ا ٌَ ِٟ َّی ا ا َوَػل

ا َرَٛٔب َراح٠ََٔتُط َواِسَتَوِت بٔطٔ أَص١ََّ  َّ٤٠َ َٓ  أَِػَبَح 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ادمح نب لبنح، دمحم نب رکب انب رججی، دمحم نب دکنمر، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

ےن دمہنی ںیم رہظ یک اچر رتعک امنز زپیھ افر ذفاہفیلحل اج رک رصع یک دف رںیتعک زپںیھ افر رات فںیہ سگری بج حبص وہیئ وت اےنپ 

 افٹن رپ وسار وہےئ افر بج فہ دیساھ ڑھکا وہ ایگ وت ہیبلت زپاھ۔

 دکنمر، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ادمح نب لبنح، دمحم نب رکب انب رججی، دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ابدنےنھ اک فتق

     11    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اطٌث، حش٩، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ رضي اہلل ٨ًہاح٤س ب٩ ح٨ب١، روح،  :  راوی

َٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئ  ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ُث  ٌَ ث٨ََا أَِط ث٨ََا َرِوْح َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  يَّ َػل

 ًَ ا  َّ٤٠َ َٓ ِضَز ث٥َُّ َرَٛٔب َراح٠ََٔتُط  َّی اٟوُّ ِٟبَِیَسأئ أََص١َّ َػل ًَلَی َجَب١ٔ ا  ََل 

ادمح نب لبنح، رفح، اثعش، نسح، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 اھ۔رہظ یک امنز )ذفاہفیلحل ںیم( زپیھ رھپ اےنپ افٹن رپ وسار وہےئ افر بج دیباء اہپڑ یک دنلبی رپ ڑچےھ وت ہیبلت زپ

 ادمح نب لبنح، رفح، اثعش، نسح، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ابدنےنھ اک فتق

     12    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، وہب اب٩ جزیز، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ابی ز٧از، حرضت ًائظہ رضي اہلل ٨ًہا ب٨ت سٌس ب٩ ابی وٗاؾ  :  راوی



 

 

 رضي اہلل ٨ًہ

َس  ُت ٣َُح٤َّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ىٔي اب٩َِ َجزٔیز ٌِ ث٨ََا َوصِْب َی إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ُث  َٙ یَُحسِّ ب٩َِ إِٔسَح

إؾ کَاَ٪ ٧َٔييُّ اہللٔ َػ  َّٗ ُس ب٩ُِ أَبٔی َو ٌِ ا٢َ َس َٗ َِٟت  ا َٗ إؾ  َّٗ ٔس ب٩ِٔ أَبٔی َو ٌِ ٍَ ب٨ِٔٔت َس ًَائَٔظ  ٩ًَِ ٥َ إٔذَا أََخَذ اٟز٧َِّازٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

٠َِّت بٔطٔ َر  َ٘ َٔ أَص١ََّ إَٔذا اِسَت ُِْٟفِ َٙ ا ی ِٟبَِیَسائٔ ََطٔ ًَلَی َجَب١ٔ ا  َٖ َٙ أُحُٕس أََص١َّ إَٔذا أََِشَ ی  اح٠َُٔتطُ َوإَٔذا أََخَذ ََطٔ

دمحم نب اشبر، فبہ انب رجری، دمحم نب ااحسؼ ، ایب زاند، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع تنب دعس نب ایب فاقص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

ہیلع فآہل فملس بج رفع ےک راہتس ےس ہکم اجےت وت اس فتق ہیبلت زپےتھ بج آپ ےہ ہک رضحت دعس اک ایبؿ ےہ ہک یبن یلص اہلل 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک افٹن دیساھ ڑھکا وہ اجات افر بج ادح ےک راہتس ےس اجےت وت دیباء یک دنلبی رپ ڑچھ رک ہیبلت زپےتھ۔

 اعہشئ ریض اہلل اہنع تنب دعس نب ایب فاقص ریض اہلل ہنعدمحم نب اشبر، فبہ انب رجری، دمحم نب اقحس، ایب زاند، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح ںیم رشط اگلےن اک ایبؿ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ںیم رشط اگلےن اک ایبؿ

     13    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًباز، ًوا٦، ہَل٢ ب٩ خباب، ًرک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٩ًَِ صََٔل٢ٔ ب٩ِٔ َخبَّإب  ا٦ٔ  وَّ ٌَ ِٟ ًَبَّازُ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٔ ًَبَّ َحسَّ ٍَ ب٨َِٔت اٟزُّبَيِر ًَ إض أَ٪َّ ُؿَبا

يی أُرٔیُس  ٔن َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ٔٔب أََتِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٤ُِٟلَّ ِبٔس ا ًَ َِٟت ب٩ِٔ  ا َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َِٟحخَّ أَِطتَرُٔن   ا

ََ ا٠َّٟضُ  َِّی َٟب ُٗولٔی  ا٢َ  َٗ ُٗو٢ُ  َٕ أَ َِٜی يی ٩ِ٣ٔ اِْلَِرٔق َحِیُث َحَبِشَتىٔيَٓ ََ َو٣َٔحل َِّی َٟب  َّ٥ 

ادمح نب لبنح، ابعد، وعاؾ، الہؽ نب ابخب، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ابضہع تنب زج ، روسؽ یلص 

ملس ںیم جح رکان اچیتہ وہں وت ایک ںیم رشط رک اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم احرض وہںیئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 

َ
ّ لل

 ا
َ
ک
ْ
َت َّب 
ل
 یتکس وہں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہں وپاھچ سک رطح؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ویں ہہک 

َ
ّم
ُ
ه

 افر ریمے ارحاؾ وھکےنل یک ہگج فیہ ےہ اہجں وت ےھجم رفک دے۔
َ
ک
ْ
َت َّب 
 ل

 نب لبنح، ابعد، وعاؾ، الہؽ نب ابخب، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنعادمح  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جح رفمد اک ایبؿ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 جح رفمد اک ایبؿ

     14    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، حرضت ًائظہ رضي اہلل ٨ًہا :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ  َْ ٔ ث٨ََا ٣َاٟ ٨َٔييُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ًَ ث٨ََا  ٍَ أَ٪َّ َحسَّ ًَائَٔظ  ٩ًَِ َرُسو٢َ اہللٔ یطٔ 

َِٟحخَّ  َز ا ٥َ أََِفَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

دبع اہلل نب ہملسم یبنعق، امکل، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 (فملس ےن جح ںیم ارفاد ایک )ینعی رصػ جح یک تین یک رقاؿ افر عتمت ںیہن ایک

 دبعاہلل نب ہملسم یبنعق، امکل، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 جح رفمد اک ایبؿ

     15    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

س٠مَي٪ ب٩ رحب، ح٤از ب٩ زیس، ٣وسٰي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از، اب٩ س٤٠ہ، ٣وسي، وہیب، ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت  :  راوی

 ًائظہ رضي اہلل ٨ًہا

ث٨ََا  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس ح و َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ٍَ ح و َحسَّ ىٔي اب٩َِ َس٤َ٠َ ٌِ اْز َی ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ

 ٍَ ِج٨َا ٣َ َِٟت ََخَ ا َٗ ََّضا  ٍَ أ٧َ ًَائَٔظ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ ث٨ََا ُوصَِیْب  ث٨ََا ٣ُوَسي َحسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

٥َ ٣َُوآٔيَن  ٠ُِیض١َّٔ َو٩ِ٣َ َطاَئ أَِ٪  َوَس٠َّ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ َطاَئ أَِ٪ یُض١َّٔ بَٔحٓخٕ  َٗ  ٍٔ َٔ ُِٟح٠َِی ا کَاَ٪ بٔٔذی ا َّ٤٠َ َٓ  ٍٔ ِٟٔححَّ یُض١َّٔ  صََٔل٢َ ذٔی ا

 ِ٤ ٌُ يی أَصَِسیُِت َْلَص٠ِ٠َُِت بٔ َِٟوََل أَن يی  ّٔن َٓ ا٢َ ٣ُوَسي ِٔی َحٔسیٔث ُوَصِیٕب  َٗ  ٕ ٤َِزة ٌُ ٠ُِیض١َّٔ بٔ َٓ  ٕ ٤َِزة ٌُ ٍَ بٔ ٔ ب٩ِٔ َس٤َ٠َ از ا٢َ ِٔی َحٔسیٔث َح٤َّ َٗ ٕ َو َزة

ا کَا َّ٤٠َ َٓ  ٕ ٤َِزة ٌُ ٨َُُِٜٓت ٓٔی٩ِ٤َ أََص١َّ بٔ وا  ُ٘ َٔ َِٟضِسَی ث٥َُّ اتَّ ّٔ٪َّ ٣َعٔی ا َٓ َِٟحخِّ  أُص١ُّٔ بٔا َٓ ا أ٧ََا  ََٓسَخ١َ َوأ٣ََّ ُت  ـِ ٔ ٙٔ ح ی ٔ ٔف اَّٟطَّ ٌِ َ٪ ِٔی َب



 

 

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ اِرٓٔٔضي ًَلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٦َ  ٌَ ِٟ ِجُت ا ٩ِ ََخَ ُٛ ٥َِٟ أَ يی  ٠ُُِٗت َوزِٔزُت أَن  َٔ ی ٜٔ ا٢َ ٣َا یُِب َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأ٧ََا أَبِکٔی 

 ِٟ ٍُ ا ُ٪ َواِػ٨َعٔی ٣َا َیِؼ٨َ ا٢َ ُس٠َمَِيَ َٗ َِٟحخِّ َو يی بٔا ا٢َ ٣ُوَسي َوأَصٔل َٗ َٔ َوا٣َِتٔظٔلي  ٔضي َرأَِس ُ٘ َٔ َواِن ض٥ِٔ ٤ُِش٤ٔ٠ُ ٤ًَُِزَت وَ٪ ِٔی َححِّ

ََٓذَصَب  ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ىٔي َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َسرٔ أ٣َََز َی ٍُ اٟؼَّ ِی٠َ َٟ ا کَاَ٪  َّ٤٠َ ٌٔی٥ٔ َزاَز ٣ُوَسي َٓ ٨َِّ ٔلَی اٟت  بَٔضا إ

َضي َ٘ َٓ ِٟبَِیٔت  َِٓت بٔا ٕ ٣َََاَ٪ ٤ًُِزَتَٔضا َوكَا ٤َِزة ٌُ أََص٠َِّت بٔ ََ صَِسْی  َٓ ٔ ٥َِٟ ی٩َُِٜ ِٔی َطِیٕئ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ا٢َ صَٔظا٦ْ َو َٗ َضا  اہللُ ٤ًَُِزَتَضا َوَححَّ

 ٍُ ًَائَٔظ َِٟبِلَحأئ كَُضزَِت  ٍُ ا ِی٠َ َٟ ا کَا٧َِت  َّ٤٠َ َٓ  ٍَ ٔ ب٩ِٔ َس٤َ٠َ از ا٢َ أَبُو َزاُوز َزاَز ٣ُوَسي ِٔی َحٔسیٔث َح٤َّ ٨ًََِضاَٗ  َرضَٔي اہللُ 

د نب زدی، ومٰیس نب اامسلیع، امحد، انب ہملس، ومیس، فبیہ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس امیلسؿ نب رحب، امح

 فآہل رفاتی ےہ فہ رفامیت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےلکن وا ہ ذی اہجحل اک اچدن آؿ اچنہپ اھت آپ یلص اہلل ہیلع

 وت رفامای وج صخش جح اک ارحاؾ ابدنانھ اچےہ فہ جح اک ارحاؾ ابدنےھ افر وج رمعہ اک ابدنانھ اچےہ فہ رمعہ اک ارحاؾ فملس بج ذفاہفیلحل ںیم ےچنہپ

ہ اک ابدنےھ ومٰیس ےن فبیہ یک دحثی ںیم اہک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ ںیم دہی اک اجونر ہن راتھک وہات وت ںیم رمع

افر ومٰیس ےن امحد نب ہملس یک دحثی ںیم اہک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم وت جح اک ارحاؾ ابدنوھں اگ ارحاؾ ابدناتھ 

ویکہکن ریمے اسھت دہی )اک اجونر( ےہ اس ےک دعب رفاتی ںیم بس اک اافتؼ ےہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم اؿ 

ہ اک ارحاؾ ابدناھ اھت راہتس ںیم ےھجم ضیح آایگ بج ریمے اپس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں ںیم یھت وھنجں ےن رمع

رشتفی الےئ وت ںیم رف ریہ یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ویکں رفیت ےہ؟ںیم ےن اہک اکش ںیم اس اسؽ )رمعہ ےک ےیل( 

امای رمعہ وھچڑ دے افر رس ےک ابؽ دوھ ڈاؽ افر یھگنک رک ومٰیس ےن اہک )آپ یلص اہلل ہیلع ہن یلکن وہیت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف

ؿ فآہل فملس ےن ہی یھب رفامای ہک( جح اک ارحاؾ ابدنھ ےل افر امیلسؿ ےن اہک )آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی رفامای اھت( وج اکؾ املسم

ہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ سپ بج فایسپ یک رات وہیئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل رکںی وت یھب رکیت اج )وسےئ وطاػ ےک( رضحت اع

وج  ہیلع فآہل فملس ےن )رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک اھبیئ( دبعارلنمح وک مکح ایک وت فہ اؿ وک میعنت ےل ےئگ )میعنت اکی اقمؾ اک انؾ ےہ

 ریض اہلل اہنع ےن رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ افر اخہن ہبعک اک وطاػ ایک سپ اہلل رحؾ ےس اخرج ےہ( ومٰیس ےن اانت ااضہف ایک ہک رضحت اعہشئ

 اعتیل ےن اؿ ےک جح افر رمعہ وک وپرا رک دای اشہؾ ےن اہک اس ںیم اؿ رپ وکیئ دہی الزؾ ہن آیئ )اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک( ومٰیس ےن امحد نب

  وت رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ضیح ےس اپک وہ ںیئ۔ہملس یک دحثی ںیم ہی ااضہف ایک ےہ ہک بج احطبء یک رات وہیئ

امیلسؿ نب رحب، امحد نب زدی، ومٰیس نب اامسلیع، امحد، انب ہملس، ومیس، فبیہ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل  :  رافی

 اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 جح رفمد اک ایبؿ

     16    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساٟزح٩٤، ب٩ ٧و١ٓ، رعوہ ب٩ زبير، حرضت ًائظہ رضي ٨ٌٗيي، ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، ابی اسوز، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 اہلل ٨ًہ

ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔی اِْلَِسَوزٔ ٣َُح٤َّ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٔ َحسَّ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ٩ًَِ رُعِ  ١ٕ َٓ  ب٩ِٔ ٧َِو

ٍَ َزِؤد ا٨َّٟ  ًَائَٔظ  ٩ًَِ ٍٔ ًَا٦َ َححَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ َِٟت ََخَ ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٨ٔ٤ََّٓا ٔييِّ َػل  َٔ َِٟوَزا  ا

َِٟحخِّ َوأََص١َّ  ٤ِزَةٕ َو٨٣َّٔا ٩ِ٣َ أََص١َّ بَٔحٓخٕ َو٤ًُِزَةٕ َو٨٣َّٔا ٩ِ٣َ أََص١َّ بٔا ٌُ ا ٩ِ٣َ أَص١ََّ بٔ أ٣ََّ َٓ َِٟحخِّ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔا ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َّي کَاَ٪ یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ  ٥ِ٠َ یُٔح٠ُّوا َحً َٓ ٤َِزَة  ٌُ ِٟ َِٟحخَّ َوا ٍَ ا َِٟحخِّ أَِو َج٤َ حٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ٩ِ٣َ أَص١ََّ بٔا ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسَّ َحسَّ

 ٔ ٩ًَِ أَب  َْ ٔ أََح١َّ ٣َاٟ َٓ ٤َِزةٕ  ٌُ ا ٩ِ٣َ أَص١ََّ بٔ أ٣ََّ َٓ ٔ ٣ِٔث٠َطُ َزاَز  ٔ بِّٔٔس٨َازٔظ  ی اِْلَِسَوز

یبنعق، دبعاہلل نب ہملسم، امکل، ایب اوسد، دمحم نب دبعارلنمح، نب ونلف، رعفہ نب زج ،، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 اولداع ےک اسؽ مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

 

ة
ج 
ح
ہل فملس ےک اسھت ےلکن سپ مہ ںیم ےس ھچک ولوگں ےن رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ افر ہک 

ھچک ولوگں ےن جح افر رمعہ دفونں اک ارحاؾ ابدناھ افر ضعب ےن رصػ جح اک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رصػ جح اک ارحاؾ 

انب رسح، انب فبہ،  ں اک اس ےن ویؾ ارحنلکت ارحاؾ ہن وھکال۔ابدناھ اھت سپ سج ےن رصػ جح اک ارحاؾ ابدناھ اھت ای جح افر رمعہ دفون

امکل، رضحت اوباالوسد ریض اہلل ہنع ےس ایس دنس ےک اسھت ہی دحثی رمفی ےہ اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک سج ےن رصػ رمعہ اک 

 ارحاؾ ابدناھ اھت اس ےن رمعہ رک ےک ارحاؾ وھکؽ دای۔

 یب اوسد، دمحم نب دبعارلنمح، نب ونلف، رعفہ نب زج ،، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنعیبنعق، دبعاہلل نب ہملسم، امکل، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 جح رفمد اک ایبؿ

     17    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ رسح، اب٩ وہب، ٣اَٟ، حرضت ابواَلسوز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 َٓ ٔ ٣ِٔث٠َطُ َزاَز  ٔ بِّٔٔس٨َازٔظ ٩ًَِ أَبٔی اِْلَِسَوز  َْ ٔ حٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ٣َاٟ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسَّ َٓأََح١َّ َحسَّ ٤َِزةٕ  ٌُ ا ٩ِ٣َ أَص١ََّ بٔ  أ٣ََّ



 

 

امکل، رضحت اوباالوسد ریض اہلل ہنع ےس ایس دنس ےک اسھت ہی دحثی رمفی ےہ اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک انب رسح، انب فبہ، 

 سج ےن رصػ رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ اھت اس ےن رمعہ رک ےک ارحاؾ وھکؽ دای۔

 انب رسح، انب فبہ، امکل، رضحت اوباالوسد ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 جح رفمد اک ایبؿ

     18    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، رعوہ ب٩ زبير، حرضت ًائظہ رضي اہلل ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَائَٔظ  ٩ًَِ  ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب   َٕ ٔ َِٟت ٣َاٟ ا َٗ ََّضا  أ٧َ

 ُ ٕ ث ٤َِزة ٌُ أَص٨َ٠ِ٠َِا بٔ َٓ  َٔ َوَزا ِٟ ٍٔ ا ٥َ ِٔی َححَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََخَ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  َّ٥

ٔس٣ِ  َ٘ َٓ ا  ٌّ َّي َیح١َّٔ ٨ِ٣ُٔض٤َا َج٤ٔی ٤َِزةٔ ث٥َُّ ََل یَٔح١ُّ َحً ٌُ ِٟ ٍَ ا َِٟحخِّ ٣َ ٠ُِیض١َّٔ بٔا َٓ ُط صَِسْی  ٌَ ِٕ ٩ِ٣َ کَاَ٪ ٣َ ُ ٥ِ أَك َٟ ٍَ َوأ٧ََا َحائْٔف َو ُت ٣ََّٜ

ِٟبَِیٔت َوََل بَيَِن اٟؼَّ  َٔ َوا٣ِتَ بٔا ٔضي َرأَِس ُ٘ ا٢َ اِن َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََ إ ٔ َِٜوُت ذَٟ َظ َٓ  ٔ ٤َِٟزَِوة ا َوا ٔظٔلي َٔ

َّی  َِٟحخَّ أَِرَس٠َىٔي َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِی٨َا ا ـَ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠ُِت  ٌَ َٔ َٓ َِٟت  ا َٗ ٤َِزَة  ٌُ ِٟ َِٟحخِّ َوَزعٔی ا يی بٔا ًَبِسٔ َوأَصٔل  ٍَ ٥َ ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

 َ َّٟٔذی٩َ أ َٖ ا َلا َٓ َِٟت  ا َٗ  َٔ ٔ ٔ ٣َََاُ٪ ٤ًَُِزت ا٢َ َصٔذظ َ٘ َٓ ًَِت٤َزُِت  ا َٓ ٌٔی٥ٔ  ٨َِّ ٔلَی اٟت ِٟبَِیٔت َوبَيَِن اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٕ إ ٔ بٔا ٤َِزة ٌُ ِٟ َص٠ُّوا بٔا

ُٓو ٔ ث٥َُّ َح٠ُّوا ث٥َُّ كَا ٤َِٟزَِوة ا َوا َٔ ٤َِزَة اٟؼَّ ٌُ ِٟ َِٟحخَّ َوا وا ا ٌُ َّٟٔذی٩َ کَا٧ُوا َج٤َ ا ا ض٥ِٔ َوأ٣ََّ وا ٩ِ٣ٔ ٣ٔىّي َٟٔححِّ ٌُ َس أَِ٪ َرَج ٌِ ا آََخَ َب ّٓ ا كََوا

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب ٧َِحوَ  ٤َْز  ٌِ ٕس َو٣َ ٌِ ا٢َ أَبُو َزاُوز َرَواُظ إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس َٗ ا َواحّٔسا  ّٓ ُٓوا كََوا ٤ََّا كَا ٧ّٔ ٥َِٟ یَِذ َٓ َّٟٔذی٩َ ُظ  َٖ ا وا كََوا ُُکُ

٤ِزَةَ  ٌُ ِٟ َِٟحخَّ َوا وا ا ٌُ َّٟٔذی٩َ َج٤َ َٖ ا ٤َِزةٕ َوكََوا ٌُ وا بٔ  أََص٠ُّ

 اولداع ےک اسؽ مہ روسؽ اہلل یلص اہلل 

 

ة
ج 
ح
یبنعق، امکل، انب اہشب، رعفہ نب زج ،، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک 

اک ارحاؾ ابدناھ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج صخش ےک اسھت دہی اک  ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےلکن وت مہ ےن رمعہ

اجونر وہ فہ رمعہ ےک اسھت جح اک یھب ارحاؾ ابدنےھ افر بج کت فہ دفونں ےس افرغ ہن وہ اجےئ ارحاؾ ہن وھکےل۔ رضحت اعہشئ ریض 

ںیم احہضئ یھت ہن وت ںیم ےن وطاػ ایک اھت افر ہن افص رمفہ ےک درایمؿ یعس یک یھت اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ہکم اس احؽ ںیم یچنہپ ہک 

اس وصرت احؽ یک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکشتی یک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اےنپ رس ےک 

 ےن ااسی یہ ایک بج مہ جح رک ت ے وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابؽ وھکؽ یھگنک رک رمعہ وھچڑ دے افر جح اک ارحاؾ ابدنھ ےل سپ ںیم



 

 

 ےن دبعارلنمح نب ایب رکب ےک اسھت میعنت جیھب دای افر ںیم ےن رمعہ ادا ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی رمعہ ریتے ےلہپ

اػ افر یعس رک ےک الحؽ وہ ےئگ افر اںوہں ےن ینم ےس فایسپ فاےل رمعہ اک دبؽ ےہ رھپ نج ولوگں ےن رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ اھت فہ وط

 ےک دعب جح ےک فاےطس دفرسا وطاػ ایک افر نج ولوگں ےن جح افر رمعہ دفونں یک تین یک یھت اںوہں ےن اکی یہ وطاػ ایک۔

 یبنعق، امکل، انب اہشب، رعفہ نب زج ،، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 جح رفمد اک ایبؿ

     19    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًائظہ رضي اہلل ٨ًہاابو س٤٠ہ، ٣وسٰي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، حرضت  :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ٍَ ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ث٨ََا أَبُو َس٤َ٠َ َِّی٨َا َحسَّ َٟب َِٟت  ا َٗ ََّضا  ٍَ أ٧َ ًَائَٔظ  ٩ِ

ًَلَیَّ َرُسو٢ُ  ََٓسَخ١َ  ُت  ـِ ٔ َٖ ح ٨َّا بَٔسٔ ُٛ َّي إٔذَا  َِٟحخِّ َحً ٍُ  بٔا ًَائَٔظ َٔ یَا  ٜٔی ا٢َ ٣َا یُِب َ٘ َٓ ٥َ َوأ٧ََا أَبِکٔی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ًَلَی ب٨ََأت  تََبُط اہللُ  َٛ ََ َطِیْئ  ٔ ٤ََّا ذَٟ ا٢َ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٩ِ َحَحِحُت  ُٛ ٥َِٟ أَ َِٟیَتىٔي  ُت  ـِ ٔ ٠ُِت ح ُ٘ ا٢َ اِنُشکٔی َٓ َ٘ َٓ  آَز٦َ 

٨َ٤َِٟأس  ٠َِیطٔ َوَس ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ٍَ َّٜ ا َزَخ٨َ٠ِا ٣َ َّ٤٠َ َٓ ِٟبَِیٔت  َُيَِر أَِ٪ ََل َتُلؤِی بٔا ٠ََضا ََ ک٠ََُّضا  ٌَ ٥َ ٩ِ٣َ َطاَئ أَِ٪ َیِح َّ٠

َِٟت َوَذبََح َرُسو٢ُ اہللٔ ا َٗ َِٟضِسُی  ُط ا ٌَ ٠َِضا ٤ًَُِزّة إَٔلَّ ٩ِ٣َ کَاَ٪ ٣َ ٌَ ٠َِیِح َٓ َِٟبََقَ یَِو٦َ ٤ًَُِزّة  ٩ًَِ نَٔشائٔطٔ ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ٍُ َػَواحٔٔيي بَٔحٓخٕ  َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََتزِٔج ا َٗ  ٍُ ًَائَٔظ َِٟبِلَحأئ َوكَُضَزِت  ٍُ ا ِی٠َ َٟ ا کَا٧َِت  َّ٤٠َ َٓ َِٟحخِّ ا٨ََِّٟحٔ  ٍُ أ٧ََا بٔا ٕ َوأَِرٔج  َو٤ًَُِزة

أ٣َََز َرُسو٢ُ  َٓ ٔ ٠َبَِّت ب َٓ ٌٔی٥ٔ  ٨َِّ ٔلَی اٟت ََٓذَصَب بَٔضا إ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ أَبٔی برَِکٕ  ًَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٔ اہللٔ َػل ٤َِزة ٌُ ِٟ  ا

 اوب ہملس، ومٰیس نب اامسلیع، امحد، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن جح اک کیبل اہک بج مہ

رسػ ںیم ےچنہپ وت ےھجم ضیح آایگ بج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس رشتفی الےئ وت ںیم رف ریہ یھت آپ یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن وپاھچ اے اعہشئ وت ویکں رفیت ےہ؟ ںیم ےن اہک ےھجم ضیح آایگ ےہ اکش ںیم جح وک ہن آیئ وہیت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ؿ اہلل ہی وت فہ زیچ ےہ وج اہلل اعتیل ےن آدؾ یک امتؾ ک ںویں وک ید  دی ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بس فملس ےن رفامای احبس

اراکؿ ادا رک وساےئ وطاػ ےک سپ بج مہ ہکم ےس آےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج اک دؽ اچےہ جح ےک ارحاؾ وک 

وساےئ اس صخش ےک سج ےک اسھت دہی اک اجونر ےہ رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک ویؾ ارحنل )دوسںی رمعہ ےک ارحاؾ ںیم دبؽ دے 

اترخی( وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ ازفاج یک رطػ ےس اکی اگےئ ذحب یک۔ بج احطبء یک رات آیئ افر رضحت اعہشئ 



 

 

 فآہل فملس ےس رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریض اہلل اہنع ضیح ےس اپک وہ ںیئ وت اںوہں ےن آپ یلص اہلل ہیلع

ریمے اسھت یک وعرںیت جح افر رمعہ رک ےک ولںیٹ یگ افر ںیم رصػ جح رک ےک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دبعارلنمح نب 

 ںوہں ےن رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ۔ایب رکب وک مکح دای فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع وک میعنت ںیم ےل ےئگ اہجں ا

 اوب ہملس، ومٰیس نب الیعمس، امحد، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 جح رفمد اک ایبؿ

     20    حسیث                               زو٦ ج٠س  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، اسوز، حرضت ًائظہ رضي اہلل ٨ًہا :  راوی

 ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ ٩ًَِ اِْلَِسَوزٔ  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َحسَّ ِج٨َا ٣َ َِٟت ََخَ ا َٗ

أ٣َََز َر  َٓ ِٟبَِیٔت  ٨َا بٔا ِٓ ٔس٨َ٣ِا َتَلوَّ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َِٟحخُّ  َُّط ا ٥َ َوََل ٧ََزی إَٔلَّ أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َِٟ َػل  ٥َ ٩ِ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

َِٟضِسَی أَِ٪ یُٔح١َّ  َٚ ا َِٟضِسَی  َی٩ُِٜ َسا َٚ ا ٥ِ َی٩ُِٜ َسا َٟ أََح١َّ ٩ِ٣َ  َٓ 

امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

اپس دہی ہن یھت اؿ وک آپ یلص اہلل  ےک اسھت جح ےک ےیل ےلکن سپ بج مہ ہکم ےچنہپ وت مہ ےن تیب اہلل اک وطاػ ایک افر نج ولوگں ےک

 ہیلع فآہل فملس ےن رمعہ اک ارحاؾ وھکؽ دےنی اک مکح رفامای سپ نج ولوگں ےک اپس دہی ہن یھت اںوہں ےن ارحاؾ وھکؽ دای۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 جح رفمد اک ایبؿ

     21    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٓارض، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، یو٧ص، زہزی، رعوہ، حرضت ًائظہ رضي اہلل ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِ  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز أَِخبََر٧َا یُو٧ُُص  َصلٔیُّ َحسَّ ارٕٔض اٟذُّ َٓ ُس ب٩ُِ َیِحٌَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍَ أَ٪َّ َحسَّ ًَائَٔظ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ زٔیِّ 

َب٠ُِت ٩ِ٣ٔ أ٣َِزٔی ٣َ  ِ٘ ِو اِسَت َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ْس أَِحَشبُطُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ َِٟضِسَی  ُت ا ِ٘ ا ُس َّ٤َٟ ا اِسَتِسبَزُِت 



 

 

ا٢َ أََراَز أَِ٪ یَُٜوَ٪ أ٣َِزُ ا٨َّٟأض َواحّٔسا َٗ ٤َِزةٔ  ٌُ ِٟ وا ٩ِ٣ٔ ا َّٟٔذی٩َ أََح٠ُّ ٍَ ا ََٟح٠ِ٠َُت ٣َ ا٢َ َو َٗ 

 ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب ییحی نب افرس، امثعؿ نب رمع، ویسن، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع

ےہ ہک  فملس ےن رفامای ارگ ےھجم ےلہپ ےس ہی احؽ ولعمؾ وہات وت ںیم یھب اےنپ اسھت دہی ہن الات دمحم نب ییحی ےتہک ںیہ ہک ےھجم ویں اید زپات

 ارحاؾ وھکؽ د ات )دمحم ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل )ریمے خیش امثعؿ نب رمعف ےن( ویں رفاتی ایک اھت ںیم یھب ولوگں ےک اسھت رمعہ رک ےک

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس وقؽ اک بلطم ہی ےہ ہک( اتہک بس ولگ اسکیں وہ اجےت۔

 دمحم نب ییحی نب افرس، امثعؿ نب رمع، ویسن، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 جح رفمد اک ایبؿ

     22    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 تیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ابی زبير، حرضت جابز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٍَ َب٨َ٠ِا ٣ُض٠ِّٔيَن ٣َ ِٗ ا٢َ أَ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٌٔیٕس َحسَّ ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 َ َّي إَٔذا ک ٕ َحً ٤َِزة ٌُ ٍّ بٔ ٍُ ٣ُض٠َّٔ ًَائَٔظ َب٠َِت  ِٗ ّزا َوأَ َِٟحخِّ ٣ُِْفَ ٥َ بٔا َبٍٔ َوَس٠َّ ٌِ َٜ ٨َا بٔاِل ِٔ ُ ٔس٨َ٣ِا ك َٗ َّي إَٔذا  ِت َحً َٛ
َٖ رَعَ ا٧َِت بَٔسٔ

٥َِٟ ی٩َُِٜ  ٥َ أَِ٪ یُٔح١َّ ٨٣َّٔا ٩ِ٣َ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أ٣َََز٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ  ٔ ٤َِٟزَِوة ا َوا َٔ ٨َ٠ِا ح١ُّٔ ٣َاَذا  َوبٔاٟؼَّ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ طُ َصِسْی  ٌَ ٣َ

 ُ ِٟٔح١ُّ ک ا٢َ ا َ٘ ٍَ إَٔلَّ أَ َٓ َٓ َِٟیَص بَِی٨َ٨َا َوبَيَِن رَعَ َٟبِٔش٨َا ثَٔیاب٨ََا َو یٔب َو ٨َا ا٨َِّٟشاَئ َوَتَلیَّب٨َِا بٔاٟلِّ ٌِ َٗ َوا َٓ ََٟیا٢ٕ ث٥َُّ أَص٨َ٠ِ٠َِا ٠ُّطُ   ٍُ ِربَ

ًَائَٔظ  ًَلَی  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٍٔ ث٥َُّ َزَخ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّرِؤیَ ِس َیِو٦َ اٟت َٗ يی  ِنٔی أَن َِٟت َطأ ا َٗ  َٔ ُ ا٢َ ٣َا َطأ٧ِ َ٘ َٓ َوَجَسَصا َتِبکٔی  َٓ  ٍَ

 ٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ َِٟحخِّ اِْلَ٪  ٔلَی ا ِٟبَِیٔت َوا٨َّٟاُض یَِذَصبُوَ٪ إ ِٕ بٔا ُ ٥ِ أَك َٟ ٥َِٟ أَِح١ُِ٠ َو ِس َح١َّ ا٨َّٟاُض َو َٗ ُت َو ـِ ٔ ًَلَی ح تََبُط اہللُ  َٛ ٪َّ َصَذا أ٣َِْز 

اُِ  َٓ ا َو ب٨ََأت آَز٦َ  َٔ ِٟبَِیٔت َوبٔاٟؼَّ ِت بٔا َٓ َّي إَٔذا كَُضزَِت كَا َٕ َحً ٔ ٤ََِٟواٗ ِت ا َٔ َٗ ٠َِت َوَو ٌَ َٔ َٓ َِٟحخِّ  يی بٔا ٔ ث٥َُّ َتٔشلٔی ث٥َُّ أَصٔل ٤َِٟزَِوة ا

ٔسي أَ  ِٔ يی أَٔجُس ِٔی َن ٔن َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ ا َٗ ا  ٌّ َٔ َج٤ٔی ٔ َٔ َو٤ًَُِزت ِس َح٠ِ٠َٔت ٩ِ٣ٔ َححِّ َٗ ا٢َ  ا٢َ َٗ َٗ ِٟبَِیٔت حٔيَن َحَحِحُت  ِٕ بٔا ُ ٥َِٟ أَك يی  ن

َِٟحِؼَبٍٔ  ٍُ ا ِی٠َ َٟ  ََ ٔ ٌٔی٥ٔ َوذَٟ ٨َِّ ٤ًِٔزَِصا ٩ِ٣ٔ اٟت َ أ َٓ ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  اذَِصِب بَٔضا یَا  َٓ 

ےک اسھت جح ارفاد ہبیتق نب دیعس، ثیل، ایب زج ،، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ےک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

اک ارحاؾ ابدنھ رک آےئ بج ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ اھت رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع بج رصػ ںیم 

یعس یک ںیچنہپ وت اؿ وک ضیح آایگ اہیں کت ہک مہ ہکم چنہپ ےئگ افر فاہں چنہپ رک مہ ےن اخہن ہبعک اک وطاػ ایک افر افص ف رمفہ ےک درایمؿ 



 

 

سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای ہک سج ےک اسھت دہی ںیہن ےہ فہ ارحاؾ وھکؽ ڈاےل افر الحؽ وہ اجےئ مہ ےن 

وپاھچ ایک ایک زیچںی الحؽ وہں یگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای امتؾ زیچںی سپ مہ ےن وعروتں ےس تبحص یک وخوبش اگلیئ افر 

ےئ ڑپکے ےنہپ احالہکن ایھب رعہف ںیم اچر راںیت ابیق ںیھت رھپ رتفہی ےک دؿ )آ ںیںی اترخی ںیم( مہ ےن جح اک ارحاؾ ابدناھ ےلس وہ

بج وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک اپس ےئگ وت داھکی ہک فہ رف ریہ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

؟ اںوہں ےن اہک ہک ےھجم ضیح آایگ بس ولوگں ےن ارحاؾ وھکؽ دای افر ںیم ےن ںیہن وھکال افر ایھب کت اخہن ہبعک اک وپاھچ ویکں رفیت وہ

وطاػ یھب ںیہن ایک اب ولگ جح ےک ےئل رفاہن وہ رےہ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی ضیح وت ارم دقتریی ےہ وج اہلل 

رھک دای ےہ ذہلا مت لسغ رک ےک جح اک ارحاؾ ابدنھ ول سپ اںوہں ےن لسغ ایک افر بس اراکؿ ادا ےیک  ےن آدؾ یک امتؾ ک ںویں ےک ےیل

بج ضیح ےس اپک وہ ںیئ وت اخہن ہبعک اک وطاػ ایک افر افص ف رمفہ ےک درایمؿ یعس یک اس ےک دعب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

وہیئگ وہ اںوہں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے دؽ ںیم اکی  ےن رفامای اب مت جح افر رمعہ دفونں ےس افرغ

فملس اجلخؿ اس ےہ افر فہ ہی ہک ںیم ےن جح یک ادتباء ںیم تیب اہلل اک وطاػ ںیہن ایک اھت )وت ایک اب ںیم رک ولں؟( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ب ہ یک رات اک ےہ۔ےن دبعارلنمح ےس رفامای اؿ وک ےل اجؤ افر میعنت 
 ےس رمعہ رک اال ہی فاہعق خط

   نب دیعس، ثیل، ایب زج ،، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 

 ت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 جح رفمد اک ایبؿ

     23    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، یحٌي ب٩ سٌیس، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حرضت جابز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 ِ ا٢َ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَي َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ  َّ َحسَّ ٔ أ٧َ ا٢َ َزَخ١َ ر َٗ ٍَ َجابّٔزا  طُ َس٤ٔ

 ِٟ يی بٔا ِؤٟطٔ َوأَصٔل َٗ ا٢َ ٨ًَِٔس  َٗ  ٍٔ ِٟ٘ٔؼَّ ٔ ا ٔف َصٔذظ ٌِ ٍَ بَٔب ًَائَٔظ ًَلَی  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٍُ ا٨َّٟٔييُّ َػل يی َواِػ٨َعٔی ٣َا َیِؼ٨َ َحخِّ ث٥َُّ حُط

ِٟبَِیٔت َوََل تُ  َُيَِر أَِ٪ ََل َتُلؤِی بٔا َِٟحادُّ  يیا  َؼل

ادمح نب لبنح، ییحی نب دیعس، انب رججی، اوبزج ،، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس )اکی دفرسی دنس ےک اسھت( یہی رفاتی ذموکر ےہ 

ہ اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفامای جح اک ارحاؾ ابدنھ ول رھپ جح رکف افر ف

 رکف وج احیج ولگ رکےت ںیہ رگم ہن وت اخہن ہبعک اک وطاػ رکان افر امنز زپانھ۔امتؾ 

 ادمح نب لبنح، ییحی نب دیعس، انب رججی، اوبزج ،، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی
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 جح اک ایبؿانمکس  :   ابب

 جح رفمد اک ایبؿ

     24    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًباض ب٩ وٟیس ب٩ ٣زیس، اوزاعی، ًلاء ب٩ رباح، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ثَىٔي  َِٟؤٟیٔس ب٩ِٔ ٣َزِیَٕس أَِخبََرنٔی أَبٔی َحسَّ بَّاُض ب٩ُِ ا ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ثَىٔي َجابٔزُ ب٩ُِ َحسَّ ًََلاَئ ب٩َِ أَبٔی َربَإح َحسَّ  ٍَ ثَىٔي ٩ِ٣َ َس٤ٔ اِْلَِوَزاعٔیُّ َحسَّ

َِٟحخِّ َخأّٟؼا ََل یَُدأُٟلُط َط  ٥َ بٔا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ أَص٨َ٠ِ٠َِا ٣َ َٗ ِبٔس اہللٔ  َٟیَ ًَ  ٍٔ ٍَ ْٔلَِربَ َّٜ ٔس٨َ٣ِا ٣َ َ٘ َٓ ا٢ٕ ِیْئ 

٥َ أَِ٪ ٧ُحٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِی٨َا ث٥َُّ أ٣َََز٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ٨َا َوَس ِٔ ُل َٓ ِٟٔححٍَّٔ  ََٟح٠ِ٠َُت ث٥َُّ َخ٠َِوَ٪ ٩ِ٣ٔ ذٔی ا ِوََل َصِسِٔی  َٟ ا٢َ  َٗ ١َّ َو

ت٨ََا صَ  ٌَ ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ أََرأَیَِت ٣ُِت َ٘ َٓ  َٕ ٔ ٍُ ب٩ُِ ٣َاٟ َٗ ا ا٦َ رُسَ ٠َِیطٔ َٗ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا٨َ٣ٔا َصَذا أ٦َِ ِْٟٔلَبَٔس  ٌَ ٔ ٔذظٔ أَٟ

ِوُط  َٔ ٥ِ٠َ أَِح َٓ ُث بَٔضَذا  ًََلاَئ ب٩َِ أَبٔی َربَإح یَُحسِّ ُت  ٌِ ا٢َ اِْلَِوَزاعٔیُّ َس٤ٔ َٗ ٥َ ب١َِ هَٔی ِْٟٔلَبَٔس  َٓأَثِبََتطُ َوَس٠َّ َٟ٘ٔیُت اب٩َِ ُجَزیِٕخ  َّي   لٔی َحً

ابعس نب فدیل نب رمدی، افزایع، اطعء نب رابح، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رصػ جح اک ارحاؾ ابدناھ افر اس ےک اسھت یسک زیچ وک ںیہن المای )ینعی جح ےک اسھت رمعہ یک تین ںیہن یک( بج 

 وت امہ ذی اہجحل یک اچر راںیت ذگر یکچ ںیھت سپ مہ ےن وطاػ ایک افر )افصفرمفہ ےک درایمؿ( یعس یک اس ےک دعب روسؽ اہلل مہ ہکم ےچنہپ

وھکؽ  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک ارحاؾ وھکؽ دےنی اک مکح رفامای افر رفامای ارگ ریمے اسھت دہی اک اجونر ہن وہات وت ںیم یھب ارحاؾ

تق رساہق نب امکل ےن ڑھکے وہ رک وساؽ ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی راعتی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس د ات اس ف

ےن مہ وک اس اسؽ ےک ےیل انعتی رفامیئ ےہ ای ہشیمہ ےک ےیل؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہشیمہ ےک ےیل اامؾ افزایع 

نب ایب رابح ےس اس رفاتی وک انس اھت نکیل ریمے احہظف ےس اکنؽ یئگ یھت دعب ںیم بج انب رجبا ےس  رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اطعء

 الماقت وہیئ وت اںوہں ےن اید دال دی۔

 ابعس نب فدیل نب رمدی، افزایع، اطعء نب رابح، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 جح رفمد اک ایبؿ

     25    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 حرضت جابز رضي اہلل ٨ًہ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از ب٩ ٗیص ب٩ سٌس، ًلاء ب٩ ابی رباح،  :  راوی

 َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ًََلأئ ب٩ِٔ أَبٔی َربَإح   ٩ًَِ ٕس  ٌِ ِیٔص ب٩ِٔ َس َٗ  ٩ًَِ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٔس٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ ا٢َ 

ََٟیا٢ٕ َخ٠َِوَ٪ ٩ِ٣ٔ   ٍٔ ٥َ َوأَِػَحابُُط ْٔلَِربَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ  َػل َٗ  ٔ ٤َِٟزَِوة ا َوا َٔ ِٟبَِیٔت َوبٔاٟؼَّ ُٓوا بٔا ا كَا َّ٤٠َ َٓ ِٟٔححٍَّٔ  ذٔی ا

 َّ ا کَاَ٪ یَِو٦ُ اٟت َّ٤٠َ َٓ َِٟضِسَی  ُط ا ٌَ ٠ُوَصا ٤ًَُِزّة إَٔلَّ ٩ِ٣َ کَاَ٪ ٣َ ٌَ ٥َ اِج ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا کَاَ٪ اہللٔ َػل َّ٤٠َ َٓ َِٟحخِّ  وا بٔا ٍٔ أََص٠ُّ یَِو٦ُ رِؤَی

 ٔ ٤َِٟزَِوة ا َوا َٔ ُٓوا بَيَِن اٟؼَّ ٥ِ یَُلو َٟ ِٟبَِیٔت َو ُٓوا بٔا َلا َٓ ٔس٣ُوا  َٗ  ا٨ََِّٟحٔ 

ومیس نب اامسلیع، امحد نب سیق نب دعس، اطعء نب ایب رابح، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ااحصب بج ہکم ںیم آےئ وت ذی اہجحل یک اچر راںیت ذگر یکچ ںیھت بج وطاػ افر افصء فآہل فملس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

رمفہ ےک درایمؿ یعس ےس افرغ وہ رک ےئگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس جح وک رمعہ ںیم دبتلی رکول رگم سج ےک 

 آ ںیںی اترخی وہیئ( وت احصہب رکاؾ ےن جح اک ارحاؾ ابدناھ افر ویؾ ارحنل اسھت دہی اک اجونر وہ فہ ااسی ہن رکے بج ویؾ اہیوفہی وہا )ینعی

 وہا )ینعی دوسںی اترخی وہیئ( وت اخہن ہبعک اک وطاػ ایک رگم افصف رمفہ ےک چیب یعس ہن یک

 ومیس نب اامسلیع، امحد نب سیق نب دعس، اطعء نب ایب رابح، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 جح رفمد اک ایبؿ

     26    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟوہاب، حبیب، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

َل  ًَ  ٩ًَِ  ٥َِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ىٔي ا ٌِ ث٨ََا َحبٔیْب َی فٔیُّ َحسَّ َ٘ َِٟوصَّأب اٟثَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ثَىٔي َجابٔزُ ب٩ُِ  إئ َحسَّ

 ِٟ ٥َ أََص١َّ صَُو َوأَِػَحابُُط بٔا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی اہللُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٍَ أََحٕس ٨ِ٣ُٔض٥ِ یَِو٣َئٕٔذ َصِسْی إَٔلَّ ا٨َّٟٔييَّ َػل َِٟیَص ٣َ َحخِّ َو

ا٢َ أَص٠٠َِِ  َ٘ َٓ َِٟضِسُی  ُط ا ٌَ َِٟی٩ٔ٤َ َو٣َ ٔس٦َ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ٨ًَِطُ  ًَلٔیٌّ َرضَٔي اہللُ  ٍَ َوکَاَ٪  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوك٠ََِح ًَ َّ ی ُت ب٤َٔا أَص١ََّ بٔطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

٠ُوَصا ٤ًَُِزةّ  ٌَ ٥َ أ٣َََز أَِػَحابَُط أَِ٪ یَِح ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ َوإٔ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ وا َویُٔح٠ُّوا إَٔلَّ ٩ِ٣َ کَاَ٪  اہللُ  ُ ْصِّ َ٘ ُٓوا ث٥َُّ یُ یَُلو

َُّطُ  ِ٘ وُر٧َا َت ُٛ ٔلَی ٣ٔىّي َوذُ ُٙ إ ٔ اُٟوا أ٨َِ٧ََل٠ َ٘ َٓ َِٟضِسُی  ُط ا ٌَ َب٠ُِت ٣َ ِ٘ يی اِسَت ِو أَن َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ َّ َذٟ َب٠َ َٓ  

َِٟضِسَی َْلَِح٠ِ٠َُت  َِٟوََل أَ٪َّ ٣َعٔی ا  ٩ِ٣ٔ أ٣َِزٔی ٣َا اِسَتِسبَزُِت ٣َا أَصَِسیُِت َو

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر ادمح نب لبنح، دبعاولاہب، بیبح، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل 



 

 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب ےن جح اک ارحاؾ ابدناھ افر اس دؿ اؿ ںیم ےس یسک ےک اپس یھب دہی ہن یھت وساےئ وضحر 

 ےس آےئ ےھت اؿ ےک اپس یھب دہی اک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت ہحلط ریض اہلل ہنع ےک زین رضحت یلع ریض اہلل ہنع وج نمی

اجونر اھت رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن اس زیچ یک تین یک سج زیچ یک تین روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یک یھت آپ یلص اہلل 

اںیئ افر ارحاؾ وھکؽ ڈاںیل ہیلع فآہل فملس ےن احصہب رکاؾ وک مکح دای ہک جح وک رمعہ ےس دبؽ دںی افر وطاػ ف یعس ےس افرغ وہ رک ابؽ رتک

 رگم سج ےک اسھت دہی اک اجونر وہ فہ ارحاؾ ہن وھکےل ہی نس رک احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک مہ ینم

وہیئ وت آپ یلص  وک اس احؽ ںیم اجںیئ ہک امہرے ذرکفں ےس ینم یتہب وہیئ وہ؟ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس یک االطع

یھب اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ ںیم ےلہپ ےس ہی ارم اجاتن وت ںیم اےنپ اسھت دہی ہن الات افر ارگ ریمے اسھت دہی ہن وہیت وت ںیم 

 ارحاؾ وھکؽ د ات۔

 ادمح نب لبنح، دبعاولاہب، بیبح، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 جح رفمد اک ایبؿ

     27    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ جٌْف، طٌبہ، ٣حاہس، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٣َُحاصٔسٕ   ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا  ٍَ َب ٌِ ٩ًَِ ُط ثَُض٥ِ  َْفٕ َحسَّ ٌِ َس ب٩َِ َج ٍَ أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َحسَّ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   

 َٟ  ٩ِ٤َ َٓ ٨َا بَٔضا  ٌِ ٔ ٤ًَُِزْة اِسَت٤َِت ا٢َ َصٔذظ َٗ َّطُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّی اہللُ  ٤َِزةُ َػل ٌُ ِٟ ِس َزَخ٠َِت ا َٗ ِٟح١َّٔ ک٠َُّطُ َو ٠َُِٓیٔح١َّ ا ٥ِ ی٩َُِٜ ٨ًَِٔسُظ َصِسْی 

ًَبَّإض  ِو٢ُ اب٩ِٔ  َٗ ٤ََّا صَُو  ا٢َ أَبُو َزاُوز َصَذا ٨ِ٣ُرَکْ إ٧ٔ َٗ  ٍٔ َِٟ٘ٔیا٣َ ٔلَی یَِو٦ٔ ا َِٟحخِّ إ  ِٔی ا

اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب رفعج، ہبعش، اجمدہ، رضحت انب ابعس ریض

رفامای ہی فہ رمعہ ےہ سج ےس مہ ےن افدئہ ااھٹای سج ےک اپس دہی ہن وہ فہ الحؽ وہ اجےئ اس ےیل بس زیچںی الحؽ وہ ںیئ افر 

 س اک وقؽ ےہ۔ایقتم اایؾ جح ںیم رمعہ رکان اجزئ وہ ایگ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی رکنم ےہ افر ہی انب ابع

 امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب رفعج، ہبعش، اجمدہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 جح رفمد اک ایبؿ



 

 

     28    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ، ٧ہاض، ًلاء، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟئ  ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًََلإئ   ٩ًَِ اُض  ث٨ََا ا٨َّٟضَّ ثَىٔي أَبٔی َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ يِّ َػل َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

ِس َح١َّ َوهَٔی ًُ  َ٘ َٓ ٤َِٟزَِوةٔ  ا َوا َٔ ِٟبَِیٔت َوبٔاٟؼَّ َٖ بٔا َلا َٓ  ٍَ َّٜ ٔس٦َ ٣َ َٗ َِٟحخِّ ث٥َُّ  ا٢َ أَبُو َزاُوز َرَواُظ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ إَٔذا أَص١ََّ اٟزَُّج١ُ بٔا َٗ ٤َِزْة 

 َّ ًََلإئ َزَخ١َ أَِػَحاُب ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٩ًَِ ٠ًََِیطٔ ٩ًَِ َرُج١ٕ  َّی اہللُ  ٠ََضا ا٨َّٟٔييُّ َػل ٌَ َح َٓ َِٟحخِّ َخأّٟؼا  ٥َ ٣ُض٠ِّٔيَن بٔا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ی اہللُ 

٥َ ٤ًُِزَةّ   َوَس٠َّ

دیبع اہلل نب اعمذ، اہنس، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج وکیئ 

ارحاؾ ابدنھ رک ہکم آےئ افر وطاػ فیعس رک ت ے وت فہ الحؽ وہ ایگ افر اب ااکس ارحاؾ )اجبےئ جح ےک( رمعہ اک وہ ایگ اوبداؤد  صخش جح اک

ےتہک ںیہ ہک اس رفاتی وک انب رججی ےن اکی صخش ےک فاہطس ےس رضحت اطعء ےس رفاتی ایک ےہ اںیمس ہی ےہ ہک ااحصب روسؽ 

 اک ارحاؾ ابدنھ رک ہکم آےئ ےھت وت روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےکن جح وک رمعہ ےس دبؽ دای۔ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رصػ جح

 دیبعاہلل نب اعمذ، اہنس، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 جح رفمد اک ایبؿ

     29    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ طوُک، اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ہظی٥، یزیسب٩ ابی زیاز، ٣حاہس، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

اََل  َٗ  ٍٕ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ َطِوَُکٕ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ ٨٣َٔی ث٨ََا ا ٍٕ أَِخبََر٧َا یَزٔیُس ب٩ُِ أَبٔی َحسَّ ا٢َ اب٩ُِ ٨٣َٔی َٗ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی زٔیَازٕ  ث٨ََا صَُظِی٥ْ  َحسَّ

 َٓ َِٟحخِّ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أََص١َّ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ىَي  ٌِ ٤َِٟ َ زَٔیازٕ ا ِٟب َٖ بٔا ٔس٦َ كَا َٗ ا  ِیٔت َوبَيَِن ٤٠ََّ

َِٟضِسٔی َوأ٣َََز  ٥ِ یُٔح١َّ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ ا َٟ ا َو َ٘ َٔ ِ ث٥َُّ اتَّ ْصِّ َ٘ ٥ِ یُ َٟ ا٢َ اب٩ُِ َطِوَُکٕ َو َٗ ٔ َو ٤َِٟزَِوة ا َوا َٔ َِٟضِسَی أَِ٪ اٟؼَّ َٚ ا ٥ِ ی٩َُِٜ َسا َٟ  ٩ِ٣َ

 ٔ ٍٕ ِٔی َحٔسیث َ ث٥َُّ یُٔح١َّ َزاَز اب٩ُِ ٨٣َٔی ْصِّ َ٘ َٖ َوأَِ٪ َیِشَعی َویُ َٙ ث٥َُّ یُح١َّٔ َیُلو ٔ  طٔ أَِو یَِح٠

نسح نب وشرک، ادمح نب عینم، میشہ، سیدینب ایب زاید، اجمدہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع 

فرمفہ ےک درایمؿ یعس فآہل فملس ےن جح اک ارحاؾ ابدناھ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم ںیم آےئ وت تیب اہلل اک وطاػ ایک افر افص 

فملس یک انب وشرک اک ایبؿ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہن وت ابؽ رتکفاےئ افر ہن یہ ارحاؾ وھکال ویکہکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

رحاؾ وھکؽ ےک اپس دہی یھت افر سج ےک اسھت دہی ہن یھت اوکس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وطاػ فیعس رکےن افر ابؽ رتکفا رک ا

 دےنی اک مکح رفامای۔ انب عینم ےن اجبےئ ابؽ رتکفاےن ےک ابؽ ڈنماےن اک ذرک ایک ےہ۔

 نسح نب وشرک، ادمح نب عینم، میشہ، سیدینب ایب زاید، اجمدہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 جح رفمد اک ایبؿ

     30    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، ًبساہلل ب٩ وہب، ابوًیسي، ًبساہلل ب٩ ٗاس٥، حرضت سٌیس ب٩ ا٤ٟشیب رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ أس٥ٔ  َحسَّ َ٘ ِٟ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ اَسانٔیُّ  ُُِٟخَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی َحِیَوةُ أَِخبََرنٔی أَبُو ًٔیَسي ا ًَ  ٩ًَِ

َِٟدلَّ  ٥َ أَتَی ٤ًََُز ب٩َِ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤َِٟشیِّٔب أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ََٓظضَٔس ٨ًَِٔسُظ َس ٨ِطُ  ًَ أب َرضَٔي اہللُ 

 َٗ ٤َِزةٔ  ٌُ ِٟ ٩ًَِ ا ُٗبَٔف ٓٔیطٔ ی٨ََِهی  َّٟٔذی  ٥َ ِٔی ٣ََزٔؿطٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َُّط َس٤ٔ َِٟحخِّ أ٧َ  ِب١َ ا

ابیسمل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ااحصب روسؽ ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، اوبیسیع، دبعاہلل نب اقمس، رضحت دیعس نب 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےس اکی صخش رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک اپس آای افر اس ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع 

ےن جح رکےن ےس ےلہپ رمعہ رکےن فآہل فملس ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمض فافت ںیم انس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 یک اممتعن رفامیئ یھت۔

 ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، اوبیسیع، دبعاہلل نب اقمس، رضحت دیعس نب ابیسمل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ انمکس جح اک :   ابب

 جح رفمد اک ایبؿ

     31    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي، ابوس٤٠ہ، ح٤از، ٗتازہ، ابوطیذ، حرضت خیوا٪ ب٩ خ٠سہ بْصی طاگزز حرضت ابو٣وسي اطٌزی :  راوی

٩ًَِ أَبٔی  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٍَ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي أَبُو َس٤َ٠َ ًَلَی أَبٔی ٣ُوَسي َحسَّ أَ  ٩ِ رَقَ ُِٟض٨َائٔیِّ َخِیَواَ٪ ب٩ِٔ َخ٠َِسَة ٤٣َّٔ َطِیٕذ ا

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ْٔلَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل َٗ َیاَ٪  ِٔ ٍَ ب٩َِ أَبٔی ُس اؤیَ ٌَ ٔ أَ٪َّ ٣ُ ة َِٟبِْصَ زٔیِّ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ٌَ ٤ُ٠َوَ٪ أَ٪َّ اِْلَِط ٌِ ٥َ َص١ِ َت ِیطٔ َوَس٠َّ



 

 

٠َ َرُسو٢َ اہللٔ ٌِ َت َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َٗ ٔ ا٤ُُّ٨ٟورٔ  ؤب ُج٠ُوز ُٛ ٩ًَِ ُر َذا َو َٛ َذا َو َٛ  ٩ًَِ ٥َ ٧ََهی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َُّط ٧ََهی أَِ٪  َػل ٤ُوَ٪ أ٧َ

 ٜٔ ُض٩َّ َوَل ٌَ ََّضا ٣َ ا٢َ أ٣ََا إ٧ٔ َ٘ َٓ ََل  َٓ ا َصَذا  اُٟوا أ٣ََّ َ٘ َٓ ٤َِزةٔ  ٌُ ِٟ َِٟحخِّ َوا َ٪ بَيَِن ا  ٥َُِّٜ٨ َنٔشیُت٥ِ ُیَِقَ

ومیس، اوبہملس، امحد، اتقدہ، اوبخیش، رضحت ویخاؿ نب دلخہ رصبی اشرگد رضحت اوبومیس ارعشی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعمفہی 

نب ایفسؿ ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب ےس وپاھچ ہک ایک آپ وک ولعمؾ ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ابوتں ےس عنم رفامای ےہ الثمہی ہک ےتیچ یک اھکؽ رپ وسار وہےن ےس؟ احصہب رکاؾ ےن رفامای اہں رھپ رضحت اعمفہی ےن وپاھچ  الفں الفں

ہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن جح فرمعہ ےک درایمؿ رقآؿ ےس یھب عنم رفامای ےہ؟ احصہب رکاؾ ےن رفامای ںیمہ اس ابرے ںیم 

  ےن رفامای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس یھب عنم رفامای اھت رگم آپ ولگ اس وک وھبؽ ےئگ۔ولعمؾ ںیہن رضحت اعمفہی

 ومیس، اوبہملس، امحد، اتقدہ، اوبخیش، رضحت ویخاؿ نب دلخہ رصبی اشرگد رضحت اوبومیس ارعشی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقاؿ اک ایبؿ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رقاؿ اک ایبؿ

     32    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیزب٩ ػہیب، ح٤یس، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ رضي اہلل ٨ًہاح٤س ب٩ ح٨ب١، ہظی٥، یحٌي اب٩ ابی اس٤اًی١،  :  راوی

ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ َٙ َو ث٨ََا صَُظِی٥ْ أَِخبََر٧َا َیِحٌَي ب٩ُِ أَبٔی إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ  ٩ًَِ أ٧ََٔص َحسَّ ؤی١ُ  ُػَضِیٕب َوح٤َُِیْس اٟلَّ

وُظ یَ  ٌُ َُّض٥ِ َس٤ٔ َٕ أ٧َ ٔ ََ ب٩ِٔ ٣َاٟ َِّی َٟب و٢ُ  ُ٘ ا َی ٌّ ٔ َج٤ٔی ٤َِزة ٌُ ِٟ َِٟحخِّ َوا ي بٔا ٥َ ی٠َُيِّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ٤ًَُِزّة  ُ٘

ََ ٤ًَُِزّة َوَححًّا َِّی َٟب ا   َوَححًّ

 اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ادمح نب لبنح، میشہ، ییحی انب ایب ااحسؼ، دبعازعلسینب بیہص، دیمح، رضحت اسن نب امکل ریض
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 روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک جح افر رمعہ اک اکی اسھت ہیبلت زپےتھ وہےئ انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ویں رفام رےہ ےھت لَت 
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ْ
 ُُع

 لیع، دبعازعلسینب بیہص، دیمح، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنعادمح نب لبنح، میشہ، ییحی انب ایب اامس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رقاؿ اک ایبؿ

     33    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو س٤٠ہ، ٣وسٰي ب٩ اس٤اًی١، وہیب، ایوب، ابوَٗلبہ، حرضت ا٧ص رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص أَ   ٍَ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبَ ث٨ََا أَیُّوُب  ث٨ََا ُوَصِیْب َحسَّ ٌٔی١َ َحسَّ ٍَ ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ث٨ََا أَبُو َس٤َ٠َ ٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل

ِٟبَِیَسأئ َح٤َٔس اہللُ َوَس بَاَت بٔضَ  ًَلَی ا َّي إَٔذا اِسَتَوِت بٔطٔ  َّي أَِػَبَح ث٥َُّ َرَٛٔب َحً ٍٔ َحً َٔ ىٔي بٔٔذی اُُٟح٠َِی ٌِ ََّر ث٥َُّ أََص١َّ ا َی ب َٛ بََّح َو

َّي إٔذَ  َح٠ُّوا َحً َٓ ٔس٨َ٣ِا أ٣َََز ا٨َّٟاَض  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٕ َوأَص١ََّ ا٨َّٟاُض بٔض٤َٔا  َِٟحخِّ َو٧َََحَ َرُسو٢ُ اہللٔ بَٔحٓخٕ َو٤ًَُِزة َّرِؤیٍَٔ أََص٠ُّوا بٔا ا کَاَ٪ یَِو٦ُ اٟت

ىٔي أََنّش  ٌِ َز بٔطٔ َی َّٟٔذی َتَْفَّ ا٢َ أَبُو َزاُوز ا َٗ ٔ َٗٔیا٣ّا  ٍَ بََس٧َإت بَٔیٔسظ ٥َ َسِب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َُّط بََسأَ َػل َِٟحٔسیٔث أ٧َ ا ٩ِ٣ٔ َصَذا ا

َِٟح٤ِٔس َواٟ َِٟحخِّ بٔا ٔ ث٥َُّ أَص١ََّ بٔا ِٜبٔير ِشبٔیٔح َواٟتَّ  تَّ

اوب ہملس، ومٰیس نب اامسلیع، فبیہ، اویب، اوبالقہب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

رفاہن وہےئ بج دیباء رپ ےچنہپ وت اہلل یک  رات ذفاہفیلحل ںیم ذگاری اےلگ دؿ حبص وک )رہظ یک امنز ےک دعب( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

وت آپ دمح ایبؿ یک افر حیبست ف ریبکت یہک رھپ جح ف رمعہ اک اکی اسھت ارحاؾ ابدناھ افر ابیق ولوگں ےن یھب ااسی یہ ایک بج مہ ہکم ںیم آےئ 

ےنی اک مکح رفامای افر ولوگں ےن آپ یلص اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ولوگں وک )نج ےک اسھت دہی اک اجونر ہن اھت( ارحاؾ وھکؽ د

ہیلع فآہل فملس یک لیمعت رکےت وہےئ ارحاؾ وھکؽ ڈاال افر رتفہی ےک دؿ )آ ںیںی اترخی وک( ولوگں ےن جح اک ارحؾ ابدناھ افر روسؽ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ اہھت ےس است افٹن ڑھکے رک ےک رقابؿ ےیک۔

 نب اامسلیع، فبیہ، اویب، اوبالقہب، رضحت اسن ریض اہلل ہنع اوب ہملس، ومٰیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رقاؿ اک ایبؿ

     34    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣ٌين، ححاد، یو٧ص، ابی اسحٙ، حرضت بزاء ب٩ ًازب رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَازٕٔب  ِٟبَرَأئ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ث٨ََا یُو٧ُُص  ث٨ََا َححَّاْد َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔيٕن  ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ ٣ُ ًَلٓٔیٕ حٔيَن  َحسَّ  ٍَ ٨ُِت ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ

 َّ َزُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَلَی َر أ٣ََّ َِٟی٩ٔ٤َ  ًَلٔیٌّ ٩ِ٣ٔ ا ٔس٦َ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ طُ أََواقَٔی  ٌَ أََػِبُت ٣َ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟی٩ٔ٤َ  ًَلَی ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ُسو٢ٔ اہللٔ ی اہللُ 



 

 

ا َو  ِّ َٟبَٔشِت ثَٔیابّا َػبٔی ِس  َٗ ٨ًََِضا  ٍَ َرضَٔي اہللُ  اك٤َٔ َٓ ا٢َ َوَجِسُت  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َِٟت َػل ا َ٘ َٓ وٕح  ـُ ِٟبَِیَت ب٨َٔ َحِت ا ـَ ِس َن َٗ

ي  ٔن ََٟضا إ ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ وا  أََح٠ُّ َٓ ِس أ٣َََز أَِػَحابَطُ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ّٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ  ََ َٟ َّی اہللُ ٣َا  ی أَص٠ِ٠َُِت بّٔٔصََِل٢ٔ ا٨َّٟٔييِّ َػل

أََتِیُت  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  َّ ٠ُُِٗت أَص٠ِ٠َُِت بّٔٔصََِل٢ٔ ا٨َّٟٔييِّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ َت  ٌِ َٕ َػ٨َ ِی َٛ ا٢َ لٔی  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ی اہللُ ا٨َّٟٔييَّ َػل

ا َو  ٌّ ِٟبُِسٔ٪ َسِب ا٢َ لٔی ا٧ََِحِ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٧ُِت  َِٟضِسَی َورَقَ ُت ا ِ٘ ِس ُس َٗ يی  ّٔن َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َِ يَن َوأ٣َِٔش ا َؤستِّ يَن أَِو ٔستًّ ٔستِّ

 ٍّ ٌَ ـِ ٍٕ ٨ِ٣َٔضا َب َ َِ لٔی ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ بََس٧ ا َوثَََلثٔيَن َوأ٣َِٔش ٌّ ََ ثَََلثّا َوثَََلثٔيَن أَِو أَِرَب ٔش ِٔ ٨َٟٔ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ییحی نب نیعم، اجحج، ویسن، ایب ااحسؼ ، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ یلص 

ےن رضحت یلع ریض اہلل ہنع وک نمی اک اریم انب رک اجیھب وت ںیم اؿ ےک اسھت اھت ںیم ےن فاہں یئک افہیق اچدنی عمج یک بج رضحت یلع 

 ریض اہلل ہنع نمی ےس وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس رشتفی الےئ وت اںوہں ےن افہمط ریض اہلل اہنع وک رنیگن ڑپکے ےنہپ

وہےئ داھکی افر داھکی ہک رضحت افہمط ریض اہلل اہنع ےن رھگ ںیم وخوبش شب ریھک ےہ رضحت افہمط ریض اہلل اہنع ےن رضحت یلع 

 ریض اہلل ہنع وک دھکی رک اہک ہک آپ وک ایک وہا ہک بج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ ااحصب وک ارحاؾ وھکےنل اک مکح رفامای وت

رحاؾ وھکؽ ڈاال رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن وجاب دای ہک ںیم ےن اس زیچ یک تین یک سج زیچ یک تین روسؽ یلص اہلل ہیلع اںوہں ےن ا

فآہل فملس ےن یک )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رقاؿ ایک ےہ افر ںیم ےن یھب رقاؿ یک تین یک( رھپ رضحت یلع ریض اہلل ہنع 

 ےک اپس آےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس وپاھچ مت ےن ایک ایک؟ فہ وبےل ںیم ےن آپ یلص روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

اہلل ہیلع فآہل فملس یک تین رپ تین یک یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم وت دہی اسھت الای وہں افر رقاؿ رک اکچ وہں 

 دعب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم سایھ ھٹ )ای رس ھٹ( افٹن رقابؿ رکےن اک رضحت یلع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اس ےک

مکح رفامای افر رفامای سیتنیت )ای وچسیتن( اےنپ ےیل رھک ےل )ینعی سایھ ھٹ ای رس ھٹ افٹن ریمی رطػ ےس رقابؿ رک افر ابیق اینپ رطػ 

 ےیل رھک وھچڑ۔ ےس( افر رفامای رہ افٹن ںیم ےس وگتش اک اکی ڑکٹا ریمے

 ییحی نب نیعم، اجحج، ویسن، ایب اقحس، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رقاؿ اک ایبؿ

     35    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیزب٩ ًبساٟح٤یس، ٨٣ؼور، حرضت ابووائ١ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

 َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َِٟح٤ٔیٔس  ًَِبٔس ا ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ  ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب َبٕس أَص٠ِ٠َُِت ا٢َ اٟؼُّ َحسَّ ٌِ َييُّ ب٩ُِ ٣َ

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََ َػل ٍٔ ٧َبٔیِّ ا٢َ ٤ًَُزُ صُٔسیَت ُٟٔش٨َّ َ٘ َٓ ا  ٌّ  بٔض٤َٔا ٣َ

امثعؿ نب ایب ہبیش، رجرینب دبعادیمحل، وصنمر، رضحت اوبفالئ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبص نب دبعم ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن 

  ارحاؾ ابدناھ )ینعی رقاؿ ایک( وت رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای وت ےن یبن یک  تن رپ لمع ایک۔جح افر رمعہ اک

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجرینب دبعادیمحل، وصنمر، رضحت اوبفالئ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رقاؿ اک ایبؿ

     36    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رضي اہلل ٨ًہ نٔیلی، ٣شٜين، اوزاعی، یحٌي ب٩ ابی ٛثير، ًرک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ا٢َ َس٤ٔ  َٗ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ  ٕ ثٔير َٛ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ أَبٔی  ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔیِّ  ٜٔيْن  ث٨ََا ٣ِٔش ِیلٔیُّ َحسَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ثَىٔي َحسَّ و٢ُ َحسَّ ُ٘ ًَبَّإض َی ُت اب٩َِ  ٌِ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّطُ َس٤ٔ أب أ٧َ َِٟدلَّ ا٢َ َوصَُو  ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ َّ َوَج١َّ  ًَز يی  ٍَ إٓت ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ َرب ِی٠َ و٢ُ أََتانٔی ا٠َّٟ ُ٘ َوَس٥ََّ٠ َی

َِٟؤٟیُس  ا٢َ أَبُو َزاُوز َرَواُظ ا َٗ  ٍٕ ا٢َ ٤ًَُِزْة ِٔی َححَّ َٗ ٤َُِٟباَرٔک َو َِٟوازٔی ا ا٢َ َػ١ِّ ِٔی صََذا ا َٗ ٙٔ َو ٘ٔی ٌَ ِٟ ًَبِسٔ بٔا  ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َو٤ًَُزُ ب٩ُِ 

 ِٟ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ا َذا َرَواُظ  َٛ ا٢َ أَبُو َزاُوز َو َٗ  ٍٕ ١ُِٗ ٤ًَُِزْة ِٔی َححَّ ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔیِّ َو َِٟحٔسیٔث  ٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ أَبٔی  َواحٔٔس ِٔی َصَذا ا ٤َُِٟباَرٔک  ا

 ٍٕ ١ُِٗ ٤ًَُِزْة ِٔی َححَّ ا٢َ َو َٗ َِٟحٔسیٔث َو ٕ ِٔی َصَذا ا ثٔير َٛ 

ی، نیکسم، افزایع، ییحی نب

ب ل
ف

 

ی

 ایب ،ریث، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  ھج ےس رضحت رمع نب اباطخب 

ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہی اراشد انس ےہ سج فتق ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس قیقع 

ریمے اپس آای افر وبال اس ربتک فایل فادی ںیم امنز زپھ افر اہک ہک رمعہ جح ےک ںیم ےھت ہک رات ںیم اہلل یک رطػ ےس اکی رفہتش 

 ےک اجبےئ( لق 

 

ة
ج 
ح
ادنر ےہ۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک فدیل نب ملسم افر رمع نب دبعاولادح ےن اس دحثی ںیم افزایع ےس )اقؽ رمعة یف 

 اک ہلمج لقن ایک ےہ زین یلع نب ابمرک ےن انب ،ریث ےس 

 

ة
ج 
ح
 یہی ہلمج لقن ایک ےہ۔رمعة یف 

ی، نیکسم، افزایع، ییحی نب ایب ،ریث، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

ب ل
ف

 

ی

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رقاؿ اک ایبؿ

     37    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، اب٩ ابی زائس، ًبساٌٟزیزب٩ ٤ًز ب٩ ًبساٌٟزیز، حرضت سبرہ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ  ٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی َزائَٔسَة أَِخبََر٧َا  یِّ َحسَّ ٔ ث٨ََا َص٨َّازُ ب٩ُِ اٟسَّ ٩ًَِ  َحسَّ ٍُ ب٩ُِ َسبَِرَة  ثَىٔي اٟزَّبٔی ٔ َحسَّ زٔیز ٌَ ِٟ ا

ُط رُسَ  َٟ ا٢َ  َٗ اَ٪  َٔ ِش ٌُ َّي إَٔذا کَاَ٪ بٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحً ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ ا٢َ ََخَ َٗ َٟطٔیُّ یَا أَبٔیطٔ  ٤ُِِٟس َٕ ا ٔ ٍُ ب٩ُِ ٣َاٟ َٗ ا

وِ  َٗ اَئ  ـَ َٗ ٨ََٟا  ِٗٔف  َّٔذاَرُسو٢َ اہللٔ ا َٓ ٥ُِٜ َصَذا ٤ًَُِزّة  ٠َِی٥ُِٜ ِٔی َححِّ ًَ ِس أَِزَخ١َ  َٗ الَی  ٌَ ا٢َ إٔ٪َّ اہللَ َت َ٘ َٓ َِٟیِو٦َ  ٤ََّا ُؤُٟسوا ا أ٧َ َٛ  ٕ ٦ 

ُط صَِسْی  ٌَ ِس َح١َّ إَٔلَّ ٩ِ٣َ کَاَ٪ ٣َ َ٘ َٓ ٤َِٟزَِوةٔ  ا َوا َٔ ِٟبَِیٔت َوبَيَِن اٟؼَّ َٖ بٔا ٩ِ٤َ َتَلوَّ َٓ ٔس٣ُِت٥ِ  َٗ 

انب ایب زادئ، دبعازعلسینب رمع نب دبعازعلسی، رضحت ربسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ یلص اہلل ہیلع انہد نب رسی، 

 فآہل فملس ےک اسھت دمہنی ےس ےلکن بج مہ اقمؾ افسعؿ رپ ےچنہپ وت رساہق نب امکل ریض اہلل ہنع ےن اہک ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ح تہب وھچےٹ وچبں ےک ےیل ایبؿ ایک اجات ےہ )ینعی وخب فاضتح ےک اسھت ایبؿ رفامےیئ( آپ اس رطح ایبؿ رفامےیئ سج رط

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل ےن اہمترے اس جح ںیم رمعہ وک رشکی رک دای ےہ ذہلا بج مت ہکم ںیم آؤ افر وطاػ ف یعس ےس 

  دہی اک اجونر الای وہاگ فہ الحؽ ہن وہاگ۔افرغ وہ وکچ وت مت الحؽ وہ اجؤ ےگ رگم وج صخش اےنپ اسھت

 انہد نب رسی، انب ایب زادئ، دبعازعلسینب رمع نب دبعازعلسی، رضحت ربسہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رقاؿ اک ایبؿ

     38    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساٟوہاب ب٩ ٧حسہ، طٌیب ب٩ اسحٙ، ابوبرک ب٩ خَلز، اب٩ جزیخ، حش٩، ابو٣ش٥٠، كاؤض، حرضت اب٩ ًباض  :  راوی

 رضي اہلل ٨ًہ

 ًَ  َٙ ِیُب ب٩ُِ إِٔسَح ٌَ ث٨ََا ُط َِٟوصَّأب ب٩ُِ ٧َِحَسَة َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ىَي َحسَّ ٌِ ٤َِٟ ث٨ََا َیِحٌَي ا ٕ َحسَّ ز ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ِٔ َخَلَّ ٩ِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ َحسَّ

َیا ِٔ ٍَ ب٩َِ أَبٔی ُس اؤَی ٌَ ًَبَّإض أَ٪َّ ٣ُ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كَاُوٕض  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی ا ُت  ِ ْصَّ َٗ ا٢َ  َٗ َ٪ أَِخبََرُظ 

ٕؽ  ا٨َّٟٔييِّ  َ٘ ٤َِٟزَِوةٔ ب٤ِٔٔظ ًَلَی ا ٨ِطُ  ًَ  ُ ْصِّ َ٘ ٤َِٟزَِوةٔ أَِو َرأَیُِتُط یُ ًَلَی ا ٕؽ  َ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔظ َّی اہللُ  ٥َِٟ َػل  ٍَ اؤَی ٌَ زٕ إٔ٪َّ ٣ُ ا٢َ اب٩ُِ َخَلَّ َٗ

 یَِذُُکِ أَِخبَرَظُ 



 

 

اوبملسم، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس دبعاولاہب نب دجنہ، بیعش نب ااحسؼ ، اوبرکب نب الخد، انب رججی، نسح، 

رفاتی ےہ ہک رضحت اعمفہی نب ایب ایفسؿ اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن ریت یک ونک ےس روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابؽ اکےٹ )ای ہی 

 اہک ہک( ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ریت یک اکیپؿ ےس ابؽ رتکےت داھکی ےہ۔

 اولاہب نب دجنہ، بیعش نب اقحس، اوبرکب نب الخد، انب رججی، نسح، اوبملسم، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنعدبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رقاؿ اک ایبؿ

     39    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حش٩ ب٩ ًلی، ٣د٠س ب٩ خاٟس، ٣ح٤س ب٩ یحٌي ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، اب٩ كاؤض، كاؤض، حرضت اب٩ ًباض رضي  :  راوی

 اہلل ٨ًہ

اُٟوا َٗ ىَي  ٌِ ٤َِٟ ُس ب٩ُِ َیِحٌَي ا ًَلٓٔیٕ َو٣َِد٠َُس ب٩ُِ َخأٟٕس َو٣َُح٤َّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ اب٩ِٔ  َحسَّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  َحسَّ

٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػ  ُت  ِ ْصَّ َٗ يی  ٤ِٔ٠ًََت أَن َٟطُ أ٣ََا  ا٢َ  َٗ  ٍَ اؤَی ٌَ ًَبَّإض أَ٪َّ ٣ُ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ كَاُوٕض  َّی اہللُ  ل

٤َِٟزِ  ًَلَی ا ابٓٔیٕ  ٔؽ أرَِعَ َ٘ َِٟحَش٩ُ ِٔی َحٔسیثٔطٔ َٟٔححَّتٔطٔ ب٤ِٔٔظ  َوةٔ َزاَز ا

نسح نب یلع، دلخم نب اخدل، دمحم نب ییحی، دبعارلزاؼ، رمعم، انب اطؤس، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ؽ اکی ارعایب یک ریت یک اکیپؿ رضحت اعمفہی ےن  ھج ےس اہک ہک ایک ںیہمت ںیہن ولعمؾ ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اب

 ےس رتکے ےھت نسح ےن اینپ دحثی ںیم ہلمج ےک آرخ ںیم ہی ااضہف لقن ایک ےہ ہک جح ےک ومہعق رپ۔

 نسح نب یلع، دلخم نب اخدل، دمحم نب ییحی ، دبعارلزاؼ، رمعم، انب اطؤس، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رقاؿ اک ایبؿ

     40    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، ٣ش٥٠، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  و٢ُ أَص١ََّ ا٨َّٟٔييُّ َحسَّ ُ٘ ًَبَّإض َی ٍَ اب٩َِ  یِّ َس٤ٔ َُِٟقِّ ٩ًَِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ا  ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط ٕ أَِخبََر٧َا أَبٔی َحسَّ اذ ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اب٩ُِ ٣ُ َّی اہللُ   َػل



 

 

٤َِزةٕ َوأََص١َّ أَِػَحابُُط بَٔحٓخٕ  ٌُ  بٔ

اتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ افر انب اعمذ، ہبعش، ملسم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رف

 احصہب ےن جح ایک۔

 انب اعمذ، ہبعش، ملسم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رقاؿ اک ایبؿ

     41    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبسا٠٤َٟ ب٩ طٌیب ب٩ ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ َس  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ی  ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔي أَبٔی  ِیٔب ب٩ِٔ ا٠َِّٟیٔث َحسَّ ٌَ َٔ ب٩ِٔ ُط ٔ ٠٤َِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ًَِبٔس اہللٔ أَ٪َّ َحسَّ ا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ 

٥َ ِٔی حَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َت٤َتَّ َٗ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  طُ ًَ ٌَ ٣َ َٚ أَصَِسی َوَسا َٓ َِٟحخِّ  ٔلَی ا ٔ إ ٤َِزة ٌُ ِٟ َٔ بٔا َِٟوَزا حٍَّٔ ا

ٔ ث٥َُّ أَصَ  ٤َِزة ٌُ ِٟ أََص١َّ بٔا َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٍٔ َوبََسأَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٔ ُِٟح٠َِی َِٟضِسَی ٩ِ٣ٔ ذٔی ا ٍَ ا ٍَ ا٨َّٟاُض ٣َ َِٟحخِّ َوَت٤َتَّ ١َّ بٔا

َِٟضِسَی َو٨ِ٣ُٔض٥ِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػ  َٚ ا َََٓاَ٪ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض ٩ِ٣َ أَصَِسی َوَسا َِٟحخِّ  ٔلَی ا ٔ إ ٤َِزة ٌُ ِٟ ٥َ بٔا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥ِ یُِضسٔ ل َٟ  ٩ِ٣َ

ا٢َ ٨٠َّٟٔأض ٩ِ٣َ کَاَ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَصِ  َٗ  ٍَ َّٜ ٥َ ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔس٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا  َّ٤٠َ ُط ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ رَح٦َُ َٓ َٟ َّطُ ََل َیٔح١ُّ  ٧ّٔ َٓ َسی 

 َ٘ ُی ِٟ ٤َِٟزَِوةٔ َو ا َوا َٔ ِٟبَِیٔت َوبٔاٟؼَّ ِٕ بٔا ٠َِیُل َٓ ٥ِ َی٩ُِٜ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَصَِسی  َٟ ُط َو٩ِ٣َ  ٔضَي َححَّ ِ٘ َّي َی َِٟحخِّ ٨ِ٣ُٔط َحً َِٟیِح١ِٔ٠ ث٥َُّ ٟٔیُض١َّٔ بٔا ِ َو ْصِّ

٥َِٟ َیحِٔس َصِس   ٩ِ٤َ َٓ ُِٟیِضٔس  َّی اہللُ َو َٖ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔلَی أَص٠ِٔطٔ َوكَا ٍَ إ ٍّ إَٔذا َرَج ٌَ َِٟحخِّ َوَسِب ٍَ أَیَّا٦ٕ ِٔی ا َ ٠َِیُؼ٥ِ ثَََلث َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ّیا 

ٍٔ َو٣ََشي ِب ٖٕ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ٍَ أَكَِوا َ ٢َ َطِیٕئ ث٥َُّ َخبَّ ثَََلث ٩َ أَوَّ ِٛ اِسَت٥َ٠َ اٟزُّ َٓ  ٍَ ٔس٦َ ٣ََّٜ َٗ َضي  حٔيَن  َٗ ٍَ حٔيَن  َٛ ٖٕ ث٥َُّ َر ٍَ أَكَِوا ٌَ أَِرَب

٤َِٟزَِو  ا َوا َٔ َٖ بٔاٟؼَّ َلا َٓ ا  َٔ َتَی اٟؼَّ أ َٓ  َٖ اِنَْصَ َٓ َتئِن ث٥َُّ َس٥ََّ٠  ٌَ ِٛ ٔ َر ا٦ َ٘ ٤َِٟ ِٟبَِیٔت ٨ًَِٔس ا ُط بٔا َٓ ٥ِ یُِح١ِٔ٠ كََوا َٟ ٖٕ ث٥َُّ  ٍَ أَكَِوا ٌَ ٔ َسِب ة

َضي حَ  َٗ َّي  ٦َ ٨ِ٣ُٔط َحً ِٟبَِیٔت ث٥َُّ َح١َّ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ َطِیٕئ رَح٦َُ ٨ِ٣ٔطُ ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ رَحُ َٖ بٔا َلا َٓ َٓاَق  ُط َو٧َََحَ َصِسَیُط یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ َوأَ حَّ

َِٟضِسَی ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ  َٚ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ أَصَِسی َوَسا َّی اہللُ  ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َٓ ١َ ا٨َّٟاُض ٣ِٔث١َ ٣َا  ٌَ َٓ  اضٔ َو

 بیعش نب ثیل، ،لیق، انب اہشب، اسمل نب دبع اہلل، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ دبعاکلمل نب

 اولداع ںیم عتمت ایک ینعی رمعہ رک ےک جح ایک اس ومہعق رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ اسھت ذف

 

ة
ج 
ح
اہفیلحل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 



 

 

افر روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےلہپ رمعہ وک اکپرا رھپ جح وک )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےلہپ ےس دہی ےل رک ےئگ ےھت 

( افر ولوگں ےن یھب ااسی یہ ایک ینعی عتمت ایک رگم ضعب ولگ دہی ےل ےئگ ےھت افر ضعب ںیہن ےل ےئگ 

 

ة
ج 
ح
ت 

کیبل رمعبہ اہک افر رھپ کیبل 

ہل فملس ہکم رشتفی الےئ وت ولوگں ےس رفامای مت ںیم ےس وج صخش دہی اسھت الای وہ اےکس ےیل وکیئ زیچ ےھت بج آپ یلص اہلل ہیلع فآ

الحؽ ںیہن ےہ ہکلب رحاؾ ےہ بج کت ہک جح وپرا ہن رکے افر وج دہی اسھت ہن الای وہ وت فہ وطاػ ف یعس رک ےک ابؽ رتکفاےئ افر ارحاؾ 

 افر دہی دے ارگ اےکس اسھت دہی ہن وہ وت نیت رفزے جح ںیم رےھک افر است رفزے وھکؽ ڈاےل افر اےکس دعب جح اک ارحاؾ ابدنےھ

اےنپ رھگ فاسپ اج رک رےھک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم ںیم آےئ وت بس ےس ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رجح اوسد وک 

ر اچر رمہبت ومعمیل راتفر ےس لچ رک وطاػ ایک بج وطاػ ےس افرغ وچام رھپ نیت رمہبت دفڑ رک افر نت رک تیب اہلل اک وطاػ ایک اف

وہےئ وت اقمؾ اربامیہ ےک اپس اج رک دف رتعک امنز زپیھ افر السؾ ریھپا امنز ےس افرغ وہ رک وکہ افص رپ رشتفی ےل ےئگ افر افص رمفہ 

 ںیم )دس اترخی وک( دہی یک رقابین یک افر ہکم ںیم ےک درایمؿ است رکچ اگلےئ افر جح ےک وپرا وہےن کت ارحاؾ ںیہن وھکال افر ویؾ ارحنل

آرک وطاػ ایک )وطاػ ازلایرة( اےکس دعب ارحاؾ وھکؽ دای افر فہ بس اکؾ رکےن ےگل وج احتل ارحاؾ ںیم ونممع ےھت افر نج ولوگں 

 ےک اسھت دہی یھت اںوہں ےن یھب ااسی یہ ایک اسیج ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایک اھت۔

 دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، ،لیق، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رقاؿ اک ایبؿ

     42    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ٧آٍ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز، زوجہ رسو٢ حرضت حٔؼہ رضي اہلل ٨ًہا :  راوی

َّی اہللُ  ٍَ َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل َؼ ِٔ ٩ًَِ َح ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ًَ َحسَّ َِٟت یَا   ا َٗ ََّضا  ٥َ أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

 َٗ َٟبَِّسُت َرأِٔسي َو يی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ََ ٔ ٥َِٟ تُِح١ِٔ٠ أ٧ََِت ٩ِ٣ٔ ٤ًَُِزت ِس َح٠ُّوا َو َٗ َّي َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا َطأُِ٪ ا٨َّٟأض  ََل أُح١ُّٔ َحً َٓ ٠َِّسُت َصِسِٔی 

َِٟضِسَی   أ٧َََِحَ ا

زفہج روسؽ رضحت ہصفح ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اںوہں ےن اہک ہک ولوگں اک ایک احؽ ےہ یبنعق، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع، 

 ہک رمعہ رک ےک ارحاؾ وھکؽ ڈاال احالہکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیہن وھکال آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےن اےنپ

 ب د  یک افر دہی یک دیلقت یک وت ںیم الح
لت

 

ت
 ؽ ںیہن وہ اتکس بج کت ہک دہی اک اجونر رقابؿ ہن رک ولں۔رس یک 

 یبنعق، امکل، انعف، دبعاہلل نب رمع، زفہج روسؽ رضحت ہصفح ریض اہلل اہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ںیم دبؽ دانی جح اک ارحاؾ ابدنھ رک رھپ اوکس رمعہ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 جح اک ارحاؾ ابدنھ رک رھپ اوکس رمعہ ںیم دبؽ دانی

     43    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از اب٩ رسی، اب٩ ابی زائسہ، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ اسوز، حرضت س٠ی٥ ب٩ اسوز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ِبٔس اٟزَّ  ًَ  ٩ًَِ  َٙ ُس ب٩ُِ إِٔسَح ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی َزائَٔسَة أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ یِّ  ٔ ىٔي اب٩َِ اٟسَّ ٌِ ث٨ََا َص٨َّاْز َی ٩ًَِ ُس٠َِی٥ٔ ب٩ِٔ َحسَّ ِح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ اِْلَِسَوزٔ 

 ٥ِ َٟ ٤َِزةٕ  ٌُ َشَدَضا بٔ َٓ و٢ُ ٓٔی٩ِ٤َ َحخَّ ث٥َُّ  ُ٘ َّی اہللُ  اِْلَِسَوزٔ أَ٪َّ أَبَا َذٓرٕ کَاَ٪ َی ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّٟٔذی٩َ کَا٧ُوا ٣َ ٔب ا ِٛ ََ إَٔلَّ ٟرٔلَّ ٔ َی٩ُِٜ َذٟ

 ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

انہد انب رسی، انب ایب زادئہ، دمحم نب ااحسؼ، دبعارلنمح نب اوسد، رضحت میلس نب اوسد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

صخش ےن جح یک تین یک افر رھپ اوکس خسف رک ےک رمعہ ںیم دبؽ دای وت ہی درتس ہن وہاگ ہکلب ہی ارم  اوبذر ریض اہلل ہنع رفامےت ےھت ہک سج

 اؿ ولوگں ےک ےیل اخص اھت وج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت۔

 اہلل ہنعانہد انب رسی، انب ایب زادئہ، دمحم نب ااحسؼ، دبعارلامحؿ نب اوسد، رضحت میلس نب اوسد ریض  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 جح اک ارحاؾ ابدنھ رک رھپ اوکس رمعہ ںیم دبؽ دانی

     44    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز، اب٩ ٣ح٤س، ربیٌہ ب٩ ابی ًبساٟزح٩٤، حرضت بَل٢ ب٩ حارث رضي اہلل ٨ًہنٔیلی،  :  راوی

ًَِبٔس اٟزَّحِ  ٍُ ب٩ُِ أَبٔی  ٌَ ٕس أَِخبََرنٔی َربٔی ىٔي اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ٔ َی زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ِیلٔیُّ َحسَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ بََٔل٢ٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ ا  ٩ٔ٤َ

 ٩ًَِ َِٟحارٔٔث  ٍْ  ا ا٢َ ب١َِ َل٥ُِٜ َخاػَّ َٗ َس٧َا  ٌِ ٍْ أَِو ٩ِ٤َٟٔ َب ٨ََٟا َخاػَّ َِٟحخِّ  ِشُذ ا َٓ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ا٢َ  َٗ  أَبٔیطٔ 

ی، دبعازعلسی، انب دمحم، رہعیب نب ایب دبعارلنمح، رضحت البؽ نب احرث ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ یلص 

ب ل
ف

 

ی

ےس درایتف ایک ہک ایک جح اک خسف رکان امہرے ےیل اخص ےہ ای امہرے دعب ےک ولوگں ےک ےیل یھب ےہ؟ آپ یلص اہلل اہلل ہیلع فآہل فملس 



 

 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رصػ مت ولوگں ےک ےیل اخص ےہ۔

ی، دبعازعلسی، انب دمحم، رہعیب نب ایب دبعارلنمح، رضحت البؽ نب احرث ریض اہلل ہنع :  رافی

ب ل
ف

 

ی

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 جح اک ارحاؾ ابدنھ رک رھپ اوکس رمعہ ںیم دبؽ دانی

     45    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠مَي٪، ب٩ یشار، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض رضي اہلل ٨ًہ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، اب٩ طہاب،  :  راوی

ا َٗ ًَبَّإض  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َ٪ ب٩ِٔ َیَشإر  ٩ًَِ ُس٠َمَِيَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ًَبَّإض َحسَّ ١ُ ب٩ُِ  ـِ َٔ ِٟ ٢َ کَاَ٪ ا

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  َٕ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٟیطٔ  َرزٔی ٔ ِیَضا َوَت٨ُِوزُ إ َٟ ٔ ١ُ ی٨َُِوزُ إ ـِ َٔ ِٟ ١َ ا ٌَ َح َٓ تٔیطٔ  ِٔ ٥ٕ َتِشَت ٌَ َحائَِتطُ ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ َخِث َٓ َوَس٥ََّ٠ 

َِٟت َیا َر  ا َ٘ َٓ ِّٙ اِْلََخٔ  ٔلَی اٟظِّ ١ٔ إ ـِ َٔ ِٟ ُٖ َوِجَط ا ٥َ َیِْصٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َح ًَلَی  ُسو٢َ اہللَٔٓ ٍَ اہللٔ  ـَ ی إٔ٪َّ ََفٔ

٨ُِط  ًَ أَحُخُّ  َٓ ًَلَی اٟزَّاح٠ٍَٔٔ أَ ٍُ أَِ٪ َیِثبَُت  بٔيّرا ََل َیِشَتٔلی َٛ ِت أَبٔی َطِیّدا  َٛ َِٟحخِّ أَِزَر ٔ ِٔی ا َٔ ًَٔبازٔظ َِٟوَزا ََ ِٔی َححٍَّٔ ا ٔ ٥ِ َوذَٟ ٌَ ا٢َ َن َٗ 

 اولداع ےک ومعق رپ لضف یبنعق، امکل، انب اہشب، امیلسؿ، نب اسیر، رضحت دبعاہلل نب

 

ة
ج 
ح
 ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

نب ابعس روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت افٹن رپ وسار ےھت ایس دفراؿ ہلیبق معثخ یک اکی وعرت آیئ افر ہلئسم درایتف 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن لضف اک ہنم اس  رکےن یگل لضف ےن اس وعرت یک رطػ داھکی افر فہ وعرت یھب لضف وک دےنھکی یگل روسؽ یلص

وعرت ےس دفرسی رطػ ریھپ دای فہ وعرت وبیل ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل ےن اےنپ دنبفں رپ جح رفض ایک ےہ افر ریمے 

ںیم ایکن رطػ ےس جح  فادل رپ جح اےسی فتق ںیم رفض وہا بج فہ وبڑےھ وہ ت ے ںیہ افر فہ وساری ںیہن رک ےتکس وت ایک ایسی وصرت ںیم

 اولداع اک ےہ۔

 

ة
ج 
ح
 رک یتکس وہں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہں ہی فاہعق 

 یبنعق، امکل، انب اہشب، امیلسؿ، نب اسیر، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 جح اک ارحاؾ ابدنھ رک رھپ اوکس رمعہ ںیم دبؽ دانی

     46    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًزو، ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، طٌبہ، ن٤ٌا٪ ب٩ سا٥ٟ، ٤ًزو ب٩ اوض، ابی رزی٩  :  راوی



 

 

ُؽ ب٩ُِ  ِٔ ث٨ََا َح ٤ِزٔو ب٩ِٔ أَ َحسَّ ًَ  ٩ًَِ ٤َأ٪ ب٩ِٔ َسا٥ٕٟٔ  ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ  ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط اََل َحسَّ َٗ ٨َاُظ  ٌِ ٩ًَِ أَبٔی ٤ًََُز َو٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٤َٔ ِوٕض 

 َٛ ا٢ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ أَبٔی َطِیْذ  َٗ ٕ أ٧َِطٔ  ًَا٣ٔز ْؽ ِٔی َحٔسیثٔطٔ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔي  ِٔ ا٢َ َح َٗ ٤َِزَة َرٔزی٩ٕ  ٌُ ِٟ َِٟحخَّ َوََل ا ٍُ ا بٔيْر ََل َیِشَتٔلی

ًَِت٤ٔزِ  ََ َوا ٩ًَِ أَبٔی ا٢َ اِححُِخ  َٗ  ٩َ ٌِ  َوََل اٟوَّ

صفح نب رمعف، ملسم نب اربامیہ، ہبعش، امعنؿ نب اسمل، رمعف نب افس، ایب رزنی ےس وج ہک ینب اعرم ےس قلعت رےتھک ںیہ رفاتی ےہ 

فملس ےس درایتف ایک ہک ای روسؽ اہلل ریمے فادل وبڑےھ وہ ت ے ںیہ فہ جح افر رمعہ ےک رفس ےک ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ےیل اطتق ںیہن رےتھک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت اےنپ ابیپ رطػ ےس جح یھب رک اتکس ےہ افر رمعہ یھب۔

 ف نب افس، ایب رزنیصفح نب رمعف، ملسم نب اربامیہ، ہبعش، امعنؿ نب اسمل، رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 جح اک ارحاؾ ابدنھ رک رھپ اوکس رمعہ ںیم دبؽ دانی

     47    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ اس٤ٌی١، ہ٨ازرسی، اسحٙ، ًبسہ ب٩ س٠مَي٪، ب٩ ابی رعوبہ، ٗتازہ، ًرک٣ہ، سٌیس ب٩ جبير، حرضت  اسحٙ :  راوی

 اب٩ ًباض رضي اہلل ٨ًہ

ث٨ََا ُٙ َحسَّ ا٢َ إِٔسَح َٗ ىَي َواحْٔس  ٌِ ٤َ ِٟ یِّ ا ٔ انٔیُّ َوَص٨َّازُ ب٩ُِ اٟسَّ َ٘ َٟ ا ٌٔی١َ اٟلَّ ُٙ ب٩ُِ إِٔس٤َ ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ًَِبَسةُ ب٩ُِ ُس٠َ  َحسَّ  ٪َ مَِيَ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ًَزَِرَة   ٩ًَِ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ  ٍَ وبَ ََ رَعُ َِّی َٟب و٢ُ  ُ٘ ٍَ َرُجَّل َی ٥َ َس٤ٔ  َوَس٠َّ

ا٢َ أَْر لٔی أَِو رَقٔ  َٗ  ٍُ ا٢َ ٩ِ٣َ ُطبِر٣َُ َٗ  ٍَ ٩ًَِ ٩ًَِ ُطبِر٣َُ ََ ث٥َُّ حُخَّ  ٔش ِٔ ٩ًَِ َن ا٢َ حُخَّ  َٗ ا٢َ ََل  َٗ  ََ ٔش ِٔ ٩ًَِ َن ا٢َ َحَحِحَت  َٗ یْب لٔی 

 ٍَ  ُطبِر٣َُ

ااحسؼ نب اامسلیع، انہدرسی، ااحسؼ ، دبعہ نب امیلسؿ، نب ایب رعفہب، اتقدہ، رکعہم، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع 

ہیلع فملس ےن اکی صخش وک ےتہک وہےئ انس کیبل نع ربشہم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 درایتف رفامای ربشہم وکؿ ےہ؟ اس ےن اہک فہ ریما اھبیئ ےہ )ای ہی اہک ہک فہ ریما رہتش دار ےہ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےلہپ وت اانپ جح ادا رک رھپ اس ےک دعب ربشہم یک رطػ وپاھچ ایک وت اانپ جح رک اکچ ےہ؟ اس ےن اہک ںیہن آ

 ےس جح رکان۔

اقحس نب الیعمس، انہدرسی، اقحس، دبعہ نب امیلسؿ، نب ایب رعفہب، اتقدہ، رکعہم، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض  :  رافی



 

 

 اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہیبلت اک ایبؿ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ہیبلت اک ایبؿ

     48    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اہلل ٨ًہ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضي  :  راوی

َّی ا ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َت٠ِبَٔی ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ََ َحسَّ َِّی َٟب ََ ا٠َُّٟض٥َّ  َِّی َٟب  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ہللُ 

 ٍَ ٤َ ٌِ َِٟح٤َِس َوا٨ِّٟ ََ إٔ٪َّ ا َِّی َٟب  ََ َٟ  ََ ی ََ ََل ََشٔ َِّی ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َیزٔیُس ِٔی َت٠ِبَٔیتٔطٔ  َٟب ا٢َ َوکَاَ٪  َٗ  ََ َٟ  ََ ی ََ ََل ََشٔ ٠ِ٤ُِٟ ََ َوا َٟ

 ُ١٤َ ٌَ ِٟ ََ َوا ِی َٟ ٔ ََ َواٟزََُِّباُئ إ َِٟديِرُ بَٔیَسیِ ََ َوا َسیِ ٌِ ََ َوَس َِّی َٟب  ََ َِّی ب َٟ  ََ َِّی ب َٟ 

 یبنعق، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع 
َ
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ریض اہلل ہنع اںیمس ہی ااضہف رکےت  
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دختم ںیم احرض وہں ریتا وکیئ رشکی ںیہن ںیم ریتی دختم ںیم احرض وہں بس رعتفی افر تمعن ریتے ےیل یہ ےہ افر 

  ریتا وکیئ رشکی ںیہن۔تنطلس یھب ریتی یہ ےہ

 یبنعق، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ہیبلت اک ایبؿ

     49    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، یحٌي ب٩ سٌیس، جٌْف، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

بِ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ث٨ََا أَبٔی  َْفْ َحسَّ ٌِ ث٨ََا َج ٌٔیٕس َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َس ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ا٢َ أََص١َّ َرُسو٢ُ َحسَّ َٗ اہللٔ ٔس اہللٔ 



 

 

ا ٌَ ٤َِٟ ا٢َ َوا٨َّٟاُض َیزٔیُسوَ٪ َذا ا َٗ ٍَ ٣ِٔث١َ َحٔسیٔث اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٠ِبَٔی ََٓذَُکَ اٟتَّ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََََِٟل٦ٔ َػل رٔٔد َو٧َِحَوُظ ٩ِ٣ٔ ا

ُض٥ِ َطِیّئا َٟ و٢ُ  ُ٘ ََل َی َٓ  ٍُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِش٤َ َّی اہللُ   َوا٨َّٟٔييُّ َػل

 لبنح، ییحی نب دیعس، رفعج، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ادمح نب

ارحاؾ ابدناھ )رضحت اجرب ےن( رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہیبلت ایس رطح ذرک ایک سج رطح دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےن 

ہک ولگ اینپ رطػ ےس دنچ اافلظ اک ااضہف یھب رک ایل رکےت ےھت سج وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےتنس ےھت ایبؿ ایک ےہ افر اہک 

 افر ھچک ںیہن ےتہک ےھت۔

 ادمح نب لبنح، ییحی نب دیعس، رفعج، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ہیبلت اک ایبؿ

     50    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ًبساہلل ب٩ ابی برک ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ حز٦، ًبسا٠٤َٟ ب٩ ابی برک ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ حارث ب٩  :  راوی

 حرضت خَلزب٩ اٟشائب انؼاری رضي اہلل ٨ًہہظا٦، 

بِ  ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِ سٔ ب٩ِٔ  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ًَِبسٔ َحسَّ َٔ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ  ٔ ٠٤َِٟ سٔ ا

٩ًَِ َخ   ٕ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ صَٔظا٦ ا٢َ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ائٔٔب اِْلَِنَؼارٔیِّ  ٔ ب٩ِٔ اٟشَّ ز َلَّ

وا أَِػَواتَ  ٌُ َٓ أ٣َََزنٔی أَِ٪ آ٣َُز أَِػَحابٔی َو٩ِ٣َ ٣َعٔی أَِ٪ یَزِ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٠ِبَٔیٍٔ ُض٥ِ بٔاِْلٔصََِل أََتانٔی ٔجبِرٔی١ُ َػل ا٢َ بٔاٟتَّ َٗ ٢ٔ أَِو 

 یُزٔیُس أََحَسص٤َُا

یبنعق، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب نب دمحم نب رمعف نب سحؾ، دبعاکلمل نب ایب رکب نب دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ، رضحت الخدنب 

ااسلبئ ااصنری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمے اپس ربجالیئ ہیلع االسلؾ 

 دای ہک ںیم اےنپ دف ںوں افر اسھت فاولں وک مکح دفں ہک فہ دنلب آفاز ےس زپںیھ )اع ہت وعرت ےک ےیل رشتفی الےئ افر  ھج وک مکح

 تسپ آفاز ےس زپانھ رتہب ےہ(۔

یبنعق، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب نب دمحم نب رمعف نب سحؾ، دبعاکلمل نب ایب رکب نب دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ، رضحت  :  رافی

 ااصنری ریض اہلل ہنع الخدنب ااسلبئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ہیبلت زپانھ بک دنب رکے

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ہیبلت زپانھ بک دنب رکے

     51    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ح٨ب١، وٛیٍ، اب٩ جزیخ، ًلاء، اب٩ ًباض، ٓـ١ ب٩ ًباضاح٤س  :  راوی

 ١ٔ ـِ َٔ ِٟ ٩ًَِ ا ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًََلإئ   ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َحسَّ  ب٩ِٔ 

َٟيَّي  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َبٍٔ  َػل َ٘ ٌَ ِٟ َّي َرمَی َج٤َِزَة ا  َحً

ادمح نب لبنح، فعیک، انب رججی، اطعء، انب ابعس، لضف نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رمجہ ہبقع رپ 

 (رکنکایں امرےن کت ہیبلت زپےتھ رےہ )ینعی بج رکنکایں امرںی بت کیبل انہک دنب ایک

 فعیک، انب رججی، اطعء، انب ابعس، لضف نب ابعسادمح نب لبنح،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ہیبلت زپانھ بک دنب رکے

     52    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ح٨ب١، ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، یحٌي ب٩ سٌیس، ًبساہلل ب٩ ابی اس٤٠ٍ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز، حرضت ٤ًز رضي اہلل ٨ًہاح٤س  :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َس ٕ َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يِر ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ًَِبسٔ  َحسَّ  ٩ًَِ  ٍَ اہللٔ ب٩ِٔ  ب٩ِٔ أَبٔی َس٤َ٠َ

 َ ٔل ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ ٣ٔىّي إ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ ََُسِو٧َا ٣َ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ي َو٨٣َّٔا ًَ ٠َ٤ُِٟيِّ إت ٨٣َّٔا ا َٓ ی رَعَ

ِّرُ  َٜب ٤ُ ِٟ  ا

، دبعاہلل نب رمع، رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ادمح نب لبنح، دبعاہلل نب ریمن، ییحی نب دیعس، دبعاہلل نب ایب اۃملس

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت مہ ولگ ینم ےس رعافت یک رطػ ےلچ مہ ںیم ےس ھچک ولگ کیبل ےتہک ےھت افر ھچک 

 ولگ ریبکت ےتہک ےھت۔

 یب اۃملس، دبعاہلل نب رمع، رضحت رمع ریض اہلل ہنعادمح نب لبنح، دبعاہلل نب ریمن، ییحی نب دیعس، دبعاہلل نب ا :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعہ رکےن فاال ہیبلت زپانھ بک وموقػ رکے؟

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رمعہ رکےن فاال ہیبلت زپانھ بک وموقػ رکے؟

     53    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 ٣شسز، ہظی٥، اب٩ ابی ٟیلی، ًلا، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًََلإئ   ٩ًَِ َِٟیلَی  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی  ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ ي   ا٢َ ی٠َُيِّ َٗ َوَس٥ََّ٠ 

 ٩ًَِ ا٦ْ  َ٪ َوَص٤َّ َٔ ب٩ُِ أَبٔی ُس٠َمَِيَ ٔ ٠٤َِٟ ًَِبُس ا ا٢َ أَبُو َزاُوز َرَواُظ  َٗ َِٟحَحَز  َّي َیِشَت٥َٔ٠ ا َت٤ٔزُ َحً ٌِ ٤ُ ِٟ اا ّٓ ُٗو ًَبَّإض ٣َِو ٩ًَِ اب٩ِٔ   ًََلإئ 

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رمعہ دسمد، میشہ، انب ایب یلیل، اطع، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

دبعااملکل نب ایب امیلسؿ افر امہؾ ےن وباہطس اطعء  رکےن فاال رجح اوسد وک وچےنم کت کیبل اتہک رےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس رفاتی وک

 انب ابعس ےس وموقاف لقن ایک ےہ۔

 نب ابعس ریض اہلل ہنعدسمد، میشہ، انب ایب یلیل، اطع، رضحت ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احتل ارحاؾ ںیم اخدؾ وک اتدةی امران اجزئ ےہ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 احتل ارحاؾ ںیم اخدؾ وک اتدةی امران اجزئ ےہ

     54    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ح٨ب١، ٣ح٤س ب٩ ًبساٌٟزیز ب٩ ابی رز٣ہ، ًبساہلل ب٩ ازریص، اب٩ اسحٙ، یحٌي ب٩ ًبازب٩ ًبساہلل ب٩  :  راوی

 زبير، حرضت اس٤اء ب٨ت ابی برک رضي اہلل ٨ًہ

ث٨ََا  ا٢َ ح و َحسَّ َٗ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ إِٔزرٔیَص أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َحسَّ ًَ ٍَ أَِخبََر٧َا  ٔ ب٩ِٔ أَبٔی رِٔز٣َ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا ُس ب٩ُِ  ٣َُح٤َّ

 َٟ ا َٗ ٩ًَِ أَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت أَبٔی برَِکٕ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٔ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ًَ ًَبَّازٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ   َٙ ٍَ إِٔسَح ِج٨َا ٣َ َّی  ِت ََخَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل



 

 

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  زِٔد ٧َز٢ََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ِٟ ٨َّا بٔا ُٛ َّي إَٔذا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حُحَّاّجا َحً ًَ ٍُ َرضَٔي اہللُ  اہللُ  ًَائَٔظ َح٠ََشِت  َٓ ٨َِٟا  َ َو٧َز

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َج٨ِٔب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َِضا إ َّی ًَ ٍُ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٟ ٍُ أَبٔی برَِکٕ َوز٣َٔا َٟ ٔلَی َج٨ِٔب أَبٔی َوکَا٧َِت ز٣َٔا ٥َ َوَج٠َِشُت إ طٔ َوَس٠َّ

َل  َٓ ٠َِیطٔ  ًَ  ٍَ َح٠ََص أَبُو برَِکٕ ی٨ََِتٔوزُ أَِ٪ یَِل٠ُ َٓ ٕ ْٔلَبٔی برَِکٕ  ٍَ ََُُل٦ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َواحَٔسّة ٣َ ًَ طُ اہللُ  ٌَ َِٟیَص ٣َ ٍَ َو ا٢َ أَی٩َِ  ٠َ َٗ ٌٔيرُُظ  َب

بُُط َوَر  َٙ َیرِضٔ ٔٔ َل َٓ ا٢َ  َٗ ُط  ُّ٠ ـٔ ٌٔيْر َواحْٔس ُت ا٢َ أَبُو برَِکٕ َب َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٍَ َِٟبارَٔح ا٢َ أَِؿ٠ِ٠َُتُط ا َٗ ٌٔيرَُک  ٠َِیطٔ َب ًَ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

ٔ ٣َا ٦ ٤َُِِٟحٔ ٔلَی صََذا ا و٢ُ ا٧ُِوزُوا إ ُ٘ ٥ُ َوَی ٥َ یَتََبشَّ ٥َ  َوَس٠َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤َا یَزٔیُس َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ  ٍَ ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی رِٔز٣َ َٗ  ٍُ َیِؼ٨َ

 ُ٥ ٍُ َویَتََبشَّ ٦ٔ ٣َا َیِؼ٨َ ٤َُِِٟحٔ ٔلَی صََذا ا و٢َ ا٧ُِوزُوا إ ُ٘  ًَلَی أَِ٪ َی

ییحی نب ابعدنب دبعاہلل نب زج ،، رضحت اامسء تنب ایب ادمح نب لبنح، دمحم نب دبعازعلسی نب ایب رزہم، دبعاہلل نب ادرسی، انب ااحسؼ ، 

رکب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح ےک ےیل رفاہن وہےئ بج اقمؾ ارعج رپ 

 ہنع وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےچنہپ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارتے سپ مہ ولگ یھب ارت ےئگ رضحت اعہشئ ریض اہلل

 ےک اپس یھٹیب افر ںیم )اےنپ فادل( اوبرکب ریض اہلل ہنع ےک سپ یھٹیب۔ اوبرکب ریض اہلل ہنع افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک

ؾ یک آدم ےک اراظتر ںیم ےھٹیب ےھت اھکےن ےنیپ اک امسؿ اکی افٹن رپ اھت وج اوبرکب ریض اہلل ہنع ےک اکی الغؾ ےک اپس اھت اوبرکب اس الغ

بج فہ آای وت افٹن اس ےک اسھت ہن اھت اوبرکب ےن وپاھچ افٹن اہکں ےہ الغؾ ےن اہک لک رات فہ ںیہک مگ وہ ایگ اھت اوبرکب وبےل اکی یہ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مسبت رفامےت وت افٹن اھت وت ےن فہ یھب مگ رک دای ہی ہہک رک اوبرکب ےن الغؾ وک امران رشفع رک دای ہی دھکی رک روسؽ 

دوھکی  رےہ افر ےتہک رےہ ذرا دوھکی وت اس رحمؾ وک ایک رک راہ ےہ؟ انب ایب رزہم ےن اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رصػ ہی رفامای ذرا

 وت اس رحمؾ وک ایک رک راہ ےہ؟ افر مسبت رفامای اس ےس زادئ ھچک ںیہن اہک۔

نب لبنح، دمحم نب دبعازعلسی نب ایب رزہم، دبعاہلل نب ادرسی، انب اقحس، ییحی نب ابعدنب دبعاہلل نب زج ،، رضحت اامسء ادمح  :  رافی

 تنب ایب رکب ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دےنی اچںیئہ ارحاؾ ےک فتق ےلس وہےئ ڑپکے ااتر

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ےک فتق ےلس وہےئ ڑپکے ااتر دےنی اچںیئہ

     55    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، ہ٤ا٦، ًلاء، ػٔوا٪ ب٩ یٌلی ب٩ ا٣یہ :  راوی

ا٦ْ  ٕ أَِخبََر٧َا َص٤َّ ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُجَّل أَتَی ا٨َّٟٔييَّ َحسَّ  ٍَ لَی ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٌِ َواُ٪ ب٩ُِ َی ِٔ ًََلاّئ أَِخبََر٧َا َػ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ

 َٓ  ٍْ ٠َِیطٔ ُجبَّ ًَ ٕ َو ة ا٢َ ُػِْفَ َٗ ٕٚ أَِو  ٠َِیطٔ أَثَزُ َخ٠ُو ًَ َزا٧ٍَٔ َو ٌِ ٔ ِٟح ٥َ َوصَُو بٔا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ یَا َرُس َػل َٕ َتأ٣ُِزُنٔی أَِ٪ َ٘ ِی َٛ و٢َ اہللٔ 

 َٓ َِٟووَِی  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔييِّ َػل الَی  ٌَ أ٧َِز٢ََ اہللُ َتَباَرَک َوَت َٓ ٍَ ِٔی ٤ًُِزَتٔی  ٩ًَِ أَِػ٨َ ائ١ُٔ  ا٢َ أَی٩َِ اٟشَّ َٗ ٨ُِط  ًَ َی  ا رُسِّ َّ٤٠َ

 ِٟ ََ أَثَزَ ا ٨ِ ًَ ا٢َ أُِش١ِ  َٗ ٤َِزةٔ  ٌُ ِٟ ََ ا ٔ ت َت ِٔی َححَّ ٌِ ََ ٣َا َػ٨َ ٔ ٍِ ِٔی ٤ًَُِزت ََ َواِػ٨َ ٨ِ ًَ  ٍَ ُِٟحبَّ ٍِ ا ٔ َواِخ٠َ ة ِْفَ ا٢َ أَثََز اٟؼُّ َٗ ٚٔ أَِو   َد٠ُو

دمحم نب ،ریث، امہؾ، اطعء، وفصاؿ نب یلعی نب اہیم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رعجاہن ںیم ےھت اکی صخش آای 

وبش فاال رگن اھت )ای ہی اہک ہک زرد رگن اک اشنؿ اھت( افر فہ  ہب ےنہپ وہےئ اھت اس ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل ےھجم رمعہ ںیم سج ےک دبؿ رپ وخ

ایک رکان اچےئہ )آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس اک وساؽ نس رک اخومش وہ ےئگ( سپ اہلل اعتیل ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ فیح 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ مکح فاحض وہ ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای وخوبش اک اشنؿ دوھ ڈاؽ  انزؽ رفامیئ بج

 )ای ہی اہک ہک زردی اک اشنؿ دوھ ڈاؽ( افر اےنپ افرپ ےس  ہب ااتر دے افر اےنپ رمعہ ںیم فیہ رک وت اےنپ جح ںیم رکات ےہ۔

 ، اطعء، وفصاؿ نب یلعی نب اہیمدمحم نب ،ریث، امہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ےک فتق ےلس وہےئ ڑپکے ااتر دےنی اچںیئہ

     56    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًیسي، ابوًوا٧ہ، ابو بظير، ًلاء، یٌلی ب٩ ا٣یہ ہظی٥، ححاد، ًلاء، ػٔوا٪ ب٩ یٌلی، حرضت یٌلی ب٩  :  راوی

 ا٣یہ رضي اہلل ٨ًہ

ٍَ َوصُظیِ  لَی ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٌِ ٩ًَِ َی ًََلإئ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی بِْٔشٕ   ٍَ َ َوا٧ ًَ ث٨ََا أَبُو  ُس ب٩ُِ ًٔیَسي َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِٟحَ َحسَّ ٩ًَِ ا  ٩ًَِ ٥ْ ًََلإئ   ٩ًَِ حَّأد 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ُط ا٨َّٟٔييُّ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ ٓٔیطٔ  َٗ  ٍٔ ِٟ٘ٔؼَّ ٔ ا ٩ًَِ أَبٔیطٔ بَٔضٔذظ لَی  ٌِ َواَ٪ ب٩ِٔ َی ِٔ َضا ٩ِ٣ٔ َرأِٔسطٔ  َػ ٌَ َد٠َ َٓ  ََ ََّت ٍِ ُجب اِخ٠َ

َِٟحٔسیَث  َٚ ا  َوَسا

یلعی نب اہیم میشہ، اجحج، اطعء، وفصاؿ نب یلعی، رضحت یلعی نب اہیم ریض اہلل ہنع ےس یہی ہصق دمحم نب یسیع، اوبوعاہن، اوب ریشب، اطعء، 

)اکی دفرسی دنس ےک اسھت( ذموکر ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس صخش ےس رفامای اانپ  ہب ااتر دے وت 

 ذرک ایک۔ اس ےن رس ےس  ہب ارت ایل اس ےک دعب دحثی اک ابیق ومضمؿ



 

 

 دمحم نب یسیع، اوبوعاہن، اوب ریشب، اطعء، یلعی نب اہیم میشہ، اجحج، اطعء، وفصاؿ نب یلعی، رضحت یلعی نب اہیم ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

  فتق ےلس وہےئ ڑپکے ااتر دےنی اچںیئہارحاؾ ےک

     57    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یزیس ب٩ خاٟس اب٩ ًبساہلل ب٩ ٣وہب، ٟیث ًلاء ب٩ ابی رباح، ػٔوا٪ یٌلی، حرضت یٌلی ب٩ ا٣یہ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ِبٔس اہللٔ ًَ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َخأٟٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َحسَّ ًََلأئ ب٩ِٔ أَبٔی َربَإح   ٩ًَِ ثَىٔي ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟض٤ََسانٔیُّ اٟز٣َِّلٔیُّ  ب٩ِٔ ٣َِوَصٕب ا

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أ٣َََزُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ا٢َ ٓٔیطٔ  َٗ  ٔ َِٟدبَر ٩ًَِ أَبٔیطٔ بَٔضَذا ا  ٍَ لَی اب٩ِٔ ٨ِ٣َُی ٌِ ًَضَ َی ٔ َتٔش١َ  أَِ٪ ی٨َِز ِِ ا َوَی ًّ ِ ا ٧َز

َِٟحٔسیَث  َٚ ا  ٣َزََّتئِن أَِو ثَََلثّا َوَسا

سیدی نب اخدل انب دبعاہلل نب ومبہ، ثیل اطعء نب ایب رابح، وفصاؿ یلعی، رضحت یلعی نب اہیم ریض اہلل ہنع ےس یہی دحثی )اکی 

ملس ےن اس صخش ےس رفامای  ہب ااتر دے افر دف دفرسی دنس ےک اسھت( رمفی ےہ اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 رمہبت ای نیت رمہبت دوھ۔

 ومبہ، ثیل اطعء نب ایب رابح، وفصاؿ یلعی، رضحت یلعی نب اہیم ریض اہلل ہنع سیدی نب اخدل انب دبعاہلل نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ےک فتق ےلس وہےئ ڑپکے ااتر دےنی اچںیئہ

     58    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗیص ب٩ سٌس، ًلاء ب٩ ػٔوا٪ ب٩ یٌلی، حرضت یٌلی ب٩ ا٣یہ رضي اہلل ٨ًہً٘بہ ب٩ ٣رک٦، وہب ب٩ جزیز،  :  راوی

ُث  ٕس یَُحسِّ ٌِ ِیَص ب٩َِ َس َٗ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا أَبٔی  ٕ َحسَّ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز ٦ٕ َحسَّ ٍُ ب٩ُِ ٣ُرِکٔ َب ِ٘ ث٨ََا ًُ َواَ٪ ب٩ِٔ  َحسَّ ِٔ ٩ًَِ َػ ًََلإئ   ٩ًَِ

 ٔ ٩ًَِ أَب  ٍَ لَی ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٌِ ٠َِیطٔ جُ َی ًَ ٕ َو ٤َِزة ٌُ ٦َ بٔ ِس أرَِحَ َٗ َزا٧ٍَٔ َو ٌِ ٔ ِٟح ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔا ًَ َّی اہللُ  ْ یطٔ أَ٪َّ َرُجَّل أَتَی ا٨َّٟٔييَّ َػل ٍْ َوصَُو ٣َُؼْفِّ بَّ

 ٦ُ ٤َُِِٟحٔ َِٟحٔسیَث بَاب ٣َا ی٠ََِبُص ا َٚ َصَذا ا  ِٟٔحَیَتُط َوَرأَِسُط َوَسا

 نب دعس، اطعء نب وفصاؿ نب یلعی، رضحت یلعی نب اہیم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی ہبقع نب رکمؾ، فبہ نب رجری، سیق

صخش رعجاہن ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای اس احؽ ںیم ہک فہ رمعہ اک ارحاؾ ابدنےھ وہےئ اھت افر اس ےن اکی 



 

 

  اگل وہا اھت رھپ رافی ےن ابیق دحثی ایبؿ یک۔ ہب یھب نہپ راھک اھت افر اس یک داڑیھ ف رس ںیم زرد رگن

 ہبقع نب رکمؾ، فبہ نب رجری، سیق نب دعس، اطعء نب وفصاؿ نب یلعی، رضحت یلعی نب اہیم ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿارحاؾ ےک ڑپکفں اک 

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ےک ڑپکفں اک ایبؿ

     59    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، اح٤س ب٩ ح٨ب١، سٔیا٪، زہزی، سا٥ٟ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اََل َحسَّ َٗ ْز َوأَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ  ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی  َحسَّ ا٢َ َسأ٢ََ َرُج١ْ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َسا٥ٕٟٔ 

ِٟبُر٧َُِص َوََل ا ٤ٔیَؽ َوََل ا َ٘ ِٟ ا٢َ ََل ی٠ََِبُص ا َ٘ َٓ َیأب  ٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟثِّ ٤َُِِٟحٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا یَتِرُُک ا ٍَ َوََل ثَِوبّا اہللُ  ٤ٌَٔا٣َ ِٟ اؤی١َ َوََل ا َ ٟسَّ

ُط َوِرْض َوََل  ِ  ٣َشَّ ي َّٔ ُِٟد ٠َِی٠َِبِص ا َٓ ٠َئِن  ٌِ ٥َِٟ َیحِٔس ا٨َّٟ  ٩ِ٤َ َٓ ٠َئِن  ٌِ ئِن إَٔلَّ ٩ِ٤َٟٔ ََل َیحُٔس ا٨َّٟ َّٔ ُِٟد اْ٪ َوََل ا ًَِْفَ َّي َز ُض٤َا َحً ٌِ َل ِ٘ َی ِٟ ٔن َو

َبئِن  ٌِ َٜ ١َ ٩ِ٣ٔ اِل َٔ  َیُٜو٧َا أَِس

 ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہک دسمد، ادمح نب لبنح، ایفسؿ، زرہی، اسمل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش

 رحمؾ وک وکؿ وکؿ ےس ڑپکے ےننہپ اچںیئہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رحمؾ وک رکہت وٹیپ ازار )اپاجہم ای ولشار فریغہ( افر

رفعاؿ ےس راگن وہا وہ۔ )ینعی ااسی رگن اامعتسؽ رکان ونممع امعہم اننہپ ںیہن اچےئہ افر ہن یہ وکیئ ااسی ڑپکا اامعتسؽ رکان اچےئہ وج فرس ای ز

ےہ سج ںیم وخوبش وہ( افر ہن یہ نیفخ اامعتسؽ رکے۔ اع ہت فہ صخش نیفخ اامعتسؽ رک اتکس ےہ سج ےک اپس وجےت ہن وہں۔ سپ 

 (سج ےک اپس وجےت ہن وہں فہ نیفخ اامعتسؽ رکے رگم ونخٹں ےس ےچین ےک اپس ریپ ےک چیب ںیم وہیت ےہ

 دسمد، ادمح نب لبنح، ایفسؿ، زرہی، اسمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ےک ڑپکفں اک ایبؿ

     60    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی



 

 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ث٨ََا  ٨َاظُ  َحسَّ ٌِ  َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔ

 ایس ےک مہ ینعم رفاتی ذموکر ےہ۔دبع اہلل نب ہملسم، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس یھب 

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ےک ڑپکفں اک ایبؿ

     61    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٌٔیٕس َحسَّ ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  ٨َاُظ َوَزازَ َحسَّ ٌِ َوََل َت٨َِتُ٘ٔب   َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔ

ٌٔی َِٟحٔسیَث َحات٥ُٔ ب٩ُِ إِٔس٤َ ِس َرَوی َصَذا ا َٗ ا٢َ أَبُو َزاُوز َو َٗ اَزی٩ِٔ  َّٔ ُ٘ ِٟ ا٦ُ َوََل َت٠َِبُص ا ََِٟحَ ٤َِٟزِأَةُ ا ٩ًَِ ا ١َ َوَیِحٌَي ب٩ُِ أَیُّوَب 

ا٢َ ا٠َِّٟیُث َوَرَواُظ ٣ُوَسي ب٩ُِ  َٗ ًَلَی ٣َا   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  ٍَ َب ِ٘ ًَلَی اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٣ُوَسي ب٩ِٔ ًُ ا  ّٓ ُٗو ٍَ ٣َِو َب ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسي ب٩ِٔ ًُ  ٕٚ كَارٔ

 ٩ًَِ ٤َِٟٔسیىٔيُّ  ٌٔیٕس ا ا َوإٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ّٓ ُٗو َْ َوأَیُّوُب ٣َِو ٔ ََ َرَواُظ ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َو٣َاٟ ٔ َذٟ َٛ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َو ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ  ٧َآ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٤َِٟٔسیىٔ  َػل ٌٔیٕس ا ا٢َ أَبُو َزاُوز إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس َٗ اَزی٩ِٔ  َّٔ ُ٘ ِٟ ٍُ ََل َت٨َِتُ٘ٔب َوََل َت٠َِبُص ا ٣َ ٤َُِِٟحٔ يُّ َطِیْذ ٩ِ٣ٔ َوَس٥ََّ٠ ا

بٔيرُ َحٔسیٕث  َٛ ُط  َٟ َِٟیَص  ٤َِٟسٔی٨ٍَٔ   أَص١ِٔ ا

 اس ھت( ہی رفاتی ذموکر ےہ اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک ہبیتق نب دیعس، ثیل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس )اکی دفرسی دنس ےک

ارحاؾ فایل وعرت رہچے رپ اقنب ہن ڈاےل افر ہن داتسےن ےنہپ )ینعی احتل ارحاؾ ںیم وعرت رہچہ وک ابلکل الھک رےھک۔ ای اقنب اس 

 نب اامسلیع افر  یح نب اویب رطح ڈاےل ہک فہ رہچہ ےس ابلکل اگل رےہ اس وک وھچےئ ںیہن( اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک احمت

ےن ربفاتی ومٰیس نب ہبقع رضحت انعف ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ سج رطح ثیل ےن رفاتی ایک ےہ افر اس وک ومٰیس نب اطرؼ 

 ےہ ےن وباہطس ومٰیس نب ہبقع رضحت انب رمع رپ وموقػ ایک ےہ زین اس وک دیبع اہلل نب رمع امکل افر اویب ےن یھب وموقاف یہ رفاتی ایک

افر اربامیہ نب دیعس دمینی ےن وباہطس انعف رضحت انب رمع ےس رموفاع لقن ایک ےہ ہک وعرت احتل ارحاؾ ںیم ہنم رپ اقنب ہن ڈاےل 

افر ہن داتسےن ےنہپ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اربا میہ نب دیعس دم ینی الہ دمہنی ےک ویشخ ںیم ےس ںیہ اؿ ےس زایدہ ااحدثی رمفی ںیہن ںیہ 

 ( مک ںیہ)ہکلب تہب

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ےک ڑپکفں اک ایبؿ

     62    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتبیہ ب٩ سٌیس، ابزاہی٥ ب٩ سٌیس، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٤َِٟٔسیىٔيُّ  ٌٔیٕس ا ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ٌٔیٕس َحسَّ ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔييِّ َػل

ٍُ ََل  ٣َ ٤َُِِٟحٔ اَزی٩ِٔ ا َّٔ ُ٘ ِٟ   َت٨َِتُ٘ٔب َوََل َت٠َِبُص ا

 ب ہ نب دیعس، اربامیہ نب دیعس، انعف، رضحت انب رمع ےس اکی افر دنس ےک اسھت رمفی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 
ت

 

قب

 رحمہم وعرت ہنم رپ اقنب ہن ڈاےل افر ہن یہ داتسےن ےنہپ

 ب ہ نب دیعس، اربامیہ نب  :  رافی
ت

 

قب
 دیعس، انعف، رضحت انب رمع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ےک ڑپکفں اک ایبؿ

     63    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحٙ، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزاح٤س ب٩ ح٨ب١، یٌ٘وب، اب٩  :  راوی

 ًَ ا ٣َِولَی  ٌّ ٔ ّٔ٪َّ ٧َآ َٓ ا٢َ  َٗ  َٙ ٩ًَِ اب٩ِٔ إِٔسَح ث٨ََا أَبٔی  وُب َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َی ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٩ًَِ َحسَّ ثَىٔي  ِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َحسَّ

ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ  َّطُ َس٤ٔ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ أب َو٣َا ًَ َ٘ اَزی٩ِٔ َوا٨ِّٟ َّٔ ُ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ا٣ٔض٩َّٔ  ٥َ ٧ََهی ا٨َِّٟشاَئ ِٔی إرِٔحَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

ِؼَْفّ  ٌَ َیأب ٣ُ َِٟوأ٪ اٟثِّ ََ ٣َا أََحبَِّت ٩ِ٣ٔ أَ ٔ َس َذٟ ٌِ َِٟت٠َِبِص َب َیأب َو اُ٪ ٩ِ٣ٔ اٟثِّ ًَِْفَ َِٟوِرُض َواٟزَّ ا أَِو ا أَِو َخزًّا أَِو حُ ٣َصَّ ا ٠ٔیًّ

ًَِبَسةُ ب٩ُِ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َٙ ٩ًَِ اب٩ِٔ إِٔسَح َِٟحٔسیَث  ا٢َ أَبُو َزاُوز َرَوی َصَذا ا َٗ ا  ًّٔ ٤ٔیّؼا أَِو ُخ َٗ اؤی١َ أَِو  ُس ب٩ُِ  رَسَ َ٪ َو٣َُح٤َّ ُس٠َمَِيَ

٥ِ یَ  َٟ َیأب َو اُ٪ ٩ِ٣ٔ اٟثِّ ًَِْفَ َِٟوِرُض َواٟزَّ ِؤٟطٔ َو٣َا ٣َصَّ ا َٗ ٔلَی  ٍَ إ َسظُ َس٤َ٠َ ٌِ ا ٣َا َب  ِذُُکَ

ادمح نب لبنح، وقعیب، انب ااحسؼ ، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وعروتں وک احتل ارحاؾ ںیم داتسےن ےننہپ ہنم رپ اقنب ڈاےنل فرس افر زرفعاؿ ںیم رےگن وہےئ ڑپکے 

ومزہ   ےس عنم رفامای ےہ اس ےک دعب سج رگن اک ڑپکا اچےہ نہپ یتکس ےہ وخاہ فہ  اک اک وہ ای رای ۔۔ ای وکیئ زویر وہ ای اپاجہم رکہت ایےننہپ
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 کت رفاتی ایک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک دبعہ افر دمحم نب ہملس ےن دمحم نب ااحسؼ ےس ف
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 ےہ اس ےک دعب فاال ومضمؿ ذرک ںیہن ایک۔

 ادمح نب لبنح، وقعیب، انب اقحس، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ےک ڑپکفں اک ایبؿ

     64    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از ایوب، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

 َٓ َُِٟقَّ  َُّط َوَجَس ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َ٘ ٍُ ٔ ًَلَیَّ ثَِوبّا یَا ٧َآ  ٔٙ ِٟ أَ

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِس ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَلَیَّ َصَذا َو ا٢َ ت٠ُِِٔی  َ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ بُزِنُّشا  ِیُت  َ٘ ِٟ َ أ َٓ ٦ُ ٤َُِِٟحٔ  أَِ٪ َی٠َِبَشُط ا

اؿ وک رسدی یگل اوھنں ےن رضحت انعف ےس اہک ہک  ومیس نب اامسلیع، امحد اویب، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک

ریمے افرپ وکیئ ڑپکا ڈاؽ دے سپ اوھنں ےن اؿ رپ ربسن وٹیپ ای ااسی ڑپکا سج ےس رسڈکھ اجےئ( ڈاؽ دای۔ رضحت انب رمع ےن 

 رفامای ےہرفامای مت  ھج رپ ربسن ڈاےتل وہ احالہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رحمؾ وک ہی ےننہپ ےس عنم 

 ومیس نب اامسلیع، امحد اویب، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ےک ڑپکفں اک ایبؿ

     65    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠مَي٪ ب٩ رحب، ح٤از ب٩ زیس، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، جابز ب٩ زیس، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ ا ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  ٩ًَِ َجابٔز ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ُت َر َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَبَّإض  ُسو٢َ ب٩ِٔ 

ُّٕ ٩ِ٤َٟٔ ََل َیحُٔس ا٨َّٟ  ُِٟد اؤی١ُ ٩ِ٤َٟٔ ََل َیحُٔس اِْلَٔزاَر َوا َ و٢ُ اٟسَّ ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أَبُو َزاُوز صََذا َحٔسیُث اہللٔ َػل َٗ ٠َئِن  ٌِ

َّٟٔذی ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس َوا ٔلَی َجابٔز ةٔ إ َِٟبِْصَ ٔلَی ا طُ إ ٌُ ٍَ َو٣َزِٔج َّٜ ِّٕ  أَص١ِٔ ٣َ ُِٟد ٍَ ِٔی ا ِل َ٘ ِٟ ٥ِ یَِذُُکِ ا َٟ اؤی١ٔ َو َ َز بٔطٔ ٨ِ٣ٔطُ ذُِٔکُ اٟسَّ  َتَْفَّ

امیلسؿ نب رحب، امحد نب زدی، رمعف نب دانیر، اجرب نب زدی، رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع 

ےھت سج ےک اپس دنبہت ہن وہ فہ اپاجہم نہپ اتکس ےہ اےسی یہ سج ےک اپس فآہل فملس ےس انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت 



 

 

 وجےت ہن وہں فہ ومزے نہپ ےل

 امیلسؿ نب رحب، امحد نب زدی، رمعف نب دانیر، اجرب نب زدی، رضحت دبعاہلل نب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ےک ڑپکفں اک ایبؿ

     66    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حشين ب٩ ج٨یس، ابواسا٣ہ، ٤ًزب٩ سویس، حرضت ًائظہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو  انٔیُّ َحسَّ َِ ا٣ٔ ِٟح٨َُِیٔس اٟسَّ ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ ا ث٨ََا ا ٍُ ب٨ُِٔت َحسَّ ًَائَٔظ ثَِتىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ فٔیُّ  َ٘ ا٢َ أَِخبََرنٔی ٤ًَُزُ ب٩ُِ ُسَویِٕس اٟثَّ َٗ  ٍَ أَُسا٣َ

 َّ ٍَ ا٨َّٟٔييِّ َػل ُد ٣َ ٨َّا ٧َُِخُ ُٛ َِٟت  ا َٗ ثَِتَضا  ٨ًََِضا َحسَّ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن َرضَٔي اہللُ  ٍَ أ٦َُّ ا ًَائَٔظ ٍَ أَ٪َّ  ٔ ك٠ََِح ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ ٍَ ی اہللُ  َّٜ لَی ٣َ

يََراظُ  َٓ ًَلَی َوِجضَٔضا  ِت إِٔحَسا٧َا َسا٢َ  َٗ َّٔذا رَعٔ َٓ ا٦ٔ  ٔب ٨ًَِٔس اِْلرِٔحَ ٤َُِٟلیَّ َِّ ا ُس ٔجَباَص٨َا بٔاٟشُّ ِّ٤ ـَ ُ٨ َٓ ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔييُّ َػل

ََل ی٨ََِضاَصا َٓ 

ےہ ہک مہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت دمہنی ےس ہکم یک  نیسح نب دینج، اوبااسہم، رمعنب وسدی، رضحت اعہشئ ےس رفاتی

 رطػ رفاہن وہےئ۔ بج ارحاؾ ابدنےنھ اک فتق آای وت مہ ےن اینپ اشیپوینں رپ وخوبشں اک پیل اگلای بج ہنیسپ آات وت فہ وخوبش ہہب رک ہنم

 رفامےت۔رپ آاجیت افر روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک دےتھکی نکیل عنم ہن 

 نیسح نب دینج، اوبااسہم، رمعنب وسدی، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ارحاؾ ےک ڑپکفں اک ایبؿ

     67    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، اب٩ ابی ًسی، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ :  راوی

ُت َٔلب٩ِٔ ٔطَضإب  ا٢َ َذَُکِ َٗ  َٙ ٔس ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ٌٔیٕس َحسَّ ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  ثَىٔي َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  َحسَّ ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ

ىٔي  ٌِ ِبَس اہللٔ َی ًَ ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ  ٍُ ب٨ُِٔت ًَ یَّ ٔٔ ثَِتُط َػ ٍٔ ث٥َُّ َحسَّ ٣َ ٤َُِِٟحٔ ٔ ا ئِن ٤َ٠ِٟٔزِأَة َّٔ ُِٟد ٍُ ا َل ِ٘ ىٔي َی ٌِ ََ َی ٔ ٍُ ذَٟ  أَبٔی اب٩َِ ٤ًََُز کَاَ٪ َیِؼ٨َ

َؽ ٨٠َِّٟٔشائٔ  ِس کَاَ٪ َرخَّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ثَِتَضا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٍَ َحسَّ ًَائَٔظ ََ  ًُبَِیٕس أَ٪َّ  ٔ تََرَک ذَٟ َٓ ئِن  َّٔ ُِٟد  ِٔی ا



 

 

ہبیتق نب دیعس، انب ایب دعی، دمحم نب ااحسؼ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن انب اہشب ےس )عطق نیفخ( اک ذرک ایک اوھنں ےن اہک ہک مہ 

ےھت رھپ اؿ ےس ےس اسمل نب دبعاہلل ےن دحثی ایبؿ یک ہک دبعاہلل نب رمع ااسی رکےت ےھت ینعی رحمہم وعرت ےک نیفخ اکٹ دای رکےت 

)اؿ یک اہیلہ( ہیفص تنب ایب دیبع ےن ایبؿ ایک ہک مہ ےس رضحت اعہشئ ےن رفامای ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وعروتں وک 

نیفخ )ومزے( ےننہپ یک رتصخ دی ےہ اس ےک دعب رضحت دبعاہلل نب رمع ےن رحمہم وعرت ےک ےیل ومزے اکےنٹ اک لمع رتک 

ہ الھک رانھک رضفری ںیہن ےہ اع ہت رمد ےک ےیل رضفری ےہرک دای )ویکہکن 

 

ب

 

خ

 

ت

 (ارحاؾ یک احتل ںیم وعرت ےک ےیل 

 ہبیتق نب دیعس، انب ایب دعی، دمحم نب اقحس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رحمؾ ایھتہر رھک اتکس ےہ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ ایھتہر رھک اتکس ےہ

     68    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ٣ح٤س ب٩ جٌْف، طٌبہ، ابواسحٙ، حرضت بزاء ب٩ ًازب رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

َْفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ََٟح َحسَّ ا َػا َّ٤َٟ و٢ُ  ُ٘ ِٟبََراَئ َی ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح  ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط َحسَّ

ًَلَی أَِ٪ ََل یَِسُخ٠ُوَصا إَٔلَّ بُٔح٠ِ  ََٟحُض٥ِ  ٍٔ َػا ُِٟحَسیِبَٔی ٥َ أَص١َِ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُِٟتُط ٣َا ُج٠َِباَرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ َشأ َٓ ََلٔح  ُ٪ َبأ٪ اٟشِّ

اُب ب٤َٔا ٓٔیطٔ  َِٟٔقَ ا٢َ ا َٗ ََلٔح   اٟشِّ

ادمح نب لبنح، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوب ااحسؼ ، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ایھتہرفں وک الغػ ںیم رھک رک فملس ےن ہکم فاولں ےس دحہیبی ےک اقمؾ رپ حلص یک وت ہی رشط رقار اپیئ ہک املسمؿ تیب اہلل ںیم اےنپ

 ( الںیئ ےگ )ینعی ایھتہر ےلھک وہےئ ںیہن وہں ےگ ہکلب کیپ وہں ےگ۔

 ادمح نب لبنح، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوباقحس، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رحمہم وعرت ہنم ڈکھ یتکس ےہ



 

 

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمہم وعرت ہنم ڈکھ یتکس ےہ

     69    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ہظی٥، یزیس ب٩ ابی زیاز، ٣حاہس، حرضت ًائظہ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  َباُ٪ َحسَّ ِٛ َِٟت کَاَ٪ اٟزُّ ا َٗ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس   ٕ ث٨ََا صَُظِی٥ْ أَِخبََر٧َا َیزٔیُس ب٩ُِ أَبٔی زٔیَاز ی٤َُزُّوَ٪ ب٨َٔا َح٨َِب١ٕ َحسَّ

َِٟت إِٔحَس  َّٔذا َحاذَِوا ب٨َٔا َسَس َٓ ٣َاْت  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َُِحٔ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی َوِجضَٔضا َو٧َِح٩ُ ٣َ ا٧َا ٔج٠َِبابََضا ٩ِ٣ٔ َرأِٔسَضا 

٨َاظُ  ِٔ َظ َٛ َّٔذا َجاَوُزو٧َا  َٓ 

ادمح نب لبنح، میشہ، سیدی نب ایب زاید، اجمدہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک )دفراؿ جح ف رمعہ( وسار امہرے اسےنم 

 ارحاؾ ابدنےھ وہےئ وہےت سپ بج وسار امہرے اسےنم آاجےت وت ےس ذگرےت افر مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت

 مہ اےنپ ہنم رپ اقنب ڈاؽ ےتیل )اس رطح ہک ڑپکا ہنم ےس اگل راتہ( افر بج فہ ذگر اجےت وت مہ رھپ ہنم وھکؽ ےتیل۔

 ادمح نب لبنح، میشہ، سیدی نب ایب زاید، اجمدہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رحمؾ اک رس رپ اسہی رکان اجزئ ےہ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ اک رس رپ اسہی رکان اجزئ ےہ

     70    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

س٤٠ہ، ابوًبساٟزحی٥، زیس ب٩ ابی ا٧یشہ، یحٌي ب٩ حؼين، حرضت ا٦ اٟحؼين رضي اہلل اح٤س ب٩ ح٨ب١، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ٨ًہ

 َ ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ أَبٔی أ٧ُ ًَِبٔس اٟزَّحٔی٥ٔ  ٩ًَِ أَبٔی   ٍَ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠َ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ َحسَّ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ حَُؼيِٕن   ٍَ ِیَش

ُِٟحَؼ  ٍَ ا أَیُِت أَُسا٣َ َٔ ََفَ َِٟوَزا ٍَ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َححَّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔييِّ َػل َِٟت َحَحِح٨َا ٣َ ا َٗ ثَِتطُ  َوبََٔلَّل َوأََحُسص٤َُا آخْٔذ ئِن َحسَّ

 ُ ٍْ ثَِوبَطُ َٟٔیِشت ٔ ٥َ َواِْلََخُ َرآ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍٔ ا٨َّٟٔييِّ َػل َٗ َبٍٔ بٔدَٔلا٦ٔ ٧َا َ٘ ٌَ ِٟ َّي َرمَی َج٤َِزَة ا ََِٟحِّ َحً  َرُظ ٩ِ٣ٔ ا

ادمح نب لبنح، دمحم نب ہملس، اوبدبعارلمیح، زدی نب ایب اہسین، ییحی نب نیصح، رضحت اؾ انیصحل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ 



 

 

 اولداع ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح ادا ایک ںیم ےن داھکی

 

ة
ج 
ح
ہک ااسہم افر البؽ ںیم ےس وکیئ اکی یبن یلص  ےن 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افٹن یک اہمر ڑکپے وہےئ ےہ افر دفرسے ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ اکی ڑپکے ےک ذرےعی 

 ےس اسہی رک راھک ےہ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمجہ ہبقع یک ریم رکیل۔

 ، دمحم نب ہملس، اوبدبعارلمیح، زدی نب ایب اہسین، ییحی نب نیصح، رضحت اؾ انیصحل ریض اہلل ہنعادمح نب لبنح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رحمؾ ےنھچپ وگلا اتکس ےہ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ ےنھچپ وگلا اتکس ےہ

     71    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار ًلاء، كاؤض، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ًََلإئ َوكَاُوٕض   ٩ًَِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ 

 ٦ْ ٥َ اِحَتَح٥َ َوصَُو ٣َُِحٔ  َوَس٠َّ

ادمح نب لبنح، ایفسؿ، رمعف نب دانیر اطعء، اطؤس، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 اےئ۔فآہل فملس ےن ارحاؾ یک احتل ںیم ےنھچپ وگل

 ادمح نب لبنح، ایفسؿ، رمعف نب دانیر اطعء، اطؤس، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ ےنھچپ وگلا اتکس ےہ

     72    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، یزیس ب٩ ہارو٪، ہظا٦، ًرک٣ہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا صَٔظا٦ْ  ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب َّی اہللُ َحسَّ ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

٦ْ ِٔی َرأِٔسطٔ ٩ِ٣ٔ َزإئ کَاَ٪ بٔطٔ   ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِحَتَح٥َ َوصَُو ٣َُِحٔ

امثعؿ نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، اشہؾ، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 



 

 

 ےن اکی امیبری یک انبء رپ اےنپ رس ںیم احتل ارحاؾ ںیم ےنھچپ وگلاےئفآہل فملس 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، اشہؾ، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿ انمکس :   ابب

 رحمؾ ےنھچپ وگلا اتکس ےہ

     73    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َتاَزَة  َٗ

ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی َٗ ت أَِح٤ََس  ٌِ ا٢َ أَبُو َزاُوز َس٤ٔ َٗ ٍٕ کَاَ٪ بٔطٔ  َس٦ٔ ٩ِ٣ٔ َوَج َ٘ ِٟ ٔ ا ًَلَی َهِضز  ٦ْ ٩ًَِ  اِحَتَح٥َ َوصَُو ٣َُِحٔ ىٔي  ٌِ ٍَ أَِرَس٠َُط َی وبَ رَعُ

َتاَزةَ  َٗ 

لبنح، دبعارلزاؼ، رمعم، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درد یک انب ادمح نب 

 رپ تشپ دقؾ رپ احتل ارحاؾ ںیم ےنھچپ وگلاےئ

 ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، رمعم، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رحمؾ رسہم اگل اتکس ےہ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ رسہم اگل اتکس ےہ

     74    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، سٔیا٪، ایوب ب٩ ٣وسي، ٧بیہ ب٩ وہب :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ اِطَتکَی ٤ًَُزُ ب٩ُِ ًُ َحسَّ َٗ ٩ًَِ ٧ُبَِیطٔ ب٩ِٔ َوصِٕب  ٩ًَِ أَیُّوَب ب٩ِٔ ٣ُوَسي  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٕ أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٤َز ٌِ بَِیسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َ

٤َِِٟؤس٥ٔ ٣َا َیِؼ  َیاُ٪ َوصَُو أ٣َٔيرُ ا ِٔ ا٢َ ُس َٗ ٔلَی أَبَاَ٪ ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪  أَِرَس١َ إ َٓ ُت ًَِی٨َِیطٔ  ٌِ يی َس٤ٔ ّٔن َٓ  ٔ بٔر ا٢َ اِؿ٤ِٔسص٤َُا بٔاٟؼَّ َٗ ٍُ بٔض٤َٔا  ٨َ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ََ ٔ ُث َذٟ ٨ًَُِط یَُحسِّ  ًُِث٤َاَ٪ َرضَٔي اہللُ 



 

 

آںیھکن دےنھک ںیگل۔ اؿ ےک  ادمح نب لبنح، ایفسؿ، اویب نب ومیس، ہیبن نب فبہ ےس رفاتی ےہ ہک رمعف نب دیبع اہلل نب رمعم یک

اپس اکی آدیم جیھب رک ولعمؾ رکاای ہک ںیم اؿ آوھکنں اک ایک العج رکفں اںوہں ےن اہک ہک اولیے اک پیل اگلؤ ویکہکن ںیم ےن رضحت 

 امثعؿ ریض اہلل ہنع ےس انس فہ رفامےت ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااسی یہ مکح دای ےہ

  نب لبنح، ایفسؿ، اویب نب ومیس، ہیبن نب فبہادمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ رسہم اگل اتکس ےہ

     75    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ابی طیبہ، ب٩ ٠ًیہ، ایوب ٧آٍ، ٧یبہ ب٩ وہبًث٤ا٪  :  راوی

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب   ٍَ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ اب٩ِٔ ٠ًَُیَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٩ًَِ ٧ُبَِیطٔ ب٩ِٔ َوصِٕب بَٔضَذا َحسَّ

َِٟحٔسیٔث   ا

   نب فبہ ےس )اکی دفرسی دنس ےک اسھت یھب( ااسی یہ رمفی ےہامثعؿ نب ایب ہبیش، نب ہیلع، اویب انعف، 

 

 ت

   نب فبہ :  رافی

 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، نب ہیلع، اویب انعف، ت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رحمؾ لسغ رک اتکس ےہ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 لسغ رک اتکس ےہ رحمؾ

     76    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، زیس ب٩ اس٥٠، ابزاہی٥ ب٩ ًبساہلل ب٩ حش٨ين رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ث٨ََا  ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ح٨َُيِٕن  ًَ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ 

ا٢َ  َٗ ٦ُ َرأَِسطُ َو ٤َُِِٟحٔ ٔش١ُ ا ِِ ًَبَّإض َی ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ ا بٔاِْلَبَِوأئ  َٔ ٍَ اِخَت٠َ ٣َ ٤ِِٟٔشَوَر ب٩َِ ٣َُِخَ ٔش١ُ  ًَبَّإض َوا ِِ ٤ِِٟٔشَوُر ََل َی ا

٦ُ َرأَِسطُ  ٤َُِِٟحٔ ٧َئِن َوصُ  ا ََِٟقِ َتٔش١ُ بَيَِن ا ِِ َوَجَسُظ َی َٓ ٔلَی أَبٔی أَیُّوَب اِْلَِنَؼارٔیِّ  ًَبَّإض إ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  أَِرَس٠َطُ  َو یُِشتَرُ بَٔثِوٕب َٓ



 

 

 ََ ِی َٟ ٔ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ح٨َُيِٕن أَِرَس٠َىٔي إ ًَ ٠ُُِٗت أ٧ََا  ا٢َ ٩ِ٣َ َصَذا  َٗ ٠ًََِیطٔ  َش٤َِّ٠ُت  َٓ ا٢َ  َٕ کَاَ٪ َٗ ِی َٛ  ََ ًَبَّإض أَِسأَُٟ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ 

 َ ًَل ٍَ أَبُو أَیُّوَب یََسُظ  َوَؿ َٓ ا٢َ  َٗ  ٦ْ ٔش١ُ َرأَِسُط َوصَُو ٣َُِحٔ ِِ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّي بََسا لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َلأِكَأَُظ َحً َٓ ِؤب  ی اٟثَّ

ا٢َ ْٔلِٔنَشإ٪ َیُؼ  َٗ َب١َ بٔض٤َٔا َوأَِزبَ َرأُِسطُ ث٥َُّ  ِٗ َ أ َٓ َک أَبُو أَیُّوَب َرأَِسطُ بَٔیَسیِطٔ  ًَلَی َرأِٔسطٔ ث٥َُّ رَحَّ ََٓؼبَّ  ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ اِػبُِب  َز ث٥َُّ بُّ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ١ُ َػل ٌَ ِٔ ََٜذا َرأَیُِتطُ َی ا٢َ َص َٗ 

اہلل نب نینسح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک )رحمؾ ےک رس دوھےن ےک دبع اہلل نب ہملسم، امکل، زدی نب املس، اربامیہ نب دبع

 قلعتم( اقمؾ اوباء ںیم دبعاہلل نب ابعس افر وسمر نب رخمہم ےک درایمؿ االتخػ وہا انب ابعس اک انہک اھت ہک رحمؾ اانپ رس دوھ اتکس ےہ

ےن دبعاہلل نب نینسح وک رضحت اویب   دبعاہللافر وسمر ےتہک ںیہ ہک رحمؾ رس ںیہن دوھاتکس سپ ہلئسم درایتف رکےن ےک ےیل

ااصنری ےک اپس اجیھب دبعاہلل نب نینسح ےن اوباویب ااصنری وک ونکںیئ رپ یگل وہیئ دف ڑکلویں ےک چیب ںیم اکی ڑپکے یک آڑ ںیم لسغ 

ںیم ےن اہک ںیم دبعاہلل نب نینسح رکےت وہےئ اپای دبعاہلل نب نینسح ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اؿ وک السؾ ایک اںوہں ےن وپاھچ ہی وکؿ ےہ؟

ںیہ ےھجم دبعاہلل نب ابعس ےن آپ ےس ہی درایتف رکےن ےک ےیل اجیھب ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارحاؾ یک احتل ںیم 

رظن آےن اگل رھپ  اانپ رس سک رطح دوھےت ےھت؟ )ہی نس رک( اوباویب ےن ڑپکے رپ اہھت راھک افر رس ااھٹای اہیں کت ہک ےھجم اؿ اک رس

 اںوہں ےن ایس صخش ےس وج اؿ رپ اپین ڈاؽ راہ اھت اہک وت اپین ڈاؽ سپ اس ےن اؿ ےک رس رپ اپین ڈاال افر اںوہں ےن اےنپ رس وک اہوھتں ےس

 وک ایس الم افر اہھت آےگ ےس ےھچیپ یک رطػ افر ےھچیپ ےس آےگ یک رطػ الےئ رھپ رفامای ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 رطح رکےت وہےئ داھکی ےہ۔

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، زدی نب املس، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینسح ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایک رحمؾ اکنح رک اتکس ےہ

 ایبؿانمکس جح اک  :   ابب

 ایک رحمؾ اکنح رک اتکس ےہ

     77    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ٧آٍ، ٧بیہ ب٩ وہب :  راوی

ارٔ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ  ِبٔس اٟسَّ ًَ ٩ًَِ ٧ُبَِیطٔ ب٩ِٔ َوصِٕب أَخٔی بَىٔي   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٔلَی أَبَاَ٪ ب٩ِٔ َحسَّ ًُبَِیٔس اہللٔ أَِرَس١َ إ



 

 

 َ َٜٔح ك ِ يی أََرِزُت أَِ٪ أ٧ُ ٔن ٣َأ٪ إ َِٟحادي َوص٤َُا ٣َُِحٔ اَ٪ َیِشأَُٟطُ َوأَبَاُ٪ یَِو٣َئٕٔذ أ٣َٔيرُ ا َّٔ ًَ ٍَ ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ  ٍَ َطِیَب ٍَ ب٩َِ ٤ًََُز اب٨َِ ٠َِح

 َ أ َٓ  ََ ٔ أََرِزُت أَِ٪ َتِحرُضَ ذَٟ َٓ  ٕ َّی ُجَبيِر ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ اَ٪ َی َّٔ ًَ ُت أَبٔی ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ  ٌِ يی َس٤ٔ ٔن ا٢َ إ َٗ ٠َِیطٔ أَبَاُ٪ َو ًَ  ََ ٔ ٧رَِکَ ذَٟ

ُٜٔح  ٦ُ َوََل ی٨ُِ ٤َُِِٟحٔ ُٜٔح ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل ی٨َِ  اہللُ 

اکی صخش وک رضحت اابؿ نب امثعؿ ےک اپس ہلئسم درایتف یبنعق، امکل، انعف، ہیبن نب فبہ ےس رفاتی ےہ ہک رمع نب دیبع اہلل ےن 

 رکےن ےک ےیل اجیھب اؿ دونں اابؿ احویجں ےک اریم ےھت افر ہی دفونں رضحات رحمؾ ےھت )ہلئسم ہی وپاھچ اھت ہک( ںیم ہحلط نب رمع اک ہبیش

 یھب اس اکنح ںیم رشتک رفامںیئ )یئاےیئ اسیک نب ریبج یک یٹیب ےس اکنح رکان اچاتہ وہں افر اچاتہ وہں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

رےہ اگ( رضحت اابؿ ےن )احتل ارحاؾ ںیم اکنح ےس( ااکنر ایک افر اہک ہک ںیم ےن اےنپ فادل رضحت امثعؿ نب افعؿ وک ہی رفامےت 

 ے اک اکنح رکفاےئوہےئ انس ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک رحمؾ ہن اانپ اکنح رکے افر ہن دفرس

 یبنعق، امکل، انعف، ہیبن نب فبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ایک رحمؾ اکنح رک اتکس ےہ

     78    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ جٌْف، سٌیس، ٣َّط، یٌلی ب٩ حٜی٥، ٧آٍ، ٧یبہ، وہب، ابا٪ ب٩ ًث٤ا٪ :  راوی

 ٜٔ لَی ب٩ِٔ َح ٌِ ٩ًَِ ٣َََّطٕ وَی ٌٔیْس  ث٨ََا َس ثَُض٥ِ َحسَّ َْفٕ َحسَّ ٌِ َس ب٩َِ َج ٌٔیٕس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  ٩ًَِ ٧ُبَِیطٔ ب٩ِٔ َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ی٥ٕ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َذَُکَ ٣ِٔث٠َُط َزازَ َو  َّی اہللُ  ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبَاَ٪ ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪   َوََل َیِدُلُب  صِٕب 

، فبہ، اابؿ نب امثعؿ ےس اکی دحثی ایس یک امدنن رمفی   

 

ےہ سج  ہبیتق نب دیعس، دمحم نب رفعج، دیعس، رطم، یلعی نب میکح، انعف، ت

 ںیم ہی ااضہف ےہ ہک ہن اکنح اک اغیپؾ دے

، فبہ، اابؿ نب امثعؿ :  رافی   

 

 ہبیتق نب دیعس، دمحم نب رفعج، دیعس، رطم، یلعی نب میکح، انعف، ت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ اکنح رک اتکس ےہ ایک

     79    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، حبیب ب٩ طہیس، ٣ی٤و٪ ب٩ ٣ہزا٪ یزیس ب٩ اػ٥، ٣ی٤و٧ہ :  راوی

 ٩ًَِ ضٔیٔس  ٩ًَِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ اٟظَّ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ اِْلََػ٥ِّ اب٩ِٔ أَخٔی َحسَّ ٣َِی٤ُؤ٪ ب٩ِٔ ٣ِٔضَزاَ٪ 

٥َ َو٧َِح٩ُ َحََلََلٔ٪ بَٔسٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َجىٔي َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟت َتزَوَّ ا َٗ  ٍَ َ ٩ًَِ ٣َِی٤ُو٧  ٍَ َ  َٖ ٣َِی٤ُو٧

مص، ومیمہن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ومیس نب اامسلیع، امحد، بیبح نب دیہش، ومیمؿ نب رہماؿ سیدی نب ا

 (ےن اقمؾ رسػ ںیم  ھج ےس اکنح رفامای اس فتق مہ دفونں الحؽ ےھت )ینعی ارحاؾ ابدنےھ وہےئ ہن ےھت

 ومیس نب الیعمس، امحد، بیبح نب دیہش، ومیمؿ نب رہماؿ سیدی نب امص، ومیمہن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ایک رحمؾ اکنح رک اتکس ےہ

     80    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ح٤از ب٩ زیس، ایوب ب٩ ًرک٣ہ، اب٩ ًباض، حرضت سٌیس ب٩ ا٤ٟشیب :  راوی

 َّ ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٩ًَِ أَیُّوَب  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٍَ َحسَّ َ َد ٣َِی٤ُو٧ ٥َ َتزَوَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ی اہللُ 

 ٦ْ  َوصَُو ٣َُِحٔ

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دسمد، امحد نب زدی، اویب نب رکعہم، انب ابعس، رضحت دیعس نب ابیسمل 

 رضحت ومیمہن ےس اکنح ایک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رحمؾ ےھت۔

 دسمد، امحد نب زدی، اویب نب رکعہم، انب ابعس، رضحت دیعس نب ابیسمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ایک رحمؾ اکنح رک اتکس ےہ

     81    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، اس٤اًی١ ب٩ ا٣یہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

إر  ث٨ََا اب٩ُِ َبظَّ ٌٔیٔس بِ َحسَّ ٩ًَِ َس ٩ًَِ َرُج١ٕ   ٍَ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٩ًَِ إِٔس٤َ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ َحسَّ ًَ ث٨ََا  ٩ٔ َحسَّ

 ٦ْ ٍَ َوصَُو ٣َُِحٔ َ ًَبَّإض ِٔی َتزِؤیٔخ ٣َِی٤ُو٧ ا٢َ َوص٥َٔ اب٩ُِ  َٗ ٤َُِٟشیَّٔب   ا



 

 

 اہیم، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب انب اشبر، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، اامسلیع نب

ابعس اک ہی ایبؿ ہک رضحت ومیمہن ریض اہلل ےس اکنح ےک فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رحمؾ ےھت اؿ اک فمہ ےہ )حیحص ابت ہی ےہ 

ھاا ےک ایبؿ ےساصػ ہک اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رحمؾ ہن ےھت۔( ہکلب الحؽ ےھت اسیج ہک

 

عن

 وخد رضحت ومیمہن ریض اہلل 

 اظرہ ےہ

 انب اشبر، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، اامسلیع نب اہیم، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونر امران درتس ےہ؟رحمؾ وک وکؿ وک ےسن 

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ وک وکؿ وک ےسن اجونر امران درتس ےہ؟

     82    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، سا٥ٟ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٤ًََّ  َحسَّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ ُسئ١َٔ ا٨َّٟٔييُّ َػل ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٍَ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨َ ِٔ ا ُس

َُِٟحُ  ِٟح١ِّٔ َوا َت٠َُض٩َّ ِٔی ا َٗ ًَلَی ٩ِ٣َ  ِت٠ٔض٩َّٔ  َٗ ا٢َ َخ٤ِْص ََل ُج٨َاَح ِٔی  َ٘ َٓ َوابِّ  ٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ٤َُِِٟحٔ ُت١ُ ا ِ٘ أَِرةُ َی َٔ ِٟ ُب َوا َِقَ ٌَ ِٟ ٔ ا ٦

وُر  ُ٘ ٌَ ِٟ ٠ََُِِٟب ا َزاُب َوا ُِ ِٟ ِٟٔحَسأَةُ َوا  َوا

ادمح نب لبنح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اسمل، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اؿ اجونرفں 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اپچن اجونر اےسی ںیہ نج اک رحؾ ںیم ےک قلعتم درایتف ایک ایگ نج اک امران رحمؾ ےک ےیل اجزئ ےہ۔ 

 افر لح ںیم امرےن ںیم وکیئ رحج ںیہن ےہ فہ ہی ںیہ وھچب، وکا، لیچ، وچاہ، اک ےنٹ فاال اتک۔

 ادمح نب لبنح، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اسمل، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ وک وکؿ وک ےسن اجونر امران درتس ےہ؟

     83    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤سب٩ ًحَل٪، ٌٗ٘اَ ب٩ حٜی٥، ابوػاٟح، ابوہزیزہًلی ب٩ بَح، حات٥ ب٩ اس٤اًی١،  :  راوی



 

 

َٔ ب٩ِٔ  ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًَِحََلَ٪  ُس ب٩ُِ  ثَىٔي ٣َُح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا َحات٥ُٔ ب٩ُِ إِٔس٤َ ًَلٔیُّ ب٩ُِ بََِحٕ َحسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٜٔی٥ٕ  َح

َّی اہللُ أَِرةُ صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٔ ِٟ ِٟحَٔسأَةُ َوا ُب َوا َِقَ ٌَ ِٟ ٍُ َوا َِٟحیَّ ٔ ا ٦ َُِٟحُ ِت٠ُُض٩َّ َحََل٢ْ ِٔی ا َٗ ا٢َ َخ٤ِْص  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  

وُر  ُ٘ ٌَ ِٟ ٠ََُِِٟب ا  َوا

 فآہل فملس یلع نب رحب، احمت نب اامسلیع، دمحمنب الجعؿ، اقعقع نب میکح، اوباصحل، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ےن رفامای رحؾ ںیم اپچن اجونرفں اک لتق رکان اجزئ ےہ اسپن، وھچب، لیچ، وچاہ افر اکےنٹ فاالاتک

 یلع نب رحب، احمت نب اامسلیع، دمحمنب الجعؿ، اقعقع نب میکح، اوباصحل، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ وک وکؿ وک ےسن اجونر امران درتس ےہ؟

     84    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ہظی٥، یزیس ب٩ ابی زیاز ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابونٌی٥ بحلی، ابوسٌیس خسری :  راوی

ث٨ََا أَِح٤َُس  ِٟبَ َحسَّ ٥ٕ ا ٌِ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَبٔی نُ ًَ ث٨ََا  ٕ َحسَّ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ أَبٔی زٔیَاز ث٨ََا صَُظِی٥ْ َحسَّ ٌٔیٕس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس َحلٔیُّ 

ا٢َ  َٗ  ٦ُ ٤َُِِٟحٔ ُت١ُ ا ِ٘ ا َی َّ٤ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُسئ١َٔ  ًَ َّی اہللُ  ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل َزاَب َوََل  ا ُِ ِٟ ٍُ َویَزِمٔی ا َ٘ َوِیٔش ُٔ ِٟ ُب َوا َِقَ ٌَ ِٟ ٍُ َوا َِٟحیَّ ا

ازٔی ٌَ ِٟ ٍُ ا بُ ِٟٔحَسأَةُ َواٟشَّ وُر َوا ُ٘ ٌَ ِٟ ٠ََُِِٟب ا ُت٠ُُط َوا ِ٘  َی

فآہل فملس  ادمح نب لبنح، میشہ، سیدی نب ایب زاید دبعارلنمح نب اوبمیعن یلجب، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ےس وپاھچ ایگ ہک رحمؾ ےک ےیل وکؿ وکؿ ےس اجونر امران درتس ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اسپن، وھچب، وچاہ افر 

)وکے ےک قلعتم رفامای ہک( وکے وک امرے ںیہن ہکلب اگھب دے۔ )افر امران درتس ےہ( اکےنٹ فاےل ےتک لیچ افر رہ ہلمح رک ےن 

 ()اسیج ہک ریش، ڑھبای فریغہ فاےل دردنہ اک

 ادمح نب لبنح، میشہ، سیدی نب ایب زاید دبعارلنمح نب اوبمیعن یلجب، اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رحمؾ ےک ےیل اکشر اک وگتش اھکان اجزئ ےہ ای ںیہن

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رحمؾ ےک ےیل اکشر اک وگتش اھکان اجزئ ےہ ای ںیہن

     85    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، س٠مَي٪ ب٩ ٛثير، ح٤یس، اسحٙ ب٩ ًبساہلل ب٩ حارث رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ٕ َحسَّ ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َوکَاَ٪ َحسَّ َِٟحارٔٔث  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ًَ َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔسَح ؤی١ٔ  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس اٟلَّ  ٕ ثٔير َٛ ُ٪ ب٩ُِ  ُس٠َمَِيَ

َِٟح٥ٔ ا اٗٔیٔب َو ٌَ َِٟی َِٟحَح١ٔ َوا ا٣ّا ٓٔیطٔ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َ ِث٤َاَ٪ ك ٌُ ٔ ٟ ٍَ َؼ٨َ َٓ  ٕٔ ٔ ائ ًَلَی اٟلَّ ٍُ ًُِث٤َاَ٪  َٔ َِٟحارُٔث َخ٠ٔی َٗ ا ٔلَی َِٟوِحٔع  َث إ ٌَ َب َٓ ا٢َ 

َحائَُط  َٓ َُٟط  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو َیِدبُٔم ْٔلَبَارٔعَ  َّی اہللُ  ََٓحائَُط اٟزَُّسو٢ُ َػل اُٟوا ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَبٔی كَأٟٕب  َ٘ َٓ  ٔ ٩ًَِ یَٔسظ َِٟدَبَم  ُُٔف ا َوصَُو َی٨ِ

 َٓ  ٦ْ أ٧ََا رُحُ َٓ ِو٣ّا َحََلَّل  َٗ ٤ٌُٔوُظ  ِ ا٢َ أَك َ٘ َٓ ُط ک١ُِ  ٤ُ٠َوَ٪ أَ٪َّ َٟ ٌِ ٍَ أََت ٨ًَُِط أَِنُظُس اہلَل ٩ِ٣َ کَاَ٪ َصا ص٨َُا ٩ِ٣ٔ أَِطَح ًَلٔیٌّ َرضَٔي اہللُ  ا٢َ  َ٘

أَبَی أَِ٪ َیأِک٠َُ  َٓ  ٦ْ َِٟیطٔ َرُج١ْ ح٤َٔاَر َوِحٕع َوصَُو ٣َُِحٔ ٔ ٥َ أَصَِسی إ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ِ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ اُٟوا َن َٗ  طُ 

 نب ،ریث، امیلسؿ نب ،ریث، دیمح، ااحسؼ نب دبعاہلل نب احرث ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمے فادل احرث وج ہک اطفئ دمحم

ںیم رضحت امثعؿ ےک ہفیلخ ےھت اوھنں ےن رضحت امثعؿ ےک ےیل اھکان ایتر ایک سج ںیم رپدنفں افر وگررخ اک وگتش اھت رضحت 

۔ اقدص بج رضحت یلع ےک اپس اچنہپ وت فہ اےنپ افوٹنں ےک ےیل  ےت ڑاھڑ رےہ ےھت۔ )اغیپؾ نس امثعؿ ےن رضحت یلع وک یھب الب اجیھب

 

 

رک( رضحت یلع رشتفی الےئ اس احؽ ںیم ہک فہ اچرے وک اےنپ اہوھتں ےس ڑاھڑ رےہ ےھت۔ سپ ولوگں ےن اہک اھکان انتفؽ رفامی 

 احتل ںیم ہن وہں مہ وت ارحاؾ ابدنےھ وہےئ ںیہ۔ اس ےک دعب رفامای اہیں رضحت یلع ےن رفامای ہی اھکان اؿ ولوگں وک الھکؤ وج ارحاؾ یک

وج ہلیبق اعجش ےک ولگ وموجد ںیہ ںیم اؿ ےس مسق دے رک وپاتھچ وہں ہک ایک اؿ وک ںیہن ولعمؾ ہک اکی صخش ےن روسؽ اہلل یلص اہلل 

فملس ارحاؾ ابدنےھ وہےئ ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ہیلع فآہل فملس وک وگررخ اک وگتش اجیھب اھت وا ہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 ےن اس ےک اھکےن ےس ااکنر رفام دای اھت؟ ولوگں ےن وجاب دای اہں

 دمحم نب ،ریث، امیلسؿ نب ،ریث، دیمح، اقحس نب دبعاہلل نب احرث ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ ےک ےیل اکشر اک وگتش اھکان اجزئ ےہ ای ںیہن

     86    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوس٤٠ہ، ٣وسٰي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از، ٗیص، ًلاء، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ یَا َزیِ َحسَّ َٗ َُّط  ًَبَّإض أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًََلإئ   ٩ًَِ ِیٕص  َٗ  ٩ًَِ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ٍَ ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٥َ َص١ِ أَبُو َس٤َ٠َ َٗ َس ب٩َِ أَِر



 

 

 ِ٘ ٥ِ٠َ َی َٓ ُس َػِیٕس  ـُ ًَ َِٟیطٔ  ٔ ٥َ أُصِٔسَی إ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ِ ٤ِٔ٠ًََت أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ ا٢َ َن َٗ  ٦ْ َّا رُحُ ا٢َ إ٧ٔ َٗ  َب٠ِطُ َو

اوبہملس، ومٰیس نب اامسلیع، امحد، سیق، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن رضحت زدی نب ارمق 

ںیم اجیھب ایگ اھت نکیل  ےس اہک ہک ایک ںیھمت ولعمؾ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکشر ےک وگتش اک اکی ڑکٹا دہہی

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک وبقؽ ںیہن رفامای اھت۔ افر رفامای اھت مہ ارحاؾ ابدنےھ وہےئ ںیہ رضحت زدی نب ارمق ےن اہک اہں

 ےھجم ولعمؾ ےہ،

 اوبہملس، ومٰیس نب اامسلیع، امحد، سیق، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ ےک ےیل اکشر اک وگتش اھکان اجزئ ےہ ای ںیہن

     87    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣ل٠ب، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل ٗتیبہ ب٩ سٌیس، یٌ٘وب، ٤ًزو :  راوی

 ٔ ٠ ٤ُِٟلَّ ٩ًَِ ا ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ ارٔیَّ  َ٘ ِٟ ىٔي اِْلِٔس٨ََِٜسَرانٔیَّ ا ٌِ وُب َی ُ٘ ٌِ ث٨ََا َی ٌٔیٕس َحسَّ ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٔب 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ أَبُو َزاُوز إَٔذا  َس٤ٔ َٗ ٥َِٟ َتٔؼیُسوُظ أَِو ُیَؼِس َل٥ُِٜ  ِٟبَرِّ َل٥ُِٜ َحََل٢ْ ٣َا  و٢ُ َػِیُس ا ُ٘ َی

٥َ ی٨َُِوزُ ب٤َٔا أََخَذ بٔطٔ أَِػَحابُطُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل َِٟدبََرأ٪  ََ ا  َت٨َاَز

ت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی ہبیتق نب دیعس، وقعیب، رمعف نب بلطم، رضح

ھاارے فاےطس اکشر ہن ایک اجےئ اامؾ اوبداؤد

م

 

ت

ھاارے ےیل یکشخ اک اکشر الحؽ ےہ اتفہکیتق مت وخد اکشر ہن رکف ای 

م

 

ت

 رفامےت وہےئ انس ےہ۔ 

 ےئ اگ ہک احصہب اک لمع سک رفاتی ےک اطم ق ےہ۔ےتہک ںیہ ہک بج دف رفاںیتی اعتمرض وہں وت ہی داھکی اج

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب، رمعف نب بلطم، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 اجزئ ےہ ای ںیہنرحمؾ ےک ےیل اکشر اک وگتش اھکان 

     88    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، نرض، ٤ًز ب٩ ًبیساہلل، ٧آٍ، حرضت ابوٗتازہ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أَبٔی ا٨َّٟرِضٔ ٣َِولَی ٤ًََُز   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ًَ ث٨ََا  َتاَزَة َحسَّ َٗ ٍٕ ٣َِولَی أَبٔی  ٔ ٩ًَِ ٧َآ َِّیِٔمِّ  ب٩ِٔ ًُبَِیٔس اہللٔ اٟت

َّي إَٔذا کَاَ٪  ٥َ َحً ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َُّط کَاَ٪ ٣َ َتاَزَة أ٧َ َٗ ٩ًَِ أَبٔی  ٍَ اِْلَِنَؼارٔیِّ  ٣َ َٕ ٍَ َتَد٠َّ َّٜ٣َ ٔٙ ی ٔف ََطٔ ٌِ بَٔب

ُط ٣َُِحٔ  َٟ َشأ٢ََ أَِػَحابَُط أَِ٪ ی٨َُاؤُٟ أَِػَحإب  َٓ ا٢َ  َٗ ٔسطٔ  ًَلَی ََفَ اِسَتَوی  َٓ ا  أَی ح٤َٔاّرا َوِحٔظیًّ ٦ٕ ََفَ َُيِرُ ٣َُِحٔ وُظ َسِوكَطُ ٣ٔيَن َوصَُو 

ُف أَ  ٌِ أَک١ََ ٨ِ٣ٔطُ َب َٓ َت٠َطُ  َ٘ َٓ ِٟٔح٤َارٔ  ًَلَی ا أََخَذُظ ث٥َُّ َطسَّ  َٓ أَبَِوا  َٓ ُض٥ِ ُر٣َِحطُ  َٟ َ َشأ َٓ أَبَِوا  ٠َِیطٔ َٓ ًَ َّی اہللُ  ِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 َ٘ َٓ  ََ ٔ ٩ًَِ ذَٟ ٥َ َسأَُٟوُظ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  وا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُٛ ا أَِزَر َّ٤٠َ َٓ ُض٥ِ  ـُ ٌِ ٥َ َوأَبَی َب ٤ُُٜ٤َوَصا اہللُ َوَس٠َّ ٌَ ِ ٍْ أَك ٤َ ٌِ ُ ٤ََّا هَٔی ك ا٢َ إ٧ٔ

الَی ٌَ  َت

کل، رضن، رمع نب دیبع اہلل، انعف، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دبع اہلل نب ہملسم، ام

فملس ےک اسھت ےھت اہیں کت ہک فہ ہکم ےک راہتس ںیم اےنپ دنچ اسویھتں ےس ےھچیپ رہ ےئگ وج احتل ارحاؾ ںیم ےھت نکیل وخد اوباتقدہ 

 اکی وگررخ رظن آای وت فہ )اس وک اکشر رکےن یک رغض ےس( اےنپ وھگڑے رپ وسار وہےئ افر ارحاؾ ابدنےھ وہےئ ںیہن ےھت اؿ وک

یھب  اسویھتں ےس اانپ وکڑا اماگن )وج رگ ایگ اھت( نکیل اوھنں ےن ااھٹےن افر دےنی ےس ااکنر رکدای۔ رھپ اوھنں ےن زینہ اماگن۔ اوھنں ےن فہ

فر وگررخ رپ ہلمح رک ےک اس وک لتق رک دای۔ ضعب احصہب ےن اس اک وگتش اھکای افر ضعب ےن ںیہن دای۔ آرخ اکر اوھنں ےن وخد زینہ ااھٹای ا

 ااکنر رک دای۔ بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےلم وت ہی فاہعق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایبؿ ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع

 یل ےن مت وک الھکایفآہل فملس ےن رفامای ہی اکی اھکان اھت وج اہلل اعت

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، رضن، رمع نب دیبعاہلل، انعف، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رحمؾ ےک ےیل ڈٹی امران

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ڈٹی امرانرحمؾ ےک ےیل 

     89    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًیسي، ح٤از، ٣ی٤و٪ ب٩ جابا٪ ابورآٍ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی   ٍٕ ٔ ٩ًَِ أَبٔی َرآ ٩ًَِ ٣َِی٤ُؤ٪ ب٩ِٔ َجابَاَ٪  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ُس ب٩ُِ ًٔیَسي َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل صَُزیَِزَة 

َِٟبَِحٔ  َِٟحَزازُ ٩ِ٣ٔ َػِیٔس ا ا٢َ ا َٗ 



 

 

دمحم نب ٰیسیع ، امحد، ومیمؿ نب اجابؿ اوبراعف، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ڈٹایں 

 درای اک اکشر ںیہ

 نب یسیع، امحد، ومیمؿ نب اجابؿ اوبراعف، رضحت اوبرہریہدمحم  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ ےک ےیل ڈٹی امران

     90    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًبساٟوارث، حبیب، ابو٣ہز٦، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ا َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٔ ٤َُِٟضز٦ِّ ٩ًَِ أَبٔی ا  ٥ِّٔ٠ ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ َحبٔیٕب ا َِٟوارٔٔث  ًَِبُس ا ث٨ََا  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َََٓاَ٪ َحسَّ  ٕ ٣ّا ٩ِ٣ٔ َجَزاز ٢َ أََػب٨َِا ِٔصِ

ُب بَٔشِوكٔطٔ َوصُوَ  ٤ََّا َرُج١ْ ٨٣َّٔا َیرِضٔ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََ ٨٠َّٟٔٔييِّ َػل ٔ َُٓذُٔکَ َذٟ َُٟط إٔ٪َّ صََذا ََل َیِؼ٠ُُح  ٘ٔی١َ  َٓ  ٦ْ صَُو  ٣َُِحٔ

ا َوص٥ِْ  ٌّ َِٟحٔسیَثأ٪ َج٤ٔی ْٕ َوا ٌٔی ٤َُِٟضز٦ِّٔ َؿ و٢ُ أَبُو ا ُ٘ ت أَبَا َزاُوز َی ٌِ َِٟبَِحٔ َس٤ٔ  ٩ِ٣ٔ َػِیٔس ا

 ؾ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک مہ وک ڈٹویں اک اکی دؽ الم اکی صخش اےنپ وکڑے ےس دسمد، 

 

 
دبعاولارث، بیبح، اوبم

 اس وک امرےن اگل وا ہ فہ ارحاؾ ابدنےھ وہےئ اھت۔ اس ےس اہک ایگ ہک ااسی رکان )احتل ارحاؾ ںیم( اجزئ ںیہن ےہ دعب ںیم اس ابت اک ذرک

فملس اسےنم آای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ درای اک اکشر ےہ )دسمد ےتہک ںیہ ہک( ںیم ےن  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 اامؾ اوبداؤد وک ہی ےتہک وہےئ انس ےہ ہک اوبازہلؾ فیعض ےہ افر دفونں یک دفونں دحںیثی اس اک فمہ ےہ

 ؾ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 

 
 دسمد، دبعاولارث، بیبح، اوبم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفہی اک ایبؿ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 دفہی اک ایبؿ

     91    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟیلی، حرضت ٌٛب ب٩ ًحزہ رضي اہلل ٨ًہوہب ب٩ ب٘یہ، خاٟس كحا٪، خاٟس اٟحذاء، ابوَٗلبہ،  :  راوی

ًَِبٔس اٟزَِّح٤َ   ٩ًَِ  ٍَ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبَ أء  َِٟحذَّ ٩ًَِ َخأٟٕس ا أ٪  حَّ ٩ًَِ َخأٟٕس اٟلَّ  ٍَ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ ٔب ب٩ِٔ َحسَّ ٌِ َٛ  ٩ًَِ َِٟیلَى  ٩ٔ ب٩ِٔ أَبٔی 



 

 

َّى ا ا٢َ ا٨َّٟئ ًُِحَزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ  َٝ َٞ َصَوا٦ُّ َرأِٔس ِس آَذا َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ُِٟحَسیِبَٔیٍٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َزَّ بٔطٔ َز٩َ٣َ ا ًَ يُّ ہللُ 

ٍَ آُػ  َ ٥ِ ثَََلث ٌٔ ِ ٍَ أَیَّا٦ٕ أَِو أَك َ ِٙ ث٥َُّ اذِبَِح َطاّة نُُشَّا أَِو ُػ٥ِ ثَََلث ٔ ٥َ اِح٠ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ  ٍٔ ٣ََشاٛٔيَن َػل ًَلَى ٔستَّ  ٕ  ٍٕ ٩ِ٣ٔ َت٤ِز

فبہ نب ہیقب، اخدل احطؿ، اخدل اذحلاء، اوبالقہب، دبعارلنمح نب ایب یلیل، رضحت بعک نب زجعہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک حلص 

آہل فملس ےن رفامای ںیھمت رس دحہیبی ےک زامےن ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اؿ ےک اپس ےس سگر وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع ف

یک وجںیئ رپاشیؿ رک ریہ ںیہ اوھنں ےن اہک اہں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رس ڈنما دے رھپ )وطبر دفہی( اکی رکبی 

 ذحب رکدانی ای نیت اصع وجھکر دصہق رکان۔

 نب ایب یلیل، رضحت بعک نب زجعہ ریض اہلل ہنعفبہ نب ہیقب، اخدل احطؿ، اخدل اذحلاء، اوبالقہب، دبعارلنمح  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 دفہی اک ایبؿ

     92    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤از، زاؤز، طٌيي، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟیلی، حرضت ٌٛب ب٩ ًحزہ٣وسي ب٩ اس٤اًی١،  :  راوی

یِ  َٟ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی  ًَ  ٩ًَِ ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ َزاُوَز  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٔب ب٩ِٔ ًُِحَزَة أَ٪َّ َحسَّ ٌِ َٛ  ٩ًَِ لَی 

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ٥ِ ثَََل َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌٔ ِ أَك َٓ ٍَ أَیَّا٦ٕ َوإِٔ٪ ٔطئَِت  َ َُٓؼ٥ِ ثَََلث ٍّ َوإِٔ٪ ٔطئَِت  َٜ َِ َنٔشی َٓاِنُش َُٟط إِٔ٪ ٔطئَِت  ا٢َ  َٗ  ٥َ ٍَ طٔ َوَس٠َّ َ ث

ٍٔ ٣ََشاٛٔيَن  ٕ ٟٔٔشتَّ ٍٕ ٩ِ٣ٔ َت٤ِز  آُػ

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  ومیس نب اامسلیع، امحد، داؤد، یبعش، دبعارلنمح نب ایب یلیل، رضحت بعک نب رجعہ ےس رفاتی ےہ

 فملس ےن اؿ ےس رفامای ارگ وت اچےہ وت اکی رقابین رک افر ارگ اچےہ وت نیت رفزے رھک افر ارگ اچےہ وت نیت اصع وجھکر ھچ ونیکسمں وک الھک

 ومیس نب اامسلیع، امحد، داؤد، یبعش، دبعارلنمح نب ایب یلیل، رضحت بعک نب رجعہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 دفہی اک ایبؿ

     93    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

  :  راوی



 

 

َِٟوصَّأب ح و  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َّي َحسَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا ٩ًَِ َزاُوَز َحسَّ َّي  ٤َُِٟثى ُى اب٩ِٔ ا ِٔ َٟ ٍٕ َوَصَذا  ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ًَلٓٔیٕ َحسَّ ث٨ََا َنِْصُ ب٩ُِ  َحسَّ

ُِٟحَسیِبٔیَ  ٥َ ٣َزَّ بٔطٔ َز٩َ٣َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔب ب٩ِٔ ًُِحَزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َٛ  ٩ًَِ  ٕ ًَا٣ٔز ِٟ٘ٔؼَّ ٩ًَِ  ََٓذَُکَ ا ََ َز٦ْ ٍٔ  ٌَ ا٢َ أ٣ََ َ٘ َٓ  ٍَ

ٍٔ ٣ََشاٛٔيَن بَيَِن ک١ُِّ  ًَلَی ٔستَّ  ٕ ٍٕ ٩ِ٣ٔ َت٤ِز ٍٔ آُػ َ ِٚ بَٔثََلث ٍَ أَیَّا٦ٕ أَِو َتَؼسَّ َ َُٓؼ٥ِ ثَََلث ا٢َ  َٗ ا٢َ ََل  َٗ َْ ٜٔی٨َئِن َػا  ٣ِٔش

ےہ ہک حلص دحہیبی ےک ومعق رپ روسؽ اہلل انب ینثم ، دبعاولاہب ، رصن نب یلع ، سیدی نب زرعی ، داؤد ، اعرم ، بعک نب رجعہ ےس رفاتی 

یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ےک اپس ےس ذگرے رھپ رافی ےن ےلہپ فاال ہصق ایبؿ ایک ۔ آپ ےن وپاھچ ریتے اپس رقابین ےہ ؟ وبال : ںیہن 

ے ینعی رہ دف نیکسم وک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای وت رھپ نیت رفزے رھک ےل ای نیت اصع وجھکر ےک ھچ ونیکسمں وک دصہق رکد

 اکی اصع

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 دفہی اک ایبؿ

     94    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٧آٍ، حرضت ٌٛب ب٩ ًحزہٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث،  :  راوی

ٔب بِ  ٌِ َٛ  ٩ًَِ ٍٕ أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ أَِخبََرُظ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٌٔیٕس َحسَّ ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  ِس أََػابَُط ِٔی َحسَّ َٗ ٩ٔ ًُِحَزَة َوکَاَ٪ 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  أ٣َََزُظ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٓ  َٙ َح٠َ َٓ ةّ  َرأِٔسطٔ أَّذی   َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ یُِضٔسَی َصِسّیا َبََقَ

ہبیتق نب دیعس، ثیل، انعف، رضحت بعک نب زجعہ ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک رس ںیم وجںیئ زپ یئگ ںیھت اس ےیل اوھنں ےن رس ڈنمفا 

 دای۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک )وطبر دفہی( اکی اگےئ رقابؿ رکےن اک مکح دای۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، انعف، رضحت بعک نب زجعہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 دفہی اک ایبؿ

     95    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٨٣ؼور، یٌ٘وب، ابویٌ٘وب، اب٩ اسحٙ، ابا٪، اب٩ ػاٟح، ح٥ٜ ب٩ ًیی٨ہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟیلی، ٣ح٤س ب٩  :  راوی



 

 

 حرضت ٌٛب ب٩ ًحزہ

 َٙ ٩ًَِ اب٩ِٔ إِٔسَح ثَىٔي أَبٔی  وُب َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َی ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٥َٜٔ بِ  َحسَّ َِٟح ٩ًَِ ا ىٔي اب٩َِ َػأٟٕح  ٌِ ثَىٔي أَبَاُ٪ َی ٩ٔ َحسَّ

ا٢َ أََػابَىٔي َصَوا٦ُّ ِٔی َرأِٔسي َوأ٧ََا َٗ ٔب ب٩ِٔ ًُِحَزَة  ٌِ َٛ  ٩ًَِ َِٟیلَی  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی  ًَ  ٩ًَِ  ٍَ ٠َِیطٔ  ًُتَِیَب ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٣َ

أ٧َِز٢ََ اہللُ َٓ ی  ًَلَی َبَْصٔ ُِٓت  َّي َتَدوَّ ُِٟحَسیِبَٔیٍٔ َحً ًَا٦َ ا  ٥َ ا أَِو بٔطٔ أَّذی ٩ِ٣ٔ  َوَس٠َّ ـّ ٩ِ٤َ کَاَ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٣َزٔی َٓ الَی ِٔیَّ  ٌَ ُسِبَحا٧َُط َوَت

 ٍَ َ ََ َوُػ٥ِ ثَََلث ِٙ َرأَِس ٔ ا٢َ لٔی اِح٠ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَانٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َس َٓ  ٍَ ٍَ ٣ََشاٛٔيَن َرأِٔسطٔ اِْلَی ٥ِ ٔستَّ ٌٔ ِ ٕ أَِو أَك أَیَّا٦

 ّٗ ُت َرأِٔسي ث٥َُّ َنَشُِٜت ََفَ ِ٘ َح٠َ َٓ َِ َطاّة   ا ٩ِ٣ٔ َزبٔیٕب أَِو اِنُش

دمحم نب وصنمر، وقعیب، اوبوقعیب، انب ااحسؼ ، اابؿ، انب اصحل، مکح نب ہنییع، دبعارلنمح نب ایب یلیل، رضحت بعک نب رجعہ ےس 

 ےک اسھت اھت ریمے رس ںیم وجںیئ زپیئگ ںیھت رفاتی ےہ ہک دحہیبی ےک اسؽ ںیم بج ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

اہیں کت ہک  ھج وک اینپ اگنہ اضعئ وہاجےن اک وخػ وسحمس وہےن اگل بت اہلل اعتیل ےن ریمے ابرے ںیم ہی آتی انزؽ رفامیئ )نمف 

م رماضی اف ہب اذی نم راہس االہم( ینعی مت ںیم ےس وج وکیئ امیبر وہ ای اس ےک رس ںیم وکیئ فیلکت

ک

 

مب

 وہ وت فہ رفزے دصہق ای رقابین اکؿ 

ا ےک ذرہعی اس اک دفہی ادا رکے )بج ہی آتی انزؽ وہیئ( وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  ھج وک البای افر رفامای اانپ رس ڈنم

رکبی ذحب رک سپ ںیم  دے افر نیت دؿ ےک رفزے رھک ای اکی رفؼ )ہی امیپہن اک انؾ ےہ( شکمشک ھچ ونیکسمں وک دصہق رک دے ای اکی

 ےن اانپ رس ڈنماای افر اس ےک دعب رقابین یک۔

 دمحم نب وصنمر، وقعیب، اوبوقعیب، انب اقحس، اابؿ، انب اصحل، مکح نب ہنییع، دبعارلنمح نب ایب یلیل، رضحت بعک نب رجعہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح ےس رک اجےن اک ایبؿ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ےس رک اجےن اک ایبؿ

     96    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی ٛثير، حرضت ًرک٣ہ رضي اہلل ٨ًہ٣شسز، یحٌي ، ححاد، یحٌي ب٩  :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ  ٕ ثٔير َٛ ثَىٔي َیِحٌَي ب٩ُِ أَبٔی  ٖٔ َحسَّ ا وَّ ٩ًَِ َححَّإد اٟؼَّ ث٨ََا َیِحٌَي  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٤ًَِزٕو  َحسَّ َِٟححَّاَد ب٩َِ  ُت ا ٌِ َس٤ٔ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٍُ اِْلَِنَؼارٔیَّ  ٣َ ا٢َ ًرِٔکٔ َٗ اب١ٕٔ  َٗ َِٟحخُّ ٩ِ٣ٔ  ٠َِیطٔ ا ًَ ِس َح١َّ َو َ٘ َٓ َد  ٔسَ أَِو رَعٔ ُٛ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ 



 

 

 َٚ اََل َػَس َ٘ َٓ  ََ ٔ ٩ًَِ ذَٟ ًَبَّإض َوأَبَا صَُزیَِزَة  ُِٟت اب٩َِ  َ  َسأ

ج نب رمعف ااصنری ےس انس فہ ےتہک ےھت ہک دسمد، ییحی، اجحج، ییحی نب ایب ،ریث، رضحت رکعہم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک ںیم ےن اجح

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج صخش یک ڈہی وٹٹ اجےئ )دفرسی رفاتی ںیم ےہ ہک ای فہ امیبر وہ اجےئ( وت فہ الحؽ 

س افر اوبرہریہ ےس یدصقی وہ ایگ اع ہت اس ےک افرپ اےلگ اسؽ جح رکان رضفری وہاگ رکعہم ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اس ےک قلعتم انب ابع

 اچیہ وت اؿ دفونں رضحات ےن اس یک یدصقی یک۔

 دسمد، ییحی ، اجحج، ییحی نب ایب ،ریث، رضحت رکعہم ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رک اجےن اک ایبؿجح ےس 

     97    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣توک١ و س٤٠ٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، یحٌي ب٩ ابی ٛثير، ًرک٣ہ، ًبساہلل ب٩ رآٍ، ححاد ب٩ ٤ًزو :  راوی

اََل  َٗ  ٍُ ََلنٔیُّ َوَس٤َ٠َ َ٘ ِش ٌَ ِٟ ١ِّٔ ا ٤َُِٟتَوک ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ  ٕ ثٔير َٛ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ أَبٔی   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  َحسَّ

ٔسَ  ُٛ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٤ِزٕو  ًَ أد ب٩ِٔ  َِٟححَّ ٩ًَِ ا  ٍٕ ٔ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َرآ ََٓذَُکَ  ًَ َد أَِو ٣َزَٔق  ٨َاظُ أَِو رَعٔ ٌِ ٣َ 

نب راعف، اجحج نب رمعف یک رفاتی ںیم ہی ےہ ہک روسؽ یلص  دمحم نب وتملک ف ۃملس، دبعارلزاؼ، رمعم، ییحی نب ایب ،ریث، رکعہم، دبعاہلل

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای نم رسک افرعج افرم نم رھپ اسہقب دحثی یک رطح ذرک ایک۔

 ، رمعم، ییحی نب ایب ،ریث، رکعہم، دبعاہلل نب راعف، اجحج نب رمعفدمحم نب وتملک ف ۃملس، دبعارلزاؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 جح ےس رک اجےن اک ایبؿ

     98    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 نٔیلی، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، حرضت ابو٣ی٤و٪ ب٩ ٣ہزا٪ :  راوی

ا٢َ َس  َٗ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪   ٩ًَِ  َٙ ٔس ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٍَ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠َ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِیلٔیُّ َحسَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ِٟٔح٤ِيَرٔیَّ َحسَّ ٕ ا ِٔ ُت أَبَا َحا ٌِ ٔ٤

ُث أَبٔی ٣َِی٤ُو َث ٣َعٔی رَٔجا٢ْ یَُحسِّ ٌَ ٍَ َوَب ٔ ب٤ََّٜٔ ٔ اب٩َِ اٟزُّبَيِر ا٦ ًَا٦َ َحاَِصَ أَص١ُِ اٟظَّ َت٤ّٔزا  ٌِ ِجُت ٣ُ ا٢َ ََخَ َٗ ٩ِ٣ٔ  َ٪ ب٩َِ ٣ِٔضَزاَ٪ 



 

 

َِٟضِسَی ٣َََانٔی ُت ا ٨َََحِ َٓ  ٦َ ََِٟحَ و٧َا أَِ٪ ٧َِسُخ١َ ا ٌُ ا٦ٔ ٨َ٣َ ٔلَی أَص١ِٔ اٟظَّ ا ا٧َِتَضِی٨َا إ َّ٤٠ََٓ ِومٔی بَٔضِسٕی  ا  َٗ َّ٤٠َ َٓ ُت  ٌِ ث٥َُّ أَِح٠ِ٠َُت ث٥َُّ َرَج

َِٟضِس  ا٢َ أَبِٔس٢ِ ا َ٘ َٓ ُِٟتطُ  َ َشأ َٓ ًَبَّإض  أََتِیُت اب٩َِ  َٓ ٔضَي ٤ًَُِزتٔی  ِٗ َ ِجُت ْٔل ب١ٔٔ ََخَ ِ٘ ٤ُِٟ ا٦ٔ ا ٌَ ِٟ َّی اہللُ کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ ا ّٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ َی 

ائٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣َََز أَِػَحابَطُ أَِ٪ یُبَ  ـَ َ٘ ِٟ ٍٔ ِٔی ٤ًَُِزةٔ ا ُِٟحَسیِبَٔی ًَا٦َ ا وا  َّٟٔذی ٧َََحُ َِٟضِسَی ا ُٟوا ا  سِّ

ی، دمحم نب ہملس، دمحم نب ااحسؼ ، رضحت اوبومیمؿ نب رہماؿ ےس رفاتی ےہ ہک سج اسؽ اشؾ فاولں ےن دبعاہلل نب زج ، اک ہکم 

ب ل
ف

 

ی

ؾ ےک ھچک ولوگں ےن ریمے اسھت دہی یجیھب وت اشؾ فاولں ےن ںیمہ رحؾ ںیم احمرصہ ایک اھت اس اسؽ ںیم رمعہ یک تین ےس الکن ریمی وق

ںیم دالخ وہےن ےس رفک دای ںیم ےن ایس ہگج دہی یک رقابین یک افر ارحاؾ وھکؽ دای )افر فاسپ الچ آای( بج دفرسا اسؽ آای وت ںیم 

 درایتف ایک اوھنں ےن اہک دہی یھب دبؽ ڈاؽ )ینعی اےنپ رمعہ یک اضق ےک ےیل رھپ الکن وت ںیم انب ابعس ےک اپس ایگ افر اؿ ےس ہلئسم

دفرسی دہی ال( ویکہکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ ااحصب وک مکح دای اھت ہک فہ اس دہی وک دبؽ دںی وج اوھنں ےن 

 (دحہیبی ےک اسؽ ںیم رمعہ اضقء ںیم رقابؿ یک یھت )ویکہکن فہ دہی رحؾ ںیم ذحب ںیہن وہیئ یھت

ی، دمحم نب ہملس، دمحم نب اقحس، رضحت اوبومیمؿ نب رہماؿ :  افیر

ب ل
ف

 

ی

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہکم ںیم داہلخ اک ایبؿ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ہکم ںیم داہلخ اک ایبؿ

     99    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیس، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ٧آٍ :  راوی

ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز کَاَ٪ إَٔذا  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ُس ب٩ُِ ًُبَِیٕس َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّيَحسَّ ٍَ بَاَت بٔٔذی كَّوی َحً َّٜ ٔس٦َ ٣َ َٗ 

 َٓ َُّط  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٍَ ٧ََضاّرا َویَِذُُکُ  َّٜ َتٔش١َ ث٥َُّ یَِسُخ١َ ٣َ ِِ ٠َطُ ُیِؼبَٔح َوَی ٌَ 

دمحم نب دیبع، امحد نب زدی، اویب، انعف ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب رمع بج ہکم ںیم آےت وت رات ذی وطی ںیم سگارےت۔ بج حبص 

 لسغ رکےت رھپ دؿ ےک فتق ہکم ںیم دالخ وہےت افر رفامےت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھب ااسی یہ ایک وہیت وت

 دمحم نب دیبع، امحد نب زدی، اویب، انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ایبؿانمکس جح اک  :   ابب

 ہکم ںیم داہلخ اک ایبؿ

     100    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساہلل ب٩ جٌْف، ٩ٌ٣، ٣اَٟ، ٣شسز، اب٩ ح٨ب١، یحٌي ، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، ًبیساہلل ب٩ ٧آٍ،  :  راوی

 حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز

َْفٕ  ٌِ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َج ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ َحسَّ ٩ًَِ َیِحٌَي ح و َحسَّ ْز َواب٩ُِ َح٨َِب١ٕ  ث٨ََا ٣َُشسَّ َٕ ح و َحسَّ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٩ٌْٔ ث٨ََا ٣َ ِٟبَر٣َِکٔیُّ َحسَّ  ا

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اہللٔ  ا  ٌّ ٍَ َج٤ٔی ث٨ََا أَبُو أَُسا٣َ ٍَ َحسَّ َّ  ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ یَِسُخ١ُ َػل ًَ ی اہللُ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ یَِسُخ١ُ ٣َ  َّی اہللُ  ٩ًَِ یَِحٌَي إٔ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل اََل  َٗ ٠َِیا  ٌُ ِٟ ٨ٔیٍَّٔ ا ٍَ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ َّٜ َِٟبِلَحأئ ٣َ ٍٔ ا َساَئ ٩ِ٣ٔ ث٨َٔیَّ َٛ  ٩ِ٣ٔ ٍَ َّٜ

لَی ِٔ ٨ٔیٍَّٔ اٟشُّ ُد ٩ِ٣ٔ اٟثَّ زٕ أََت٥ُّ  َوَیُِخُ ٍَ َوَحٔسیُث ٣َُشسَّ َّٜ ىٔي ث٨َٔیًََِّي ٣َ ٌِ ِٟبَر٣َِکٔیُّ َی  َزاَز ا

دبع اہلل نب رفعج، نعم، امکل، دسمد، انب لبنح، ییحی، امثعؿ نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دیبع اہلل نب انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس 

دنلبی یک رطػ ےس دالخ وہےت افر بیشن یک رطػ ےس فایسپ اایتخر رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم ںیم 

 رفامےت۔

 دبعاہلل نب رفعج، نعم، امکل، دسمد، انب لبنح، ییحی ، امثعؿ نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دیبعاہلل نب انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ہکم ںیم داہلخ اک ایبؿ

     101    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، ًبیساہلل، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ   ٍَ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣َ ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٥َ کَاَ٪ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔييَّ َػل

زَّضٔ  ٌَ ٤ُِٟ ٙٔ ا ی َحَزةٔ َویَِسُخ١ُ ٩ِ٣ٔ ََطٔ ٙٔ اٟظَّ ی ُد ٩ِ٣ٔ ََطٔ  َیُِخُ

ے امثعؿ نب

 

للی

 

ی
 ایب ہبیش، اوبااسہم، دیبع اہلل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )دمہنی ےس( 

 رجشہ یک رطػ افر )دمہنی ںیم( دالخ وہےت رعمس یک رطػ ےس۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دیبعاہلل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ہکم ںیم داہلخ اک ایبؿ

     102    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًائظہہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ابواسا٣ہ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت  :  راوی

ًَائَٔظ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ ٍَ َحسَّ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣َ ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  َِٟت َزَخ١َ َحسَّ ا َٗ ٨ًََِضا  ٍَ َرضَٔي اہللُ 

َساَئ ٩ِ٣ٔ  َٛ ِتٔح ٩ِ٣ٔ  َٔ ِٟ ًَا٦َ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َوةُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َوکَاَ٪ رُعِ َٗ ّسی  ُٛ  ٩ِ٣ٔ ٔ ٤َِزة ٌُ ِٟ ٍَ َوَزَخ١َ ِٔی ا َّٜ ًِلَی ٣َ أَ

ٔلَی ٨ِ٣َزٟٔٔطٔ  بَُض٤َا إ ّسی َوکَاَ٪ أرَِقَ ُٛ ثَرُ ٣َا کَاَ٪ یَِسُخ١ُ ٩ِ٣ٔ  ِٛ ا َوکَاَ٪ أَ ٌّ  یَِسُخ١ُ ٨ِ٣ُٔض٤َا َج٤ٔی

 روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حتف ہکم ےک اسؽ ںیم ہکم اہرفؿ نب دبع اہلل، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک

ںیم دکاء یک اجبن ےس دنلبی یک رطػ ےس دالخ وہےئ افر رمعہ ںیم دکی یک رطػ ےس افر رعفہ دفونں رطػ ےس دالخ وہےت 

 نکیل ارثک دکی یک رطػ ےس دالخ وہےت ویکہکن فہ اجبن اؿ ےک رھگ ےک رقبی یھت۔

 اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ اہرفؿ نب دبعاہلل، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ہکم ںیم داہلخ اک ایبؿ

     103    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ہظا٦، ب٩ رعوہ، حرضت ًائظہاب٩ ٣ثىي،  :  راوی

ٍَ أَ٪َّ  ًَائَٔظ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ  ٍَ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨َ ِٔ ث٨ََا ُس َّي َحسَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔييَّ َػل

 ًِ ٍَ َزَخ١َ ٩ِ٣ٔ أَ َّٜ ٠َٔضاکَاَ٪ إَٔذا َزَخ١َ ٣َ َٔ َد ٩ِ٣ٔ أَِس  ََلَصا َوََخَ

انب ینثم، ایفسؿ نب ہنییع، اشہؾ، نب رعفہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج ہکم ںیم دالخ وہےت 

ے۔

 

للی

 

ی
ے وت بیشن یک رطػ ےس 

 

للی

 

ی
 وت دنلب ہصح یک رطػ ےس دالخ وہےت افر بج ہکم ےس 

 ، اشہؾ، نب رعفہ، رضحت اعہشئانب ینثم، ایفسؿ نب ہنییع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اخہن ہبعک وک دھکی رک داعء ےک ےیل اہھت ااھٹان

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 اخہن ہبعک وک دھکی رک داعء ےک ےیل اہھت ااھٹان

     104    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣ٌين، ٣ح٤س ب٩ جٌْف، طٌبہ، ابوٗزًہ، حرضت ٣ہاجز ٣کی :  راوی

ٍَ یُ  ًَ ِ ز َٗ ُت أَبَا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط ثَُض٥ِ َحسَّ َْفٕ َحسَّ ٌِ َس ب٩َِ َج ٌٔيٕن أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ ٣ُ ٩ًَِ َحسَّ ُث  ا٢َ َحسِّ َٗ يیِّ  ٤َِٟک ٔ ا ٤َُِٟضأجز ا

 ُ١ ٌَ ِٔ ٨ُِت أََری أََحّسا َی ُٛ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ٍُ یََسیِطٔ  َٓ ِٟبَِیَت َیزِ ٩ًَِ اٟزَُّج١ٔ َیَزی ا ًَِبٔس اہللٔ  ِس َحَحِح٨َا  ُسئ١َٔ َجابٔزُ ب٩ُِ  َٗ َِٟیُضوَز َو صََذا إَٔلَّ ا

 َ٠ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠ُطُ ٣َ ٌَ ِٔ  ٥ِ َی٩ُِٜ َی

ییحی نب نیعم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبزقہع، رضحت اہمرج یکم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ایگ 

رکےت ںیہن داھکی ہک وج صخش اخہن ہبعک وک دےھکی وت ایک فہ داع ےک ےیل اہھت ااھٹےئ؟ اںوہں اہک ہک ںیم ےن وت وہیدویں ےک وساء یسک وک ااسی 

مہ ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح ایک ےہ نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااسی ںیہن ایک )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع 

 (فآہل فملس ےن اہھت ںیہن ااھٹےئ

 ییحی نب نیعم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبزقہع، رضحت اہمرج یکم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 اخہن ہبعک وک دھکی رک داعء ےک ےیل اہھت ااھٹان

     105    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ رباح، ابوہزیزہ رضي اہلل ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، سَل٦ ب٩ ٣شٜين، ثابت، ًبساہلل :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ ِٟب٨َُانٔیُّ  ث٨ََا ثَابْٔت ا ٜٔيٕن َحسَّ ٦ُ ب٩ُِ ٣ِٔش ث٨ََا َسَلَّ ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی  َحسَّ ب٩ِٔ َربَإح اِْلَِنَؼارٔیِّ 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِتٔح صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل َٔ ِٟ ىٔي یَِو٦َ ا ٌِ ا٦ٔ َی َ٘ ٤َِٟ َٕ ا َتئِن َخ٠ِ ٌَ ِٛ َّی َر ِٟبَِیٔت َوَػل َٖ بٔا ٍَ كَا َّٜ ا َزَخ١َ ٣َ َّ٤َٟ 

ملسم نب اربامیہ، السؾ نب نیکسم، اثتب، دبعاہلل نب رابح، اوبرہریہ ریض اہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حتف 

 وہےئ وت ےلہپ اخہن ہبعک اک وطاػ ایک رھپ اقمؾ اربامیہ ےک ےھچیپ دف رتعک امنز ادا یک۔ ہکم ےک ومعق رپ بج ہکم ںیم دالخ



 

 

 ملسم نب اربامیہ، السؾ نب نیکسم، اثتب، دبعاہلل نب رابح، اوبرہریہ ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 اخہن ہبعک وک دھکی رک داعء ےک ےیل اہھت ااھٹان

     106    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س اب٩ ح٨ب١، بہز ب٩ اسس، ہاط٥، س٠مَي٪ ب٩ ٣ِيرہ، ثابت، ًبساہلل ب٩ رباح، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَِح٤َُس  ٔ  َحسَّ ٤ُِِٟٔيَرة ُ٪ ب٩ُِ ا ث٨ََا ُس٠َمَِيَ اََل َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ىٔي اب٩َِ ا ٌِ ُ ب٩ُِ أََسٕس َوَصأط٥ْ َی ث٨ََا بَِضز ٩ًَِ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٩ًَِ ثَابٕٔت   

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  َب١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِٗ ا٢َ أَ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َربَإح  َّی اہللُ ًَ َب١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِٗ َ أ َٓ  ٍَ َّٜ ََٓسَخ١َ ٣َ  ٥َ

ٔلَی ََلُظ َحِیُث ی٨َُِوزُ إ ٌَ َٓ ا  َٔ ِٟبَِیٔت ث٥َُّ أَتَی اٟؼَّ َٖ بٔا َٓاِسَت٤َ٠َُط ث٥َُّ كَا  ٔ َِٟحَحز ٔلَی ا ٥َ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ١َ یَِذُُکُ اہللَ  ًَ ٌَ َح َٓ ٍَ یََسیِطٔ  َٓ ِٟبَِیٔت ََفَ ا

ًَا ب٤َٔا َطاَئ أَِ٪ یَِسًُ ٣َا َطاَئ أَ  ًَا َوَح٤َٔس اہلَل َوَز َس َٓ ا٢َ َصأط٥ْ  َٗ ا٢َ َواِْلَِنَؼاُر َتِحَتطُ  َٗ ُظ َویَِسًُوُظ   وَ ِ٪ یَِذُُکَ

ادمح انب لبنح، زہب نب ادس، اہمش، امیلسؿ نب ریغمہ، اثتب، دبعاہلل نب رابح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 ہیلع فآہل فملس دمہنی ےس ہکم ںیم آےئ وت ےلہپ رجح اوسد ےک اپس ےئگ افر اوکس وبہس دای رھپ اخہن ہبعک اک وطاػ ایک رھپ وکہ روسؽ یلص اہلل

 داع افص ےک اپس آےئ افر اس رپ ڑچےھ اہیں کت ہک اخہن ہبعک داھکیئ دےنی اگل افر دفونں اہھت ااھٹےئ رھپ وج اچاہ اہلل اک ذرک ایک افر اس رپ

رہریہ ریض اہلل ہنع( ےتہک ںیہ ااصنب )بت( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دقومں ےلت زپے وہےئ ےھت۔ اہمش ےن اہک یک )اوب

 سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داع یک افر اہلل یک رعتفی ایبؿ یک افر وج اچاہ اس ےس اماگن۔

 تب، دبعاہلل نب رابح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعادمح انب لبنح، زہب نب ادس، اہمش، امیلسؿ نب ریغمہ، اث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رجح اوسد وک وبہس دےنی اک ایبؿ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رجح اوسد وک وبہس دےنی اک ایبؿ

     107    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ا٤ًع، ابزاہی٥، ًابص ب٩ ربیٌہ حرضت ٤ًز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ  ٍَ ٌَ ًَابٔٔص ب٩ِٔ َربٔی  ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخبََر٧َا ُس ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔ َحسَّ َِٟحَحز ٔلَی ا َُّط َجاَئ إ ٤ًََُز أ٧َ

 َّ يی َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِوََل أَن َٟ ٍُ َوََل َترُضُّ َو َٔ ََ َحَحْز ََل َت٨ِ َّ ٥ُ٠ًَِ أ٧َ يی أَ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ب٠ََّطُ  َ٘ َٓ ََ ٠ُِت بَّ َٗ ََ ٣َا  ُ٠ بِّ َ٘ ٥َ یُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  ی اہللُ 

سب نب رہعیب رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک قلعتم رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ رجح اوسد ےک اپس دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، اشمع، اربامیہ، اع

 ےہ آےئ افر اس وک وبہس دای رھپ )رجح اوسد وک اخمبط رکےت وہےئ( رفامای ںیم اجاتن وہں وت ضحم اکی رھتپ ےہ وت ہن وت یسک وک عفن اچنہپ اتکس

  فآہل فملس وک ےھجت وبہس دےتی وہےئ ہن داھکی وہات وت ںیم رہسگ وک  وک وبہس ہن د ات۔افر ہن اصقنؿ ارگ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، اشمع، اربامیہ، اعسب نب رہعیب رضحت رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ وک سم رکےن اک ایبؿاراک

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 اراکؿ وک سم رکےن اک ایبؿ

     108    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو وٟیس، ٟیث، اب٩ طہاب، حرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

َِٟیْث  ث٨ََا  َیأٟٔسيُّ َحسَّ َِٟؤٟیٔس اٟلَّ ث٨ََا أَبُو ا ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٥َِٟ أََر َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب 

ئِن  ٧ٔیَّ ِٟمََيَ ٨َئِن ا ِٛ ِٟبَِیٔت إَٔلَّ اٟزُّ ٥َ ی٤ََِشُح ٩ِ٣ٔ ا  َوَس٠َّ

 اہلل ہیلع فآہل فملس وک تیب اہلل ےک یسک اوب فدیل، ثیل، انب اہشب، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص

 (رنک وک وھچےت وہےئ ںیہن داھکی زجب رنک امینین ےک )رجح اوسد افر رنک امیین

 اوب فدیل، ثیل، انب اہشب، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 اراکؿ وک سم رکےن اک ایبؿ

     109    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣د٠س ب٩ خاٟس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

ِبُس  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َِد٠َُس ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ٍَ َحسَّ ًَائَٔظ ِو٢ٔ  َ٘ َّطُ أُِخبَٔر بٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا اٟزَّزَّ

ٍَ إِٔ٪  ًَائَٔظ يی َْلَُه٩ُّ  ٔن ا٢َ اب٩ُِ ٤ًََُز َواہللٔ إ َ٘ َٓ ِٟبَِیٔت  طُ ٩ِ٣ٔ ا ـُ ٌِ ِٟٔحِحَز َب ٨ًََِضا إٔ٪َّ ا ِت صََذا ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ کَا٧َِت َس٤ٔ  َرضَٔي اہللُ  ٌَ

٥َِٟ َیتِرُِک اِستََٔل٣َ   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  يی َْلَُه٩ُّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔن ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ ًَ َّی اہللُ  ِٟبَِیٔت َػل َوأًٔس ا َٗ ًَلَی  َِٟیَشا  َُّض٤َا  ُض٤َا إَٔلَّ أ٧َ

 ٔ ٔ إ ِٟحِٔحز َٖ ا٨َّٟاُض َوَراَئ ا ََ َوََل كَا ٔ  َلَّ َٟٔذٟ

دلخم نب اخدل، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؿ وک ربخ دی یئگ ہک رضحت 

اعہشئ ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک میطح اک اکی ہصح اخہن ہبعک ںیم اشلم ےہ )ہی نس رک( رضحت انب رمع ےن رفامای دخبا ےھجم نیقی ےہ 

رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن ہی ابت رضفر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ینس وہیگ ایس فاےطس ںیم اتھجمس وہں ہک روسؽ  ہک

ؾ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رنک رعایق افر رنک اشیم ےک االتسؾ وک ںیہن وھچڑا رگم فہ اینپ ایلص ہگج رپ ںیہن ںیہ ایس فاےطس امت

 ےک ےھچیپ ےس وطاػ رکےت ںیہ۔ولگ میطح 

 دلخم نب اخدل، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 اراکؿ وک سم رکےن اک ایبؿ

     110    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، ًبساٌٟزیز ب٩ ابی رواز، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ا َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  ٕ از ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َروَّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ ث٨ََا َیِحٌَي  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ا٢َ َوکَاَ٪  َٗ  ٍٕ َٓ َِٟحَحَز ِٔی ک١ُِّ كَِو نَٔی َوا ِٟمََيَ ٩َ ا ِٛ َُ أَِ٪ َیِشَت٥َٔ٠ اٟزُّ ٥َ ََل یََس ٠ُطُ َوَس٠َّ ٌَ ِٔ  ٤ًََُز َی

اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  دسمد، ییحی، دبعازعلسی نب ایب رفاد، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض

 رہ رکچ ںیم رنک امیین افر رجح اوسد وک رضفر وھچےت ےھت رافی اک ایبؿ ےہ ہک دبعاہلل نب رمع یھب ااسی یہ رکےت ےھت۔

 دسمد، ییحی ، دبعازعلسی نب ایب رفاد، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وطاػ فابج اک ایبؿ



 

 

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ فابج اک ایبؿ

     111    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طہاب، ًبیساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ، اب٩ ًباضاح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩  :  راوی

ىٔي ٌِ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ َی ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ٩ًَِ  َحسَّ  ٍَ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِب اب٩َِ 

َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩َ ب٤ِٔٔحَح٩ٕ اب٩ِٔ  ِٛ ٕ َیِشَت٥ُٔ٠ اٟزُّ ٌٔير ًَلَی َب  َٔ َِٟوَزا َٖ ِٔی َححٍَّٔ ا ٥َ كَا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ   

 اولداع ںیم روسؽ اہلل 

 

ة
ج 
ح
ادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک 

 (وسار وہ رک ڑیٹےھ رس یک ڑکلی ےس رجح اوسد اک االتسؾ ایک )ینعی اس وک وھچا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی افٹن رپ

 ادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ فابج اک ایبؿ

     112    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ْصٖ ب٩ ٤ًز، یامی، یو٧ص، اب٩ اسحٙ، ٣ح٤س ب٩ جٌْف ب٩ زبير، ًبیساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ثور، حرضت ػٔیہ  :  راوی

 ب٨ت طیبہ رضي اہلل ٨ًہا

ُٖ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُْصِّ َْفٔ بِ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ثَىٔي ٣َُح٤َّ َٙ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ إِٔسَح ٕ َحسَّ َٜيِر ُ ىٔي اب٩َِ ب ٌِ ث٨ََا یُو٧ُُص َی َِٟیامٔیُّ َحسَّ ٔ ٤ًَِزٕو ا ٩ٔ اٟزُّبَيِر

ا اك٤َِأَ٪َّ  َّ٤َٟ َِٟت  ا َٗ  ٍَ ٍَ ب٨ِٔٔت َطِیَب یَّ ٔٔ ٩ًَِ َػ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ثَِوٕر  ٍَ  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٥َ ب٤ََّٜٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َِٟیطٔ  ٔ َِٟت َوأ٧ََا أ٧َُِوزُ إ ا َٗ  ٔ ٩َ ب٤ِٔٔحَح٩ٕ ِٔی یَٔسظ ِٛ ٕ َیِشَت٥ُٔ٠ اٟزُّ ٌٔير ًَلَی َب  َٖ ِتٔح كَا َٔ ِٟ  ًَا٦َ ا

ایب وثر، رضحت ہیفص تنب ہبیش ریض اہلل اہنع  رصمػ نب رمع، اییم، ویسن، انب ااحسؼ ، دمحم نب رفعج نب زج ،، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب

ےس رفاتی ےہ ہک حتف ہکم ےک دعب بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اانیمطؿ احلص وہ ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ی یھت سج ےس آپ یلص اہلل ہیلع اکی افٹن رپ وسار وہ رک وطاػ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت ںیم اکی ڑیٹےھ رس یک ڑکل

 فآہل فملس رجح اوسد وک سم رک رےہ ےھت افر ںیم ہی رظنم دھکی ریہ یھت۔

رصمػ نب رمع، اییم، ویسن، انب اقحس، دمحم نب رفعج نب زج ،، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ایب وثر، رضحت ہیفص تنب ہبیش ریض  :  رافی



 

 

 اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ فابج اک ایبؿ

     113    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ًباض رضي اہلل ٨ًہہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ٣ح٤سب٩ رآٍ، ابوًاػ٥، ٣ٌزوٖ، حرضت  :  راوی

ٖٕ یَ  زُو ٌِ ٩ًَِ ٣َ ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  اََل َحسَّ َٗ ىَي  ٌِ ٤َِٟ ٍٕ ا ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ًَِبسٔ اہللٔ َو٣َُح٤َّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  يیَّ َحسَّ ٤َِٟک بُوَذ ا ىٔي اب٩َِ ََخَّ ٌِ

َّی اہللُ ا٢َ َرأَیُِت ا٨َّٟٔييَّ َػل َٗ ِی١ٔ  َٔ ث٨ََا أَبُو اٟلُّ ٩َ ب٤ِٔٔحَح٨ٔطٔ ث٥َُّ َحسَّ ِٛ ًَلَی َراح٠َٔتٔطٔ َیِشَت٥ُٔ٠ اٟزُّ ِٟبَِیٔت  ُٖ بٔا ٥َ یَُلو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ًَلَی َراح٠َٔتٔطٔ  ا  ٌّ َٖ َسِب َلا َٓ ٤َِٟزَِوةٔ  ا َوا َٔ ٔلَی اٟؼَّ َد إ ٍٕ ث٥َُّ ََخَ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ٠ُُط َزاَز ٣َُح٤َّ بِّ َ٘  ُی

اوباعمص، رعمفػ، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن داھکی روسؽ اہرفؿ نب دبع اہلل، دمحمنب راعف، 

رس  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ افٹن رپ وسار وہ رک اخہن ہبعک اک وطاػ رک رےہ ےھت افر اکی ڑیٹےھ

ےک دعب اس ڑکلی اک وبہس ےتیل ےھت دمحم نب راعف ےن ہی ااضہف ایک ےہ ہک رھپ آپ یلص یک ڑکلی ےس رجح اوسد وک سم رک رےہ ےھت افر اس 

 اہلل ہیلع فآہل فملس افص ف رمفہ یک رطػ ےلکن افر اےنپ افٹن رپ وسار وہ رک است ریھپے ےیک۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل، دمحمنب راعف، اوباعمص، رعمفػ، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ فابج اک ایبؿ

     114    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل رضي اہلل ٨ًہاح٤س ب٩ ح٨ب١، یحٌي ، اب٩ جزیخ ابوزبير، حرضت جابز ب٩  :  راوی

ٍَ َجابٔزَ  َّطُ َس٤ٔ ٔ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَيِر ث٨ََا َیِحٌَي  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ َٖ ا٨َّٟٔييُّ  َحسَّ و٢ُ كَا ُ٘ ًَِبسٔ اہللٔ َی ب٩َِ 

ًَلَی َر   َٔ َِٟوَزا ٍٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔی َححَّ ًَ َّی اہللُ  ّٔ٪َّ َػل َٓ َٖ َؤَٟیِشأَُٟوُظ  ٔ ٟٔيََراُظ ا٨َّٟاُض َؤُٟیِْشٔ ٤َِٟزَِوة ا َوا َٔ ِٟبَِیٔت َوبٔاٟؼَّ اح٠َٔتٔطٔ بٔا

َُُظوظُ   ا٨َّٟاَض 

ادمح نب لبنح، ییحی، انب رججی اوبزج ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 



 

 

 اولدا

 

ة
ج 
ح
ع ںیم اےنپ افٹن رپ ھٹیب رک اخہن ہبعک اک وطاػ ایک افر افص فرمفہ ےک چیب یعس یک اتہک ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےن 

دںیھکی افر علطم وہں افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپںیھچ ویکہکن ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ریھگے ںیم ےل 

 راھک اھت۔

  نب لبنح، ییحی ، انب رججی اوبزج ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنعادمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ فابج اک ایبؿ

     115    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، خاٟس ب٩ ًبساہلل، یزیس ب٩ ابی زیاز، ًرک٣ہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ أَبٔی زٔیَازٕ  ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی اہللُ ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػ َحسَّ ل

 ِٛ ٩ٔ اِسَت٥َ٠َ اٟزُّ ِٛ ًَلَی اٟزُّ ًَلَی َراح٠َٔتٔطٔ ک٤ََّ٠ُا أَتَی   َٖ َلا َٓ ٍَ َوصَُو َیِظَتکٔی  ٔس٦َ ٣ََّٜ َٗ َْ ٩ِ٣ٔ كََوآٔطٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ا ََفَ َّ٤٠َ َٓ ٩َ ب٤ِٔٔحَح٩ٕ 

َتئِن  ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل  أ٧ََاَر 

رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دسمد، اخدل نب دبع اہلل، سیدی نب ایب زاید، 

فآہل فملس امیبری یک احتل ںیم ہکم ںیم رشتفی الےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ افٹن رپ ھٹیب رک تیب اہلل اک وطاػ ایک آپ 

رٹیٹےھ رسیک ڑکلی ےس وھچےت بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وطاػ  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رجح اوسد ےک اپس آےت وت اکی

 ےس افرغ وہےئگ وت اےنپ افٹن وک اھٹب رک )وطاػ یک( دفاگہن زپںیھ۔

 دسمد، اخدل نب دبعاہلل، سیدی نب ایب زاید، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ فابج اک ایبؿ

     116    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٧و١ٓ، رعوہ ب٩ زبير، زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ، زوجہ رسو٢ حرضت ا٦ س٤٠ہ  :  راوی

 رضي اہلل ٨ًہا

 ًَ  ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ٩ًَِ رُعِ  ١َٕٓ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٧َِو سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ أ٦ُِّ َحسَّ  ٍَ ٩ِ َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت أَبٔی َس٤َ٠َ



 

 

 َٗ ََّضا  ٥َ أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ا٢َ كُؤِی َس٤َ٠َ َ٘ َٓ يی أَِطَتکٔی  ٥َ أَن ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٜوُت إ َِٟت َط ا

ي  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔی٨َئٕٔذ ُیَؼل َّی اہللُ  ُت َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِٔ ُل َٓ َِٟت  ا َٗ  ٍْ ِٟبَِیٔت َو ٩ِ٣ٔ َوَرأئ ا٨َّٟأض َوأ٧َِٔت َراَٛٔب ٔلَی َج٨ِٔب ا ُ ی إ أ صَُو َیَِقَ

ورٔ َوَٛٔتإب ٣َِشُلورٕ   بٔاٟلُّ

یبنعق، امکل، دمحم نب دبعارلنمح نب ونلف، رعفہ نب زج ،، زبنی تنب ایب ہملس، زفہج روسؽ رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےس رفاتی 

فآہل فملس ےن رفامای وت وسار وہ رک ولوگں ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس امیبری یک اکشتی یک وت آپ یلص اہلل ہیلع 

ےک ےھچیپ وطاػ رک سپ ںیم ےن وطاػ ایک افر اس فتق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخہن ہبعک ےک ؤولہ ںیم امنز زپھ رےہ ےھت 

 سج ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فاوطلر فاتکب وطسمر زپھ رےہ ےھت۔

 دبعارلنمح نب ونلف، رعفہ نب زج ،، زبنی تنب ایب ہملس، زفہج روسؽ رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنعیبنعق، امکل، دمحم نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وطاػ ںیم اابطضع اک ایبؿ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ ںیم اابطضع اک ایبؿ

     117    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، اب٩ جزیح، حرضت یٌلی :  راوی

َٖ ا٨َّٟ  ا٢َ كَا َٗ لَی  ٌِ ٩ًَِ َی لَی  ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ َی ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخبََر٧َا ُس ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٔييُّ َػل

ا بٔبُرِزٕ أَِخرَضَ  ٌّ ٔ َلب ـِ ٣ُ 

دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، انب رجبا، رضحت یلعی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زبس رگن یک اچدر ںیم اابطضع رک 

 ےک وطاػ ایک۔

 دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، انب رجبا، رضحت یلعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رلم اک ایبؿ



 

 

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رلم اک ایبؿ

     118    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوس٤٠ہ، ٣وسي، ح٤از، ًبساہلل ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ خیث٥، سٌیس ب٩ جبير، اب٩ ًباض، :  راوی

 ِ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبي ٩ًَِ َس ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ ُخَثِی٥ٕ   ٩ًَِ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٍَ ٣ُوَسي َحسَّ ث٨ََا أَبُو َس٤َ٠َ ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ر

 ٣َ َزا٧ٍَٔ ََفَ ٌِ ٔ ِٟح ًَِت٤َزُوا ٩ِ٣ٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَِػَحابَطُ ا ًَ َّی اہللُ  ِس اہللٔ َػل َٗ ٠ُوا أَِرزٔیََتُض٥ِ َتِحَت آبَاكٔض٥ِٔ  ٌَ ِٟبَِیٔت َوَج ٠ُوا بٔا

ی ُِٟیِسَ ًََواتٔ٘ٔض٥ِٔ ا ًَلَی  ُٓوَصا  َذ َٗ 

اوبہملس، ومیس، امحد، دبعاہلل نب امثعؿ نب مثیخ، دیعس نب ریبج، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ 

رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ افر اخہن ہبعک اک وطاػ رکےت وہےئ رلم ایک )ینعی دنکےھ ااکچےت وہےئ ٹپھج  ےک ااحصب ےن اقمؾ رعجاہن ےس

 رک ےلچ( افر اینپ اچدرفں وک ولغبں ےک ےچین ےس اکنؽ رک ابںیئ اکدنوھں رپ ڈاؽ ایل

 اوبہملس، ومیس، امحد، دبعاہلل نب امثعؿ نب مثیخ، دیعس نب ریبج، انب ابعس، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رلم اک ایبؿ

     119    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوس٤٠ہ، ٣وسٰي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از، ابوًاػ٥، ابوكٔی١، :  راوی

 َٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟلُّ ٨َؤیُّ  َِ ِٟ ًَأػ٥ٕ ا ث٨ََا أَبُو  اْز َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ٍَ ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ث٨ََا أَبُو َس٤َ٠َ ًَبَّإض َیز٥ًُُِ َحسَّ ٠ُُِٗت َٔلب٩ِٔ  ا٢َ  َٗ ِی١ٔ 

ِٟبَیِ  ِس َر١َ٣َ بٔا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ََ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِو٣ُ ُٗوا َٗ ٠ُُِٗت َو٣َا َػَس َذبُوا  َٛ ُٗوا َو ا٢َ َػَس َٗ  ٍْ ََ ُس٨َّ ٔ ٔت َوأَ٪َّ َذٟ

ٍٕ إٔ٪َّ  َِٟیَص بُٔش٨َّ َذبُوا  َٛ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِس َر١َ٣َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ُٗوا  ا٢َ َػَس َٗ َذبُوا  َٛ َِٟت َز٩َ٣َ  َو٣َا  ا َٗ ِیّظا  رُقَ

ّس  ٍٔ َزًُوا ٣َُح٤َّ ُِٟحَسیِبَٔی ُی٘ٔی٤ُ ا َٓ ب١ٔٔ  ِ٘ ٤ُِٟ ٔ ا ا٦ ٌَ ِٟ ًَلَی أَِ٪ َیحٔیئُوا ٩ِ٣ٔ ا َُٟحوُظ  ا َػا َّ٤٠َ َٓ  ٕٔ َِ َّي ی٤َُوتُوا ٣َِوَت ا٨َّٟ وا ا َوأَِػَحابَُط َحً

 ٔ ِی٘ ٌَ ُٗ وَ٪ ٩ِ٣ٔ َٗٔب١ٔ  ُٛ ٤ُِِْٟشٔ ٥َ َوا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔس٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٕ ٍَ أَیَّا٦ َ ٍَ ثَََلث َّٜ َّی اہللُ ٌَ ب٤َٔ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ اَ٪ 

ََ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  ِو٣ُ َٗ ٠ُُِٗت َیز٥ًُُِ   ٍٕ َِٟیَص بُٔش٨َّ ِٟبَِیٔت ثَََلثّا َو َٖ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ْٔلَِػَحابٔطٔ اِر٠٣ُُوا بٔا ٥َ كَا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 ٔ ٌٔير ًَلَی َب ٤َِٟزَِوةٔ  ا َوا َٔ َٖ بَيَِن اٟؼَّ ِس كَا َٗ ُٗوا  ا٢َ َػَس َٗ َذبُوا  َٛ ُٗوا َو٣َا  ٠ُُِٗت ٣َا َػَس َذبُوا  َٛ ُٗوا َو ا٢َ َػَس َ٘ َٓ  ٍْ ََ ُس٨َّ ٔ ظٔ َوأَ٪َّ َذٟ



 

 

 َ ٍٕ ک َِٟیَص بُٔش٨َّ َذبُوا  َٛ ٔ َو ٌٔيرٔظ ًَلَی َب ٤َِٟزَِوةٔ  ا َوا َٔ ٥َ بَيَِن اٟؼَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اَ٪ ا٨َّٟاُض ََل َرُسو٢ُ اہللٔ َػل وَ٪  ٌُ َٓ  یُِس

٣َُط َؤٟيَرَِوا ٣َ  وا لََکَ ٌُ ٕ َٟٔیِش٤َ ٌٔير ًَلَی َب  َٖ َلا َٓ ٨ًَِطُ  ُٓوَ٪  ٥َ َوََل ُیِْصَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ََا٧َُط َوََل َت٨َاُٟطُ أَیِٔسیض٥ِٔ اہللٔ َػل

ھاارے ولگ ےتہک ںیہ ہک اوبہملس، ومٰیس نب اامسلیع، امحد، اوباعمص، اوبلیفط ےس رفاتی ےہ ہک 

م

 

ت

ںیم ےن انب ابعس ےس اہک ہک 

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اخہن ہبعک اک وطاػ رکےت فتق رلم ایک افر ہی ہک ہی  تن ےہ اوھنں ےن اہک ہک اکی ابت حیحص ےہ 

ح ےہ افر وکیسن ابت طلغ؟ اس رپ انب ابعس ےن اہک

ح
طن 

 ہک ہی ابت وت درتس ےہ ہک افر اکی ابت طلغ ںیم ےن وپاھچ ہک وکیسن ابت 

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رلم ایک ےہ نکیل ہی طلغ ےہ ہک ہی  تن ےہ۔ الص ہصق ہی ےہ ہک حلص دحہیبی ےک زامہن ںیم رقشی 

 ےگ بج املسمونں ہکم ےن اہک ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر اےکن اسویھتں وک اےنپ احؽ رپ وھچڑ دف ہی وت وخد یہ اینپ ومت رم اجںیئ

یک رقشی ہکم ےس اس رشط رپ حلص وہیئگ ہک فہ آدنئہ اسؽ آںیئ ےگ افر نیت دؿ کت ہکم ںیم رںیہ ےگ سپ )اےلگ اسؽ( روسؽ یلص 

عی قااؿ اکی اہپڑ اک انؾ ےہ( وت روسؽ یلص اہلل 
ق
اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم رشتفی الےئ افر رشمنیک یھب اعقیعقؿ یک رطػ ےس آےئ۔ )

 فملس ےن اےنپ ااحصب ےس رفامای نیت ریھپفں ںیم رلم رکف )ہاپنایہن اشؿ ےس ا ڑ رک (ول( رگم ہی  تن ںیہن ےہ۔ )اوبلیفط ہیلع فآہل

ھاارے ولگ ےتہک ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افٹن رپ ھٹیب رک افص ف رمفہ ےک درایمؿ 

م

 

ت

ےتہک ںیہ ہک( ںیم ےن رھپ اہک ہک 

ےہ۔ اوھنں ےن اہک۔ اوھنں ےن اکی ابت حیص یک افر اکی ابت طلغ۔ ںیم ےن وپاھچ حیص ابت ایک ےہ افر طلغ ایک یعس یک ےہ افر ہی  تن 

ےہ؟ اوھنں ےن اہک ہی ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افص فرمفہ ےک درایمؿ افٹن رپ ھٹیب رک یعس یک ےہ نکیل ہی طلغ ےہ ہک ہی 

 فآہل فملس ےک اپس ےس اجےت ہن ےھت افر ہن ے ہن ےھت اس ےیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل لعف  تن ےہ ویکہکن ولگ آپ یلص اہلل ہیلع

فملس ےن افٹن رپ ھٹیب رک یعس یک اتہک ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ابت نس ںیکس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دںیھکی افر 

 ۔ولوگں ےک اہھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کت ہن اج ںیکس

 اوبہملس، ومٰیس نب اامسلیع، امحد، اوباعمص، اوبلیفط، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رلم اک ایبؿ

     120    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، سٌیس ب٩ جبير، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض :  راوی

ًَبَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َث  َُّط َحسَّ ٕ أ٧َ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَیُّوَب  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٔس٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ إض 



 

 

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِٟحُ  َػل ِس َوَص٨َِتُض٥ِ ا َٗ ِو٦ْ  َٗ ٠َِی٥ُِٜ  ًَ َس٦ُ  ِ٘ َُّط َی وَ٪ إ٧ٔ ُٛ ٤ُِِْٟشٔ ا٢َ ا َ٘ َٓ ِس َوَص٨َِتُض٥ِ حُِمَّ َیثِرَٔب  َٗ ٍَ َو َّٜ وا ٣َ ُ٘ َٟ ِمَّ َو

أ٣ََزَ  َٓ اُٟوُظ  َٗ ًَلَی ٣َا   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُط َػل ٍَ اہللُ ُسِبَحا٧َطُ ٧َبٔیَّ أَك٠َِ َٓ ا  ٍَ َوأَِ٪ َی٤ُِظوا ٨ِ٣َٔضا ََشًّ َ ََلث ص٥ُِ أَِ٪ َیز٠٣ُُِوا اِْلَِطَواَن اٟثَّ

ِس َوَص٨َِتُض٥ِ صَ  َٗ ُِٟحِمَّ  ت٥ُِ أَ٪َّ ا َّٟٔذی٩َ َذَُکِ اُٟوا َصُؤََلٔئ ا َٗ ا َرأَِوص٥ُِ َر٠٣َُوا  َّ٤٠َ َٓ ٨َئِن  ِٛ ًَبَّإض بَيَِن اٟزُّ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ُؤََلٔئ أَِج٠َُس ٨٣َّٔا 

٥ِ َیأ٣ُِزِص٥ُِ أَ  َٟ ٠َِیض٥ِٔ َو ًَ اّئ  َ٘  ِ٪ َیز٠٣ُُِوا اِْلَِطَواَن ک٠ََُّضا إَٔلَّ إٔبِ

دسمد، امحد نب زدی، اویب، دیعس نب ریبج، رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم ںیم اس 

ھاارے اپس فہ ولگ آےئ ںیہ نج وک اخبرےن احؽ ںیم رشتفی الےئ ہک دمہنی ےک اخبر ےن اؿ وک زمکفر رک دای اھت رشمنیک ےن 

م

 

ت

اہک 

 زمکفر رک دای ےہ افر اس یک فہج ےس ڑبی فیلکت ااھٹیئ ےہ اہلل اعتیل ےن رشمنیک یک اؿ ابوتں ےس یبن وک آاگہ رفام دای وت روسؽ اہلل یلص

 رک  ںیل افر رنک امیین افر رجح اوسد اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ ااحصب وک مکح ایک ہک )وطاػ رکےت فتق( ےلہپ نیت ریھپفں ںیم ا ڑ

ےک درایمؿ بسح ومعمؽ راتفر ےس  ںیل بج رشمنیک ےن احصہب رکاؾ وک نت رک افر ا ڑ رک ےتلچ وہےئ داھکی وت وبےل ایک یہی ںیہ فہ 

ںیہ۔ انب ابعس رفامےت ولگ نج ےک ابرے ںیم مت ےتہک ےھت ہک اؿ وک اخبر ےن زمکفر رکدای ےہ ہی وت مہ ےس یھب زایدہ وتاان افر اطوتقر 

ںیہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن احصہب رکاؾ وک ضحم تقفش ف رنیم یک انبء رپ امتؾ ریھپفں ںیم رلم ینعی نت رک ےنلچ اک مکح ںیہن 

 رفامای اھت۔

 دسمد، امحد نب زدی، اویب، دیعس نب ریبج، رضحت دبعاہلل نب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رلم اک ایبؿ

     121    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبسا٠٤َٟ ب٩ ٤ًزو، ہظا٦ ب٩ سٌیس، زیس ب٩ اس٥٠ :  راوی

٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَ  ٕس  ٌِ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َس ٤ًَِزٕو َحسَّ َٔ ب٩ُِ  ٔ ٠٤َِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ُت َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِس٥َ٠َ 

ِس  َٗ ٨َ٤َِٟاٛٔٔب َو ٩ًَِ ا  ُٕ َِٜظ َِٟیِو٦َ َواِل و٢ُ ٓٔی٥َ اٟز٣ََََّلُ٪ ا ُ٘ أب َی َِٟدلَّ ََ ََل  ٤ًََُز ب٩َِ ا ٔ ٍَ َذٟ َ اہللُ اِْلِٔسََل٦َ َو٧َفَی اِلُِْٜفَ َوأَص٠َِطُ ٣َ َّأ أَك

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَ ًَلَی  ٠ُطُ  ٌَ ِٔ ٨َّا َن ُٛ َُ َطِیّئا   ٧ََس

رمع وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک  ادمح نب لبنح، دبعاکلمل نب رمعف، اشہؾ نب دیعس، زدی نب املس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت

اب مہ وک رلم یک افر ومڈنےھ وھکےنل یک ایک رضفرت ےہ ویکہکن اہلل اعتیل ےن اب االسؾ وک وقت ف وشتک اطع رفام دی ےہ افر رفک یک 



 

 

 اہلل ہیلع فآہل رمک وتڑ دی ےہ افر اکرففں وک اٹم دای ےہ نکیل اس ےک ابفوجد مہ اس ںیم ےس وکیئ زیچ ںیہن وھچڑںی ےگ وج روسؽ یلص

 فملس ےک زامہن ںیم ایک رکےت ےھت۔

 ادمح نب لبنح، دبعاکلمل نب رمعف، اشہؾ نب دیعس، زدی نب املس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رلم اک ایبؿ

     122    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 ٣شسز، ًیسٰي ب٩ یو٧ص، ًبیساہلل ب٩ ابی زیازہ، ٗاس٥ حرضت ًائظہ :  راوی

 ٔ ًَائ  ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٕ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی زٔیَاز ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َِٟت َحسَّ ا َٗ  ٍَ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َظ َٗ

ِٟح٤َٔارٔ  ٤َِٟزَِوةٔ َوَرمُِی ا ا َوا َٔ ِٟبَِیٔت َوبَيَِن اٟؼَّ ُٖ بٔا َوا ١ٌَٔ اٟلَّ ٤ََّا ُج ٥َ إ٧ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍٔ ذُِٔکٔ اہللٔ َػل ا٣َ َٗ ٔ  ْٔل

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اخہن ہبعک دسمد، ٰیسیع نب ویسن، دیبع اہلل نب ایب زایدہ، اقمس رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص

 اک وطاػ رکان افص فرمفہ ےک درایمؿ یعس رکان افر رکنکایں امران ہی بس اہلل اعتیل یک اید ےک ےیل رقمر ےیک ےئگ ںیہ

 دسمد، ٰیسیع نب ویسن، دیبعاہلل نب ایب زایدہ، اقمس رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رلم اک ایبؿ

     123    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٠مَي٪، یحٌي ب٩ س٠ی٥، اب٩ خثی٥، كٔی١، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

 ٪َ ُس ب٩ُِ ُس٠َمَِيَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟئ  َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِی١ٔ  َٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟلُّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُخَثِی٥ٕ  ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ ُس٠َِی٥ٕ  يَّ اِْل٧ََِبارٔیُّ َحسَّ

وا ا ُِ ٖٕ َوکَا٧ُوا إَٔذا ب٠ََ ٍَ أَكَِوا َ ََّر ث٥َُّ َر١َ٣َ ثَََلث ب َٛ َٓاِسَت٥َ٠َ َو  ٍَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِؿَلَب ًَ َّی اہللُ  یِٕع َٟػل یَّبُوا ٩ِ٣ٔ رُقَ َِ نَٔی َوَت ِٟمََيَ ٩َ ا ِٛ زُّ

َََٓا٧َِت ُس٨َّ  ًَبَّإض  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ِِٟٔزََِلُ٪  َُّض٥ِ ا أ٧َ َٛ یِْع  و٢ُ رُقَ ُ٘ ٠َِیض٥ِٔ یَز٠٣ُُِوَ٪ َت ًَ وَ٪  ٌُ  ٍّ ٣ََظِوا ث٥َُّ َیِل٠ُ

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اابطضع ایک افر دمحم نب امیلسؿ، ییحی نب میلس، انب میثخ، لیفط، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک 

 رھپ االتسؾ ایک )ینعی رجح اوسد وک وبہس دای( افر ریبکت یہک رھپ نیت ریھپفں ںیم رلم ایک۔ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ یلص



 

 

ےئگ وت بسح ومعمؽ راتفر ےس ےلچ رھپ اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب رنک امیین ےک اپس ےچنہپ افر رقشی یک اگنوہں ےس افلھج وہ 

بج آےنم اسےنم آےئ وت رھپ رلم ایک اہیں کت ہک رقشی ےنہک ےگل ہک وگای ہی رہںین ںیہ۔ انب ابعس ےن اہک رھپ ہی لعف )ینعی رلم( 

  تن وہ ایگ۔

 دمحم نب امیلسؿ، ییحی نب میلس، انب میثخ، لیفط، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رلم اک ایبؿ

     124    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از، ًبساہلل ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ خثی٥، ابوكٔی١، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا  ًَ َحسَّ ِی١ٔ  َٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟلُّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ ُخَثِی٥ٕ  ًَ اْز أَِخبََر٧َا  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٩ِ اب٩ِٔ 

٠٣َُوا  َزا٧ٍَٔ ََفَ ٌِ ٔ ِٟح ًَِت٤َزُوا ٩ِ٣ٔ ا ٥َ َوأَِػَحابَطُ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ااہللٔ َػل ٌّ ِٟبَِیٔت ثَََلثّا َو٣ََظِوا أَِرَب  بٔا

ومیس نب اامسلیع، امحد، دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ، اوبلیفط، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر 

 رلم ایک افر ابیق اچر ریھپفں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب ےن اقمؾ رعجاہن ےس رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ وت ےلہپ نیت ریھپفں ںیم

 ںیم بسح ومعمؽ راتفر ےس ےلچ

 ومیس نب اامسلیع، امحد، دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ، اوبلیفط، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿرلم 

     125    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوکا١٣، س٠ی٥ ب٩ اخرض، ًبیساہلل، حرضت ٧آٍ :  راوی

ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز َر١َ٣َ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ  ث٨ََا ُس٠َِی٥ُ ب٩ُِ أَِخرَضَ َحسَّ ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ َحسَّ ٔ َوَذَُکَ أَ٪َّ ٩ِ٣ٔ  َحسَّ َِٟحَحز ٔلَی ا ٔ إ َِٟحَحز ا

 ََ ٔ ١َ َذٟ ٌَ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

اوباکلم، میلس نب ارضخ، دیبع اہلل، رضحت انعف ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب رمع ےن رجح اوسد ےس رجح اوسد کت رلم ایک افر 

  ےن یھب ااسی یہ ایک اھترفامای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس



 

 

 اوباکلم، میلس نب ارضخ، دیبعاہلل، رضحت انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وطاػ ںیم داعء رکان

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ ںیم داعء رکان

     126    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًیسٰي ب٩ یو٧ص، اب٩ جزیخ، یحٌي ب٩ ًبیس، ربیٌہ، حرضت ًبساہلل ب٩ اٟشائب :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ ًُبَِیٕس  ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ائٔٔب  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اٟشَّ

٧َِیا حَ  ٨َئِن َرب٨ََّا آت٨َٔا ِٔی اٟسُّ ِٛ و٢ُ ٣َا بَيَِن اٟزُّ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٍّ َو٨َٔٗا َس٤ٔ ٔ َحَش٨َ ة ٍّ َؤِی اِْلَٔخَ َش٨َ

 ًََذاَب ا٨َّٟارٔ 

نب دیبع، رہعیب، رضحت دبعاہلل نب ااسلبئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دسمد، ٰیسیع نب ویسن، انب رججی، ییحی 
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 دسمد، ٰیسیع نب ویسن، انب رججی، ییحی نب دیبع، رہعیب، رضحت دبعاہلل نب ااسلبئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ ںیم داعء رکان

     127    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، یٌ٘وب، ٣وسٰي ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  ٍَ َب ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسي ب٩ِٔ ًُ وُب  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َی ٌٔیٕس َحسَّ ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  َّ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  اہللٔ َػل ی اہللُ 

 ُ ا ث ٌّ ٖٕ َوی٤َِٔشي أَِرَب ٍَ أَكَِوا َ َّطُ َیِشَعی ثَََلث ٧ّٔ َٓ َس٦ُ  ِ٘ ٢َ ٣َا َی ٤َِزةٔ أَوَّ ٌُ ِٟ َِٟحخِّ َوا َٖ ِٔی ا يی َسِحَسَتئِن کَاَ٪ إَٔذا كَا  ٥َّ ُیَؼل

ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج جح ای رمعہ ہبیتق نب دیعس، وقعیب، ومٰیس نب ہبقع، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی 



 

 

ںیم آےن ےک دعب یلہپ رمہبت وطاػ رکےت وت ےلہپ نیت ریھپفں ںیم دفڑ رک ےتلچ افر ابیق اچر ریھپفں ںیم ومعمیل اچؽ ےس ےتلچ اس ےک 

 دعب دف رتعک امنز ادا رفامےت۔

 اہلل نب رمعہبیتق نب دیعس، وقعیب، ومٰیس نب ہبقع، انعف، رضحت دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امنز رصع ےک دعب وطاػ رک ےن اک ایبؿ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 امنز رصع ےک دعب وطاػ رک ےن اک ایبؿ

     128    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ رسح، سٔیا٪، ابوزبير، ًبساہلل ب٩ باباہ، حرضت جبير ب٩ ٣ل٥ٌ :  راوی

 ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اََل َحسَّ َٗ ُوُط  ِٔ َٟ وَب َوصََذا  ُ٘ ٌِ ١ُ ب٩ُِ َی ـِ َٔ ِٟ حٔ َوا ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسَّ ٔ َحسَّ ٩ًَِ ُجَبيِر ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ بَابَاَظ   

 ٥ٕ ٌٔ يی  ب٩ِٔ ٣ُِل ِٟبَِیٔت َوُیَؼل ُٖ بَٔضَذا ا وا أََحّسا یَُلو ٌُ ا٢َ ََل َت٨َ٤ِ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُّ بٔطٔ ا٨َّٟٔييَّ َػل َِٟی١ٕ یَِب٠ُ ٍٕ َطاَئ ٩ِ٣ٔ  ًَ أَیَّ َسا

ا٢َ یَا بَ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ١ُ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ـِ َٔ ِٟ ا٢َ ا َٗ وا أََحّساأَِو ٧ََضإر  ٌُ ٖٕ ََل َت٨َ٤ِ ًَِبسٔ ٨َ٣َا  ىٔي 

انب رسح، ایفسؿ، اوبزج ،، دبعاہلل نب ابابہ، رضحت ریبج نب معطم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یسک 

 ات ںیمصخش وک اس رھگ اک )اخہن ہبعک اک( وطاػ رکےن افر اس ںیم امنز زپےنھ ےس ہن رفوک سج فتق اچےہ دؿ افر ر

 انب رسح، ایفسؿ، اوبزج ،، دبعاہلل نب ابابہ، رضحت ریبج نب معطم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقاؿ رک ےن فاےل اک وطاػ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رقاؿ رک ےن فاےل اک وطاػ

     129    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ح٨ب١، یحٌي ، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

ُت جَ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٔ ا٢َ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَيِر َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َیِحٌَي  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ًَِبٔس َحسَّ ِٕ ابَٔز ب٩َِ  ٥َِٟ یَُل و٢ُ  ُ٘ اہللٔ َی



 

 

 َٓ ا َواحّٔسا كََوا ّٓ ٤َِٟزَِوةٔ إَٔلَّ كََوا ا َوا َٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوََل أَِػَحابُُط بَيَِن اٟؼَّ َّی اہللُ  ٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل  ُط اِْلَوَّ

ہیلع فآہل فملس افر آپ یلص اہلل انب لبنح، ییحی، انب رججی، اوبزج ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب ےن افص ف رمفہ ےک درایمؿ اکی یہ رمہبت یعس یک ےہ ینعی یلہپ رمہبت۔

 انب لبنح، ییحی ، انب رججی، اوبزج ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رقاؿ رک ےن فاےل اک وطاػ

     130    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اَٟ، ا٧ص، اب٩ طہاب، رعوہ، حرضت ًائظہ :  راوی

 ٩ًَِ َُ ب٩ُِ أ٧ََٕص  ٔ ث٨ََا ٣َاٟ ٌٔیٕس َحسَّ ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  َّی َحسَّ ٍَ أَ٪َّ أَِػَحاَب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَائَٔظ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ اب٩ِٔ ٔطَضإب 

َِٟح٤َِزةَ  َّي َر٣َِوا ا ٥ِ َیُلوُٓوا َحً َٟ طُ  ٌَ َّٟٔذی٩َ کَا٧ُوا ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا  اہللُ 

فملس ےک ااحصب ےن وج آپ یلص اہلل  ہبیتق، امکل، اسن، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل

 ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت وطاػ ںیہن ایک بج کت ہک رمجہ ہبقع یک ریم ہن رک یل

 ہبیتق، امکل، اسن، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رقاؿ رک ےن فاےل اک وطاػ

     131    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ربیٍ ب٩ س٠مَي٪، طآعی، اب٩ ًیی٨ہ، اب٩ ابی ٧حیح، ًلاء، حرضت ًائظہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٧َحٔیٕح   ٍَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨َ آٔعٔیُّ  ُ٪ أَِخبََرنٔی اٟظَّ ٤َُِٟؤذِّ َ٪ ا ٍُ ب٩ُِ ُس٠َمَِيَ ث٨ََا اٟزَّبٔی ٍَ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َحسَّ ًَائَٔظ  ٩ًَِ ًََلإئ   ٩ًَِ

ا  َٔ ِٟبَِیٔت َوبَيَِن اٟؼَّ َٔ بٔا ُٓ ََٟضا كََوا ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  آٔعٔیُّ کَاَ٪ َػل ا٢َ اٟظَّ َٗ  َٔ ٔ َٔ َو٤ًَُِزت ٔ ت َٔ َٟٔححَّ ٔٔی ٔ یَِٜ ٤َِٟزَِوة َوا

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ًََلإئ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل  ٩ًَِ ا٢َ  َٗ ٍَ َوُرب٤ََّا  ًَائَٔظ  ٩ًَِ ًََلإئ   ٩ًَِ ا٢َ  َٗ َیاُ٪ ُرب٤ََّا  ِٔ ٍَ َرضَٔي اہللُ ُس ائَٔظ ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ َس٥ََّ٠ 

٨َِضا ًَ 



 

 

نب امیلسؿ، اشیعف، انب ہنییع، انب ایب حیجن، اطعء، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس رعیب 

 رفامای ریتا اخہن ہبعک اک وطاػ افر افصفرمفہ یک یعس جح ف رمعہ دفونں ےک ےیل اکیف ےہ اامؾ اشیعف رفامےت ںیہ ہک اس رفاتی وک ایفسؿ ےن

  ےس وب اہطس اطعء وموصال لقن ایک ےہ افر یھبک اطعء ےس رمالس رفاتی ایک ےہیھبک وت رضحت اعہشئ

 رعیب نب امیلسؿ، اشیعف، انب ہنییع، انب ایب حیجن، اطعء، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتلمؾ اک ایبؿ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 زتلمؾ اک ایبؿ

     132    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز ب٩ ًبساٟح٤یس، یزیس ب٩ ابی زیاز، ٣حاہس، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ػٔوا٪ :  راوی

ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ  ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس   ٕ ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی زٔیَاز َِٟح٤ٔیٔس  ًَِبسٔ ا

 َ َِٟبَش٩َّ ثَٔیابٔی َوکَا٧ َ ٠ُُِٗت َْل  ٍَ َّٜ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َ ًَ َّی اہللُ  َتَح َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ َواَ٪  ِٔ َْل٧َُِو َػ َٓ  ٔٙ ی ٔ ًَلَی اَّٟطَّ َز٪َّ ِت َزارٔی 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  أَیُِت ا٨َّٟٔييَّ َػل ُت ََفَ ِ٘ َٓا٧َِل٠َ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٕ َیِؼ٨َ ِی ٍٔ صَُو  َٛ َب ٌِ َٜ َد ٩ِ٣ٔ اِل ِس ََخَ َٗ  ٥َ َوَس٠َّ

ِس  َٗ َِٟحٔلی٥ٔ َو ٔلَی ا َِٟبأب إ ِٟبَِیَت ٩ِ٣ٔ ا ِس اِسَت٤ُ٠َوا ا َٗ ٠َِیطٔ  َوأَِػَحابُُط َو ًَ َّی اہللُ  ِٟبَِیٔت َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَلَی ا وا ُخُسوَزص٥ُِ  ٌُ َوَؿ

٥َ َوِسَلُض٥ِ   َوَس٠َّ

امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری نب دبعادیمحل، سیدی نب ایب زاید، اجمدہ، رضحت دبعارلنمح نب وفصاؿ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن بج ہکم حتف ایک وت ںیم ےن )اےنپ دؽ ںیم( اہک ہک آج ںیم رضفر )ےئن( ڑپکے ونہپں اگ افر دوھکیں اگ ہک روسؽ یلص اہلل 

 ایک ایک رکےت ںیہ افر ریما رھگ راہتس ںیم اھت سپ ںیم ایگ وت ںیم ےن داھکی ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخہن ہبعک ےس ہیلع فآہل فملس

ابرہ رشتفی الےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب یھب ےھت سپ بس ولگ اخہن ہبعک 

 افر روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک  ےک درفازہ ےس ےل رک میطح

 

کت ےک ہصح ےس ٹمچ ےئگ افر اےنپ راسخر ہبعک ےس اگل دی 

 درایمؿ ںیم ےھت۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری نب دبعادیمحل، سیدی نب ایب زاید، اجمدہ، رضحت دبعارلنمح نب وفصاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 زتلمؾ اک ایبؿ

     133    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًیسٰي ب٩ یو٧ص، ٣ثىي، اب٩ ػباح، ٤ًزو ب٩ طٌیب :  راوی

٩ًَِ أَ  ِیٕب  ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط  ٩ًَِ بَّاحٔ  َّي ب٩ُِ اٟؼَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا ا ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ًَِبسٔ َحسَّ  ٍَ ُت ٣َ ِٔ ُ ا٢َ ك َٗ بٔیطٔ 

وذُ بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ ا ٌُ ا٢َ َن َٗ ذُ  وَّ ٌَ ٠ُُِٗت أَََل َتَت  ٍٔ َب ٌِ َٜ ا ٔجئ٨َِا زُبَُز اِل َّ٤٠َ َٓ ٩ٔ اہللٔ  ِٛ ا٦َ بَيَِن اٟزُّ َٗ َِٟحَحَز َوأَ َّي اِسَت٥َ٠َ ا ٨َّٟارٔ ث٥َُّ ٣ََضي َحً

ََٜذا َرأَیُِت  ا٢َ َص َٗ ََٜذا َوَبَشَلُض٤َا َبِشّلا ث٥َُّ  ِیطٔ َص َّٔ َٛ ًَِیطٔ َو ٍَ َػِسَرُظ َوَوِجَضُط َوذَٔرا َوَؿ َٓ َِٟبأب  ٠َِیطٔ َوا ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ُ٠ ٌَ ِٔ ٥َ َی  طُ َوَس٠َّ

دسمد، ٰیسیع نب ویسن، ینثم، انب ابصح، رمعف نب بیعش ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دبعاہلل )نب رمع( ےک اسھت وطاػ ایک بج مہ 

ہبعک ےک ےھچیپ آےئ وت ںیم ےن دبعاہلل نب رمع ےس اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل ےس انپہ بلط ںیہن رک ےت؟ اوھنں ےن اہک مہ 

انپہ بلط رکےت ںیہ۔ رھپ فہ ےئگ افر اج رک رجح اوسد وک وچام افر اخہن ہبعک افر رجح اوسد ےک درایمؿ ڑھکے وہ رک اانپ  اہلل ےس منہج ےس

ہنیس، رہچہ، دفونں اہھت افر ایلیھتہں اس رطح رںیھک افر اؿ وک الیھپای رھپ رفامای ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایس رطح 

 رکےت وہےئ داھکی ےہ

 دسمد، ٰیسیع نب ویسن، ینثم، انب ابصح، رمعف نب بیعش :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 زتلمؾ اک ایبؿ

     134    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٤ًز ب٩ ٣یسہ، یحٌي ب٩ سٌیس، سائب ب٩ ٤ًز، حرضت ًبساہلل ب٩ سائب :  راوی

 ِٟ ٤ِزٕو ا ًَ ائُٔب ب٩ُِ  ث٨ََا اٟشَّ ٌٔیٕس َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َس َة َحسَّ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣َِیَسَ ُس ب٩ُِ َحسَّ ثَىٔي ٣َُح٤َّ ٤َِدزُومٔیُّ َحسَّ

ِبٔس اہللٔ بِ  ا یَلٔی اٟزُّ ًَ أَٟثٍٔ ٤٣َّٔ ٍٔ اٟثَّ َّ٘ ُی٘ٔی٤ُطُ ٨ًَِٔس اٟظُّ َٓ ًَبَّإض  وزُ اب٩َِ  ُ٘ َُّط کَاَ٪ َی ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ ائٔٔب  َِٟحَحزَ ٩ٔ اٟشَّ َّٟٔذی َیلٔی ا ٩َ ا ِٛ

 ًَ َّی اہللُ  ًَبَّإض أ٧ُِبٔئُِت أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٟطُ اب٩ُِ  و٢ُ  ُ٘ َی َٓ َِٟباَب  ا یَلٔی ا و٦ُ ٤٣َّٔ ُ٘ َی َٓ  ٥ِ ٌَ و٢ُ َن ُ٘ َی َٓ يی َصا ص٨َُا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ ُیَؼل



 

 

يی ُیَؼل َٓ 

دیبع اہلل نب رمع نب رسیمہ، ییحی نب دیعس، اسبئ نب رمع، رضحت دبعاہلل نب اسبئ ےس رفاتی ےہ ہک فہ دبعاہلل نب ابعس وک اچنیھک 

ےک درفازے ےک رقبی رجح اوسد ےک اپس رسیتے وکےن ںیم ڑھکا رک  رکےت ےھت )بج یک فہ انانیب وہ ےئگ ےھت( افر اؿ وک اخہن ہبعک

 دےتی ےھت سپ انب ابعس ےن اؿ ےس وپاھچ ہک ایک مت وک ہی یئاای ایگ ےہ ہک اہیں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز زپےتھ ےھت؟ ںیم

 ےن اہک اہں رھپ انب ابعس ےن فاہں ڑھکے وہ رک امنز زپیھ۔

 نب رمع نب رسیمہ، ییحی نب دیعس، اسبئ نب رمع، رضحت دبعاہلل نب اسبئدیبعاہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افص افر رم فہ اک ایبؿ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 افص افر رم فہ اک ایبؿ

     135    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، اب٩ وہب، ٣اَٟ، ہظا٦، حرضت رعوہ ب٩ زبير :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  حٔ َحسَّ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسَّ َوَة ح و َحسَّ ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َٕ  َحسَّ ٔ ٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ٩ًَِ صَٔظا٦

٥َ َوأ٧ََا یَِو٣َئٔذٕ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ائَٔظ ٌَ ٔ ٠ُُِٗت ٟ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ َوَة  الَی  رُعِ ٌَ ِو٢َ اہللٔ َت َٗ ٩ِّ أََرأَیِٔت  َحٔسیُث اٟشِّ

٤َا أَ  َٓ ٔ اہللٔ  ائٔز ٌَ ٤َِٟزَِوَة ٩ِ٣ٔ َط ا َوا َٔ ََل إٔ٪َّ اٟؼَّ َٓ و٢ُ کَا٧َِت  ُ٘ ٤َا َت َٛ ِو کَاَ٪  َٟ ٍُ لََکَّ  ًَائَٔظ َِٟت  ا َٗ َٖ بٔض٤َٔا  وَّ ًَلَی أََحٕس َطِیّئا أَِ٪ ََل یَلَّ َری 

وَ٪ ٨َ٤َٟٔاةَ  ٍُ ِٔی اِْلَِنَؼارٔ کَا٧ُوا یُض٠ُّٔ ٔ اِْلَی َِٟت صَٔذظ ٔ ٤ََّا أ٧ُِز َٖ بٔض٤َٔا إ٧ٔ وَّ ٠ًََِیطٔ أَِ٪ ََل یَلَّ َُٗسیِٕس َوکَا٧ُوا  َوکَا٧َِت ٣َ ُج٨َاَح  ٨َاةُ َحِذَو 

َّی اہللُ  ا َجاَئ اِْلِٔسََل٦ُ َسأَُٟوا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّ٤٠ََٓ  ٔ ٤َِٟزَِوة ا َوا َٔ ُٓوا بَيَِن اٟؼَّ ُجوَ٪ أَِ٪ یَُلو َٓأ٧َِز٢ََ َیَتََحَّ  ََ ٔ ٩ًَِ َذٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  

 ٌَ ٤َِٟزَِوَة ٩ِ٣ٔ َط ا َوا َٔ الَی إٔ٪َّ اٟؼَّ ٌَ ٔ اہللٔ اہللُ َت  ائٔز

یبنعق، امکل، اشہؾ نب رعفہ، انب فبہ، امکل، اشہؾ، رضحت رعفہ نب زج ، ےس رفاتی ےہ ہک بج ںیم وھچاٹ اھت بت ںیم ےن زفہج 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اعہشئ ےس رعض ایک اھت ہک اراشد دخافدنی ےہ ہک افص افر رمفہ اہلل یک اشنوینں ںیم ےس ںیہ 

صخش جح ای رمعہ رکے افر اےکن درایمؿ یعس ہن رکے وت وکیئ اضمہقئ ںیہن اس ےس ںیم ہی اتھجمس وہں ہک ارگ وکیئ صخش اؿ ےک  سپ وج

درایمؿ یعس ہن رکے وت اس رپ وکیئ انگہ ای انجتی ںیہن ےہ اس رپ رضحت اعہشئ ےن رفامای ارگ یہی ابت وہیت وت وج مت ہہک رےہ وہ وت 



 

 

افص فرمفہ ےک درایمؿ یعس ہن رکےن ںیم وکیئ انگہ ںیہن ےہ الص ابت ہی ےہ ہک ہی آتی ااصنر ےک قح ںیم آتی رقآین ویں وہیت ہک 

انزؽ وہیئ یھت وا ہ فہ زامہن اجتیلہ ںیم انمت ےک فاےطس جح ایک رکےت ےھت افر انمت دقدی ےک اقملب اھت ہی ولگ افص ف رمفہ ےک 

 )افر ہی ولگ املسمؿ وہ ےئگ( وت اوھنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایمؿ یعس رکےن وک ربا ےتھجمس ےھت بج االسؾ آای

 اس ےک ابرے ںیم وساؽ ایک وت اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ ہک افص فرمفہ اہلل یک اشنوینں ںیم ےس ںیہ

 یبنعق، امکل، اشہؾ نب رعفہ، انب فبہ، امکل، اشہؾ، رضحت رعفہ نب زج ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 افص افر رم فہ اک ایبؿ

     136    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ابی اوِی٣شسز، خاٟس ب٩ ًبساہلل، اس٤ٌی١، ب٩ ابی خاٟس، حرضت  :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ أَبٔی َخأٟٕس  ث٨ََا إِٔس٤َ ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی اہللُ َحسَّ  أَبٔی أَِوَِی أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َّی  ِٟبَِیٔت َوَػل َٖ بٔا َلا َٓ ًَِت٤ََز  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ِبٔس اہللٔ أََزَخ١َ ًَ ٌَ ٔ ٘ٔی١َ ٟ َٓ ُط ٩ِ٣َ َیِشتُرُُظ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض  ٌَ َتئِن َو٣َ ٌَ ِٛ ا٦ٔ َر َ٘ ٤َِٟ َٕ ا َخ٠ِ

ا٢َ ََل  َٗ  ٍَ َب ٌِ َٜ ٥َ اِل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دسمد، اخدل نب دبع اہلل، اامسلیع، نب ایب اخدل، رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ےس رفاتی 

پ بج رمعہ ایک وت اخہن ہبعک اک وطاػ ایک افر اقمؾ اربامیہ ےک ےھچیپ دف رتعک امنز زپیھ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ےن آ

ملس وک وکیئ سگدن ہن اچنہپ ںیکس( رضحت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ریھگے ںیم ےل راھک اھت )ات ہک رشمنیک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

دبعاہلل ےس وپاھچ ایگ ہک )بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رمعہ اضقء ےک ےیل رشتفی الےئ( وت ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخہن 

 (ہبعک ےک ادنر ےئگ ےھت؟ رفامای ںیہن )ویکہکن اس فتق کت فاہں تب رےھک وہےئ ےھت

 دبعاہلل، الیعمس، نب ایب اخدل، رضحت دبعاہلل نب ایب افیف دسمد، اخدل نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 افص افر رم فہ اک ایبؿ

     137    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ت٤ی٥ ب٩ ٨٣تْص، اسحٙ ب٩ یوسٕ، َشیَ، اس٤اًی١ ب٩ ابی خاٟس، حرضت ًبساہلل ب٩ اوِی رضي اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٔ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَبٔی َخاٟ ٩ًَِ إِٔس٤َ  َْ ی َٕ أَِخبََر٧َا ََشٔ ُٙ ب٩ُِ یُوُس ٨ِ٤َُِٟتْٔصٔ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ث٨ََا َت٤ٔی٥ُ ب٩ُِ ا ًَِبَس اہللٔ َحسَّ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ب٩َِ ٕس 

َٙ َرأَِسطُ  ا ث٥َُّ َح٠َ ٌّ َشَعی بَِی٨َُض٤َا َسِب َٓ ٤َِٟزَِوَة  ا َوا َٔ َِٟحٔسیٔث َزاَز ث٥َُّ أَتَی اٟؼَّ  أَبٔی أَِوَِی بَٔضَذا ا

ر ، ااحسؼ نب ویفس، رشکی، اامسلیع نب ایب اخدل، رضحت دبعاہلل نب افیف ریض اہلل ہنع ےس یہی دحثی )دفرسی دنس 
ظ

 

ی

 

مت
میمت نب 

ےہ اںیمس ہی ااضہف ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افصء ف رمفہ رپ رشتفی الےئ افر اؿ ےک درایمؿ است  ےک اسھت( رمفی

 رمہبت یعس یک رھپ رس ڈنماای۔

ر ، اقحس نب ویفس، رشکی، اامسلیع نب ایب اخدل، رضحت دبعاہلل نب افیف ریض اہلل ہنع :  رافی
ظ

 

ی

 

مت
 میمت نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 افص افر رم فہ اک ایبؿ

     138    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ےہ ٛہ ایَ طدؽ ےن ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضي اہلل ٨ًہنٔیلی، زہير، ًلاء ب٩ سائب، ٛثير ب٩ ج٤ہا٪ سے روایت  :  راوی

 َٗ ٔ ب٩ِٔ ُج٤َِضاَ٪ أَ٪َّ َرُجَّل  ثٔير َٛ  ٩ًَِ ائٔٔب  ًََلاُئ ب٩ُِ اٟشَّ ث٨ََا  ث٨ََا ُزَصيِْر َحسَّ ِیلٔیُّ َحسَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ا َحسَّ َٔ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز بَيَِن اٟؼَّ ٌَ ٔ ا٢َ ٟ

ًَِبٔس اٟزَّحِ  ٤َِٟزَِوةٔ یَا أَبَا  ٠ًََِیطٔ َو َوا َّی اہللُ  ِس َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا٢َ إِٔ٪ أ٣َِٔع  َٗ ِوَ٪  ٌَ يی أََراَک َت٤ِٔشي َوا٨َّٟاُض َیِش ٔن َس٥ََّ٠ ٩ٔ٤َ إ

بٔيرْ  َٛ ٥َ َیِشَعی َوأ٧ََا َطِیْذ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِس َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٍَ  َی٤ِٔشي َوإِٔ٪ أَِس

 

ف

 

ی

ہ ااؿ ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس اہک ہک ںیم داتھکی وہں 
 م
ح

ی، زریہ، اطعء نب اسبئ، ،ریث نب 

ب ل

ہک مت افصء رمفہ ےک درایمؿ ےتلچ وہ وا ہ دفرسے ولگ دفڑ رےہ ںیہ اںوہں ےن اہک ہک ارگ ںیم اتلچ وہں وت ںیم ےن روسؽ یلص اہلل 

 وہےئ یھب داھکی ےہ افر ارگ دفڑفں وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دفڑےت وہےئ یھب داھکی ےہ زین ہیلع فآہل فملس وک ےتلچ

 (اب ںیم وبڑاھ وہ اکچ وہں )ذہلا ریمے ےیل انلچ درتس ےہ

ہ ااؿ ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی
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ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س، نٔی١، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ہظا٦ ب٩ ٤ًار، س٠مَي٪ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ٣ح٤س بارق رضي  :  راوی

 اہلل ٨ًہ

 ٪ُ إر َوُس٠َمَِيَ َّ٤ًَ ٍَ َوصَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ِیلٔیُّ َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب َٔ ٕس ا٨ُّٟ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  بِ  َحسَّ ًَ أ٪ ب٩ُِ  ٣َِظ٘ٔیَّ سٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسِّ

َْفُ  ٌِ ث٨ََا َج ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا َحات٥ُٔ ب٩ُِ إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ َٗ ِیَئ  ٍَ َواٟظَّ ٤َٔ٠ََِٟ ٕف ا ٌِ ًَلَی َب ُض٥ِ  ـُ ٌِ ا٢َ َوُرب٤ََّا َزاَز َب َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕس   ب٩ُِ ٣َُح٤َّ

ا ا٧َِتضَ  َّ٤٠َ َٓ ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ًَلَی َجابٔز ًَلٔیِّ ب٩ِٔ حَُشيِٕن َزَخ٨َ٠ِا  ُس ب٩ُِ  ٠ُِت أ٧ََا ٣َُح٤َّ ُ٘ َٓ ٔلَیَّ  َّي ا٧َِتَهی إ ٔ َحً ِو٦ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا َِٟیطٔ َسأ٢ََ  ٔ ِی٨َا إ

 َ ُط بَيَِن ثَِسِ َّٔ َٛ  ٍَ ١َ ث٥َُّ َوَؿ َٔ ی اِْلَِس ََ زٔرِّ َ ًِلَی ث٥َُّ ٧َز َ ی اِْل ََ زٔرِّ َ ٨َز َٓ ٔلَی َرأِٔسي  ٔ إ أَصَِوی بَٔیٔسظ ا٢َ یَّ َوأ٧ََا َیوِ َٓ َ٘ َٓ ٣َئٕٔذ ََُُل٦ْ َطابٌّ 

ا٦َ ِٔی َ٘ َٓ ََلةٔ  ُت اٟؼَّ ِٗ ًَِِم َوَجاَئ َو ُِٟتُط َوصَُو أَ َ َشأ َٓ ا ٔطئَِت  َّ٤ًَ ََ َوأَصَِّل یَا اب٩َِ أَخٔی َس١ِ  ٔ ىٔي  ٣َزَِحّبا ب ٌِ ا بَٔضا َی ّٔ ٍٕ ٠ِ٣َُتٔح نَٔشاَج

ٍَ ََطَ  ٜٔبٔطٔ َرَج ًَلَی ٨ِ٣َ َضا  ٌَ ا ک٤ََّ٠ُا َوَؿ ّ٘ َّٔ ٠ُِت ثَِوبّا ٠َ٣ُ ُ٘ َٓ ٤ِِٟٔظَحٔب  ًَلَی ا ٔلَی َج٨ِبٔطٔ  َّی ب٨َٔا َورَٔزاُؤُظ إ ََٓؼل زَٔصا  َِ َِٟیطٔ ٩ِ٣ٔ ٔػ ٔ اَصا إ َٓ

ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ ا ث٥َُّ  ٌّ َس تِٔش َ٘ ٌَ َٓ  ٔ ا٢َ بَٔیٔسظ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ َححَّ َّی اہللُ أَِخبٔرِنٔی  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ  

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  ةٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل أَشَ ٌَ ِٟ ٥َِٟ َیُحخَّ ث٥َُّ أُذَِّ٪ ِٔی ا٨َّٟأض ِٔی ا ٍَ ٔس٨ٔيَن  ََٜث تِٔش ٍَ َبَْشْ ٣َ ٤َِٟسٔی٨َ ٔس٦َ ا َ٘ َٓ ٥َ َحادٌّ  َوَس٠َّ

ُض٥ِ َی٠َِت٤ُٔص أَِ٪ َیأَِت٥َّ بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ  ثٔيْر ک٠ُُّ ٠َِیطٔ َٛ ًَ َّی اہللُ  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َُخَ َٓ ٠٤ًََٔطٔ  ١َ٤َ ب٤ِٔٔث١ٔ  ٌِ ٥َ َوَی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َػل

َس ب٩َِ أَبٔی برَِکٕ  ََٟسِت أَِس٤َاُئ ب٨ُِٔت ٤ًَُِیٕص ٣َُح٤َّ َو َٓ  ٍٔ َٔ ُِٟح٠َِی َّي أََتِی٨َا َذا ا طُ َحً ٌَ ِج٨َا ٣َ ٥َ َوََخَ ٔ َوَس٠َّ أَِرَس٠َِت إ َٓ لَی َرُسو٢ٔ اہللٔ  

َّی َرُسو٢ُ اہللٔ ََٓؼل مٔی  ی بَٔثِوٕب َوأرَِحٔ ا٢َ اَُِتٔشلٔی َواِسَتِذَٔفٔ َ٘ َٓ  ٍُ َٕ أَِػ٨َ ِی َٛ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥َ ِٔی َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 َ َّي إَٔذا اِسَتَوِت بٔطٔ ٧ ِؼَواَئ َحً َ٘ ِٟ ٤َِِٟشحٔٔس ث٥َُّ َرَٛٔب ا ی ٩ِ٣ٔ بَئِن یََسیِطٔ ٩ِ٣ٔ ا ٔلَی ٣َسِّ َبَْصٔ ا٢َ َجابْٔز ٧ََوزُِت إ َٗ ِٟبَِیَسأئ  ًَلَی ا ُتُط  َٗ ا

ََ َوَرُسو٢ُ اہللٔ  ٔ ٔٔطٔ ٣ِٔث١ُ َذٟ ََ َو٩ِ٣ٔ َخ٠ِ ٔ ٔ ٣ِٔث١ُ َذٟ ٩ًَِ َیَشارٔظ ََ َو ٔ ٩ًَِ ی٤َٔی٨ٔطٔ ٣ِٔث١ُ َذٟ ٠َِیطٔ  َرإٛٔب َو٣َإغ َو ًَ َّی اہللُ  َػل

 ٥َ َٓ َوَس٠َّ ٨َ٠ِٔ٤ًَا بٔطٔ  ١َٔ٤ًَ بٔطٔ ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ  ٤َا  َٓ ٥ُ٠َ َتأِؤی٠َُط  ٌِ آُ٪ َوصَُو َی َُِٟقِ ٠َِیطٔ ی٨َِز٢ُٔ ا ًَ َّی اہللُ بَيَِن أَِهُضز٧َٔا َو أَص١ََّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ََ َٟ  ََ ی ََ ََل ََشٔ َِّی َٟب  ََ َِّی ب َٟ ُض٥َّ  ََ ا٠َّٟ َِّی َٟب ِوحٔیٔس  ٥َ بٔاٟتَّ ََ َوأَص١ََّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َٟ  ََ ی ََ ََل ََشٔ ٠ِ٤ُِٟ ََ َوا َٟ  ٍَ ٤َ ٌِ َِٟح٤َِس َوا٨ِّٟ ََ إٔ٪َّ ا َِّی َٟب

٥َ َطِیّئا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠َِیض٥ِٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ ٥ِ٠َ َیزُزَّ  َٓ وَ٪ بٔطٔ  َّٟٔذی یُض٠ُّٔ َّی اہللُ ا٨َّٟاُض بَٔضَذا ا َٟز٦َٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٨ِ٣ُٔط َو

َّي إٔذَا أََتیِ  ٤َِزَة َحً ٌُ ِٟ ُٖ ا ٔ ز ٌِ َِٟش٨َا َن َِٟحخَّ  َِٟش٨َا ٨َِ٧ؤی إَٔلَّ ا ا٢َ َجابْٔز  َٗ ٥َ َت٠ِبَٔیَتطُ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ١َ٣َ ٩َ ََفَ ِٛ طُ اِسَت٥َ٠َ اٟزُّ ٌَ ِٟبَِیَت ٣َ ٨َا ا



 

 

َ َو  أ ََقَ َٓ ٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ا٦ َ٘ ٔلَی ٣َ ٦َ إ سَّ َ٘ ا ث٥َُّ َت ٌّ ا٦َ بَِی٨َُط َوبَيَِن ثَََلثّا َو٣ََشي أَِرَب َ٘ ٤َِٟ ١َ ا ٌَ َح َٓ ًّی  ٔ إٔبَِزاصٔی٥َ ٣َُؼل ا٦ َ٘ اتَّدُٔذوا ٩ِ٣ٔ ٣َ

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ُظ إَٔلَّ  ٤ُ٠ًَُِط َذَُکَ ِی١ٕ َوًُِث٤َاُ٪ َوََل أَ َٔ ا٢َ اب٩ُِ نُ َٗ و٢ُ  ُ٘ ََاَ٪ أَبٔی َی َٓ ا٢َ  َٗ ِٟبَِیٔت  ُ٪ ا ا٢َ ُس٠َمَِيَ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  ی اہللُ 

١ِ صُوَ  ُ٘ َتئِن بٔ ٌَ ِٛ ُ ِٔی اٟزَّ أ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیَِقَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٤ُ٠ًَُِط إَٔلَّ  ََِٟأَفُوَ٪ ث٥َُّ َوََل أَ ١ُِٗ َیا أَیَُّضا ا  اہللُ أََحْس َو

 ٔ َِٟبأب إ َد ٩ِ٣ٔ ا ٩َ ث٥َُّ ََخَ ِٛ َٓاِسَت٥َ٠َ اٟزُّ ِٟبَِیٔت  ٔلَی ا ٍَ إ ٔ اہللٔ َرَج ائٔز ٌَ ٤َِٟزَِوَة ٩ِ٣ٔ َط ا َوا َٔ أَ إٔ٪َّ اٟؼَّ ا رَقَ َٔ ا َز٧َا ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ َّ٤٠َ َٓ ا  َٔ لَی اٟؼَّ

ََّر اہللَ َوَوحََّسظُ  َٜب َٓ ِٟبَِیَت  َّي َرأَی ا ٠ًََِیطٔ َحً قَٔی  ا ََفَ َٔ َبَسأَ بٔاٟؼَّ َٓ ََٟط إَٔلَّ اہللُ  ٧َِبَسأُ ب٤َٔا بََسأَ اہللُ بٔطٔ  ٔ ا٢َ ََل إ َٗ ُط َو َٟ َٟطُ   ََ ی  َوِحَسُظ ََل ََشٔ

ََٟط إَٔلَّ اہللُ َوِحَسُظ أ٧ََِحزَ َو  ٔ ٔسیْز ََل إ َٗ ًَلَی ک١ُِّ َطِیٕئ  َِٟح٤ُِس یُِحٌٔي َوی٤ُٔیُت َوصَُو  َٟطُ ا َُ َو ٠ِ٤ُ ِٟ ًَِبَسُظ َوَصز٦ََ اِْلَِحزَاَب ا ًَِسُظ َوَنَْصَ 

ا٢َ ٣ٔثِ  َٗ ََ َو ٔ ًَا بَيَِن َذٟ َِٟوازٔی َوِحَسُظ ث٥َُّ َز َس٣َاُظ َر١َ٣َ ِٔی بَِل٩ٔ ا َٗ َّي إَٔذا اِنَؼبَِّت  ٔ َحً ٤َِٟزَِوة ٔلَی ا ١َ َصَذا ثَََلَث ٣َزَّإت ث٥َُّ ٧َز٢ََ إ

 َ َّي إَٔذا ک ا َحً َٔ ًَلَی اٟؼَّ  ٍَ ٤َِٟزَِوةٔ ٣ِٔث١َ ٣َا َػ٨َ ًَلَی ا  ٍَ َؼ٨َ َٓ ٤َِٟزَِوَة  َّي أَتَی ا َس ٣ََشي َحً ٌَ َّي إَٔذا َػ ٔ اَ٪ آَٔخُ اَحً ٤َِٟزَِوة ًَلَی ا  ٖٔ َوا ٟلَّ

٩ِ٤َ کَاَ٪ ٣ٔ  َٓ ٠ُِتَضا ٤ًَُِزّة  ٌَ َح َٟ َِٟضِسَی َو ِٙ ا ٥َِٟ أَُس َب٠ُِت ٩ِ٣ٔ أ٣َِزٔی ٣َا اِسَتِسبَزُِت  ِ٘ َِٟو اِسَت يی  ٔن ا٢َ إ ُط َصِسْی َٗ ٌَ َِٟیَص ٣َ  ٥ُِٜ٨ِ

و ُ ْصَّ َٗ ُض٥ِ َو ََٓح١َّ ا٨َّٟاُض ک٠ُُّ ٠َِضا ٤ًَُِزّة  ٌَ َِٟیِح ٠ُِیِح١ِٔ٠ َو َٓ ٍُ َٗ ا ا٦َ رُسَ َ٘ َٓ طُ َصِسْی  ٌَ ٥َ َو٩ِ٣َ کَاَ٪ ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا إَٔلَّ ا٨َّٟٔييَّ َػل

ََ َرُس  َظبَّ َٓ ا٨َ٣ٔا َصَذا أ٦َِ ِْٟٔلَبَٔس  ٌَ ٔ ٥َ أَٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ُظ٥ٕ  ٌِ ٠ًََیِ ب٩ُِ ُج َّی اہللُ  ٥َ و٢ُ اہللٔ َػل طٔ َوَس٠َّ

ََٜذا ٣َزََّتئِن ََل ب١َِ ْٔلَبَسٔ أَبَٕس ََل ب١َِ  َِٟحخِّ َص ٤َِزةُ ِٔی ا ٌُ ِٟ ا٢َ َزَخ٠َِت ا َٗ ی ث٥َُّ  ُط ِٔی اِْلَُِخَ ٌَ ًَلٔیٌّ َرضَٔي أََػابٔ ٔس٦َ  َٗ ا٢َ َو َٗ  ْٔلَبَٔس أَبَٕس 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  َِٟی٩ٔ٤َ بٔبُِسٔ٪ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٨ًَُِط ٩ِ٣ٔ ا ا اہللُ  ِّ َٟبَٔشِت ثَٔیابّا َػبٔی ٩ِ َح١َّ َو ٨ًََِضا ٤٣َّٔ ٍَ َرضَٔي اہللُ  اك٤َٔ َٓ َوَجَس  َٓ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

 ِٟ و٢ُ بٔا ُ٘ ًَلٔیٌّ َی َََٓاَ٪  َِٟت أَبٔی  ا َ٘ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ أ٣َََزٔک بَٔضَذا  َٗ ٠َِیَضا َو ًَ  ََ ٔ ًَلٔیٌّ ذَٟ أ٧َرَِکَ  َٓ َتَح٠َِت  ِٛ ٔلَی َرُسو٢ٔ َوا ٚٔ َذَصِبُت إ َزا اہللٔ ٌٔ

تّٔیا َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ ِٔ ِتطُ ٣ُِشَت ٌَ َّٟٔذی َػ٨َ ٔ ا ٍَ ِٔی اِْل٣َِز َٓاك٤َٔ ًَلَی  ّطا  ٥َ ٣ََُحِّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّٟٔذی  َػل ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔی ا ًَ َّی اہللُ  َػل

َِٟت  ا َ٘ َٓ ٠َِیَضا  ًَ  ََ ٔ ُت َذٟ يی أ٧َرَِکِ أَِخبَرِتُطُ أَن َٓ ٨ًَِطُ  ِت  ِؿَت َذَُکَ ٠َُِٗت حٔيَن ََفَ ِت ٣َاذَا  َٗ ِت َػَس َٗ ا٢َ َػَس َ٘ َٓ إٔ٪َّ أَبٔی أ٣َََزنٔی بَٔضَذا 

 َٓ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  يی أُص١ُّٔ ب٤َٔا أَص١ََّ بٔطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔن ُض٥َّ إ ٠ُُِٗت ا٠َّٟ ا٢َ  َٗ َِٟحخَّ  ا٢َ َو ا َٗ َََٓل َتِح١ِٔ٠  َِٟضِسَی  کَاَ٪ ّٔ٪َّ ٣َعَٔی ا

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  َّٟٔذی أَتَی بٔطٔ ا٨َّٟٔييُّ َػل َِٟی٩ٔ٤َ َوا ًَلٔیٌّ ٩ِ٣ٔ ا س٦َٔ بٔطٔ  َٗ َّٟٔذی  َِٟضِسٔی ا ٍُ ا ًَ َح١َّ َج٤َا َٓ  ٍّ َ ٤َِٟٔسی٨ٍَٔ ٣ٔائ ٥َ ٩ِ٣ٔ ا

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو٣َ  ًَ َّی اہللُ  وا إَٔلَّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ُ ْصَّ َٗ ُض٥ِ َو ٔلَی ٣ٔىّي ا٨َّٟاُض ک٠ُُّ ُضوا إ ٍٔ َوَوجَّ َّرِؤَی ا کَاَ٪ یَِو٦ُ اٟت َّ٤٠ََٓ ا٢َ  َٗ ُط َصِسْی  ٌَ ٩ِ کَاَ٪ ٣َ

 َ٤ِٟ ِْصَ َوا ٌَ ِٟ ِضَز َوا َّی ب٤ٔٔىّي اٟوُّ ََٓؼل ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َٛٔب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟحخِّ ََفَ وا بٔا َٜ أََص٠ُّ ِبَح ث٥َُّ ٣َ ٌَٔظاَئ َواٟؼُّ ِٟ زَٔب َوا َث ِِ

َّی ا َشاَر َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ  ٕ بَِت ب٤٨ََٔٔزة رُضٔ َٓ  ٕ ز ٌِ ُط ٩ِ٣ٔ َط َٟ  ٍٕ بَّ ُ٘ ٤ُِص َوأ٣َََز بٔ ِت اٟظَّ ٌَ َّي ك٠ََ ٠ٔیَّل َحً َٗ َُّ ٥َ َوََل َتُظ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ہللُ 



 

 

٤َِِٟظ  ْٕ ٨ًَِٔس ا ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َواٗ ًَ َّی اہللُ  یِْع أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٍُ ِٔی رُقَ یِْع َتِؼ٨َ ٤َا کَا٧َِت رُقَ َٛ  ٍٔ َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ ٔ بٔا ا٦ ََِٟحَ ٔ ا ز ٌَ

 ٔ ُِ ِس  َٗ  ٍَ بَّ ُ٘ ِٟ َوَجَس ا َٓ  ٍَ َٓ َّي أَتَی رَعَ ٥َ َحً ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أََجاَز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ  ٍٔ َِٟحاص٠ٔٔیَّ َّي إَٔذا ا ٨َز٢ََ بَٔضا َحً َٓ  ٕ ُط ب٤٨ََٔٔزة َٟ بَِت 

َُِت اٟ ا٢َ إٔ٪َّ ز٣َٔائَُٜ َزا َ٘ َٓ َدَلَب ا٨َّٟاَض  َٓ َِٟوازٔی  َّي أَتَی بَِل٩َ ا َٛٔب َحً ُط ََفَ َٟ ِؼَوأئ ََفُح٠َِٔت  َ٘ ِٟ ٤ُِص أ٣َََز بٔا ٥ِ َوأ٣ََِواَل٥ُِٜ ظَّ

٥ِ َصَذا أَََل إٔ٪َّ ک١َُّ َطیِ  ُٛ ٥ِ صََذا ِٔی ب٠ََٔس ُٛ ٔ ٣ٍَٔ یَِو٥ُِٜ٣ٔ َصَذا ِٔی َطِضز َُحِ َٛ ا٦ْ  ٠َِی٥ُِٜ رَحَ ًَ َْ َسمَیَّ ٣َِوُؿو َٗ َِٟحاص٠ٔٔیٍَّٔ َتِحَت  ٔ ا ٕئ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز

ا٢َ ُس  َٗ ٍَ و  ٌَ ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ َز٦ُ اب٩ُِ َربٔی َٗ طُ ز٣َٔاُؤ٧َا َز٦ُ  ٌُ ٕ أََؿ ٢ُ َز٦ ٍْ َوأَوَّ ًَ َِٟحاص٠ٔٔیٍَّٔ ٣َِوُؿو ٍَ ب٩ِٔ َوز٣َٔاُئ ا ٌَ ُ٪ َز٦ُ َربٔی ٠َمَِيَ

ا٢َ  َٗ ٠ٔٔب و  ٤ُِٟلَّ ِبٔس ا ًَ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ  َْ  ا ٍٔ ٣َِوُؿو َِٟحاص٠ٔٔیَّ َت٠َِتُط صَُذی١ِْ َورٔبَا ا َ٘ َٓ ٕس  ٌِ ا ِٔی بَىٔي َس ٌّ ُف َصُؤََلٔئ کَاَ٪ ٣ُِشتَرَِؿ ٌِ َب

وا اہلَل ِٔی اٟ ُ٘ ُط اتَّ َْ ک٠ُُّ َُّط ٣َِوُؿو ٧ّٔ َٓ ٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ ِبٔس ا ًَ ًَبَّأض ب٩ِٔ  ُط رٔبَا٧َا رٔبَا  ٌُ ٢ُ رٔبّا أََؿ ٥ُِ َوأَوَّ َّٜ ٧ّٔ َٓ أََخِذت٤ُُوص٩َُّ بٔأ٣ََا٧ٍَٔ  ٨َِّشأئ 

٠ًََِیض٩َّٔ أَِ٪ ََل یُوكٔئ٩َِ َُفَُط٥ُِٜ أََحّسا تَ  ٍٔ اہللٔ َوإٔ٪َّ َل٥ُِٜ  بّا اہللٔ َواِسَتِح٠ِ٠َُت٥ِ َُفُوَجُض٩َّ ب٤َٔ٠ََٔ ِ َِ بُوص٩َُّ  ٔ ِِ ا َٓ  ٩َ٠ِ ٌَ َٓ  ٪ِّٔ َٓ صُو٧َُط  رِکَ

ُُٗض٩َّ  ٠ًََِی٥ُِٜ رِٔز َُٟض٩َّ  ًَِتَؼ٤ُِت٥ِ بٔطٔ َٛٔتاَب  َُيَِر ٣ُبَرِّٕح َو َسُظ إِٔ٪ ا ٌِ وا َب ُّ٠ ـٔ ٩َِٟ َت ُت ٓٔی٥ُِٜ ٣َا  ِٛ ِس َتَز َٗ يی  ٔن ٖٔ َوإ زُو ٌِ ٤َِٟ َوِٛٔشَوتُُض٩َّ بٔا

َت َوأَزَّیَِت َوَنَؼحِ  ِِ ِس ب٠ََّ َٗ  ََ َّ اُٟوا َنِظَضُس أ٧َ َٗ ائ٠ُٔوَ٪  َٗ ٤َا أْمُتَْن  َٓ ًَىِّي  بَّابٍَٔ  َت ث٥َُّ اہللٔ َوأْمُتَْن ٣َِشئُوُٟوَ٪  ٌٔطٔ اٟشَّ ا٢َ بٔأُِػبُ َٗ

ٔلَی ا٨َّٟأض ا٠َُّٟض٥َّ اِطَضِس ا٠َُّٟض٥َّ اِطَضِس ا٠َُّٟض٥َّ اِطَضِس ث٥َُّ أَذَّ  ٤َأئ َوی٨َُِٜبَُضا إ ٔلَی اٟشَّ َضا إ ٌُ َٓ ِضَز ث٥َُّ َیزِ َّی اٟوُّ ََٓؼل ا٦َ  َٗ َ٪ بََٔل٢ْ ث٥َُّ أَ

٥َِٟ یَُؼ١ِّ بَیِ  ِْصَ َو ٌَ ِٟ َّی ا ََٓؼل ا٦َ  َٗ ٔلَی أَ ِؼَوأئ إ َ٘ ِٟ تٔطٔ ا َٗ ١َ بَِل٩َ ٧َا ٌَ َح َٓ  َٕ ٔ ٤َِِٟوٗ َّي أَتَی ا ِؼَواَئ َحً َ٘ ِٟ ٨َُض٤َا َطِیّئا ث٥َُّ َرَٛٔب ا

بَِت اٟظَّ  َّي َُغَ ا َحً ّٔ ٔ ٥ِ٠َ َیز٢َِ َواٗ َٓ  ٍَ ِِٟ٘ٔب٠َ َب١َ ا ِ٘ اِسَت َٓ ٤َُِٟظاةٔ بَيَِن یََسیِطٔ  ١َ َحِب١َ ا ٌَ أت َوَج َُخَ ٠ٔیَّل ٤ُِص َوَذَصَبِت اٟاٟؼَّ َٗ ةُ  ِْفَ ؼُّ

 َٙ ِس َط٨َ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َس َٓ ُط  َٔ ٍَ َخ٠ِ َٖ أَُسا٣َ ُؾ َوأَِرَز َُِٟقِ َُاَب ا َّي إٔ٪َّ حٔيَن  ِؼَوأئ اٟز٣َِّا٦َ َحً َ٘ ٠ِٟٔ

ِٟی٤ُِىَي ا ٔ ا و٢ُ بَٔیٔسظ ُ٘ َُٟیٔؼیُب ٣َِورَٔک َرِح٠ٔطٔ َوصَُو َی ٍَ أَیَُّضا ا٨َّٟاُض ک٤ََّ٠ُا أَتَی َحِبَّل ٩ِ٣ٔ َرأَِسَضا  ٜٔی٨َ ٍَ أَیَُّضا ا٨َّٟاُض اٟشَّ ٜٔی٨َ ٟشَّ

ٌَٔظأئ بٔأَذَ  ِٟ زٔٔب َوا ِِ ٤َ ِٟ ٍَ بَيَِن ا َح٤َ َٓ  ٍَ َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ َّي أَتَی ا َس َحً ٌَ َّي َتِؼ ٠ٔیَّل َحً َٗ ََٟضا  ِٟٔحَبا٢ٔ أَِرخَی  ا٢َ ا َٗ ا٣ََتئِن  َٗ ٔ إ٪ َواحٕٔس َوإ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حَ ًُِث٤َا ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل وا ث٥َُّ اِؿَلَح ُ٘ َٔ ِح بَِی٨َُض٤َا َطِیّئا ث٥َُّ اتَّ ٥َِٟ یَُشبِّ ِحزَ ُ٪ َو َٔ ِٟ َّی ا ََٓؼل ِحزُ  َٔ ِٟ ٍَ ا َّي ك٠ََ ً

 ُ وا ث ُ٘ َٔ ٍٕ ث٥َُّ اتَّ ا٣َ َٗ ٔ ُ٪ ب٨َٔٔسإئ َوإ ا٢َ ُس٠َمَِيَ َٗ ِبُح  َٟطُ اٟؼُّ ََّن  ا٢َ حٔيَن َتَبي َٗ ٠َِیطٔ  ًَ قَٔی  ا٦َ ََفَ ََِٟحَ َز ا ٌَ ٤َِِٟظ َّي أَتَی ا ِؼَواَئ َحً َ٘ ِٟ ٥َّ َرَٛٔب ا

 ٥ِ٠َ َٓ ٠َُط َزاَز ًُِث٤َاُ٪ َوَوحََّسُظ  ََّرُظ َوَص٠َّ ب َٛ َح٤َٔس اہللَ َو َٓ  ٍَ ِِٟ٘ٔب٠َ َب١َ ا ِ٘ اِسَت َٓ  ٪ُ ا ث٥َُّ زَ  ًُِث٤َاُ٪ َوُس٠َمَِيَ َّي أَِسَْفَ ٔجسًّ ا َحً ّٔ ٔ ٍَ یَز٢َِ َواٗ َٓ

ًَبَّإض َوکَاَ٪ َر  ١َ ب٩َِ  ـِ َٔ ِٟ َٖ ا ٤ُِص َوأَِرَز ٍَ اٟظَّ ِب١َ أَِ٪ َتِل٠ُ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ أَبَِیَف َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ز ٌِ ُجَّل َحَش٩َ اٟظَّ

٩ُ یَ  ٌُ ٥َ ٣َزَّ اٟوُّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ا َز َّ٤٠َ َٓ َّی َؤسمَّي  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َوَؿ َٓ َِٟیض٩َّٔ  ٔ ١ُ َی٨ُِوزُ إ ـِ َٔ ِٟ َٙ ا ٔٔ َل َٓ ِحزٔی٩َ 



 

 

٢َ َرُسو٢ُ  ِّٙ اِْلََخٔ َوَحوَّ ٔلَی اٟظِّ ١ُ َوِجَضطُ إ ـِ َٔ ِٟ َٖ ا ١ٔ َوَِصَ ـِ َٔ ِٟ ًَلَی َوِجطٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یََسُظ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اہللُ  َّی اہللُ   اہللٔ َػل

٠ٔیَّل  یََسظُ  َٗ َک  َََٓحَّ ا  ّ َّي أَتَی ٣َُحسِّ ِّٙ اِْلََخٔ َی٨ُِوزُ َحً ٔلَی اٟظِّ ١ُ َوِجَضُط إ ـِ َٔ ِٟ َٖ ا ِّٙ اِْلََخٔ َوَِصَ ٔلَی اٟظِّ َٙ إ ی ٔ ََ اَّٟطَّ  ث٥َُّ َس٠َ

ًَّٟٔي ٨ًَِٔس اٟظَّ  َِٟح٤َِزَة ا َّي أَتَی ا ٔ اِلُٜبَِری َحً َِٟح٤َِزة ٔلَی ا ََ إ ُج َّٟٔذی یُُِخٔ ُِٟوِسَلي ا ٍَ ک١ُِّ ا ِّرُ ٣َ َٜب ٍٔ َحَؼَیإت یُ ٣َاَصا بَٔشِب ٔ ََفَ َحَزة

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  َٖ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟوازٔی ث٥َُّ اِنَْصَ مَی ٩ِ٣ٔ بَِل٩ٔ ا ٖٔ ََفَ َِٟدِذ ٨َََحَ َحَؼاةٕ ٨ِ٣َٔضا ب٤ِٔٔث١ٔ َحَصي ا َٓ ٨ِ٤َََِٟحٔ  ٔلَی ا ٥َ إ  َوَس٠َّ

يَن َوأَ  ٔ ثَََلثّا َؤستِّ َٓ بَٔیٔسظ  ٍٕ ٌَ ـِ ٍٕ بَٔب َ ُط ِٔی َصِسیٔطٔ ث٥َُّ أ٣َََز ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ بََس٧ َٛ و٢ُ ٣َا بََِٔی َوأََِشَ ُ٘ َُبََر َی ٨َََحَ ٣َا  َٓ ا  ٠ًَٔیًّ ٠ٌَِٔت ِٔی ِٗٔسرٕ ٣ََز  حُ

اَق َرُسو َٓ ُ٪ ث٥َُّ َرَٛٔب ث٥َُّ أَ ا٢َ ُس٠َمَِيَ َٗ بَا ٩ِ٣ٔ ٣ََزَٗٔضا  َِٟح٤َٔضا َوََشٔ ألَََکَ ٩ِ٣ٔ  َٓ ُلبَٔدِت  ِٟبَِیٔت َٓ ٔلَی ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ َّی اہللُ  ٢ُ اہللٔ َػل

 ًَ ا٢َ ا٧ِزًُٔوا بَىٔي  َ٘ َٓ ًَلَی َز٣ِز٦ََ  وَ٪  ُ٘ ٠ٔٔب َوص٥ُِ َیِش ٤ُِٟلَّ ِبٔس ا ًَ ِضَز ث٥َُّ أَتَی بَىٔي  ٍَ اٟوُّ َّٜ َّی ب٤َٔ ٠َٔب٥ُِٜ ََٓؼل ِِ ٠َِوََل أَِ٪ َی َٓ ٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ ِبٔس ا

 ٔ ایَت َ٘ ًَلَی ٔس َب ٨ِ٣ٔطُ ا٨َّٟاُض  ََْٓشٔ ِّٟوا  ٨َاَوُٟوُظ َز َٓ  ٥ُِٜ ٌَ ًُِت ٣َ ٨َزَ َٟ  ٥ُِٜ 

ی، امثعؿ نب ایب ہبیش، اشہؾ نب امعر، امیلسؿ نب دبعارلنمح، رضحت دمحم ابرق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی 

ب ل
ف

 

ی

دبع اہلل نب دمحم 

وت اوھنں ےن وپاھچ ہک وکؿ وکؿ ےہ؟ ہی انانیب ےھت اس  دہعف مہ اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےک اپس ےئگ بج مہ اؿ ےک اپس ےچنہپ

ےیل وساؽ ایک( اہیں کت ہک ریمی ابری آیئ۔ ںیم ےن اہک ںیم دمحم نب یلع نب نیسح وہں، سپ اوھنں ےن ریمے رس رپ اہھت ریھپا افر 

ایمؿ راھک اؿ دونں ںیم وجاؿ ڑلاک اھت افر رفامای ریما افرپ اک دانم ااھٹای رھپ ےچین اک دانم ااھٹای افر اانپ اہھت ریمی دفونں اھچویتں ےک در

وک  وک وخیش وہ۔ وت اےنپ ولوگں ںیم آای اے ےجیتھب وج ریتا یج اچےہ وپھچ وت ںیم ےن اؿ ےس وساالت ےیک فہ انانیب ےھت بج امنز اک فتق 

ا دنکاھ لھک اجات آرخ اکر اس ڑپکے وک رھک آای وت اکی ڑپکا افڑھ رک ڑھکے وہےئ وج اس دقر وھچاٹ اھت ہک اکی دنکےھ رپ ڈا ےتل وت دفرس

رک امنز زپاھیئ افر اؿ یک اچدر ربارب ںیم اکی اپتیئ رپ ریھک یھت )امنز ےس رفاتغ ےک دعب( ںیم ےن اؿ ےس اہک ہک ےھجم روسؽ یلص اہلل 

 روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی ہیلع فآہل فملس ےک جح اک اوصؽ یئاےیئ۔ اوھنں ےن اہھت ےک ااشرہ ےس ون اک دعد التبای افر رفامای ہک

ہبیط ںیم وناسؽ کت رےہ رگم جح ںیہن رفامای اس ےک دعب دوسںی اسؽ ولوگں ںیم االعؿ رک دای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس جح 

ہک فہ روسؽ اہلل یلص اہلل  وک اجےن فاےل ںیہ۔ ہی نس رک تہب ےس ولگ دمہنی ںیم آرک عمج وہ ےئگ اؿ ںیم ےس رہ اکی یک ہی وخاشہ یھت

ہیلع فآہل فملس یک ریپفی رکے افر وج لمع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایک فیہ لمع وخد یھب رکے سپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

اامسء تنب  فملس )جح ےک ارادہ ےس دمہنی ےس ےلکن( مہ یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت بج مہ ذفاہفیلحل ںیم ےچنہپ وت

سیمع ےک اہں دمحم نب ایب رکب یک دیپاش وہیئ اوھنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ولعمؾ رکفاای ہک اب ںیم ایک رکفں؟ 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای لسغ رک ےک ڑپکے اک اکی وگنلٹ ابدنھ ےل افر ارحاؾ ابدنھ رھپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےن )ذفاہفیلحل یک دجسم ںیم( امنز زپیھ۔ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وصقاء افینٹن رپ وسار وہےئ۔ بج آپ یلص اہلل ہیلع 



 

 

 فآہل فملس یک افینٹن دیباء ےک دیماؿ رپ ڑھکی وہیئ وت اجرب ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن داھکی اہجں کت ریمی اگنہ اجیت یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع

 ےک داںیئ ابںیئ آےگ ےھچیپ دیپؽ افر وسارفں اک موجؾ اھت افر روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے درایمؿ ںیم ےھت۔ آپ فآہل فملس

ےت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رقآؿ انزؽ وہات اجات اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک ینعم ےتھجمس ےھت افر مہ ولگ وت فیہ اکؾ رک

ہلل ہیلع فآہل فملس رکےت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکپر رک کیبل اہک۔ ینعی ںیم احرض وہں ریتی دختم ےھت وج آپ یلص ا

ںیم اے اہلل ںیم احرض وہں ریتی دختم ںیم۔ ریتا وکیئ رشکی ںیہن۔ احرض وہں ںیم ریتی دختم ںیم بس رعتفی افر تمعن 

ا وکیئ رشکی ںیہن۔ افر ولوگں ےن یھب ایس رطح کیبل یہک سج رطح ریتے یہ ےیل ےہ افر تنطلس یھب ریتی یہ ےہ افر ریت

دفرسفں ےن کیبل یہک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک عنم ہن رفامای افر آپ اینپ کیبل ےتہک رےہ اجرب ےتہک ںیہ ہک مہ ےن 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت تیب رصػ جح یک تین یک یھت افر مہ )اایؾ جح ںیم( رمعہ وک ںیہن اجےتن ےھت اہیں کت ہک مہ

اہلل رپ آےئ ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رجح اوسد وک وبہس دای رھپ نیت ریھپفں ںیم رلم ایک افر اچر ریھپفں ںیم ومعمیل اچؽ 

 فا نم اقمؾ اربامیہ یلصم ینعی

 

د

 

ج

 

لن

اقمؾ اربامیہ وک امنز زپےنھ یک  ےس ےلچ رھپ آےگ اقمؾ اربامیہ یک رطػ ڑبےھ افر ہی آتی زپیھ فا

لْ 
ُق
ی ں
 ہگج انبؤ اقمؾ اربامیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افر ہبعک ےک درایمؿ ںیم اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف روتعکں م

ا
َ ُ
ّ ي 
َ
ا أ
َ
ْ ي 

ُ

 

ارِفُفَؿ زپںیھ )ینعی یلہپ رتعک ںیم ق َ
ْ
ا اْل
َ ُ
ّ ي 
َ
ا أ
َ
ْ ي 

ُ

 

 افرق
ٌ
 
َ
ح
َ
ُ أ
َ
( رھپ  ُه َ اّللّ

ٌ
 
َ
ح
َ
ُ أ
َ
ْ ُه َ اّللّ

ُ

 

ارِفُفَؿ افر دفرسی رتعک ںیم ق َ
ْ
اْل

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رجح اوسد ےک اپس رشتفی الےئ افر اس وک وبہس دای اس ےک دعب دجسم ےک درفازے ےس وکہ افص یک رطػ 

َة نِْم ےلکن بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افص ےک رقبی ےچنہپ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
َ
ف
ْ
َر 
م
ْ ل

ا
َ
فَاا ف َّ
 فملس ےن ہی آتی زپیھ ِإّؿَ الط

ِ ینعی افص رمفہ اہلل یک اشنوینں ںیم ےس دف اشناینں ںیہ رشفع رکےت ںیہ مہ یعس وک اس اہپڑ ےس سج اک انؾ ےلہپ اہلل 
َ
ِ اّللّ  ِ

 

اائ
َ
ع
َ

 

ےن ایل وت ص

ہل فملس اس رپ ڑچھ ےئگ اہیں کت ہک اخہن ہبعک وک دھکی ایل سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یعس رشفع یک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآ

اس وکیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہلل یک ریبکت یہک افر اس یک وت دیح ایبؿ یک افر رفامای وکیئ وبعمد ںیہن وساےئ اہلل ےک فہ اہنت ےہ 

 ےہ افر فیہ ومت د ات ےہ افر فہ رہ زیچ رپ وپری دقرت رشکی ںیہن ایس یک ابداشیہ ےہ افر رعتفی ایس وک یتجس ےہ فیہ زدنیگ د ات

راتھک ےہ وکیئ وبعمد ربقح ںیہن وساےئ اس ےک افر فہ االیک ےہ اس ےن اانپ فدعہ وپرا رک داھکای افر اےنپ دنبے )دمحم( یک دمد یک افر 

ؿ ںیم داع یک افر ایہن املکت وک درہاای۔ اس اکرففں ےک رگفوہں وک تسکش ےس انکمہر ایک۔ افر ہی اکؾ نت اہنت ایک۔ رھپ اس ےک درایم

ےک دعب رمفہ اجےن ےک ےیل اہپڑ ےس ارت آےئ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دقؾ بیشن ںیم ےچنہپ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فہ رپ آےئ افر فاہں فملس فادی ےک ادنر دفڑ رک ےلچ۔ بج بیشن ےس لکن رک افرپ ڑچےنھ ےگل وت ومعمیل اچؽ ےس ےلچ اہیں کت ہک رم

 ولعمؾ وہا وت ںیم یھب ااسی یہ ایک اسیج ہک افص رپ ایک اھت رھپ بج آرخ اک ریھپا رمفہ رپ متخ وہا وت رفامای ارگ ےھجم ےلہپ فہ احؽ ولعمؾ وہات وج دعب وک

ؽ ڈاےل افر جح وک رمعہ ںیم دبؽ اےنپ اسھت دہی ہن الات افر جح ےک دبہل رمعہ رکات نکیل مت ںیم ےس سج ےک اپس دہی ہن وہ فہ ارحاؾ وھک



 

 

دے بس ولوگں ےن ارحاؾ وھکؽ ڈاال افر ابؽ رتکفاےئ رگم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افر سج ےک اسھت دہی یھت اس 

ؽ دےنی اک ےن ارحاؾ ںیہن وھکال۔ رساہق نب مثعج ڑھکے وہےئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )جح وک رمعہ ںیم دب

ہشیمہ ےک ےیل؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی اہھت یک اایلگنں دفرسے اہھت یک اویلگنں ںیم ڈاؽ  مکح( ایس اسؽ ےک ےیل ےہ ای

رک رفامای دف رمہبت رمعہ جح ںیم رشکی وہ ایگ۔ ںیہن ہکلب ہشیمہ ےک ےیل۔ رافی ےتہک ںیہ ہک رضحت یلع نمی ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےک افٹن ےل رک آےئ وت داھکی ہک رضحت افہمط ےن ارحاؾ وھکؽ ڈاال ےہ افر فہ رنیگن ڑپکے ےنہپ وہےئ ںیہ افر رسہم اگل 

راھک ےہ رضحت یلع ریض اہلل ےن اس وک لعف رکنم ایخؽ ایک افر وپاھچ ںیھمت ااسی رکےن ےک ےیل سک ےن مکح دای؟ اوھنں ےن وجاب دای 

 اہلل ہیلع فملس( ےن رضحت اجرب ےن اہک ہک رضحت یلع رعاؼ ںیم ےتہک ےھت ہک ںیم افہمط یک اکشتی رکےن یک ہک ریمے فادل )دمحمیلص

رغض ےس روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ایگ ہک اوھنں ےن ااسی ایک ےہ افر بج ںیم ےن عنم ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 فآہل فملس ےن رفامای۔ چس  یتہ ںیہ رھپ وپاھچ مت ےن ارحاؾ ابدنےتھ فتق ایک تین یک یھت؟ رضحت یلع اک انؾ ےنیل یگل۔ روسؽ یلص اہلل ہیلع

ےن اہک ںیم ےن ہی تین یک یھت ہک اے اہلل ںیم اس زیچ اک ارحاؾ ابدناتھ وہں سج زیچ اک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ارحاؾ 

ےن رفامای۔ ریمے اسھت وت دہی ےہ سپ اب ارحاؾ ہن وھکانل اجرب ےن اہک وت روسؽ اہلل یلص اہلل ابدناھ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ہیلع فآہل فملس دہی ےک ےنتج اجونر دمہنی ےس الےئ ےھت افر ےنتج یلع ریض اہلل نمی ےس الےئ ےھت بس الم رک وس وہےئ سپ بس ولوگں 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افر نج ےک اسھت دہی یھت اوھنں ےن ارحاؾ ںیہن ےن ارحاؾ وھکؽ ڈاال افر ابؽ رتکفاےئ رگم روسؽ اہلل یلص

وھکال۔ بج ویؾ اہیوفہی وہا )ینعی ذی اہجحل یک آ ںیںی اترخی وہیئ( وت بس ولگ ینم یک رطػ وتمہج وہےئ افر جح اک ارحاؾ ابدناھ وت 

رصع یک افر رغمب ف اشعء یک امنز زپیھ رھپ دفرسے دؿ رجف یک امنز روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسار وہےئ افر ٰینم چنہپ رک رہظ ف

 زپھ رک وھتڑی دری رہھٹے اہیں کت ہک آاتفب لکن آای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہمیخ اگلےن اک مکح ایک وج ابولں اک انب وہا اھت۔

ےس رعافت یک رطػ ےلچ افر رقشی وک اس ابت اک نیقی اھت فادی رمنہ ںیم )ہی رحؾ یک دح ےہ( رھپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ینم 

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زمدہفل ںیم رعشم رحاؾ ےک اپس رہھٹںی ےگ اسیج ہک فہ زامہن اجتیلہ ںیم ایک رکےت ےھت آپ یلص 

 ہک فادی رمنہ ںیم  ہب ایتر ےہ آپ یلص اہلل اہلل ہیلع فآہل فملس رہھٹے ںیہن ہکلب آےگ ڑبھ ےئگ اہیں کت ہک رعافت ںیم ےچنہپ وت داھکی

 ہیلع فآہل فملس اس ںیم ارتے بج آاتفب ڈلھ ایگ وت وصقاء )افینٹن اک انؾ( وک الےن اک مکح رفامای اس رپ اپالؿ اسک ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع

ھااری اجںین افر امؽ مت رپ فآہل فملس اس رپ وسار وہےئ اہیں کت ہک فادی ےک ادنر آےئ افر ولوگں ےک اسےنم ہبطخ دای۔ رف

م

 

ت

امای 

ہ ںیم آج اک دؿ رحتم فاال ےہ ونس آج زامہن اجتیلہ یک رہ ابت ریمے دقومں ےلت اپامؽ وہیئگ 

 

 ب
رحاؾ ںیہ اسیج ہک اس رہش ںیم اس مہ

ب ہ نب ااحلرث
 ےئگ افر بس ےس الہپ وخؿ وج ںیم اعمػ رکات وہں فہ ری ع

 

نب  ےہ افر زامین اجتیلہ ےک بس وخؿ اعمػ رکدی 

دبعابلطمل اک وخؿ ےہ۔ وج ینب دعس اک اکی دفدھ اتیپ ہچب اھت افر سج وک ہلیبق ذہلی ےک ولوگں ےن لتق رک ڈاال اھت افر ےنتج وسد زامہن 



 

 

اجتیلہ ےک ےھت بس وموقػ وہےئ افر الہپ وسد وج ںیم اعمػ رکات وہں فہ ریمے اچچ )ابعس نب دبعابلطمل( اک وسد ےہ ویکہکن 

 ےہ افر وعروتں ےک ابرے ںیم اہلل ےس ڈرف )ینعی اؿ یک قح  یفل ہن رکف( ویکہکن مت ےن ا وک اہلل یک اامؿ ےک اسھت اب وسد متخ وہ اکچ

ھاارے 

م

 

ت

ھاارا ہی قح ےہ ہک فہ 

م

 

ت

اےنپ ہضبق ںیم ایل ےہ افر اہلل ےک مکح ےس مت ےن اؿ یک رشاگموہں وک اےنپ افرپ الحؽ ایک ےہ افر اؿ رپ 

ھااری رمیض ف ااجزت ےک ریغب یسک وک رھگ ںیم ہن آےن دںی( ارگ فہ ااسی رتسب رپ یسک وک ہن آےن دںی

م

 

ت

 سج وک مت اندنسپ رکےت وہ )ینعی 

 رکںی وت اؿ وک امرف رگم اس رطح ہک ہن اؿ یک ڈہی وٹےٹ افر ہن وکیئ زمخ آےئ افر مت رپ اؿ اک قح ہی ےہ ہک اؿ وک د ںور ےک اطم ق اھکان

ڑ رک اج راہ وہں ہک ارگ مت اس وک ڑکپے روہ ےگ وت یھبک ہاراہ ہن وہ ےگ افر فہ ےہ اہلل یک اتکب افر ڑپکا دف افر ںیم مت ںیم فہ زیچ وھچ

 ایقتم ےک دؿ مت ےس ریمے قلعتم وپاھچ اجےئ اگ )ہک مت کت اہلل اک کیھٹ کیھٹ اغیپؾ اچنہپای ای ںیہن( وت یئاؤ مت ایک وہک ےگ؟ اس رپ بس

ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ کت اہلل اک اغیپؾ اچنہپ دای افر اس اک قح ادا رک دای افر تحیصن ولگ وبؽ اےھٹ ہک مہ وگایہ دےتی ںیہ 

 یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اتشگن اہشدت وک آامسؿ یک رطػ ااھٹای افر رھپ ولوگں یک رطػ اکھج رک رفامای۔ اہلل وت وگاہ رہ، اہلل

ت البؽ ےن اذاؿ دی افر ریبکت یہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہظ یک امنز زپیھ رھپ ریبکت یہک وگاہ رہ، اے اہلل وگاہ رہ، رھپ رضح

افر رصع یک امنز زپیھ افر اؿ دفونں ےک درایمؿ ھچک ںیہن زپاھ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وصقاء رپ وسار وہےئ افر رعافت ےک 

فں یک رطػ ایک افر لبج اشمة وک )اکی ہگج اک انؾ( اےنپ اسےنم راھک افر ہلبق یک رطػ رخ دیماؿ ںیم آےئ وت اینپ افینٹن اک ٹیپ رھتپ

ایک افر اشؾ کت رہھٹے رےہ اہیں کت ہک آاتفب ڈفےنب ےک رقبی وہ ایگ افر وھتڑی زردی مک وہیئگ بج وسرج رغفب وہ ایگ وت 

ت ےس زمدہفل یک رطػ ولےٹ افر افٹن یک ابگ  گن یک اہیں کت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ ےھچیپ ااسہم وک اھٹبای افر رعاف

ہک ااکس رس اپالؿ ےک رسے ےس آاگل افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں وک داےنہ اہھت ےس ااشرہ رکےت اجےت ےھت ہک آہتسہ (ول، 

ہک فہ ڑچھ اجےئ اہیں کت ہک آپ یلص اے ولوگ آہتسہ (ول، اے ولوگبج یسک دنلبی رپ آےت وت افٹن یک ابگ ذرا ڈیلیھ رک دےتی ات

اہلل ہیلع فآہل فملس زمدہفل ںیم آےئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فاہں رغمب افر اشعء وک عمج ایک اکی اذاؿ افر دف ریبکتفں ےک 

 اہیں کت ہک رجف ولطع اسھت امثعؿ رافی ےن اہک ہک دفونں امنزفں ےک چیب ںیم ھچک ہن زپاھ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ٹیل ےئگ

وہیئگ بج اؿ رپ رجف لھک یئگ بت رجف یک امنز زپیھ امیلسؿ ےن اہک اذاؿ ااقتم ےک اسھت )اےکس دعب ےک ومضمؿ رپ بس رافی قفتم 

ؿ ںیہ( ہک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسار وہ ےئگ وصقاء رپ اہیں کت ہک رعشم رحاؾ ںیم آےئ افر اس رپ ڑچےھ امثعؿ افر امیلس

 وت ےن اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلبق یک رطػ رخ ایک اہلل یک دمح ایبؿ یک افر ریبکت یہک افر امثعؿ ےن ہی ااضہف ایک ہک ایکس

دیح ایبؿ یک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فںیہ رہھٹے رےہ اہیں کت ہک وخب رفینش وہیئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےس ےلہپ فاہں ےس رفاہن وہےئ افر اےنپ ےھچیپ لضف نب ابعس وک اھٹبای لضف وخترورت افر اےھچ ابولں فاےل ےھت بج آپ وسرج ےنلکن

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فاہں ےس رفاہن وہےئ وت وعرںیت وہدفں ںیم یھٹیب ںیھت لضف اؿ وعروتں یک رطػ دےنھکی ےگل روسؽ یلص اہلل 



 

 

لضف ےک ہنم رپ رھک دای افر لضف ےن اانپ ہنم دفرسی رطػ رک ایل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ادرھ اہھت  ہیلع فآہل فملس ےن اانپ اہھت

راھک اںوہں ےن دفرسی رطػ ہنم ریھپ ایل افر دےتھکی رےہ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فادی رسحم ںیم چنہپ آےئ بج 

اینپ وساری وک وھتڑی ےس رحتک دی )ینعی زیت الچای( رھپ دفرسے چیب فاےل راہتس ےس ےلچ وج  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فاہں ےچنہپ وت

رمجہ ہبقع رپ ےل اجات ےہ اہیں کت ہک اس رمجہ ےک اپس آےئ وج درتخ ےک اپس ےہ رھپ اس رپ است رکنکایں امرںی افر رہ رکنکی رپ 

 ںیہ نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فادی ےک ادنر ےس رکنکایں امرںی ریبکت اہک افر رہ رکنکی ایسی یھت ےسج ایلگن ںیم رھک رک ےتکنیھپ

رھپ فاہں ےس ولٹ رک اےنپ رحن رکےن یک ہگج آےئ افر اےنپ اہھت ےس رتھٹسی افوٹنں یک رحن یک افر ابیق ےک فاےطس رضحت یلع ریض اہلل 

رحن ایک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ دہی ںیم رضحت یلع ہنع وک مکح رفامای سپ رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن ابیق افوٹنں وک 

ریض اہلل ہنع وک رشکی ایک رھپ مکح ایک رہ افٹن ںیم ےس اکی اکی اپرہچ وگتش ےنیل اک فہ بس اپرےچ دگی ںیم اکپےئ ےئگ آپ یلص 

 ایپ امیلسؿ ےن اہک ہک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افر رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن ا وک اھکای افر ااکن وشراب

وسار وہےئ تیب اہلل یک رطػ ےلچ افر ہکم ںیم رہظ یک امنز زپیھ اےکس دعب ینب دبعابلطمل ےک اپس آےئ اس احؽ ںیم ہک فہ ززمؾ اک 

رگ ےھجم اس ابت اک وخػ ہن وہات ہک ولگ اپین الپ رےہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے ینب دبعابلطمل اپین وچنیھک ا

اہمترے اپین الپےن رپ ںیہمت ولغمب رکںیل ےگ وت ںیم یھب اہمترے اسھت اپین اتچنیھک اںوہں ےن اکی ڈفؽ چنیھک رک آپ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس یک رطػ ڑباھای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ںیم ےس اپین ایپ۔

 لیفن، امثعؿ نب ایب ہبیش، اشہؾ نب امعر، امیلسؿ نب دبعارلنمح، رضحت دمحم ابرق ریض اہلل ہنع دبعاہلل نب دمحم، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک جح اک احؽ

     140    حسیث                               زو٦ ج٠س  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، س٠مَي٪، اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟوہاب، جٌْف ب٩ ٣ح٤س، حرضت ا٣ا٦ بارق رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ  ىٔي اب٩َِ بََٔل٢ٕ ح و َحسَّ ٌِ ُ٪ َی ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ٍَ َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ًَ ث٨ََا  فٔیُّ َحسَّ َ٘ َِٟوصَّأب اٟثَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َحسَّ

َّی اہللُ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٕس  َْفٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٌِ ٩ًَِ َج ىَي َواحْٔس  ٌِ ٤َ ِٟ ٍَ ا َٓ َز ٌَ ِْصَ بٔأََذإ٪ َواحٕٔس بٔ ٌَ ِٟ ِضَز َوا َّی اٟوُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َػل  

 َٟ ا٣ََتئِن َو َٗ ٔ ٍٕ بٔأََذإ٪ َواحٕٔس َوإ ٌَٔظاَئ بَٔح٤ِ ِٟ زَٔب َوا ِِ ٤َِٟ َّی ا ا٣ََتئِن َوَػل َٗ ٔ ِح بَِی٨َُض٤َا َوإ ٥ِ ُیَشبِّ َٟ ا٢َ أَبُو َزاُوز َو َٗ ِح بَِی٨َُض٤َا  ٥ِ ُیَشبِّ

ٔ َصَذ  ًَلَی إِٔس٨َاز ٌٔی١َ  َٙ َحات٥َٔ ب٩َِ إِٔس٤َ َٓ ؤی١ٔ َوَوا َِٟحٔسیٔث اٟلَّ ٌٔی١َ ِٔی ا َِٟحٔسیُث أَِس٨ََسُظ َحات٥ُٔ ب٩ُِ إِٔس٤َ ًَلٓٔیٕ ا ا ُس ب٩ُِ  ٔ ٣َُح٤َّ ظ



 

 

َت٤َ  ٌَ ِٟ زَٔب َوا ِِ ٤َ ِٟ َّی ا ََٓؼل ا٢َ  َٗ َّطُ  ٕ إَٔلَّ أ٧َ ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َْفٕ  ٌِ ٩ًَِ َج فٔیُّ  ٌِ ُِٟح ٍٕ ا ا٣َ َٗ ٔ  ٍَ بٔأََذإ٪ َوإ

دبع اہلل نب ہملسم، امیلسؿ، ادمح نب لبنح، دبعاولاہب، رفعج نب دمحم، رضحت اامؾ ابرق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص 

دف اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہظ افر رصع رعافت ںیم اکی یہ اذاؿ ےس زپںیھ افر اےکن درایمؿ ےک لفن ںیہن زپےھ نکیل ریبکتںی 

رںیتعک ایس رطح رغمب ف اشعء وک زمدہفل ںیم اکی اذاؿ افر دف ااقتم ےس زپاھ افر اےکن درایمؿ وکیئ لفن امنز ںیہن زپیھ اامؾ 

اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس رفاتی وک احمت نب اامسلیع ےن وطلی دحثی ںیم دنسما رفاتی ایک ےہ سج رپ دمحم نب یلع یفعج ےن ربفاتی 

 نب یلع( رضحت اجرب ےس رفاتی رکےت وہےئ ایکن وماب ت یھب یک ےہ زجب اےکس دمحم نب یلع یفعج ےن اںیمس ہی رفعج وباہطس فادل )دمحم

اہک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رغمب افر اشعء یک امنز اکی ااقتم ےس ادا یک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک  ھج ےس اامؾ ادمح نب لبنح 

  احمت نب اامسلیع ےن  ءاء یک ےہ۔ےن ایبؿ ایک ےہ ہک اس وطلی دحثی ںیم

 دبعاہلل نب ہملسم، امیلسؿ، ادمح نب لبنح، دبعاولاہب، رفعج نب دمحم، رضحت اامؾ ابرق ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک جح اک احؽروسؽ 

     141    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، یحٌي ب٩ سٌیس، جٌْف، حرضت جابز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 َ ث َْفْ َحسَّ ٌِ ث٨ََا َج ٌٔیٕس َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َس ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ ا٢َ ث٥َُّ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ٨َا أَبٔی 

 ُ ٍُ ک َٓ ُت َصا ص٨َُا َورَعَ ِٔ َٗ ِس َو َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍَ َٓ َز ٌَ َٕ بٔ َٗ َضا ٨ِ٣َََحْ َوَو ُت َصا ص٨َُا َو٣ٔىّي ک٠ُُّ ِس ٧َََحِ َٗ  ٥َ ٍٔ َوَس٠َّ َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ َٕ بٔا َٗ ْٕ َوَو ٔ َضا ٣َِوٗ ُّ٠

ِس  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ْٕ ٔ َضا ٣َِوٗ ٍُ ک٠ُُّ َٔ ٔ ُت َصا ص٨َُا َو٣ُزَِزٟ ِٔ َٗ  َو

ادمح نب لبنح، ییحی نب دیعس، رفعج، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رھپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےن 

ںیم رہھٹے افر رفامای ںیم اس ہگج رہھٹا افر اسرا اس ہگج رحن ایک افر اسرا ینم رحن اک اقمؾ ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رعہف 

 رعافت رھٹےن یک ہگج ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زمدہفل ںیم رہھٹے افر رفامای اسرا زمدہفل رہھٹےن یک ہگج ےہ۔

 ادمح نب لبنح، ییحی نب دیعس، رفعج، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک جح اک احؽ
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 ٣شسز حٔؽ ب٩ ُیاث، حرضت جٌْف رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ْز  ث٨ََا ٣َُشسَّ وا ِٔی رَٔحال٥ُِٜٔ َحسَّ َٓا٧ََِحُ ٔ َزاَز  َْفٕ بِّٔٔس٨َازٔظ ٌِ ٩ًَِ َج ُِٔؽ ب٩ُِ َُٔیإث  ث٨ََا َح  َحسَّ

دسمد صفح نب ایغث، رضحت رفعج ریض اہلل ہنع ےس یھب ایس دنس ےک اسھت رفاتی ذموکر ےہ اس ںیم افرحنفا یف راحمکل اک ااضہف 

 ےہ۔

 ہنعدسمد صفح نب ایغث، رضحت رفعج ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک جح اک احؽ

     143    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس، ٗلا٪، جٌْف، حرضت جابز رضي اہلل ٨ًہیٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، یحٌي ب٩  :  راوی

 ٕ ٩ًَِ َجابٔز ثَىٔي أَبٔی  َْفٕ َحسَّ ٌِ ٩ًَِ َج اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیٕس ا ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َس وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َی َِٟحٔسیَث َوأَِزَرَد َحسَّ ََٓذَُکَ َصَذا ا  

ِؤٟطٔ َواتَّدُٔذوا ٩ِ٣ٔ ٣َ  َٗ َِٟحسٔیٔث ٨ًَِٔس  ا٢َ ٓٔیطٔ ِٔی ا َٗ ََِٟأَفُوَ٪ َو ١ُِٗ یَا أَیَُّضا ا ِوحٔیٔس َو أَ ٓٔیض٤َٔا بٔاٟتَّ ََقَ َٓ ا٢َ  َٗ ًّی  ا٦ٔ إٔبَِزاصٔی٥َ ٣َُؼل َ٘

ّطا َو  ََٓذَصِبُت ٣ََُحِّ ُظ َجابْٔز  ٥َِٟ یَِذُُکِ  ُٖ ََِٟحِ ا٢َ أَبٔی َصَذا ا َٗ  ٍَٔٓ ٨ًَُِط بٔاِلُٜو ًَلٔیٌّ َرضَٔي اہللُ  ا٢َ  َٗ َٓ  ٍَ ٍَ َرضَٔي اہللُ َذَُکَ ٗٔؼَّ اك٤َٔ

 ٍَ َٓ َز ٌَ ٖٔ بٔ ُٗو ُِٟو ٨َِضابَاب ا ًَ 

وقعیب نب اربامیہ، ییحی نب دیعس، اطقؿ، رفعج، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس )ہی وطلی دحثی اکی دفرسی دنس ےک اسھت رمفی 

ی زپےنھ ےک دعب ہی ےہ ہک روس
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 ذموکر ےہ )ق

 رضحت افہمط ریض اہلل اہنع اک ذرک ایک۔زین اںیمس ہی ظفل ںیہن ےہ ہک ںیم ایکن اکشتی رکےن ایگ ہکلب امتؾ ہصق 

 وقعیب نب اربامیہ، ییحی نب دیعس، اطقؿ، رفعج، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوقػ رعہف اک ایبؿ



 

 

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ فوقػ رعہف اک
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 ہ٨از، ابو٣ٌاویہ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت ًائظہ رضي اہلل ٨ًہا :  راوی

یِْع  َِٟت کَا٧َِت رُقَ ا َٗ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦  ٍَ اؤیَ ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُ ث٨ََا َص٨َّاْز  ُٔوَ٪ َحسَّ ٔ َو٩ِ٣َ َزاَ٪ زٔی٨ََضا َی٘

 ٔ ا َجاَئ اِْل َّ٤٠َ َٓ َِٟت  ا َٗ  ٍَ َٓ َز ٌَ ُٔوَ٪ بٔ ٔ َزٔب َی٘ ٌَ ِٟ ُِٟح٤َُص َوکَاَ٪ َسائٔزُ ا ِوَ٪ ا ٍٔ َوکَا٧ُوا یَُش٤َّ َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ َّی بٔا ُط َػل الَی ٧َبٔیَّ ٌَ ِسََل٦ُ أ٣َََز اہللُ َت

َٓإت  ِتَٔی رَعَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ َیأ اَق ا٨َّٟاُض  اہللُ  َٓ وا ٩ِ٣ٔ َحِیُث أَ ـُ الَی ث٥َُّ أَٓٔی ٌَ ِوُُٟط َت َٗ  ََ ٔ َذٟ َٓ ٔٔیُف ٨ِ٣َٔضا  َٕ بَٔضا ث٥َُّ ُی ٔ َی٘ َٓ 

اےکن مہ ذمبہ ولگ زمدہفل ںیم رہھٹا  انہد، اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک رقشی افر

س ےتہک 

م
ح

ےھت افر ابیق امتؾ رعب ےک ولگ رعافت ںیم رہھٹےت ےھت بج دنی االسؾ آای وت اہلل اعتیل ےن رکےت ےھت افر اس ایقؾ وک 

اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک مکح دای ہک فہ رعافت ںیم اجںیئ افر فاہں رہھٹںی افر رھپ فاہں ےس فاسپ وہں ہی مکح اس آتی ںیم 
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 ()ینعی رھپ ولوٹ فاہں ےس اہجں ےس بس ولےتٹ ںیہ ینعی رعافت ےسےہث

 انہد، اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ینم یک رطػ رفایگن

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ینم یک رطػ رفایگن

     145    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہير ب٩ رحب، احوؾ ب٩ جواب، ٤ًار ب٩ رزیٙ، س٠مَي٪، ا٤ًع، ح٥ٜ، ٣٘ش٥، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض رضي اہلل  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ ُس٠َمَِيَ   ٕٙ اُر ب٩ُِ ُرَزیِ َّ٤ًَ ث٨ََا  يُّ َحسَّ يِّ َـّ إب اٟ ث٨ََا اِْلَِحَوُؾ ب٩ُِ َجوَّ ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ َحسَّ  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا ٤ًَِٔع  َ َ٪ اِْل

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َػل َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َش٥ٕ  ِ٘ ٍَ ب٤ٔٔىّي٣ٔ َٓ ِحَز یَِو٦َ رَعَ َٔ ِٟ ٍٔ َوا َّرِؤیَ ِضَز َیِو٦َ اٟت  اٟوُّ

زریہ نب رحب، اوحص نب وجاب، امعر نب رزقی، امیلسؿ، اشمع، مکح، مسقم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 



 

 

 ینم ںیم زپیھ۔ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آ ںیںی اترخی یک رہظ افر ونںی اترخی یک رجف 

 زریہ نب رحب، اوحص نب وجاب، امعر نب رزقی، امیلسؿ، اشمع، مکح، مسقم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ینم یک رطػ رفایگن
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 اح٤س ب٩ ابزاہی٥، اسحٙ، سٔیا٪، ًبساٌٟزیز ب٩ رٓیٍ، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ، حرضت ًبساٌٟزیز ب٩ رٓیٍ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ُٚ ُٙ اِْلَِزَر ث٨ََا إِٔسَح ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ٠ُُِٗت  َحسَّ  َٕ ٔ ُِٟت أ٧َََص ب٩َِ ٣َاٟ َ ا٢َ َسأ َٗ  ٍٕ ٔ ب٩ِٔ َرٓٔی زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا

َّی ا َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَی٩َِ َػل ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠َِتُط  َ٘ ًَ ِضَز یَِو٦َ أَِخبٔرِنٔی بَٔظِیٕئ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟوُّ ًَ ہللُ 

 ٍٔ َّرِؤَی ١ُ أ٣َُ  اٟت ٌَ ِٔ ٤َا َی َٛ  ١ِ ٌَ ِٓ ا٢َ ا َٗ ا٢َ بٔاِْلَبَِلٔح ث٥َُّ  َٗ ِْصَ یَِو٦َ ا٨َِّْٟفٔ  ٌَ ِٟ َّی ا َٓأَی٩َِ َػل ٠ُُِٗت  ا٢َ ب٤ٔٔىّي  َ٘  َزاُؤَک َٓ

ادمح نب اربامیہ، ااحسؼ ، ایفسؿ، دبعازعلسی نب رعیف، اسن نب امکل، رضحت دبعازعلسی نب رعیف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

 وج آپ ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اید ریھک وہ ینعی ےن 

 

رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس اہک ہک ےھجم فہ ابت یئای 

 آپ ےن آ ںیںی اترخی یک رہظ اہکں زپیھ؟ اںوہں ےن اہک حطب ںیم رھپ رفامای اب وت فہ رک وج ریتے اریم رکںی۔

 ازعلسی نب رعیف، اسن نب امکل، رضحت دبعازعلسی نب رعیف ریض اہلل ہنعادمح نب اربامیہ، اقحس، ایفسؿ، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ینم یک رطػ رفایگن

     147    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، یٌ٘وب، اب٩ اسحٙ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُ   ٍْ ٔ ثَىٔي ٧َآ َٙ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ إِٔسَح ث٨ََا أَبٔی  وُب َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َی ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ َّی َحسَّ ا٢َ ََُسا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َز 

٠َِیطٔ  ًَ ٔ  اہللُ  ٨َز٢ََ ب٤٨ََٔٔزَة َوهَٔی ٨ِ٣َز َٓ  ٍَ َٓ َّي أَتَی رَعَ ٍَ َحً َٓ ٔ رَعَ ٍَ َیِو٦ ِبَح َػبٔیَح َّی اٟؼُّ َّٟٔذی َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ ٣ٔىّي حٔيَن َػل ٔ ا ٢ُ اِْل٣َٔا٦

 ًَ َّی اہللُ  ٔ َراَح َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِضز َّي إَٔذا کَاَ٪ ٨ًَِٔس َػََلةٔ اٟوُّ ٍَ َحً َٓ َز ٌَ ِْصٔ ث٥َُّ َی٨ِز٢ُٔ بٔطٔ بٔ ٌَ ِٟ ٔ َوا ِضز ٍَ بَيَِن اٟوُّ َح٤َ َٓ ّزا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َُضحِّ

 ٍَ َٓ ٕٔ ٩ِ٣ٔ رَعَ ٔ ٤َِِٟوٗ ًَلَی ا  َٕ َٗ َو َٓ  َخَلَب ا٨َّٟاَض ث٥َُّ َراَح 



 

 

 ادمح نب لبنح، وقعیب، انب ااحسؼ ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رعہف ےک دؿ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل

فملس حبص یک امنز زپھ رک ینم ےس )رعافت ےک ےیل( رفاہن وہےئ بج رعافت ےک رقبی ےچنہپ وت اقمؾ رمنہ ںیم ارتے افر یہی 

رعافت ںیم اامؾ ےک ارتےن یک ہگج ےہ بج رہظ یک امنز اک فتق آای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وفرا رعافت یک رطػ رفاہن وہےئ 

 ھت زپیھ رھپ ہبطخ زپاھ اےکس دعب رفاہن وہےئ افر رعافت ےک ومفق ںیم فوقػ ایک۔رہظ افر رصع یک امنز اکی اس

 ادمح نب لبنح، وقعیب، انب اقحس، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفایگن اک فتق رعہف ںیم امنز ےک ےیل

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رعہف ںیم امنز ےک ےیل رفایگن اک فتق

     148    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، وٛیٍ، ٧آٍ ب٩ ٤ًز، سیٌس ب٩ حشا٪، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  تَ َحسَّ َٗ ا أَِ٪  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  اَ٪  ٌٔیٔس ب٩ِٔ َحشَّ ٩ًَِ َس ٍُ ب٩ُِ ٤ًََُز  ٔ ث٨ََا ٧َآ ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی َِٟححَّاُد َح٨َِب١ٕ َحسَّ ١َ ا

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ٍٕ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ ٍُ َسا ٔلَی اب٩ِٔ ٤ًََُز أَیَّ ٔ أَِرَس١َ إ ََ ُرِح٨َا اب٩َِ اٟزُّبَيِر ٔ ا٢َ إَٔذا کَاَ٪ َذٟ َٗ َِٟیِو٦ٔ  ٥َ یَزُوُح ِٔی َصَذا ا

ا َٗ ٥َِٟ َتزِْٔ أَِو َزاَُِت  اُٟوا  َٗ َُِت  ا٢َ أََزا َٗ ٤ُِص  ٥ِ َتزِْٔ اٟظَّ َٟ اُٟوا  َٗ ا أََراَز اب٩ُِ ٤ًََُز أَِ٪ َیزُوَح  َّ٤٠َ َُِت اِرَتَح١َ َٓ ِس َزا َٗ اُٟوا  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٢َ 

 عد  نب اسؿ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج اجحج نب ویفس ےن  ادمح نب لبنح، فعیک، انعف
ست
نب رمع، 

رضحت دبعاہلل نب زج ، ریض اہلل ہنع وک لتق رک ڈاال وت انب رمع ریض اہلل ہنع ےک اپس ہلئسم درایتف ایک ہک آج ےک دؿ )رعہف ےک دؿ( 

فتق ےلکن ےھت؟ اہک سج فتق مہ ںیلکن ےگ رھپ بج انب رمع ریض اہلل ےن ےنلکن اک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےک ےیل سک 

ارادہ ایک وت ولوگں اہک ہک ایھب وسرج ںیہن ڈالھ )اوستق انب رمع ریض اہلل ہنع انانیب وہ ت ے ےھت( اںوہں ےن )ھچک دری ےک دعب رھپ( 

 یئاای ہک آاتفب ڈلھ ایگ ےہ وت فہ امنز ےک ےیل ےلکن۔وپاھچ ہک ایک آاتفب ڈلھ ایگ؟ ولوگں ےن اہک ںیہن رھپ بج ولگ ےن 

 عد  نب اسؿ، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی
ست
 ادمح نب لبنح، فعیک، انعف نب رمع، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رعافت ںیم ہبطخ دانی



 

 

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رعافت ںیم ہبطخ دانی

     149    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از، اب٩ ابی زائسہ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، حرضت زیس ب٩ اس٥٠ رضي اہلل ٨ًہ بىي ؿ٤زہ ٛے ایَ طدؽ ٛے حواٟہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی َزائَٔسَة  ث٨ََا َص٨َّاْز  طٔ َحسَّ ِّ٤ًَ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَِو  ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ بَىٔي َؿ٤َِزَة  ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ   ٍَ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨َ ِٔ ث٨ََا ُس َحسَّ

 ٍَ َٓ َز ٌَ ٔ بٔ ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو  َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ 

، رضحت زدی نب املس ریض اہلل ہنع ینب ہرمہ ےک اکی صخش ےک وحاہل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک انہد، انب ایب زادئہ، ایفسؿ نب ہنییع

 اس ےن اےنپ ابپ ےس ای اچچ ےس انس ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رعافت ںیم ربنم رپ )ہبطخ دےتی وہےئ( داھکی ےہ۔

 نب املس ریض اہلل ہنع ینب ہرمہ ےک اکی صخش ےک وحاہلانہد، انب ایب زادئہ، ایفسؿ نب ہنییع، رضحت زدی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رعافت ںیم ہبطخ دانی

     150    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًبساہلل ب٩ زاؤز، س٤٠ہ ب٩ ٧بیم، :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ  َِٟهیِّ  ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ ا ٍَ ب٩ِٔ ٧ُبَِیٕم  ٩ًَِ َس٤َ٠َ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َزاُوَز  ث٨ََا  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی َحسَّ َُّط َرأَی ا٨َّٟٔييَّ َػل  ٧ُبَِیٕم أ٧َ

 َ ل ًَ  ٍَ َٓ َز ٌَ ا بٔ ّٔ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َواٗ ٕ أَِح٤ََز یَِدُلُب اہللُ  ٌٔير  ی َب

 ی ط ےس رفاتی ےہ ہک اںوہں ےن رعافت ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ اکی رسخ افٹن 
ت

 

دسمد، دبعاہلل نب داؤد، ہملس نب ت

 رپ ڑھکے وہ رک ہبطخ دےتی وہےئ داھکی ےہ۔

 ی ط، :  رافی
ت

 

 دسمد، دبعاہلل نب داؤد، ہملس نب ت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رعافت ںیم ہبطخ دانی

     151    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًسا٦، خاٟس ب٩ ہوزہ، ہ٨از، ًبسا٤ٟحیس، ابو٤ًزو، ہ٨از ب٩ رسی، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، ًبسا٤ٟحیس،  :  راوی



 

 

 حرضت خاٟس رضي اہلل ٨ًہ ب٩ اٌٟساء ب٩ ہوزہ

ا٢َ َحسَّ  َٗ ٤َِٟحٔیٔس  ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی اََل َحسَّ َٗ  ٍَ یِّ َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٔ ث٨ََا ص٨َّازُ ب٩ُِ اٟسَّ اُئ ب٩ُِ َخأٟٔس ب٩ِٔ َحسَّ سَّ ٌَ ِٟ ثَىٔي ا

ا٢َ َرأَیُِت َصِوذَ  َٗ أئ ب٩ِٔ َصِوَذَة  سَّ ٌَ ِٟ ثَىٔي َخأُٟس ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزٕو  ٤َِٟحٔیٔس أَبٔی  ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ا٢َ َص٨َّاْز  َٗ َّی اہللُ  َة  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ا٢َ  َٗ ائ٥ْٔ ِٔی اٟزِّکَابَئِن  َٗ  ٕ ٌٔير ًَلَی َب  ٍَ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِدُلُب ا٨َّٟاَض َیِو٦َ رَعَ ا٢َ  ًَ َٗ ٤َا  َٛ  ٍٕ ٩ًَِ َوٛٔی ََلٔئ  ٌَ ِٟ أَبُو َزاُوز َرَواُظ اب٩ُِ ا

 َص٨َّازْ 

اء انہد نب رسی، امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، دبعادیجمل، دعاؾ، اخدل نب وہدہ، انہد، دبعادیجمل، اوبرمعف، رضحت اخدل ریض اہلل ہنع نب ادعل

ملس وک رعافت ںیم اکی افٹن رپ ایکس دفونں راکوبں رپ ڑھکے وہ رک نب وہزہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 ےتہک ںیہ ہک انب االعلء ےن فعیک ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ سج رطح انہد ےن ایک ےہ۔ ہبطخ دےتی وہےئ داھکی ےہ اوبداؤد

دبعادیجمل، اوبرمعف، رضحت اخدل ریض اہلل ہنع انہد نب رسی، امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، دبعادیجمل، دعاؾ، اخدل نب وہدہ، انہد،  :  رافی

 نب ادعلاء نب وہزہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رعافت ںیم ہبطخ دانی

     152    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًباض ب٩ ًبساٌٟوی٥، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، ًبسا٤ٟحیس، ابو٤ًزو، اٌٟساء ب٩ خاٟس :  راوی

٩ًَِ ا ٤ًَِزٕو  ٤َِٟحٔیٔس أَبُو  ًَِبُس ا ث٨ََا  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ٔوی٥ٔ َحسَّ ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ًَبَّاُض ب٩ُِ  ث٨ََا  ٨َاظُ َحسَّ ٌِ أئ ب٩ِٔ َخأٟٕس ب٤َٔ سَّ ٌَ ِٟ 

 امثعؿ نب رمع، دبعادیجمل، اوبرمعف، ادعلاء نب اخدل ےس یھب ایس ےک مہ ینعم رفاتی ذموکر ےہ ابعس نب دبعامیظعل،

 ابعس نب دبعامیظعل، امثعؿ نب رمع، دبعادیجمل، اوبرمعف، ادعلاء نب اخدل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رعافت ںیم ڑھکے وہےن یک ہگج

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رعافت ںیم ڑھکے وہےن یک ہگج



 

 

     153    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ نٔی١، سٔیا٪، ٤ًزو، زی٨ار، ٤ًزو ب٩ ًبساہلل ب٩ ػٔوا٪، حرضت یزیس ب٩ طیبا٪ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ  ٩ًَِ َیزٔیَس َحسَّ َواَ٪  ِٔ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َػ ًَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ   ٩ًَِ ىٔي اب٩َِ زٔی٨َإر  ٌِ ٤ِزٕو َی ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِی١ٕ َحسَّ َٔ ا٢َ نُ َٗ  ب٩ِٔ َطِیَباَ٪ 

 ٔ ٩ًَِ اِْل٣َٔا٦ ٤ًَِزُو  ٍَ ِٔی ٣َََإ٪ یَُبأًُسُظ  َٓ َز ٌَ ٍٕ اِْلَِنَؼارٔیُّ َو٧َِح٩ُ بٔ َّی اہللُ أََتا٧َا اب٩ُِ ٣ٔزِبَ يی َرُسو٢ُ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔن ا٢َ أ٣ََا إ َ٘ َٓ

ًَلَی إِٔرٕث ٩ِ٣ٔ إِٔرٔث أَبٔی٥ُِٜ إٔبِزَ   ٥ُِ َّٜ ٧ّٔ َٓ  ٥ِ ُٛ ًَلَی ٣ََظارٔعٔ ُٔوا  ٔ و٢ُ َل٥ُِٜ ٗ ُ٘ َِٟی٥ُِٜ َی ٔ  اصٔی٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ

 نب نابیؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک انب رمع انب لیفن، ایفسؿ، رمعف، دانیر، رمعف نب دبعاہلل نب وفصاؿ، رضحت سیدی

ااصنری امہرے اپس آےئ افر مہ رعافت ںیم ایسی ہگج ارتے ےھت وکسج رمعف اامؾ ےس دفر ایخؽ رکےت ےھت وت اںوہں ےن اہک ہک ںیم 

 اینپ اشنوینں یک ہگج ڑھکے وہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اجیھب وہا اقدص وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ںیہ ہک مت

 ویکہکن مت اربامیہ ہیلع االسلؾ ےک فارث وہ۔

 انب لیفن، ایفسؿ، رمعف، دانیر، رمعف نب دبعاہلل نب وفصاؿ، رضحت سیدی نب نابیؿ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رعافت ےس فایسپ اک ایبؿ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رعافت ےس فایسپ اک ایبؿ
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٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ا٤ًع، وہب ب٩ بیا٪ ًبیسہ، س٠مَي٪، ا٤ًع، ح٥ٜ، ٣٘ش٥، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض  :  راوی

 رضي اہلل ٨ًہ

ث٨ََا ًُبَِیَس  ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ بََیإ٪ َحسَّ ٤ًَِٔع ح و َحسَّ َ ٩ًَِ اِْل َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٕ َحسَّ ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤ًَُِع َحسَّ َ ُ٪ اِْل ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ةُ َحسَّ

َٓاَق َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  ا٢َ أَ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َش٥ٕ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ٔ  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا ىَي  ٌِ ٤َ ِٟ ٍُ ا ٜٔی٨َ ٠ًََِیطٔ اٟشَّ ٍَ َو َٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ رَعَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ل

 ٔ َِٟدِی١ٔ َواِْل ٖٔ ا َِٟیَص بّٔٔیَحا ِٟبٔرَّ  ّٔ٪َّ ا َٓ  ٍٔ ٜٔی٨َ ٠َِی٥ُِٜ بٔاٟشَّ ًَ ا٢َ أَیَُّضا ا٨َّٟاُض  َٗ ٍُ َو ُُٔط أَُسا٣َ ٍّ َوَرزٔی ٌَ ٔ ٤َا َرأَیُِتَضا َرآ َٓ ا٢َ  َٗ ب١ٔٔ 

ٍّ حَ  ًَازَٔی ٔ یََسیَِضا  َِٟیَص بّٔ ِٟبٔرَّ  ا٢َ أَیَُّضا ا٨َّٟاُض إٔ٪َّ ا َٗ بَّأض َو ٌَ ِٟ ١َ ب٩َِ ا ـِ َٔ ِٟ َٖ ا ا َزاَز َوصِْب ث٥َُّ أَِرَز ٌّ َّي أَتَی َج٤ِ َِٟدِی١ٔ ً ٖٔ ا یَحا

َّي أَتَی ٣ٔىّي ٍّ یََسیَِضا َحً ٌَ ٔ ٤َا َرأَیُِتَضا َرآ َٓ ا٢َ  َٗ  ٍٔ ٜٔی٨َ ٠َِی٥ُِٜ بٔاٟشَّ ٌَ َٓ  َواِْلٔب١ٔٔ 



 

 

، ایفسؿ، اشمع، فبہ نب ایبؿ دیبعہ، امیلسؿ، اشمع، مکح، مسقم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ دمحم نب ،ریث

ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رعافت ےس اانیمطؿ ف وکسؿ ےک اسھت فاسپ وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر ااسہم وسار 

 ےن رفامای ولوگ اانیمطؿ ےک اسھت (ول ویکہکن وھگڑفں افر افوٹنں ےک دفڑاےن ںیم وکیئ یکین ںیہن ےہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک اس ےک دعب ںیم ےن یسک وھگڑے ای یسک افٹن وک داھکی وج اہھت )آےگ ےک دف اپؤں( ااھٹےئ دفڑات 

دہفل ںیم آےئ فبہ ےن ہی ااضہف ایک ےہ ہک رھپ فاہں ےس لضف نب ابعس ریض اہلل وہں اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زم

آہتسہ ہنع وک اےنپ ےھچیپ اھٹبای افر رفامای اے ولوگ یکین افٹن ای وھگڑے ےک دفڑاےن اک انؾ ںیہن ےہ ہکلب اانیمطؿ ف وکسؿ اایتخر رکف )ینعی 

 ااھٹےئ دفڑات وہ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل (ول( انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک رھپ ںیم ےن یسک

 

 وھگڑ ای افٹن وک ہن داھکی وج اہح

 ہیلع فآہل فملس ینم ںیم چنہپ ےئگ۔

 دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، اشمع، فبہ نب ایبؿ دیبعہ، امیلسؿ، اشمع، مکح، مسقم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رعافت ےس فایسپ اک ایبؿ
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 رضي اہلل ٨ًہ اح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ یو٧ص، زہير، ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، زہير، ابزاہی٥، ب٩ ً٘بہ، حرضت ُکیب :  راوی

ٕ أَِخبََر٧َا ُس  ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا ُزَصيِْر ح و َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ یُو٧َُص َحسَّ ًَ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٕ َحسَّ ُى َحسٔیٔث ُزَصيِر ِٔ َٟ َیاُ٪ َوَصَذا  ِٔ

َّطُ َسأ٢ََ أَُس  یِْب أ٧َ ٍَ أَِخبََرنٔی ُُکَ َب ِ٘ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ًُ َِٓت َحسَّ ٔ ٍَ َرز ًَٔظیَّ ُت٥ِ  ٌِ ٠ُِت٥ِ أَِو َػ٨َ ٌَ َٓ  َٕ ِی َٛ ٠ُُِٗت أَِخبٔرِنٔی  ٍَ ب٩َِ َزیِٕس  ا٣َ

 َ أ٧َ َٓ زَّٔض  ٌَ َّٟٔذی ی٨ُٔیُذ ا٨َّٟاُض ٓٔیطٔ ٤ُ٠ِٟٔ َب ا ٌِ ا٢َ ٔجئ٨َِا اٟظِّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ًََیِ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّی اہللُ  طٔ اَر َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َِٟیَص  َ ُوُؿوئّا  أ ََٓتَوؿَّ َِٟوُؿؤئ  ًَا بٔا ٤َِٟاَئ ث٥َُّ َز َٚ ا ا٢َ ُزَصيِْر أَصَِزا َٗ َتُط ث٥َُّ بَا٢َ َو٣َا  َٗ ٥َ ٧َا ٠ُُِٗت َیا َرُسو٢َ َوَس٠َّ ا  ّٔ ٔجسًّ ٔ َِٟباٟ بٔا

 ٔ ٤ُِٟزَِزٟ ٔس٨َ٣ِا ا َٗ َّي  َٛٔب َحً ا٢َ ََفَ َٗ  ََ ََلةُ أ٣ََا٣َ ا٢َ اٟؼَّ َٗ ََلةُ  ٥ِ َیٔح٠ُّوا اہللٔ اٟؼَّ َٟ زَٔب ث٥َُّ أ٧ََاَر ا٨َّٟاُض ِٔی ٨َ٣َازٟٔٔض٥ِٔ َو ِِ ٤َ ِٟ ا٦َ ا َٗ َ أ َٓ  ٍَ َٔ

 َ ٠ُِت٥ِ حٔيَن أ ٌَ َٓ  َٕ ِی َٛ ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ ْس ِٔی َحٔسیثٔطٔ  َّی ث٥َُّ َح١َّ ا٨َّٟاُض َزاَز ٣َُح٤َّ ٌَٔظاَئ َوَػل ِٟ ا٦َ ا َٗ َّي أَ ُط َحً َٓ ٔ ا٢َ َرز َٗ ِػَبِحُت٥ِ 

١ُ َوا٧َِل٠َ  ـِ َٔ ِٟ ًَلَی رِٔجلَیَّ ا یِٕع  ٚٔ رُقَ ُت أ٧ََا ِٔی ُسبَّا ِ٘ 

ادمح نب دبعاہلل نب ویسن، زریہ، دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، زریہ، اربامیہ، نب ہبقع، رضحت رکبی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اںوہں 

وک وسار وہ رک آےئ ےھت وت مت ےن ایک  ےن ااسہم نب زدی ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک بج مت روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اشؾ



 

 

ایک اھت؟ اںوہں ےن اہک ہک مہ اس اھگیٹ ںیم آےئ اہجں ولگ رات وک ارتےن افر وسےن ےک ےیل اےنپ افوٹنں وک اھٹبےت ںیہ سپ روسؽ 

 ایک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ افٹن اھٹبای رھپ اشیپب ایک رکبی ےتہک ںیہ ہک ااسہم ےن اپین اہبےن اک ذرک ںیہن

ااء فوض وک اکی رمہبت وک ا

 

ص
ع
کی رمہبت فآہل فملس ےن فوض اک اپین اگنمای افر فوض ایک نکیل فوض ںیم زایدہ ابمہغل ںیہن ایک )اکلہ فوض ایک ینعی ا

امنز زپھ ےئجیل آپ یلص اہلل ہیلع  دوھای نیت رمہبت ںیہن دوھای( ااسہم ےتہک ںیہ رھپ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

فآہل فملس ےن رفامای آےگ لچ رک زپںیھ ےگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسار وہےئ اہیں کت ہک مہ زمدہفل ںیم آےئ آپ یلص 

ےس وبھج ااتر یھب ہن اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رغمب یک امنز زپیھ رھپ ولوگں ےن اےنپ اےنپ اکھٹونں ںیم افٹن اھٹبےئ افر ایھب ایکن ھٹیپ 

اپےئ ےھت ہک اشعء یک ریبکت وہیئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اشعء یک امنز زپیھ اےکس دعب ولوگں ےن اےنپ افوٹنں ےس وبھج 

وت مت  ااترے دمحم نب ،ریث ےن اینپ دحثی ںیم ہی ااضہف لقن ایک ےہ ہک رکبی ےن اہک ہک ںیم ےن ااسہم ےس وپاھچ ہک رھپ بج حبص وہیئ

ےن ایک ایک؟ اںوہں ےن اہک ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت لضف نب ابعس وسار وہےئ افر ںیم رقشی ےک ولوگں ےک اسھت 

 دیپؽ رفاہن وہا۔

 ادمح نب دبعاہلل نب ویسن، زریہ، دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، زریہ، اربامیہ، نب ہبقع، رضحت رکبی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رعافت ےس فایسپ اک ایبؿ
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ب٩ ًلی، ًبیساہلل ب٩ ابی رآٍ، حرضت ًلی اح٤س ب٩ ح٨ب١، یحٌي اب٩ آز٦، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًیاغ، زیس  :  راوی

 رضي اہلل ٨ًہ

 ًَ إغ  ًَیَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ آَز٦َ َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٓٔیٕ  ٩ِ َزیِٔس ب٩ِٔ 

 ًَ  ٍٕ ٔ بُوَ٪ اِْلٔب١َٔ َی٤ٔی٨ّا َؤط٤َاًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی َرآ تٔطٔ َوا٨َّٟاُض َیرِضٔ َٗ ًَلَی ٧َا  ُٙ ٔ ٨ ٌِ ١َ ُی ٌَ َح َٓ  ٍَ َٖ أَُسا٣َ ا٢َ ث٥َُّ أَِرَز َٗ ًَلٓٔیٕ  َّل ٩ِ 

٤ُِص  َُابَِت اٟظَّ ٍَ حٔيَن  َٓ ٍَ أَیَُّضا ا٨َّٟاُض َوَز ٜٔی٨َ و٢ُ اٟشَّ ُ٘ َِٟیض٥ِٔ َوَی ٔ ُٔٔت إ  ََل َی٠َِت

ایفسؿ، دبعارلنمح نب ایعش، زدی نب یلع، دیبع اہلل نب ایب راعف، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی  ادمح نب لبنح، ییحی انب آدؾ،

ےہ ہک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااسہم وک اےنپ ےھچیپ اھٹبای رھپ درایمہن اچؽ ےس افٹن الچےن ےگل افر ولگ اےنپ افوٹنں وک 

 فآہل فملس اؿ ولوگں یک رطػ وتہج ںیہن رفامےت ےھت افر رفامےت ےھت اے ولوگ اانیمطؿ داںیئ ابںیئ الچ رےہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع

 ےس (ول افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رعافت ےس رفاہن وہےئ بج وسرج رغفب وہ ایگ۔



 

 

 رضحت یلع ریض اہلل ہنعادمح نب لبنح، ییحی انب آدؾ، ایفسؿ، دبعارلنمح نب ایعش، زدی نب یلع، دیبعاہلل نب ایب راعف،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رعافت ےس فایسپ اک ایبؿ

     157    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت رعوہ رضي اہلل ٨ًہ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ہظا٦ ب٩ رعوہ،  :  راوی

ٍُ ب٩ُِ َزیِٕس َوأَ  ا٢َ ُسئ١َٔ أَُسا٣َ َٗ َّطُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َٕ کَاَ٪ َرُسو٢ُ َحسَّ ِی َٛ ٧َا َجأْٟص 

 ٔ َٔ ح َِٟوَزا ٥َ َیٔشيرُ ِٔی َححٍَّٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ صَٔظا٦ْ ا٨َّٟؽُّ اہللٔ َػل َٗ ِحَوّة ٧َؽَّ  َٓ َّٔذا َوَجَس  َٓ  َٙ ٨َ ٌَ ِٟ ا٢َ کَاَ٪ َیٔشيرُ ا َٗ  ٍَ َٓ يَن َز

 ٔٙ ٨َ ٌَ ِٟ َٚ ا ِو َٓ 

یبنعق، امکل، اشہؾ نب رعفہ، رضحت رعفہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ااسہم نب زدی ےس وساؽ ایک ایگ افر ںیم اوستق اںیہن ےک 

 اول

 

ة
ج 
ح
داع ںیم بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولےٹ وت افٹن وک سک رطح الچےت ےھت؟ اںوہں ےن اہک ہک قن اپس اھٹیب وہا اھت ہک 

اچؽ ےس ےتلچ ےھت )قن دفڑان رگم مک راتفر ےس( افر بج راہ اشکدہ اپےت وت صن اچؽ ےس الچےت ےھت اشہؾ ےتہک ںیہ ہک صن قن ےس 

 زایدہ ےہ۔

 ت رعفہ ریض اہلل ہنعیبنعق، امکل، اشہؾ نب رعفہ، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رعافت ےس فایسپ اک ایبؿ

     158    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحٙ، ابزاہی٥ ب٩ ً٘بہ، ُکیب، حرضت اسا٣ہ رضي اہلل ٨ًہاح٤س ب٩ ح٨ب١، یٌ٘وب، اب٩  :  راوی

 ِ٘ ثَىٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ًُ َٙ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ إِٔسَح ث٨ََا أَبٔی  وُب َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َی ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ یِٕب ٣َِولَی  ٩ًَِ ُُکَ  ٍَ َب

 ُٛ ا٢َ  َٗ  ٍَ ٩ًَِ أَُسا٣َ ًَبَّإض  َّی اہللُ ب٩ِٔ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ٤ُِص َز ِت اٟظَّ ٌَ َٗ ا َو َّ٤٠َ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َٖ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٨ُِت رِٔز

 ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ہیلع ادمح نب لبنح، وقعیب، انب ااحسؼ ، اربامیہ نب ہبقع، رکبی، رضحت ااسہم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ یلص اہلل 



 

 

 فآہل فملس ےک اسھت )اکی افٹن رپ( وسار اھت بج وسرج رغفب وہ ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )رعافت ےس( ولےٹ۔

 ادمح نب لبنح، وقعیب، انب اقحس، اربامیہ نب ہبقع، رکبی، رضحت ااسہم ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رعافت ےس فایسپ اک ایبؿ

     159    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، ٣وسٰي ب٩ ً٘بہ، ُکیب، ًبساہلل ب٩ ًباض، حرضت اسا٣ہ ب٩ زیس رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ًَبَّإض  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  یِٕب ٣َِولَی  ٩ًَِ ُُکَ  ٍَ َب ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسي ب٩ِٔ ًُ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ َُّط  ًَ ٍَ ب٩ِٔ َزیِٕس أ٧َ أَُسا٣َ

َّي إَٔذا ٍَ َحً َٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ رَعَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ و٢ُ َز ُ٘ ُط َی ٌَ ِّ  َس٤ٔ ٔ ٥ِ ُیِشب َٟ َ َو أ ََٓتَوؿَّ َبا٢َ  َٓ ٔب ٧َز٢ََ  ٌِ کَاَ٪ بٔاٟظِّ

 َ أ َٓ  َ أ ََٓتَوؿَّ ٍَ ٧َز٢ََ  َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ ا َجاَئ ا َّ٤٠َ َٓ ََ ََفََٛٔب  ََلةُ أ٣ََا٣َ ا٢َ اٟؼَّ َ٘ َٓ ََلةُ  َٟطُ اٟؼَّ ٠ُُِٗت  ُِٟوُؿوَئ  ُِٟوُؿوَئ ث٥َُّ أُٗٔی٤َِت ا َّ ا ِسَب

 ُ زَٔب ث ِِ ٤َ ِٟ َّی ا ََٓؼل ََلةُ  ٥َِٟ ُیَؼ١ِّ بَِی٨َُض٤َا َطِیئّ اٟؼَّ َصا َو ََٓؼَلَّ ٌَٔظاُئ  ِٟ ٌٔيَرُظ ِٔی ٨ِ٣َزٟٔٔطٔ ث٥َُّ أُٗٔی٤َِت ا  ا٥َّ أ٧ََاَر ک١ُُّ إِٔنَشإ٪ َب

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، ومٰیس نب ہبقع، رکبی، دبعاہلل نب ابعس، رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

فآہل فملس رعافت ےس ولےٹ اہیں کت ہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اھگیٹ ںیم ارتے افر اشیپب ایک افر فوض ایک یلص اہلل ہیلع 

 نکیل لمکم فوض ںیہن ایک )اس ےک دف وہفمؾ وہ ےتکس ںیہ اکی وت ہی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فوض رشیع ںیہن ایک ہکلب فوض وغلی

ااء فوض وک نیت نیت رمہبت ںیہن دوھای ہکلب اکی رمہبت دوھےن رپ اافتکء ایک( ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ ایک ینعی اہھت ہنم دوھای 

 

ص
ع
ای ہی ہک ا

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز زپھ ےئجیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای آےگ لچ رک زپںیھ ےگ رھپ وسار وہےئ بج زمدہفل ںیم 

فوض ایک امنز یک ریبکت وہیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رغمب یک امنز زپیھ رھپ رہ اکی آدیم ےن اانپ  ےچنہپ وت فاہں ارتے افر وپرا

افٹن اےنپ اکھٹےن ںیم اھٹبای اس ےک دعب اشعء یک ریبکت وہیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اشعء یک امنز زپیھ افر رغمب ف اشعء 

 ںیہن زپیھ۔ ےک درایمؿ ںیم وکیئ لفن امنز

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، ومٰیس نب ہبقع، رکبی، دبعاہلل نب ابعس، رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زمدہفل ںیم امنز اک ایبؿ



 

 

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

  ںیم امنز اک ایبؿزمدہفل

     160    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ث٨ََا  َّی َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ  ٩ًَِ ًَِبٔس اہللٔ  َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ 

ا ٌّ ٍٔ َج٤ٔی َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ ٌَٔظاَئ بٔا ِٟ زَٔب َوا ِِ ٤َ ِٟ َّی ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َػل  اہللُ 

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع  دبع اہلل نب ہملسم، امکل، انب اہشب، اسمل نب دبع اہلل، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل

 فآہل فملس ےن زمدہفل چنہپ رک رغمب افر اشعء یک امنز الم رک زپیھ۔

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 زمدہفل ںیم امنز اک ایبؿ

     161    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ح٨ب١، ح٤از ب٩ خاٟس، اب٩ ابی ذئب، زہزی :  راوی

ٔ َو  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بِّٔٔس٨َازٔظ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ذٔئِٕب  ازُ ب٩ُِ َخأٟٕس  ث٨ََا َح٤َّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ا٣ٍَٔ َحسَّ َٗ ٔ ٍٕ إ ا٣َ َٗ ٔ ا٢َ بّٔ َٗ ٨َاُظ َو ٌِ ٣َ

 ٍٕ ا٣َ َٗ ٔ َّی ک١َُّ َػََلةٕ بّٔ ٍْ َػل ا٢َ َوٛٔی َٗ ا٢َ أَِح٤َُس  َٗ ٍٕ بَِی٨َُض٤َا   َج٤ِ

امحد نب اخدل، انب ایب ذبئ، زرہی ےس ایس دنس ف وہفمؾ یک رفاتی ذموکر ےہ اںیمس ہی ااضہف ےہ ہک اگل اگل ریبکت ےس انب لبنح، 

 افر ادمح ےن فعیک ےس لقن ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفونں امنزںی اکی یہ ریبکت ےس زپںیھ۔

 انب لبنح، امحد نب اخدل، انب ایب ذبئ، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 زمدہفل ںیم امنز اک ایبؿ

     162    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًز، اب٩ ابی ذئب، حرضت زہزیًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، طبابہ، ٣د٠س ب٩ خاٟس ًث٤ا٪ ب٩  :  راوی



 

 

ىَي أَِخبََر٧َا ًُثِ  ٌِ ٤َ ِٟ ث٨ََا ٣َِد٠َُس ب٩ُِ َخأٟٕس ا ٍُ ح و َحسَّ ث٨ََا َطَبابَ ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ذٔئِٕب َحسَّ ٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز 

ازٕ َو  ٩ًَِ َح٤َّ ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بِّٔٔس٨َازٔ اب٩ِٔ َح٨َِب١ٕ  ًَلَی إٔثِز ِح  ٥َِٟ یَُشبِّ ٥ِ ی٨َُازٔ ِٔی اِْلُولَی َو َٟ ٍٕ َواحَٔسةٕ ١َُِّٟٔ َػََلةٕ َو ا٣َ َٗ ٔ ا٢َ بّٔ َٗ ٨َاُظ  ٌِ ٣َ

ٔ ِٔی َواحَٔسةٕ ٨ِ٣ُٔض٤َا ٥َِٟ ی٨َُاز ا٢َ ٣َِد٠َْس  َٗ  َواحَٔسةٕ ٨ِ٣ُٔض٤َا 

زرہی ےس اسہقب دنس ف وہفمؾ ےک اسھت رفاتی رمفی ےہ  امثعؿ نب ایب ہبیش، ابشہب، دلخم نب اخدل امثعؿ نب رمع، انب ایب ذبئ، رضحت

اںیمس ہی ااضہف ےہ ہک رہ امنز ےک ےیل اکی ریبکت یہک افر یلہپ امنز ےک ےیل اذاؿ ہن دی افر ہن اؿ دفونں امنزفں ںیم ےس یسک امنز ےک 

 دعب لفن زپےھ دلخم ےن اہک یسک امنز ےک ےیل اذاؿ ہن دی۔

 ہب، دلخم نب اخدل امثعؿ نب رمع، انب ایب ذبئ، رضحت زرہیامثعؿ نب ایب ہبیش، ابش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 زمدہفل ںیم امنز اک ایبؿ

     163    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ابی اسحٙ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٣اَٟ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ َػ٠َِّیُت ٣َ  َٗ  َٕ ٔ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ  ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٕ َحسَّ ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ زَٔب ثَََلثّا َحسَّ ِِ ٤َِٟ ٍَ اب٩ِٔ ٤ًََُز ا

تَ  ٌَ ِٛ ٌَٔظاَئ َر ِٟ ٠ًََ َوا َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َػ٠َِّیُتُض٤َا ٣َ َٗ ََلةُ  َِٟحارٔٔث ٣َا صَٔذظٔ اٟؼَّ َُ ب٩ُِ ا ٔ َُٟط ٣َاٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ئِن 

 ٕ ٍٕ َواحَٔسة ا٣َ َٗ ٔ ٤َََِٟأ٪ بّٔ  ِٔی َصَذا ا

رفاتی ےہ ہک ںیم ےن انب رمع ریض اہلل ہنع ےک اسھت دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، ایب ااحسؼ ، رضحت دبعاہلل نب امکل ریض اہلل ہنع ےس 

رغمب یک نیت افر اشعء یک دف رںیتعک زپںیھ وت امکل نب احرث ےن وپاھچ ہی سک رطح یک امنز ےہ؟ اںوہں ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اؿ دفونں امنزفں وک ایس ہگج اکی ریبکت ےس زپاھ اھت۔

  نب ،ریث، ایفسؿ، ایب اقحس، رضحت دبعاہلل نب امکل ریض اہلل ہنعدمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 زمدہفل ںیم امنز اک ایبؿ

     164    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ س٠مَي٪، اسحٙ ب٩ یوسٕ، َشیَ، ابواسحٙ سٌیس، ب٩ جبير، ًبساہلل ب٩ ٣اَٟ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی إِٔسحَ   َٕ ی ٩ًَِ ََشٔ  َٕ ىٔي اب٩َِ یُوُس ٌِ ُٙ َی ث٨ََا إِٔسَح َ٪ اِْل٧ََِبارٔیُّ َحسَّ ُس ب٩ُِ ُس٠َمَِيَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕ َحسَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس  َٙ

ًَِبسٔ  َذ  َو َٓ  ٕ ٍٕ َواحَٔسة ا٣َ َٗ ٔ ٌَٔظاَئ بّٔ ِٟ زَٔب َوا ِِ ٤َ ِٟ ٍٔ ا َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ ٍَ اب٩ِٔ ٤ًََُز بٔا اََل َػ٠َِّی٨َا ٣َ َٗ  َٕ ٔ ىَي َحٔسیٔث اب٩ِٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ٌِ َُکَ ٣َ

 ٕ ثٔير َٛ 

 ےن دبعاہلل نب رمع ریض دمحم نب امیلسؿ، ااحسؼ نب ویفس، رشکی، اوب ااحسؼ دیعس، نب ریبج، دبعاہلل نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک مہ

اہلل ہنع ےک اسھت زمدہفل ںیم رغمب افر اشعء یک امنز اکی ریبکت ےک اسھت زپیھ اس ےک دعب انب ،ریث یک دحثی )اسہقب دحثی( اک 

 ومضمؿ ذرک ایک۔

 دمحم نب امیلسؿ، اقحس نب ویفس، رشکی، اوباقحس دیعس، نب ریبج، دبعاہلل نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 زمدہفل ںیم امنز اک ایبؿ

     165    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ جبير رضي اہلل ٨ًہاب٩ ًَلء ابواسا٣ہ، اس٤اًی١، ابواسحٙ، حرضت سٌیس  :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ٌٔی١َ  ٩ًَِ إِٔس٤َ  ٍَ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣َ ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ا َحسَّ َّ٤٠َ َٓ ٍَ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٨َا ٣َ ـِ َٓ أَ

 ٔ ٍٕ َواح ا٣َ َٗ ٔ ٌَٔظاَئ بّٔ ِٟ زَٔب َوا ِِ ٤َِٟ َّی ب٨َٔا ا ا َػل ٌّ ٨َا َج٤ِ ِِ َّی ب٨َٔا ب٠ََ ٨ََٟا اب٩ُِ ٤ًََُز َصََٜذا َػل ا٢َ  َٗ  َٖ ا اِنَْصَ َّ٤٠َ َٓ َسةٕ ثَََلثّا َواث٨ََِتئِن 

٤َََِٟا٪ٔ  ٥َ ِٔی َصَذا ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ت ےس انب رمع ریض اہلل ہنع انب العء اوبااسہم، اامسلیع، اوب ااحسؼ ، رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ رعاف

ےک اسھت ولےٹ بج زمدہفل ںیم ےچنہپ وت اںوہں ےن مہ وک رغمب یک نیت افر اشعء یک دف رںیتعک زپاھںیئ اکی یہ ریبکت ےس۔ بج امنز 

یئ یھت ےس افرغ وہےئ وت انب رمع ریض اہلل ہنع مہ ےس اہک ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک اس ہگج ایس رطح امنز زپاھ

 ()ینعی دفونں امنزںی اکی یہ ریبکت ےس

 انب العء اوبااسہم، اامسلیع، اوباقحس، رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ایبؿزمدہفل ںیم امنز اک 

     166    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، طٌبہ، س٤٠ہ ب٩ ٛہی١ سے روایت ےہ ٛہ ٣یں ےن سٌیس ب٩ جبير رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ َضِی١ٕ  ُٛ ٍُ ب٩ُِ  ثَىٔي َس٤َ٠َ ٍَ َحسَّ َب ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َیِحٌَي  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ زَٔب َحسَّ ِِ ٤َ ِٟ َّی ا ََٓؼل  ٍٕ ا٦َ بَٔح٤ِ َٗ ٕ أَ ٌٔیَس ب٩َِ ُجَبيِر َرأَیُِت َس

 َٗ ٤َََِٟأ٪ ٣ِٔث١َ َصَذا َو ٍَ ِٔی َصَذا ا ا٢َ َطضِٔسُت اب٩َِ ٤ًََُز َػ٨َ َٗ َتئِن ث٥َُّ  ٌَ ِٛ ٌَٔظاَئ َر ِٟ َّی ا ا٢َ َطضِٔسُت َرُسو٢َ اہللٔ ثَََلثّا ث٥َُّ َػل

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤َََِٟا٪ٔ  َػل ٍَ ٣ِٔث١َ َصَذا ِٔی َصَذا ا  َػ٨َ

ل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دیعس نب ریبج ریض اہلل ہنع وک داھکی ہک اںوہں ےن زمدہفل ںیم ریبکت یہک 
 ب 
کہ

دسمد، ییحی، ہبعش، ہملس نب 

 ہنع ےک اسھت اھت اںوہں ےن افر رغمب یک نیت رںیتعک زپںیھ رھپ اشعء یک دف رںیتعک زپںیھ اس ےک دعب رفامای ںیم انب رمع ریض اہلل

 ےن اس ہگج ااسی یہ ایک اھت افر انب رمع ریض اہلل ہنع ےن اہک ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اس ہگج ااسی یہ ایک اھت۔

ل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دیعس نب ریبج  :  رافی
 ب 
کہ

 ریض اہلل ہنعدسمد، ییحی ، ہبعش، ہملس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 زمدہفل ںیم امنز اک ایبؿ

     167    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 روایت ےہ ٛہ ٣یں ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضي اہلل ٨ًہ٣شسز، ابواحوؾ، اطٌث ب٩ س٠ی٥ سے  :  راوی

ٍَ اب٩ِٔ  َب٠ُِت ٣َ ِٗ ا٢َ أَ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ُث ب٩ُِ ُس٠َِی٥ٕ  ٌَ ث٨ََا أَِط ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ َحسَّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٔلَی َحسَّ إت إ َٓ ٤ًََُز ٩ِ٣ٔ رَعَ

ٔ َو  ِٜبٔير تُرُ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ِٔ ٥ِ٠َ َی٩ُِٜ َی َٓ  ٍٔ َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ َّی ب٨َٔا ا ََٓؼل ا٦َ  َٗ أَذََّ٪ َوأَ َٓ ا٦َ أَِو أ٣َََز إِٔنَشا٧ّا  َٗ أَذََّ٪ َوأَ َٓ  ٍَ َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ َّي أََتِی٨َا ا ِض٠ٔی١ٔ َحً اٟتَّ

ًَا َتئِن ث٥َُّ َز ٌَ ِٛ ٌَٔظاَئ َر ِٟ َّی ب٨َٔا ا ََٓؼل ََلةُ  ا٢َ اٟؼَّ َ٘ َٓ َِٟی٨َا  ٔ َت إ َٔ َت ِٟ إت ث٥َُّ ا ٌَ َٛ زَٔب ثَََلَث َر ِِ ٤َ ِٟ َظ  ا ٌَ ا٢َ َوأَِخبََرنٔی ًََٔلُد بٔ َٗ ائٔطٔ 

ٍَ َرُسو٢ٔ  ا٢َ َػ٠َِّیُت ٣َ َ٘ َٓ  ََ ٔ ٘ٔی١َ َٔلب٩ِٔ ٤ًََُز ِٔی َذٟ َٓ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٤ِزٕو ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث أَبٔی  ًَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٩ُِ  َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ََٜذا  َص

دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےک اسھت رعافت ےس زمدہفل وک آای راےتس دسمد، اوباوحص، اثعش نب میلس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

ںیم فہ ربارب ریبکت فلیلہت ںیم وغشمؽ رےہ اہیں کت ہک مہ زمدہفل چنہپ ےئگ سپ اںوہں ےن اذاؿ دی افر ااقتم یہک ای ہی اہک ہک 



 

 

مہ وک رغمب یک نیت رتعک زپاھںیئ افر رھپ اںوہں ےن یسک صخش وک مکح ایک اس ےن اذاؿ دی افر ااقتم یہک اس ےک دعباںوہں ےن 

اںوہں ےن اانپ رات اک  امہری رطػ وتمہج وہ رک رفامای اکی افر امنز زپوھ افر اںوہں ےن مہ وک اشعء یک دف رںیتعک زپاھںیئ اس ےک دعب

 انب رمع ےس رفاتی ایک اھکان بلط ایک اثعش ےتہک ںیہ ہک العج نب رمعف ےن  ھج ےس ایس رطح ایبؿ ایک سج رطح ریمے فادل میلس ےن

ےہ ہک بج اس رطہقی ےک قلعتم انب رمع ےس اہک ایگ وت اںوہں ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ایس رطح 

 امنز زپیھ ےہ۔

 دسمد، اوباوحص، اثعش نب میلس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 زمدہفل ںیم امنز اک ایبؿ

     168    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضي اہلل ٨ًہ٣شسز، ًبساٟواحس ب٩ زیاز، ابوًوا٧ہ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٤ًارہ، حرضت  :  راوی

٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ثُوص٥ُِ  ٍَ َحسَّ اؤیَ ٌَ ٍَ َوأَبَا ٣ُ َ َوا٧ ًَ َِٟواحٔٔس ب٩َِ َزیَازٕ َوأَبَا  ًَِبَس ا ْز أَ٪َّ  ث٨ََا ٣َُشسَّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٤ًَٔاَرَة 

ا٢َ ٣َا َرأَیُِت َرُسو٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِش ٍَ بَيَِن َیزٔیَس  َُّط َج٤َ ٧ّٔ َٓ  ٍٕ تَٔضا إَٔلَّ بَٔح٤ِ ِٗ َّی َػََلّة إَٔلَّ َٟٔو ٥َ َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

تَٔضا ِٗ ِب١َ َو َٗ ٔس  َِ ِٟ ِبٔح ٩ِ٣ٔ ا َّی َػََلَة اٟؼُّ ٍٕ َوَػل ٌَٔظأئ بَٔح٤ِ ِٟ زٔٔب َوا ِِ ٤َ ِٟ  ا

اشمع، امعرہ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دسمد، دبعاولادح نب زاید، اوبوعاہن، اوباعمفہی، 

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یھبک ریغ فتق رپ امنز زپےتھ وہےئ ںیہن داھکی وساےئ زمدہفل ےک فاہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 فتق )اافسر( ےس ےلہپ زپیھ۔ےن رغمب ف اشعء یک امنز عمج یک افر اےلگ دؿ حبص یک امنز ومعمؽ ےک 

 دسمد، دبعاولادح نب زاید، اوبوعاہن، اوباعمفہی، اشمع، امعرہ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ز اک ایبؿزمدہفل ںیم امن

     169    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ح٨ب١، یحٌي ب٩ آز٦، سٔیا٪ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًیاغ، زیس ب٩ ًلی، ًبساہلل ب٩ ابورآٍ، حرضت ًلی  :  راوی

 رضي اہلل ٨ًہ



 

 

ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ آَز٦َ  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٓٔیٕ  ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ  إغ  ًَیَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َحسَّ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ىٔي ا٨َّٟٔييَّ َػل ٌِ ا أَِػَبَح َی َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ًَلٓٔیٕ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ا٢َ  ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی َرآ َ٘ َٓ ُٗزََح  ًَلَی   َٕ َٗ ُٗزَُح َوصَُو  َوَو صََذا 

وا ِٔی رَٔحال٥ُِٜٔ  َٓا٧ََِحُ َضا ٨ِ٣َََحْ  ُت َصا ص٨َُا َو٣ٔىّي ک٠ُُّ ْٕ َو٧َََحِ ٔ َضا ٣َِوٗ ٍْ ک٠ُُّ ُٕ َوَج٤ِ ٔ ٤َِِٟوٗ  ا

ادمح نب لبنح، ییحی نب آدؾ، ایفسؿ نب دبعارلنمح نب ایعش، زدی نب یلع، دبعاہلل نب اوبراعف، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

ہک بج )زمدہفل ںیم( روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن حبص یک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زقح )اہپڑ اک انؾ( ےک اپس ڑھکے  ےہ

وہےئ افر رفامای ہی زقح ےہ افر ہی فوقػ یک ہگج ےہ افر اسرا زمدہفل فوقػ یک ہگج ےہ )افر ینم رشتفی الےئ وت رفامای( ںیم ےن اہیں 

 رحن یک ہگج ےہ سپ مت اےنپ اکھٹونں رپ رحن )رقابین( رکف۔ رحن ایک افر ینم

 ادمح نب لبنح، ییحی نب آدؾ، ایفسؿ نب دبعارلنمح نب ایعش، زدی نب یلع، دبعاہلل نب اوبراعف، رضحت یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 زمدہفل ںیم امنز اک ایبؿ

     170    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اہلل ٨ًہ٣شسز، حٔؽ ب٩ ُیاث، جٌْف ب٩ ٣ح٤س، حرضت جابز رضي  :  راوی

ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػ  ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕس  َْفٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٌِ ٩ًَِ َج ُِٔؽ ب٩ُِ َُٔیإث  ث٨ََا َح ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ل

ُت َصا ص٨َُا بٔحَ  ِٔ َٗ ْٕ َوَو ٔ َضا ٣َِوٗ ٍُ ک٠ُُّ َٓ ٍَ َورَعَ َٓ َز ٌَ ُت َصا ص٨َُا بٔ ِٔ َٗ َضا ٨ِ٣َََحْ َو ُت َصا ص٨َُا َو٣ٔىّي ک٠ُُّ ْٕ َو٧َََحِ ٔ َضا ٣َِوٗ ٍْ ک٠ُُّ ٍٕ َوَج٤ِ ٤ِ

وا ِٔی رَٔحال٥ُِٜٔ  ا٧ََِحُ َٓ 

دسمد، صفح نب ایغث، رفعج نب دمحم، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم 

را اک اسرا رہھٹےن یک ہگج ےہ افر ںیم زمدہفل ںیم اہیں رپ رہھٹا افر اسرا زمدہفل رہھٹےن یک رعافت ںیم اہیں رپ ڑھکا افر رعافت اس

 ہگج ےہ )افر ینم ںیم رفامای ہک( ںیم ےن اہیں رقابین یک افر اسرا ینم رقابین یک ہگج ےہ سپ مت اےنپ اےنپ اکھٹونں رپ رقابین رکف۔

 اجرب ریض اہلل ہنعدسمد، صفح نب ایغث، رفعج نب دمحم، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 زمدہفل ںیم امنز اک ایبؿ



 

 

     171    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلاء، حرضت جابزب٩ ًبساہلل رضي اہلل ٨ًہحش٩ ب٩ ًلی، ابواسا٣ہ ب٩ زیس،  :  راوی

ثَىٔي َجابٔزُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًََلإئ   ٩ًَِ ٍَ ب٩ِٔ َزیِٕس  ٩ًَِ أَُسا٣َ  ٍَ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣َ ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  َحسَّ ًَ ب٩ُِ 

ا٢َ ک١ُُّ رَعَ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ْٙ َو٨ِ٣َََحْ َػل ی ٍَ ََطٔ َّٜ ْٕ َوک١ُُّ َٓٔحأد ٣َ ٔ ٍٔ ٣َِوٗ َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ ْٕ َوک١ُُّ ٣ٔىّي ٨ِ٣َََحْ َوک١ُُّ ا ٔ ٍَ ٣َِوٗ َٓ 

نسح نب یلع، اوبااسہم نب زدی، اطعء، رضحت اجربنب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ہگج ےہ افر اسرا ینم رحن )رقابین( یک ہگج ےہ افر اسرا زمدہفل رہھٹےن یک ہگج ےہ افر ہکم ےک امتؾ راےتس  رفامای اسرا رعافت رہھٹےن یک

 ےنلچ یک ہگج ںیہ افر رقابین یک ہگج ںیہ۔

 نسح نب یلع، اوبااسہم نب زدی، اطعء، رضحت اجربنب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 زمدہفل ںیم امنز اک ایبؿ

     172    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٛثير، سٔیا٪، ابواسحٙ، حرضت ٤ًز و ب٩ ٣ی٤و٪ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٕ ثٔير َٛ ث٨ََا اب٩ُِ  ٩ًَِ َحسَّ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٍٔ ََل  َحسَّ َِٟحاص٠ٔٔیَّ أب کَاَ٪ أَص١ُِ ا َِٟدلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪ 

 ٍَ َٓ َس َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُض٥ِ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٔ َٟ َدا َٓ  ٕ ًَلَی ثَبٔير ٤َِص  َّي َیَزِوا اٟظَّ وَ٪ َحً ـُ ٔٔی ٤ِٔص ُی َٔ اٟظَّ ِب١َ ك٠ُُو َٗ 

انب ،ریث، ایفسؿ، اوب ااحسؼ ، رضحت رمعف نب ومیمؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع نب اباطخب ریض اہلل ہنع ےن رفامای 

   اہپڑ رپ وسرج وک ہن دھکی ےتیل ےھت سپ روسؽ یلص اہلل
 

 

ہیلع  ہک دفر اہجتل ےک ولگ )زمدہفل ےس( ںیہن ولےتٹ ےھت اتفتق ہی ہک ث

 (فآہل فملس ےن ایکن اخمتفل یک افر وسرج ےنلکن ےس ےلہپ )زمدہفل ےس ولٹ آےئ۔

 انب ،ریث، ایفسؿ، اوباقحس، رضحت رمع ف نب ومیمؿ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زمدہفل ےس دلجی ولانٹ

 انمکس جح اک ایبؿ :   باب

 زمدہفل ےس دلجی ولانٹ



 

 

     173    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، سٔیا٪، ًبیساہلل ب٩ ابی یزیس، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٦َ َرُسو٢ُ َحسَّ سَّ َٗ  ٩ِ و٢ُ أ٧ََا ٤٣َّٔ ُ٘ ًَبَّإض َی ٍَ اب٩َِ  َُّط َس٤ٔ أَِخبََرنٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی یَزٔیَس أ٧َ

ٍٔ أَص٠ِٔطٔ  َٔ ٌِ ٍٔ ِٔی َؿ َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ ٍَ ا َِٟی٠َ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

اہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم یھب اؿ ولوگں ںیم اشلم ادمح نب لبنح، ایفسؿ، دیبع اہلل نب ایب سیدی، رضحت دبع

و  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زمکفر اجؿ رک )وعرت افر ےچب( زمدہفل یک رات ںیم آےگ )ینم یک رطػ( جیھب دای اھت )ات ہک 
ک

 

 ب
خ

اھت 

 ا وک موجؾ ےک فتق فیلکت ہن وہ(۔

  نب ایب سیدی، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنعادمح نب لبنح، ایفسؿ، دیبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 زمدہفل ےس دلجی ولانٹ

     174    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، س٤٠ہ ب٩ ٛہی١، حش٩، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 ًَ َزنٔیِّ  ٌُ ِٟ َِٟحَش٩ٔ ا ٩ًَِ ا َضِی١ٕ  ُٛ ٍُ ب٩ُِ  ثَىٔي َس٤َ٠َ ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخبََر٧َا ُس ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٨َ٣َا َحسَّ سَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ِ اب٩ِٔ 

 َّ ١َ ی٠ََِلُذ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َح َٓ ًَلَی ح٤َُُزإت  ٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ ًَِبسٔ ا ٍَ بَىٔي  ٍٔ أَُُِی٤َٔ٠ َٔ ٔ ٤ُِٟزَِزٟ ٍَ ا ِی٠َ َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ و٢ُ ی اہللُ  ُ٘ َِٓداَذ٧َا َوَی  أَ

ُب ا٠َّٟ  ِ ا٢َ أَبُو َزاُوز ا٠َِّٟلُذ اٟرضَّ َٗ ٤ُِص  ٍَ اٟظَّ َّي َتِل٠ُ َِٟح٤َِزَة َحً ُِّن أُبَِیىٔيَّ ََل َتز٣ُِوا ا  ي

ل، نسح، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک زمدہفل یک رات ںیم آپ یلص 
 ب 
کہ

دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، ہملس نب 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک افر ینب بلطم ےک ڑلوکں وک دگوھں رپ وسار رکا ےک آےگ )ینم یک رطػ( جیھب دای اھت آپ یلص اہلل ہیلع 

ح فآہل فملس امہ

لط

ری راونں رپ رنیم ےس امرےت ےھت افر رفامےت ےھت رکنکایں ہن امران بج کت ہک وسرج ہن لکن آےئ اوبداؤد ےتہک ںیہ 

 ےک ینعم ںیہ آ یگتس ےس امران۔

ل، نسح، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی
 ب 
کہ

 دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، ہملس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 زمدہفل ےس دلجی ولانٹ

     175    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوثابت، ًلاء، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل ٨ًہث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، وٟیس ب٩ ً٘بہ، ح٤زہ، حبیب،  :  راوی

٩ًَِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ  ث٨ََا َح٤ِزَةُ اٟزَّیَّاُت  ٍَ َحسَّ َب ِ٘ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ًُ ث٨ََا ا ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ ًََلإئ   ٩ًَِ  أَبٔی ثَابٕٔت 

َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َّي ًَبَّإض  َِٟح٤َِزَة َحً ىٔي ََل َیز٣ُِوَ٪ ا ٌِ ٠َٕص َوَیأ٣ُِزُص٥ُِ َی َِ اَئ أَص٠ِٔطٔ بٔ َٔ ٌَ ٦ُ ُؿ سِّ َ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یُ ًَ  

٤ُِص  ٍَ اٟظَّ  َتِل٠ُ

امثعؿ نب ایب ہبیش، فدیل نب ہبقع، زمحہ، بیبح، اوباثتب، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل 

فآہل فملس اےنپ ولوگں ںیم ےس وج زمکفر وہےت ےھت )ےسیج وعرںیت افر ےچب( ا وک ادنریھے ہنم یہ )ینم یک رطػ( رفاہن رفام ہیلع 

 دےتی ےھت افر رفامدےتی ےھت ہک رکنکایں ہن امران بج کت ہک وسرج ہن ےلکن۔

 ابعس ریض اہلل ہنع امثؿ نب ایب ہبیش، فدیل نب ہبقع، زمحہ، بیبح، اوباثتب، اطعء، رضحت انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 زمدہفل ےس دلجی ولانٹ

     176    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ؿحاک، اب٩ ًث٤ا٪، ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت ًائظہ رضي اہلل ٨ًہاہارو٪ ب٩ ًبسہلل، اب٩ ابی ٓسیَ،  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ صَٔظا٦ ىٔي اب٩َِ ًُِث٤َاَ٪  ٌِ أک َی حَّ َـّ ٩ًَِ اٟ  َٕ َُٓسیِ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٩ِ  َحسَّ ًَ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ب٩ِٔ رُعِ

َِٟت أَِرَس١َ  ا َٗ ََّضا  ٍَ أ٧َ ٔ ث٥َُّ ًَائَٔظ ِحز َٔ ِٟ ِب١َ ا َٗ َِٟح٤َِزَة  ٣َِت ا ٍَ ا٨ََِّٟحٔ ََفَ ِی٠َ َٟ  ٍَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔأ٦ُِّ َس٤َ٠َ َّی اہللُ  ِت ا٨َّٟٔييُّ َػل ـَ ٣َ

ىٔي ٨ًِٔ  ٌِ ٥َ َت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّٟٔذی یَُٜوُ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟیِو٦َ ا َِٟیِو٦ُ ا ََ ا ٔ اَؿِت َوکَاَ٪ َذٟ َٓ َ أ  َسَصآَ

اہرفؿ نب دبعہلل، انب ایب دفکی، احضک، انب امثعؿ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل 

ں ہیلع فآہل فملس ےن اؾ ہملس ریض اہلل اہنع وک ویؾ ارحنل ںیم رات یہ وک )ینم یک رطػ( رفاہن رفام دای اھت اںوہں ےن رجف ےس ےلہپ رکنکای

افر اخہن ہبعک ںیم اج رک وطاػ اافہض رک آںیئ افر ہی )ویؾ ارحنل( فہ دؿ اھت سج دؿ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےکن اسھت رےتہ امرںی 

 ےھت )ینعی ایکن ابری اک دؿ اھت(۔

 اہرفؿ نب دبعہلل، انب ایب دفکی، احضک، انب امثعؿ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 زمدہفل ےس دلجی ولانٹ

     177    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 برک رضي اہلل ٨ًہا٣ح٤س ب٩ خَلء، یحٌي ، اب٩ جزیخ، ًلاء، حرضت اس٤اء ب٨ت ابی  :  راوی

 ٔ ًََلاْئ أَِخبََرنٔی ٣ُِدب ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی  ث٨ََا َیِحٌَي  َِٟباصٔلٔیُّ َحسَّ زٕ ا ُس ب٩ُِ َخَلَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟح٤َِزَة َحسَّ ََّضا َر٣َِت ا ٩ًَِ أَِس٤َاَئ أ٧َ ْر 

٨َّا ُٛ َّا  َِٟت إ٧ٔ ا َٗ َِٟح٤َِزَة ب٠َِٔی١ٕ  َّا َر٣َِی٨َا ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٠ُُِٗت إ٧ٔ َّی اہللُ  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  ٍُ َصَذا   َنِؼ٨َ

دمحم نب الخء، ییحی، انب رججی، اطعء، رضحت اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اںوہں ےن رکنکایں امرںی افر اہک ہک مہ 

 ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم ااسی یہ رکےت ےھت۔ےن رات یہ ںیم رکنکایں امر ںیل افر مہ روسؽ یلص اہلل 

 دمحم نب الخء، ییحی ، انب رججی، اطعء، رضحت اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ولانٹ زمدہفل ےس دلجی

     178    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ابو زبير، حرضت جابز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

اَق َرُسو٢ُ  َٓ ا٢َ أَ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ثَىٔي أَبُو اٟزُّبَيِر َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ٕ َحسَّ ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو َّی اہللُ  اہللٔ َػل

 ٕ ٍَ ِٔی َوازٔی ٣َُحسِّ ٖٔ َوأَِوَؿ َِٟدِذ ٍُ َوأ٣َََزص٥ُِ أَِ٪ َیز٣ُِوا ب٤ِٔٔث١ٔ َحَصي ا ٜٔی٨َ  اٟشَّ

 اانیمطؿ ےس دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، اوب زج ،، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زمدہفل ےس

 ولےٹ افر رفامای ہک وھچیٹ رکنکایں امر ںیل افر فادی رسحم ںیم وساری وک زیت دفڑاای۔

 دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، اوب زج ،، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿجح اربک اک 

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 جح اربک اک ایبؿ

     179    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣و١٣ ب٩ ٓـ١، وٟیس، ہظا٦، اب٩ ُاز، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ١ٔ َحسَّ ـِ َٔ ِٟ ١ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُؤ٣َّ َّی َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍْ ٔ ث٨ََا ٧َآ ازٔ َحسَّ َِ ِٟ ىٔي اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ َی َحسَّ

ٕ َصَذ  ا٢َ أَیُّ یَِو٦ َ٘ َٓ ًَّٟٔي َحخَّ  ٍٔ ا َِٟححَّ َِٟح٤ََزأت ِٔی ا َٕ َیِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ بَيَِن ا َٗ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اُٟوا یَِو٦ُ ا٨ََِّٟحٔ اہللُ  َٗ ا٢َ َصَذا یَِو٦ُ ا  َٗ  

 ٔ بَر ِٛ َ َِٟحخِّ اِْل  ا

 

 

ة
ج 
ح
وملم نب لضف، فدیل، اشہؾ، انب اغز، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ہی وکاسن دؿ ےہ؟ ولوگں ےن اولداع ےک ومعق رپ ویؾ ارحنل وک )دوسںی ذی اہجحل وک( رمجات ےک اپس ڑھکے وہےئ افر ولوگں ےس وپاھچ

 اہک ویؾ ارحنل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی جح اربک اک دؿ ےہ۔

 وملم نب لضف، فدیل، اشہؾ، انب اغز، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 جح اربک اک ایبؿ

     180    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٓارض، ح٥ٜ ب٩ ٧آٍ، طٌیب، زہزی، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ُس ب٩ُِ یَِحٌَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ َحسَّ ثَىٔي ح٤َُِیُس ب٩ُِ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َحسَّ ِیْب  ٌَ ث٨ََا ُط ثَُض٥ِ َحسَّ ٍٕ َحسَّ ٔ ٥ََٜ ب٩َِ ٧َآ َِٟح ارٕٔض أَ٪َّ ا َٓ

ُ٪ یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ ب٤ٔٔىّي أَِ٪ ََل یَُحخَّ بَ  َثىٔي أَبُو برَِکٕ ٓٔی٩ِ٤َ یَُؤذِّ ٌَ ا٢َ َب َٗ ااٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  ٌَ ِٟ َس ا ِٟبَِیٔت ٌِ َٖ بٔا ْک َوََل یَُلو ٦ٔ ٣ُِْشٔ

َِٟحخُّ  بَرُ ا ِٛ َ َِٟحخُّ اِْل ٔ یَِو٦ُ ا٨ََِّٟحٔ َوا بَر ِٛ َ َِٟحخِّ اِْل َیاْ٪ َویَِو٦ُ ا  رُعِ

دمحم نب ییحی نب افرس، مکح نب انعف، بیعش، زرہی، دمحم نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

اہلل ہنع ےن ینم ںیم ویؾ ارحنل وک ےھجم ہی االعؿ رکےن ےک ےیل اجیھب ہک اس اسؽ ےک دعب وکیئ رشمک جح ہن رکے افر اوبرکب دصقی ریض 

 ہن وکیئ صخش ربہنہ وہ رک تیب اہلل اک وطاػ رکے افر جح اربک اک دؿ رقابین اک دؿ ےہ افر جح اربک )ڑبا جح( ےس رماد جح ےہ )افر جح ارغص

 ےس رماد رمعہ ےہ(۔

 دمحم نب ییحی نب افرس، مکح نب انعف، بیعش، زرہی، دمحم نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 امہ رحؾ ےس رماد وکےسن ےنیہم ںیہ؟

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رماد وکےسن ےنیہم ںیہ؟امہ رحؾ ےس 

     181    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، اس٤اًی١، ایوب، حرضت ابوبرکہ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

َة أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ  ٩ًَِ أَبٔی برَِکَ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَیُّوُب  ٌٔی١ُ َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٥َ َخَلَب ِٔی َححَّتٔطٔ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

ًََْشَ  ٍُ اث٨َِا  ٨َ ٤ََوأت َواِْلَِرَق اٟشَّ َٙ اہللُ اٟشَّ َضِیَئتٔطٔ یَِو٦َ َخ٠َ َٛ ِس اِسَتَساَر  َٗ ا٢َ إٔ٪َّ اٟز٣ََّاَ٪  َ٘ ٍْ رُح٦ُْ ثَََلْث َٓ ٌَ َطِضّزا ٨ِ٣َٔضا أَِرَب

َسةٔ َوذُ  ٌِ ٔ ِٟ٘ َباَ٪ ٣َُتَوأَٟیاْت ذُو ا ٌِ َّٟٔذی بَيَِن ُج٤َاَزی َوَط ٦ُ َوَرَجُب ٣ُرَضَ ا ٤ََُِٟحَّ ٍٔ َوا ِٟٔححَّ  و ا

دسمد، اامسلیع، اویب، رضحت اوبرکبہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن جح ںیم ہبطخ زپاھ وت رفامای 

اہلل اعتیل ےن زنیم ف آامسؿ وک دیپا رفامای اھت اسؽ ںیم ابرہ ےنیہم وہےت ںیہ اچر زامہن ٹلپ رک فاسی یہ وہ ایگ ےہ اسیج اس دؿ اھت سج دؿ 

رحاؾ )رحتم ف تمظع فاےل( ںیہ )افر اؿ اچر ںیم ےس( نیت ےپ درےپ ںیہ ینعی ذفادعقلہ، ذفاہجحل، رحمؾ افر ربج وج ہک امجدی 

 اآلرخہ افر ابعشؿ ےک درایمؿ ےہ۔

 اوبرکبہ ریض اہلل ہنعدسمد، اامسلیع، اویب، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 امہ رحؾ ےس رماد وکےسن ےنیہم ںیہ؟

     182    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

  :  راوی

ث٨ََا  ٔس ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِدتَٔیانٔیُّ  ث٨ََا أَیُّوُب اٟشَّ َِٟوصَّأب َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  إق َحسَّ َٓیَّ ُس ب٩ُِ َیِحٌَي ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٣َُح٤َّ ٔسيرٔی٩َ 

ا٢َ أَبُو زَ  َٗ ٨َاُظ  ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔ ًَ َّى اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل َة  ٩ًَِ أَبٔی برَِکَ َة  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکَ  ٩ًَِ ا٢َ  َ٘ َٓ ِوٕ٪  ًَ اُظ اب٩ُِ  اُوز َس٤َّ

َِٟحٔسیٔث  َة ِٔی َصَذا ا ٩ًَِ أَبٔی برَِکَ َة   برَِکَ

 دمحم نب ییحی نب ایفض ، دبعاولاہب ، اویب ایتخسین ، دمحم نب ریسنی ، انب ایب رکبہ ےس اکی دفرسی دنس ےک اسھت یبن یلص اہلل ہیلع فملس



 

 

 رمفی ےہ ۔۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی ںیم انب وعؿ ےن اوبرکبہ اک انؾ دبعارلنمح رفاتی ایک ےہ۔ےس رفاتی 

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ وکیئ فوقػ رعہف ہن اپےئ وت ایک رکے؟

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکیئ فوقػ رعہف ہن اپےئ وت ایک رکے؟

     183    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، بٜير، ًلاء، ًبساٟزح٩٤، ب٩ ی٤ٌز اٟسیلی :  راوی

ًََلإئ  َٜيِرُ ب٩ُِ  ُ ثَىٔي ب َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ٕ َحسَّ ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ا٢َ أََتِیُت ا٨َّٟٔييَّ َػل َٗ یلٔیِّ  ٤ََز اٟسِّ ٌِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َی  ٩ًَِ

٨ََٓاَزی َرُسو٢ُ  أ٣ََزُوا َرُجَّل  َٓ َحاَئ ٧َاْض أَِو َنَْفْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ٧َِحٕس  َٓ  ٍَ َٓ َز ٌَ ٥َ َوصَُو بٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٥َ  اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

 َٕ ِی ٍَ ٩ِ٣َ جَ  َٛ َٓ َِٟحخُّ یَِو٦ُ رَعَ َِٟحخُّ ا ٨ََٓاَزی ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرُجَّل  ًَ َّی اہللُ  أ٣َََز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َِٟحخُّ  ِبٔح ا ٔ اٟؼُّ ِب١َ َػََلة َٗ اَئ 

َََٓل  ح١ََّ ِٔی َیِو٣َئِن  ٌَ ٩ِ٤َ َت َٓ  ٍْ َ ُط أَیَّا٦ُ ٣ٔىّي ثَََلث َت٥َّ َححُّ َٓ  ٍٕ ٍٔ َج٤ِ ِی٠َ َٟ  ٩ِ٣ٔ  َٖ ا٢َ ث٥َُّ أَِرَز َٗ ٠َِیطٔ  ًَ ََل إٔث٥َِ  َٓ  َ
٠َِیطٔ َو٩ِ٣َ َتأََخَّ ًَ إٔث٥َِ 

 ِٟ َِٟحخُّ ا ا٢َ ا َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ََ َرَواُظ ٣ِٔضَزاُ٪  ٔ َذٟ َٛ ا٢َ أَبُو َزاُوز َو َٗ  ََ ٔ ١َ ی٨َُازٔی بَٔذٟ ٌَ َح َٓ طُ  َٔ َحخُّ ٣َزََّتئِن َوَرَواُظ َیِحٌَي َرُجَّل َخ٠ِ

 َ٘ ِٟ ٌٔیٕس ا َِٟحخُّ ٣َزَّةّ ب٩ُِ َس ا٢َ ا َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس اُ٪   لَّ

دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، ریکب، اطعء، دبعارلنمح، نب رمعی ادلیلی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای آپ 

ںیم احرض وہےئ اںوہں ےن اکی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رعہف ںیم ےھت وت دنچ دجن ےک ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم 

صخش وک مکح دای سپ اس ےن اکپر رک وپاھچ ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس جح سک رطح وہات ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھب 

 ںیم آاجےئ اکی آدیم وک مکح دای وت اس ےن دنلب آفاز ںیم وجاب دای ہک جح رعہف ےک دؿ ےہ وج صخش دوسںی بش وک رجف ےس ےلہپ رعہف

اگ وت ااکس جح وپرا وہ اجاگیئ افر ینم ںیم رےنہ ےک نیت دؿ ںیہ سج ےن دف دؿ ےک ادنر وکچ رکےن ںیم دلجی یک وت اس رپ وکیئ انگہ ںیہن 

اکپرےت افر سج ےن اتریخ یک اس رپ یھب ھچک انگہ ںیہن۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش وک اےنپ ےھچیپ اھٹبایل افر فہ یہی 

الچ ایگ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوکس رہماؿ ےن ایفسؿ ےس رفاتی رکےت وہےئ اجحل اجحل دف رمہبت اہک ےہ۔ افر ییحی نب دیعس ااطقلؿ ےن 

ایفسؿ ےس اجحل رصػ اکی رمہبت ذرک ایک ےہ۔ فوقػ رعہف رفض ےہ ااکس فتق ونںی اترخی ےک زفاؽ ےس ےل رک دوسںی اترخی یک 



 

 

 ےہ اس ےک درایمؿ ارگ اکی استع یھب رہھٹ ایگ وت ااکس جح حیحص ےہ۔بش ںیم ولطع رجف کت 

 دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، ریکب، اطعء، دبعارلنمح، نب رمعی ادلیلی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رعہف ہن اپےئ وت ایک رکے؟ ارگ وکیئ فوقػ

     184    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، اس٤ٌی١، ًا٣ز، حرضت رعوہ ب٩ ٣رضض اٟلائی :  راوی

َوةُ ب٩ُِ  ًَا٣ْٔز أَِخبََرنٔی رُعِ ث٨ََا  ٌٔی١َ َحسَّ ٩ًَِ إِٔس٤َ ث٨ََا یَِحٌَي  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ أََتِیُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ائٔیُّ  ٕض اٟلَّ ٣ُرَضِّ

٠ُُِٗت ٔجئُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٩ِ٣ٔ َجَب١ٔ كَیِّٕئ أَک٠ِ٠َُِت ٣َٔلیًَّٔي  ٍٕ ىٔي بَٔح٤ِ ٌِ ٕٔ َی ٔ ٤َِِٟوٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔا ٔسي َواہللٔ ٣َا  ًَ ِٔ ِبُت َن ٌَ َوأَِت

ُت ٩ِ٣ٔ َحِب١ٕ إَٔلَّ  ِٛ ٔ  َتَز ٨َا صَٔذظ ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ أَِزَرَک ٣َ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َض١ِ لٔی ٩ِ٣ٔ َحٓخٕ  َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ُت  ِٔ َٗ ََلَة َو  اٟؼَّ

َثطُ  َٔ َضي َت َٗ ُط َو ِس َت٥َّ َححُّ َ٘ َٓ َِٟیَّل أَِو ٧ََضاّرا   ََ ٔ ِب١َ َذٟ َٗ اَت  َٓ  َوأَتَی رَعَ

، رضحت رعفہ نب رضمس ااطلیئ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ومفق دسمد، ییحی، اامسلیع، اعرم

ںیم آای ینعی زمدہفل ںیم ںیم ےن اہک ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےط ےک اہپڑفں ںیم ےس الچ آات وہں ںیم ےن اینپ افینٹن وک 

مسق ےھجم راہتس ںیم وکیئ اہپڑ ںیہن الم سج رپ ںیم ہن رہھٹا وہں وت ایک ریما جح درتس وہ ایگ؟  اکھت امرا ےہ افر وخد وک یھب اکھتای ےہ دخا یک

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش امہرے اسھت اس امنز وک اپےئ )ینعی زمدہفل ںیم رغمب افر اشعء یک امنز( افر فہ اےکس 

 وہ وت ااکس جح وپرا وہ ایگ سپ فہ اانپ لیم لیچک دفر رکے۔دعب یلہپ رات وک ای دؿ وک رعافت ںیم رہھٹاکچ 

 دسمد، ییحی ، الیعمس، اعرم، رضحت رعفہ نب رضمس ااطلیئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 وت ایک رکے؟ارگ وکیئ فوقػ رعہف ہن اپےئ 

     185    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ح٤یس، ارعد، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ٌاذ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ٚٔ أَِخبََر٧َا  ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ِبٔس َحسَّ ًَ  ٩ًَِ َِّیِٔمِّ  سٔ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ اٟت ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٔد  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس اِْلرَِعَ ٤َْز  ٌِ ٣َ



 

 

 َّ ا٢َ َخَلَب ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٕ اذ ٌَ ٥َ ا٨َّٟاَض اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٣ُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  ی اہللُ 

 َ ٍٔ َواِْل ِِٟ٘ٔب٠َ ٔلَی ٣َِی٨َ٤ٍَٔ ا ٤َُِٟضأجزُوَ٪ َصا ص٨َُا َوأََطاَر إ ا٢َ َٟٔی٨ِز٢ِٔ ا َ٘ َٓ ُض٥ِ  َٟ ُض٥ِ ٨َ٣َازٔ َٟ َّ ٔ ب٤ٔٔىّي َو٧َز ة ٔلَی ٣َِیَسَ ِنَؼاُر َصا ص٨َُا َوأََطاَر إ

ُض٥ِ  َٟ ٍٔ ث٥َُّ َٟٔی٨ِز٢ِٔ ا٨َّٟاُض َحِو ِِٟ٘ٔب٠َ  ا

، ارعج، دمحم نب اربامیہ، رضحت دبعارلنمح نب اعمذ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اںوہں ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، رمعم، دیمح

ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکی احصیب ےس انس ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ینم ںیم ولوگں ےک اسےنم رقتری یک افر 

آہل فملس ےن ہلبق ےک داینہ رطػ ااشرہ رکےت وہےئ رفامای اہمرجنی اہیں ارتںی ا وک اےنپ اکھٹونں ںیم ااترا افر آپ یلص اہلل ہیلع ف

افر ہلبق ےک ابںیئ رطػ ااشرہ رکےت وہےئ رفامای ااصنر اہیں ارتںی رھپ ابیق ولوگں ےک ےیل مکح وہا ہک فہ اؿ ےک )اہمرجنی ف 

 ااصنرےک( ارد رگد ارتںی۔

 ارعج، دمحم نب اربامیہ، رضحت دبعارلنمح نب اعمذ ریض اہلل ہنعادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، رمعم، دیمح،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ینم ںیم سک دؿ ہبطخ زپےھ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ینم ںیم سک دؿ ہبطخ زپےھ

     186    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًَلء اب٩ ٣بارک، ابزاہی٥ ب٩ ٧آٍ، اب٩ ابی ٧حیح، ٗبی٠ہ بىي برک ٛے زو طدؼوں :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی   ٍٕ ٔ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ٧َآ ٤َُِٟباَرٔک  ث٨ََا اب٩ُِ ا ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َرُج٠َئِن ٩ِ٣ٔ بَىٔي َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٧َحٔیٕح 

 َ ٙٔ َو٧ ی ِْشٔ ٔ اٟتَّ ٥َ یَِدُلُب بَيَِن أَِوَسٔم أَیَّا٦ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اََل َرأَی٨َِا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٍُ برَِکٕ  ِح٩ُ ٨ًَِٔس َراح٠َٔتٔطٔ َوهَٔی ُخِلَب

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ًَّٟٔي َخَلَب ب٤ٔٔىّيَرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٥َ ا َّ٠ 

 دمحم نب العء انب ابمرک، اربامیہ نب انعف، انب ایب حیجن، ہلیبق ینب رکب ےک دف وصخشں ےس رفاتی ےہ ہک فہ ےتہک ںیہ ہک مہ آپ یلص اہلل

 ےھت افر ہی ہبطخ ہیلع فآہل فملس یک افینٹن ےک رقبی ڑھکے وہےئ ےھت مہ ےن داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ زپھ رےہ

 اایؾ رشتقی ےک چیب فاےل دؿ اھت افر یہی فہ ہبطخ اھت وج ینم ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زپاھ اھت۔

 دمحم نب العء انب ابمرک، اربامیہ نب انعف، انب ایب حیجن، ہلیبق ینب رکب ےک دف وصخشں :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ینم ںیم سک دؿ ہبطخ زپےھ

     187    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ حؼين٣ح٤س ب٩ بظار، ابوًاػ٥، حرضت ربیٌہ ب٩ ًبساٟزح٩٤  :  راوی

 َ ث ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن َحسَّ ًَ ٍُ ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا َربٔی ًَأػ٥ٕ َحسَّ ث٨ََا أَبُو  إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ اُئ ب٨ُِٔت ٧َِبَضاَ٪ َحسَّ تٔی رَسَّ ِتىٔي َجسَّ

َِٟت َخَلب٨ََا َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  ا َٗ  ٍٔ َِٟحاص٠ٔٔیَّ ٍُ بَِیٕت ِٔی ا ٨َ٠ُِٗا اہللُ َوکَا٧َِت َربَّ ٕ صََذا  ا٢َ أَیُّ َیِو٦ َ٘ َٓ ٥َ یَِو٦َ اٟزُُّؤٔض  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

َة اٟ ٥ًَُّ أَبٔی رُحَّ ا٢َ  َٗ  ََ ٔ َذٟ َٛ ا٢َ أَبُو َزاُوز َو َٗ  ٔٙ ی ِْشٔ ٔ اٟتَّ َِٟیَص أَِوَسَم أَیَّا٦ ا٢َ أَ َٗ  ٥ُ٠ًَِ َُّط َخَلَب أَِوَسَم أَ َوَرُسوُُٟط أَ أشيِّ إ٧ٔ َٗ یَّا٦ٔ زَّ

 ٔٙ ی ِْشٔ  اٟتَّ

دمحم نب اشبر، اوباعمص، رضحت رہعیب نب دبعارلنمح نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک ریمی دادی رساء تنب اہبنؿ وج ہک زامہن اجتیلہ ںیم 

 اکی تب اخہن یک امہکل ںیھت فہ  یتہ ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک ویؾ ارلفسئ ںیم )رقابین ےک دفرسے دؿ( ہبطخ

 انسای سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ےس وپاھچ ہک ہی وکؿ اس دؿ ےہ؟ مہ ےن اہک ہک اہلل افر ااکس روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ےس یہ زایدہ اجےتن ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی اایؾ رشتقی ےک چیب اک دؿ ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوبرحہ راقیش ےک اچچ

 یھب ایس رطح رفاتی ایک ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اایؾ رشتقی ےک درایمین دؿ ہبطخ دای۔

 دمحم نب اشبر، اوباعمص، رضحت رہعیب نب دبعارلنمح نب نیصح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہک ہک ویؾ ارحنل ںیم ہبطخ زپےھسج ےن 

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 سج ےن اہک ہک ویؾ ارحنل ںیم ہبطخ زپےھ

     188    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل ہظا٦ ب٩ ًبسا٠٤َٟ، ًرک٣ہ، حرضت ہز٣اض ب٩ زیاز باہلی :  راوی

ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٔ َحسَّ َِٟباصٔل ٕ ا ِٟضٔز٣َِاُض ب٩ُِ زٔیَاز ثَىٔي ا ٍُ َحسَّ ٣َ ث٨ََا ًرِٔکٔ َٔ َحسَّ ٔ ٠٤َِٟ ًَِبسٔ ا ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ا٢َ ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ َٗ یُّ 

 ٔ َبأئ یَِو٦َ اِْلَِؿَهی ب ـِ ٌَ ِٟ تٔطٔ ا َٗ ًَلَی ٧َا ٥َ َیِدُلُب ا٨َّٟاَض  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٤ٔىّيَرأَیُِت ا٨َّٟٔييَّ َػل



 

 

اہرفؿ نب دبعاہلل اشہؾ نب دبعاکلمل، رکعہم، رضحت رہامس نب زاید ابیلہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 وک اینپ افینٹن ابضعء رپ ینم ںیم رقابین ےک دؿ ہبطخ زپےتھ داھکی ےہ۔

 د ابیلہاہرفؿ نب دبعاہلل اشہؾ نب دبعاکلمل، رکعہم، رضحت رہامس نب زای :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 سج ےن اہک ہک ویؾ ارحنل ںیم ہبطخ زپےھ

     189    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 جابز س٠ی٥، حرضت ابوا٣ا٣ہ رضي اہلل ٨ًہ٣و١٣، اب٩ ٓـ١، وٟیس، اب٩  :  راوی

ث٨ََا ُس٠َِی٥ُ  ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ َجابٔز َِٟؤٟیُس َحسَّ ث٨ََا ا انٔیَّ َحسَّ ََِٟحَّ ١ٔ ا ـِ َٔ ِٟ ىٔي اب٩َِ ا ٌِ ١ْ َی ث٨ََا ٣َُؤ٣َّ ُت أَبَا َحسَّ ٌِ ََََِٟلعٔیُّ َس٤ٔ ٕ ا ًَا٣ٔز  ب٩ُِ 

ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ ُت ُخِلَب ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٍَ َی ٥َ ب٤ٔٔىّي یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ أ٣َُا٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ    َػل

وملم، انب لضف، فدیل، انب اجرب میلس، رضحت اوباامہم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ینم ےک دؿ )ینعی دوسںی اترخی 

 ںیم( روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہبطخ انس ےہ۔

  اجرب میلس، رضحت اوباامہم ریض اہلل ہنعوملم، انب لضف، فدیل، انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ویؾ ارحنل ںیم ہبطخ سک فتق زپےھ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ویؾ ارحنل ںیم ہبطخ سک فتق زپےھ

     190    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟوہاب ب٩ ًبساٌٟزیز، ٣زوا٪، ہَل٢ ب٩ ًا٣ز، حرضت رآٍ ب٩ ٤ًزو ٣زنی رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٕ ًَا٣ٔز ٩ًَِ صََٔل٢ٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َزَِواُ٪  ٣َِظِٔیُّ َحسَّ ًَِبٔس اٟزَّحٔی٥ٔ اٟسِّ َِٟوصَّأب ب٩ُِ  ًَِبُس ا ث٨ََا  ٤ُِٟزِنٔیُّ َحسَّ ٤ًَِزٕو ا ٍُ ب٩ُِ  ٔ ثَىٔي َرآ ٤ُِٟزِنٔیِّ َحسَّ ا

 ِِ ًَلَی َب َهی  ُـّ ٍَ اٟ َٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِدُلُب ا٨َّٟاَض ب٤ٔٔىّي حٔيَن اِرَت َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَلٔیٌّ َرضَٔي اہللُ َٗ ٍٕ َطِضَباَئ َو ٠َ

٨ًَِطُ َوا٨َّٟا ِّرُ  ب ٌَ ٨ُِط یُ ائ٥ٕٔ ًَ َٗ إًٔس َو َٗ  ُض بَيَِن 



 

 

دبعاولاہب نب دبعازعلسی، رمفاؿ، الہؽ نب اعرم، رضحت راعف نب رمعف زمین ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک )دوسںی اترخی ںیم( 

 رچخ رپ سج فتق ہک آاتفب دنلب وہا ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی دیفس رگن ےک

وسار وہ رک ولوگں وک ہبطخ انس رےہ ےھت افر رضحت یلع ریض اہلل ہنع )دفر ےک ولوگں ےک اسےنم( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

 رتامجین رک رےہ ےھت افر ھچک ولگ ڑھکے ےھت افر ھچک ولگ ےھٹیب ےھت

 ف زمین ریض اہلل ہنعدبعاولاہب نب دبعازعلسی، رمفاؿ، الہؽ نب اعرم، رضحت راعف نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ینم ںیم ہبطخ ےک دفراؿ اامؾ ایک ایبؿ رکے

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ینم ںیم ہبطخ ےک دفراؿ اامؾ ایک ایبؿ رکے

     191    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًبساٟوارث، ح٤یس، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ٌاذ تیِم رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

سٔ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٔد  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس اِْلرَِعَ َِٟوارٔٔث  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َِّیِٔمِّ َحسَّ اذٕ اٟت ٌَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٣ُ  ٩ًَِ َِّیِٔمِّ  اٟت

٨َّا َنِش  ُٛ َّي  ُٔتَٔحِت أَِس٤َا٨ًَُا َحً َٓ ٥َ َو٧َِح٩ُ ب٤ٔٔىّي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َخَلب٨ََا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل و٢ُ َو٧َِح٩ُ ِٔی ٨َ٣َاز٨َٟٔٔا َٗ ُ٘ ٍُ ٣َا َی ٤َ

٤ُِّ٠ُض٥ِ ٣َ  ٌَ َٙ ُی ٔٔ َل َٓ ُ٤ِٟ ٖٔ ث٥َُّ أ٣َََز ا َِٟدِذ ا٢َ بَٔحَصي ا َٗ بَّابََتئِن ث٥َُّ  ِیطٔ اٟشَّ ٌَ ٍَ أُِػبُ َوَؿ َٓ ِٟح٤َٔاَر  َّ ا َّي ب٠ََ َُٜض٥ِ َحً َضأجزٔی٩َ ٨َأس

 ٌِ ٤َِِٟشحٔٔس ث٥َُّ ٧َز٢ََ ا٨َّٟاَض َب ٨َزَُٟوا ٩ِ٣ٔ َوَرأئ ا َٓ ٤َِِٟشحٔسٔ َوأ٣َََز اِْلَِنَؼاَر  ٦ٔ ا سَّ َ٘ ٨َزَُٟوا ِٔی ٣ُ َٓ ََ ٔ  َس َذٟ

دسمد، دبعاولارث، دیمح، دمحم نب اربامیہ، رضحت دبعارلنمح نب اعمذ یمیت ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ینم ںیم مہ وک روسؽ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبطخ انسای سپ امہرے اکؿ لھک ےئگ اہیں کت ہک مہ اےنپ اےنپ اکھٹونں ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک 

نس رےہ ےھت سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک اراکؿ جح اھکسےن رشفع ےیک اہیں کت ہک رکنکایں امرےن ےک ایبؿ ہبطخ 

کت ےچنہپ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہشدت فایل دفونں اایلگنں اےنپ اکونں ںیم دالخ ںیک افر )دنلب آفاز ےس( رفامای وھچیٹ 

 دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہمرجنی وک مکح رفامای سپ فہ دجسم ےک اےلگ  ےص ںیم ارتے افر رھپ وھچیٹ رکنکایں امران اس ےک

 ااصنر وک مکح رفامای فہ دجسم ےک ےلھچپ  ےص ںیم ارتے اےکس دعب ابیق ولگ ارتے۔

 ہنع دسمد، دبعاولارث، دیمح، دمحم نب اربامیہ، رضحت دبعارلنمح نب اعمذ یمیت ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ینم فایل راوتں ںیم ہکم ںیم رانہ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ینم فایل راوتں ںیم ہکم ںیم رانہ

     192    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 برک، ٣ح٤س ب٩ خَلز، یحٌي ، اب٩ جزیخ، جزیز، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ َفور ےن حرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل ٨ًہ ابو :  راوی

یزْ أَِو  ثَىٔي رَحٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَي  َِٟباصٔلٔیُّ َحسَّ ٕ ا ز ُس ب٩ُِ َخَلَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٕ ٣َُح٤َّ َٓ ٩ِ٣ٔ َیِحٌَي َحسَّ ٕ اٟظَّ یز َّطُ أَبُو رَحٔ أ٧َ

 َ ِتٔی أََحُس٧ َیأ َٓ ٍُ بٔأ٣ََِوا٢ٔ ا٨َّٟأض  َّا ٧َتََباَی ا٢َ إ٧ٔ َٗ ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ ََفُّوٕر َیِشأ٢َُ اب٩َِ ٤ًََُز   ٍَ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ ٤َِٟا٢ٔ  ًَلَی ا َیبٔیُت  َٓ  ٍَ َّٜ ا ٣َ

ََٓباَت ب٤ٔٔىّي َوَه١َّ   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  أ٣ََّ

اوب رکب، دمحم نب الخد، ییحی، انب رججی، رجری، رضحت دبعارلنمح نب رففخ ےن رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک مہ ولوگں اک 

امؽ اچیب رکےت ںیہ )یکسج انبء رپ امہرے اسھت تہب اس امؽ راتہ ےہ یکسج افحتظ رضفری ےہ( وت ایک مہ ںیم ےس وکیئ صخش )ینم ےس 

  امؽ ےک اپس رہ اتکس ےہ؟ رفامای ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات افر دؿ وک ینم یہ ںیم رےتہ ےھت۔آرک( ہکم ںیم اےنپ

 اوب رکب، دمحم نب الخد، ییحی ، انب رججی، رجری، رضحت دبعارلنمح نب رففخ ےن رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ینم فایل راوتں ںیم ہکم ںیم رانہ

     193    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، ابواسا٣ہ، ًبیساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ   ٍَ ٕ َوأَبُو أَُسا٣َ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب بَّاُض َحسَّ ٌَ ِٟ ا٢َ اِسَتأَِذَ٪ ا َٗ اب٩ِٔ ٤ًََُز 

ََٟیالَٔی ٣ٔىّي  ٍَ ٥َ أَِ٪ َیبٔیَت ب٤ََّٜٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٟطُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓأَذَٔ٪  ایَتٔطٔ  َ٘  ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ ٔس

امثعؿ نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوبااسہم، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل 

زت اچیہ افر آپ یلص اہلل ہنع ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ینم فایل راوتں ںیم اپین الپےن یک رغض ےس ہکم ںیم رےنہ یک ااج

 ہیلع فآہل فملس ےن ا وک ااجزت ددیی اس ےس ولعمؾ وہات ےہ ہک رضفرت افر وبجمری ےک فتق ااسی رکان اجزئ ےہ۔



 

 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوبااسہم، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ینم ںیم امنز اک ایبؿ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ینم ںیم امنز اک ایبؿ

     194    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہی٥، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس٣شسز، ابو٣ٌاویہ، حٔؽ ب٩ ُیاث،  :  راوی

 ًِ َ ٩ًَِ اِْل ٍَ أََت٥ُّ  اؤَی ٌَ ثَاُظ َوَحٔسیُث أَبٔی ٣ُ َِٔؽ ب٩َِ َُٔیإث َحسَّ ٍَ َوَح اؤَی ٌَ ْز أَ٪َّ أَبَا ٣ُ ث٨ََا ٣َُشسَّ ِبٔس َحسَّ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤َٔع 

َّی ًُِث٤َاُ٪  ا٢َ َػل َٗ ٍَ  اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ یَزٔیَس  َتئِن َو٣َ ٌَ ِٛ ٥َ َر ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَِبُس اہللٔ َػ٠َِّیُت ٣َ ا٢َ  َ٘ َٓ ا  ٌّ ب٤ٔٔىّي أَِرَب

ٍَ ًُِث٤َاَ٪ َػِسّرا ٩ِ٣ٔ إ٣َٔاَرتٔطٔ ث٥َُّ أََت٤َّ  ٕؽ َو٣َ ِٔ ٩ًَِ َح َتئِن َزاَز  ٌَ ِٛ ٍَ ٤ًََُز َر َتئِن َو٣َ ٌَ ِٛ ٩ًَِ أَبٔی َضا َزاأَبٔی برَِکٕ َر َز ٩ِ٣ٔ َصا ص٨َُا 

 َٗ ب٠َََّتئِن  َ٘ َتئِن ٣َُت ٌَ ِٛ إت َر ٌَ َٛ ٍٔ َر ٠َََٓوزِٔزُت أَِ٪ لٔی ٩ِ٣ٔ أَِربَ  ُٚ ُ ِت ب٥ُِٜٔ اَّٟطُّ َٗ ٍَ ث٥َُّ َتَْفَّ اؤَی ٌَ ثَىٔي ٣ُ َحسَّ َٓ ٤ًَُِع  َ ا٢َ اِْل

َّی أَ  ًَِبَس اہللٔ َػل ٩ًَِ أَِطَیاخٔطٔ أَ٪َّ  َة  ٍَ ب٩ُِ رُقَّ اؤَی ٌَ ٣ُ ُٖ ِٟدََٔل ا٢َ ا َٗ ا  ٌّ ًَلَی ًُِث٤َاَ٪ ث٥َُّ َػ٠َِّیُت أَِرَب ُط ًِٔبَت  َٟ َٓ٘ٔی١َ  ا٢َ  َٗ ا  ٌّ ِرَب

 ََشٌّ 

دسمد، اوباعمفہی، صفح نب ایغث، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ، رضحت دبعارلنمح نب سیدی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت امثعؿ نب 

دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک ںیم ےن وت روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل افعؿ ریض اہلل ہنع ےن ینم ںیم اچر رںیتعک زپںیھ سپ 

م ےک اسھت یھب دف رںیتعک یہ 

ه

 

عن

فملس ےک اسھت دف رتعک یہ امنز زپیھ ںیہ )ینعی رصق ایک( افر اوبرکب ےک اسھت افر رمع ریض اہلل 

رضحت امثعؿ ےک آاغز الختف ںیم وخد اؿ ےک اسھت یھب زپںیھ )افر دسمد ےن( صفح ےک وحاہل ےس ہی ااضہف لقن ایک ےہ ہک افر 

دف یہ رںیتعک زپیھ ںیہ رگم فہ دعب ںیم وپرے زپےنھ ےگل ےھت )اس ےک دعبدسمد ےن( اعمفہی ےک فاہطس ےس ہی ااضہف لقن ایک ےہ 

 وہ ےئگ )ینعی ھچک ولوگں ہک )رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےن رفامای اداء ولصة ےک ہلسلس ںیم( رھپ اہمترے رطےقی فلتخم

 ےن اامتؾ وک ایتخر ایک افر ھچک ولگ رصق یہ رکےت رےہ افر ےھجم وت اچر ےک اقمہلب ںیم فہ دف رتعک یہ ایپری ںیہ وج وبقؽ وہں اشمع ےتہک

امثعؿ  ںیہ ہک اعمفہی نب رقہ ےن اےنپ ضعب ویشخ ےک فاہطس ےس لقن ایک ےہ ہک )اکی رمہبت( دبعاہلل نب وعسمد ےن یھب )رضحت

ریض اہلل ہنع ےک اسھت اچر رںیتعک زپیھ ںیہ اس رپ ھچک ولوگں ےن اؿ ےس اہک ہک مت ےن )اامتؾ ولصة ےک ہلسلس ںیم( رضحت امثعؿ 



 

 

 رپ نعط ایک اھت افر اب مت وخد اچر زپےنھ ےگل رفامای )اامؾ یک( الخػ فرزی ربی ےہ۔

 اربامیہ، رضحت دبعارلنمح نب سیدیدسمد، اوباعمفہی، صفح نب ایغث، اوباعمفہی، اشمع،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ینم ںیم امنز اک ایبؿ

     195    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣بارک، ٤ٌ٣ز، حرضت زہزی رضي اہلل ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ًَلء، اب٩  :  راوی

٤ََّا  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَ٪َّ ًُِث٤َاَ٪ إ٧ٔ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٤َُِٟباَرٔک  ََلٔئ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ا ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَلَی َحسَّ  ٍَ َّطُ أَِج٤َ ا ْٔل٧َ ٌّ َّی ب٤ٔٔىّي أَِرَب َػل

َِٟحخِّ  َس ا ٌِ ا٣ٍَٔ َب َٗ ٔ  اِْل

 ابمرک، رمعم، رضحت زرہی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت امثعؿ ےن ینم ںیم اچر رںیتعک اس ےیل زپیھ دمحم نب العء، انب

 ںیھت ویکہکن اںوہں ےن جح ےک ااقتم یک تین رکیل یھت۔

 دمحم نب العء، انب ابمرک، رمعم، رضحت زرہی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ینم ںیم امنز اک ایبؿ

     196    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، ابواحوق، ٣ِيرہ، حرضت ابزاہی٥ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ یِّ  ٔ ث٨ََا َص٨َّازُ ب٩ُِ اٟسَّ َُّط اتََّدَذَصا َوك٨َّاَحسَّ ا ْٔل٧َ ٌّ َّی أَِرَب ا٢َ إٔ٪َّ ًُِث٤َاَ٪ َػل َٗ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ُِِٟٔيَرةٔ  ٩ًَِ ا  أَبٔی اِْلَِحَؤؾ 

انہد نب رسی، اوباوحض، ریغمہ، رضحت اربامیہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع اچر رںیتعک اس ےیل 

 اںوہں ےن ینم وک فنط انب ایل اھت۔زپیھ ںیھت ویکہکن 

 انہد نب رسی، اوباوحض، ریغمہ، رضحت اربامیہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ینم ںیم امنز اک ایبؿ



 

 

     197    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًَلء، اب٩ ٣بارک، یو٧ص، حرضت زہزی رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ا اتََّدَذ ًُثِ  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ یُو٧َُص  ٤َُِٟباَرٔک  ََلٔئ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ا ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕٔ َوأََراَز ٤َاُ٪ اِْل٣ََِوا٢َ بٔاَحسَّ ٔ ائ ٟلَّ

َسظُ  ٌِ ٍُ َب ا٢َ ث٥َُّ أََخَذ بٔطٔ اِْلَئ٤َّٔ َٗ ا  ٌّ َّی أَِرَب  أَِ٪ ُی٘ٔی٥َ بَٔضا َػل

دمحم نب العء، انب ابمرک، ویسن، رضحت زرہی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج رضحت امثعؿ ےن اطفئ ںیم اکمانت انب ےیل 

 ر رںیتعک زپںیھ اےکس دعب ولوگں ےن یہی رطہقی اایتخر رک ایل۔افر فںیہ ااقتم اک ارادہ رک ایل وت اںوہں ےن اچ

 دمحم نب العء، انب ابمرک، ویسن، رضحت زرہی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ینم ںیم امنز اک ایبؿ

     198    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از، حرضت زہزی رضي اہلل ٨ًہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت ًث٤ا٪ ب٩ ًٔا٪ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَ٪َّ  ٩ًَِ أَیُّوَب  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ أب َحسَّ ََلَة ب٤ٔٔىّي ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ اِْلرَِعَ اَ٪ أََت٥َّ اٟؼَّ َّٔ ًَ ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ 

 ٍْ ََلَة أَِربَ ٤َِّ٠ُض٥ِ أَ٪َّ اٟؼَّ ٌَ ا ُٟٔی ٌّ َّی بٔا٨َّٟأض أَِرَب ََٓؼل ًَا٣َئٕٔذ  ثُرُوا  َٛ َُّض٥ِ   ْٔل٧َ

ؿ ریض اہلل ہنع ےن ینم ںیم وپری امنز ومیس نب اامسلیع، امحد، رضحت زرہی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت امثعؿ نب افع

اس ےیل زپیھ یھت ہک اس اسؽ دبفی ولگ تہب آےئ ےھت سپ اںوہں ےن اچر رںیتعک زپںیھ اتہک ولوگں وک ولعمؾ وہ اجےئ ہک 

 الص ںیم اس امنز ںیم رںیتعک اچر یہ ںیہ

 امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل ہنعومیس نب اامسلیع، امحد، رضحت زرہی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الہ ہکم ےک ےیل رصق ولصة اک مکح

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 الہ ہکم ےک ےیل رصق ولصة اک مکح

     199    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 نٔیلی، زہير، ابواسحٙ، حارث ب٩ وہب، حرضت حارثہ ب٩ وہب اٟدزاعی ج٨کی واٟسہ حرضت ٤ًز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 َ ُِٟدزَاعٔیُّ َوکَا٧ ٍُ ب٩ُِ َوصِٕب ا َ ثَىٔي َحارٔث َٙ َحسَّ ث٨ََا أَبُو إِٔسَح ث٨ََا ُزَصيِْر َحسَّ ِیلٔیُّ َحسَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ طُ َتِحَت َحسَّ ُط ًُبَِیَس ِت أ٣ُُّ َٟ ََٟسِت  َو َٓ ٤ًََُز 

 َ ثَرُ ٣َا ک ِٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔىّي َوا٨َّٟاُض أَ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َػ٠َِّیُت ٣َ َٗ ٍٔ اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  َتئِن ِٔی َححَّ ٌَ ِٛ َّی ب٨َٔا َر ََٓؼل ا٧ُوا 

 ٍَ ًَ ٍُ ب٩ُِ ُخزَا َ ا٢َ أَبُو َزاُوز َحارٔث َٗ  َٔ َوَزا ِٟ ٍَ  ا َّٜ  َوَزاُرص٥ُِ ب٤َٔ

ی، زریہ، اوب ااحسؼ ، احرث نب فبہ، رضحت احرہث نب فبہ ازخلایع یکنج فادلہ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک اکنح ںیم ںیھت افر 

ب ل
ف

 

ی

 نج ےک نطب ےس دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع دیپا وہےئ ےھت۔ فہ رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن ینم ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل

 اولداع ںیم دف رںیتعک زپاھںیئ

 

ة
ج 
ح
 فملس ےک اسھت امنز زپیھ افر فاہں تہب ولگ ےھت سپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک 

ی، زریہ، اوباقحس، احرث نب فبہ، رضحت احرہث نب فبہ ازخلایع یکنج فادلہ رضحت رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

ب ل
ف

 

ی

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریم امجر )رکنکایں امرےن( اک ایبؿ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ریم امجر )رکنکایں امرےن( اک ایبؿ

     200    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣ہسی، ًلی ب٩ ٣شہز، یزیس اب٩ ابی زیاز، حرضت س٠مَي٪ ب٩ ٤ًزو ب٩ اَلحوؾ اپىي واٟسہ :  راوی

ٕ أَِخبََر٧َا ُس٠َمَِيَ  ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی زٔیَاز  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ثَىٔي  ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣َِضسٔٓیٕ َحسَّ ٩ًَِ أ٣ُِّ َحسَّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ اِْلَِحَؤؾ  ًَ طٔ ُ٪ ب٩ُِ 

َِٟوازٔی َوصَُو َراْٛٔب یُ  َِٟح٤َِزَة ٩ِ٣ٔ بَِل٩ٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیزِمٔی ا ًَ َّی اہللُ  َِٟت َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا ٍَ ک١ُِّ َحَؼاةٕ َوَرُج١ْ ٩ِ٣ٔ َٗ ِّرُ ٣َ َٜب

بَّأض َو  ٌَ ِٟ ١ُ ب٩ُِ ا ـِ َٔ ِٟ اُٟوا ا َ٘ َٓ ٩ًَِ اٟزَُّج١ٔ  ُِٟت  َ َشأ َٓ ٔٔطٔ َیِشتُرُُظ  ٥َ یَا أَیَُّضا َخ٠ِ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ اِزَزَح٥َ ا٨َّٟاُض 

 ٖٔ َِٟدِذ اِر٣ُوا ب٤ِٔٔث١ٔ َحَصي ا َٓ َِٟح٤َِزَة  ا َوإَٔذا َر٣َِیُت٥ِ ا ـّ ٌِ ٥ُِٜ َب ـُ ٌِ ُت١ِ َب ِ٘  ا٨َّٟاُض ََل َی

رمعف نب االوحص اینپ فادلہ ےس رفاتی رکےت ںیہ فہ رفامیت ںیہ  اربامیہ نب دہمی، یلع نب رہسم، سیدی انب ایب زاید، رضحت امیلسؿ نب

ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک نطب فادی ےس ریم امجر رکےت داھکی ےہ )رمجہ ہبقع رپ( افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسار 

ےھچیپ اھت وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ اسہی ےئک  ےھت افر رہ رکنکی رپ ریبکت ےتہک ےھت اکی صخش آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

 و ؾ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 
 خ
ہ
 
ن

 

ن

وہےئ اھت ںیم ےن اےکس ابرے ںیم درایتف ایک وت ولوگں ےن یئاای فہ لضف نب ابعس ںیہ یھبت ولوگں 



 

 

 ہن ڈاول( افر بج مت رکنکایں امرف وت فملس ےن رفامای ولوگ اکی دفرسے وک الہک تم رکف )ینعی موجؾ یک فہج ےیس اکی دفرسے وک لچک

 وھچیٹ رکنکایں امران۔

 اربامیہ نب دہمی، یلع نب رہسم، سیدی انب ایب زاید، رضحت امیلسؿ نب رمعف نب االوحص اینپ فادلہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کس جح اک ایبؿانم :   ابب

 ریم امجر )رکنکایں امرےن( اک ایبؿ

     201    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو ثور، ابزاہی٥ ب٩ خاٟس، وہب ب٩ بیا٪، ًبیسہ، یزیسب٩ ابی زیاز، حرضت س٠مَي٪ ب٩ ٤ًزو ب٩ اَلحوؾ اپىي واٟسہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو ثَِوٕر  َ٪ َحسَّ ٩ًَِ ُس٠َمَِيَ  ٕ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی زٔیَاز ث٨ََا ًُبَِیَسةُ  اََل َحسَّ َٗ ٤ِزٔو ب٩ِٔ  إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َخأٟٕس َوَوصُِب ب٩ُِ بََیإ٪  ًَ ب٩ِٔ 

 ٌَ ِٟ ٔ ا ٥َ ٨ًَِٔس َج٤َِزة ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا َٗ طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ ٌٔطٔ َحَحّزا اِْلَِحَؤؾ  َبٍٔ َراّٛٔبا َوَرأَیُِت بَيَِن أََػابٔ َ٘

مَی َوَرمَی ا٨َّٟاُض   ََفَ

اوب وثر، اربامیہ نب اخدل، فبہ نب ایبؿ، دیبعہ، سیدینب ایب زاید، رضحت امیلسؿ نب رمعف نب االوحص اینپ فادلہ ےس رفاتی رکےت 

ہبقع ےک اپس )افٹن رپ( وسار داھکی ےہ افر ںیم ےن داھکی ہک آپ یلص اہلل ںیہ فہ رفامیت ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رمجہ 

ہیلع فآہل فملس یک دفونں اویلگنں ےک چیب ںیم رکنکایں ںیھت سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ رکنکی یکنیھپ افر دفرسے ولوگں 

 ےن یھب یکنیھپ۔

 دیبعہ، سیدینب ایب زاید، رضحت امیلسؿ نب رمعف نب االوحص اینپ فادلہاوب وثر، اربامیہ نب اخدل، فبہ نب ایبؿ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ریم امجر )رکنکایں امرےن( اک ایبؿ

     202    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًَلء، اب٩ ازریص، یزیس ب٩ ابی زیاز، حرضت ب٩ ابی اٟزیاز :  راوی

ٔ ِٔی ٣ِٔث١ٔ  ٕ بِّٔٔس٨َازٔظ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ أَبٔی زٔیَاز ث٨ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص َحسَّ ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟحسٔ َحسَّ ٥ِ  َصَذا ا ُ٘ ٥َِٟ َی یٔث َزاَز َو

 ٨ًَِٔسَصا



 

 

دمحم نب العء، انب ادرسی، سیدی نب ایب زاید، رضحت نب ایب ازلاید ےس یھب ایس رطح رمفی ےہ اس دحثی ںیم ہی ااضہف ےہ ہک آپ 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )ریم امجر ےس رفاتغ ےک دعب رمجہ ہبقع رپ( رہھٹے ںیہن رےہ۔

 ادرسی، سیدی نب ایب زاید، رضحت نب ایب ازلایددمحم نب العء، انب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ریم امجر )رکنکایں امرےن( اک ایبؿ

     203    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ِتٔی َّطُ کَاَ٪ یَأ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ىٔي اب٩َِ ٤ًََُز  ٌِ ًَِبُس اہللٔ َی ث٨ََا  ٨َٔييُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٔ  َحسَّ َس َیِو٦ ٌِ ٍٔ َب َ ََلث ٔ اٟثَّ ِٟح٤َٔاَر ِٔی اِْلَیَّا٦ ا

ََ ا٨ََِّٟحٔ ٣َأطّیا َذاصّٔبا  ٔ ١ُ ذَٟ ٌَ ِٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ َی َّی اہللُ  ا َویُِدبٔرُ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٌّ  َوَرأج

یبنعق، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ رحن ےک دعب نیت دؿ کت ریم امجر ےک ےیل آےت ےھت دیپؽ آےت افر 

 ہیلع فآہل فملس یھب ااسی یہ رکےت ےھت۔دیپؽ فاسپ اجےت افر رفامےت روسؽ اہلل یلص اہلل 

 یبنعق، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ریم امجر )رکنکایں امرےن( اک ایبؿ

     204    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ح٨ب١، یحٌي اب٩ سٌیس، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 َّ ٔ أ٧َ ا٢َ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَيِر َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َس ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ و٢ُ َحسَّ ُ٘ ًَِبٔس اہللٔ َی ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  طُ َس٤ٔ

ًَلَی َراح٠َٔتٔطٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیزِمٔی  َّی اہللُ  ٤ِٔص  َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َس َزَوا٢ٔ اٟظَّ ٌِ َب َٓ  ََ ٔ َس ذَٟ ٌِ ا َب أ٣ََّ َٓ  َیِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ ُؿّهی 

انب لبنح، ییحی انب دیعس، انب رججی، اوبزج ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع 

ؽ آاتفب ےک دعب افینٹن رپ وسار وہ رک ریم امجر رکےت فآہل فملس وک رحن ےک دؿ اچتش ےک فتق افر اےکس دعب )دفرسے دؿ( زفا

 داھکی ےہ۔

 انب لبنح، ییحی انب دیعس، انب رججی، اوبزج ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿانمکس جح اک  :   ابب

 ریم امجر )رکنکایں امرےن( اک ایبؿ

     205    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س، سٔیا٪، ٣شٌز، حرضت وبزہ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ  َحسَّ  ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٕس اٟزُّصِزٔیُّ َحسَّ ا٢َ إَٔذا ٣َُح٤َّ َٗ ِٟح٤َٔاَر  ُِٟت اب٩َِ ٤ًََُز ٣ًََي أَِرمٔی ا َ ا٢َ َسأ َٗ َوبََزَة 

 ِ٤ َِٟت اٟظَّ َّٔذا َزا َٓ ٤ِٔص  َُّن َزَوا٢َ اٟظَّ ٨َّا ٧ََتَحي ُٛ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍَ َٟ َ ٤َِِٟشأ ٠َِیطٔ ا ًَ ًَِسُت  َ أ َٓ اِر٦ٔ  َٓ  ََ  ُص َر٣َِی٨َاَرمَی إ٣َٔا٣ُ

 اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن انب رمع ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ رکنکایں بک دبع اہلل نب دمحم، ایفسؿ، رعسم، رضحت فربہ ریض

امرفں؟ اںوہں ےن اہک بج ریتا اامؾ رکنکایں امر ت ے بت وت رکنکایں امر رھپ ںیم ےن یھب اؿ ےک اسےنم ہلئسم شیپ ایک )ینعی وخد اےکن 

آاتفب ےک رظتنم رےتہ ےھت بج آاتفب ڈلھ اجات بت رکنکایں  ذایت لمع ےک ابرے ںیم درایتف ایک( اںوہں ےن اہک ہک مہ وت زفاؽ

 امرےت۔

 دبعاہلل نب دمحم، ایفسؿ، رعسم، رضحت فربہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رےن( اک ایبؿریم امجر )رکنکایں ام

     206    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ بَح، ًبساہلل ب٩ سٌیس، ابوخاٟس، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، حرضت ًائظہ رضي اہلل ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ ٣ُحَ  ث٨ََا أَبُو َخأٟٕس اِْلَِح٤َزُ  اََل َحسَّ َٗ ىَي  ٌِ ٤َِٟ ٌٔیٕس ا ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َس ًَلٔیُّ ب٩ُِ بََِحٕ َو ث٨ََا  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ  ٩ًَِ  َٙ ٔس ب٩ِٔ إِٔسَح َّ٤

َّی اہللُ َٓاَق َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟت أَ ا َٗ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٍَ ب٩ِٔ ا ِضَز ث٥َُّ َرَج َّی اٟوُّ ٥َ ٩ِ٣ٔ آَٔخٔ َیِو٣ٔطٔ حٔيَن َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

 ٍٔ ٕ بَٔشِب ٤ُِص ک١ُُّ َج٤َِزة َِٟت اٟظَّ َِٟح٤َِزَة إَٔذا َزا ٙٔ یَزِمٔی ا ی ِْشٔ ٔ اٟتَّ َیالَٔی أَیَّا٦ َٟ ََٜث بَٔضا  ٤َ َٓ ٔلَی ٣ٔىّي  ٍَ ک١ُِّ َحَؼاةٕ إ ِّرُ ٣َ َٜب  َحَؼَیإت یُ

 ٔ ً ُٕ ٔ ُٕ ٨ًَِٔسَصاَوَی٘ ٔ ٍَ َوََل َی٘ أَٟث َُ َویَزِمٔی اٟثَّ َِٟ٘ٔیا٦َ َویََترَضَّ ُیٔلی١ُ ا َٓ ا٧َٔیٍٔ   ٨َِس اِْلُولَی َواٟثَّ

یلع نب رحب، دبعاہلل نب دیعس، اوباخدل، دمحم نب ااحسؼ ، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

ی ےک( دؿ آرخ ںیم رفض وطاػ ادا ایک وا ہ ہکم ںیم رہظ یک امنز زپیھ رھپ ینم ںیم آرک رشتقی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ح

 

ض

)دیعاال



 

 

ےک دونں ںیم فاہں رہھٹےت آاتفب ڈےنلھ رپ رمجہ وک است رکنکایں امرےت افر رہ رکنکی رپ ریبکت ےتہک افر ےلہپ افر دفرسے رمجہ ےک 

 داع رکےت رگم رسیتے رمجہ وک رکنکایں امر رک ںیہن رہھٹےت۔اپس دری کت رہھٹےت افر رگہی ف زاری ےک اسھت 

 یلع نب رحب، دبعاہلل نب دیعس، اوباخدل، دمحم نب اقحس، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ریم امجر )رکنکایں امرےن( اک ایبؿ

     207    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حٔؽ ب٩ ٤ًزو، س٥٠ ب٩ ابزاہی٥، طٌبہ، ح٥ٜ، ابزاہی٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس، حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضي اہلل  :  راوی

 ٨ًہ

ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز  ِٔ ث٨ََا َح ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ بِ َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ   ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا  ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط اََل َحسَّ َٗ ىَي  ٌِ ٤َِٟ ٩ٔ َیزٔیَس َو٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا

٩ًَِ یَ  ٔ َو٣ٔىّي  ٩ًَِ َیَشارٔظ ِٟبَِیَت  ١َ ا ٌَ ٔ اِلُٜبَِری َج َِٟح٤ِزَة ٔلَی ا ا ا٧َِتَهی إ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ ٍٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِش َِٟح٤َِزَة بَٔشِب ٤ٔی٨ٔطٔ َوَرمَی ا

 ٔ ة َِٟبََقَ ٠ًََِیطٔ ُسوَرةُ ا َِٟت  ٔ َّٟٔذی أ٧ُِز ََٜذا َرمَی ا ا٢َ َص َٗ  َحَؼَیإت َو

صفح نب رمع، ملسم نب اربامیہ، ہبعش، مکح، اربامیہ، دبعارلنمح نب سیدی، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

س آےئ وت اخہن ہبعک وک اےنپ ابںیئ رطػ ایک افر ینم وک داینہ رطػ افر رمجہ رپ است رکنکایں امری اس ےک دعب بج فہ رمجہ ہبقع ےک اپ

 (اہک ایس رطح رکنکایں امری ںیھت اس ذات رگایم ےن سج رپ وسرہ رقبہ انزؽ وہیئ )ینعی دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 مکح، اربامیہ، دبعارلنمح نب سیدی، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنعصفح نب رمعف، ملس نب اربامیہ، ہبعش،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ریم امجر )رکنکایں امرےن( اک ایبؿ

     208    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، اب٩ رسح، اب٩ وہب، ٣اَٟ، ًبساہلل ب٩ ابی برک، حرضت ًاػ٥ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

حٔ  ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسَّ َٕ ح و َحسَّ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ث٨ََا  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َحسَّ ًَ  ٩ًَِ  َْ ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ٣َاٟ

٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُس  ًَأػ٥ٕ  أح ب٩ِٔ  َِٟبسَّ ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِ ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َّی اہللُ  و٢َ اہللٔ َػل



 

 

ًَا ٔ َؽ ٟٔز ٔس بَٔیِو٣َئِن َوَیز٣ُِ َرخَّ َِ ِٟ ٔس ا ٌِ َس َو٩ِ٣ٔ َب َِ ِٟ ِٟبَِیُتوَتٍٔ َیز٣ُِوَ٪ یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ ث٥َُّ یَز٣ُِوَ٪ ا  وَ٪ یَِو٦َ ا٨َِّْٟفٔ ٔئ اِْلٔب١ٔٔ ِٔی ا

 ہک دبع اہلل نب ہملسم، یبنعق، امکل، انب رسح، انب فبہ، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، رضحت اعمص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افٹن ارچاےن فاولں وک رتصخ دی رات وک ینم ںیم رےنہ یک افر ا وک ویؾ ارحنل وک ریم رکےن اک مکح 

 رفامای رھپ دفرسے افر رسیتے دؿ دف دؿ ےک ےیل )افر ارگ ینم ںیم رںیہ( وت وچےھت دؿ یھب ریم رکںی

 انب رسح، انب فبہ، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، رضحت اعمص ریض اہلل ہنعدبعاہلل نب ہملسم، یبنعق، امکل،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ریم امجر )رکنکایں امرےن( اک ایبؿ

     209    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، س٠مَي٪، ًبساہلل، ٣ح٤س ب٩ ابی برک، حرضت ًسی رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ أَبٔیض٤َٔا  ُس ابِىَِي أَبٔی برَِکٕ  ِبٔس اہللٔ َو٣َُح٤َّ ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ أح ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َبسَّ ًَٔسٓیٕ 

ًَأئ أَِ٪ َیز٣ُِوا َیِو٣ّا َویََسًُوا َیِو٣ّا َؽ ٟرٔلِّ ٥َ َرخَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

دسمد، امیلسؿ، دبع اہلل، دمحم نب ایب رکب، رضحت دعی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افٹن 

 ولں وک رتصخ دی ہک اکی دؿ فہ ریم رکںی افر اکی دؿ وھچڑ دںی )افر رھپ ریم رکںی ینعی اکی دؿ وھچڑ رک ریم رکںی(۔ارچاےن فا

 دسمد، امیلسؿ، دبعاہلل، دمحم نب ایب رکب، رضحت دعی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ریم امجر )رکنکایں امرےن( اک ایبؿ

     210    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣بارک، خاٟس ب٩ حارث، طٌبہ، ٗتازہ، حرضت ابو٣ح٠ز :  راوی

ث٨ََا  ٤َُِٟباَرٔک َحسَّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ا ث٨ََا  و٢ُ َحسَّ ُ٘ ٕ َی ُت أَبَا ٣ِٔح٠َز ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ  ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط َِٟحارٔٔث َحسَّ َخأُٟس ب٩ُِ ا

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ا٢َ ٣َا أَِزرٔی أََر٣َاَصا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ِٟح٤َٔارٔ  ٔ ا ٩ًَِ َطِیٕئ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز ًَبَّإض  ُِٟت اب٩َِ  َ ٍٕ َسأ  طٔ َوَس٥ََّ٠ بٔٔشٓتٕ أَِو بَٔشِب

  ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع 

 

ر
ج ل
م

دبعارلنمح نب ابمرک، اخدل نب احرث، ہبعش، اتقدہ، رضحت اوب



 

 

ےس ریم امجر ےک قلعتم وساؽ ایک وت اںوہں ےن اہک ہک ےھجم ولعمؾ ںیہن ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھچ رکنکایں امرںی ای 

 است۔

  دبعارلنمح نب  :  رافی

 

ر
ج ل
م

 ابمرک، اخدل نب احرث، ہبعش، اتقدہ، رضحت اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رس ڈنماےن افر ابؽ رتکفاےن اک ایبؿ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رس ڈنماےن افر ابؽ رتکفاےن اک ایبؿ

     211    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًبساٟواحس ب٩ زیاز، ححاد، زہزی، ٤ًزہ ب٨ت ًبساٟزح٩٤، حرضت ًائظہ رضي اہلل ٨ًہا :  راوی

 ٔ ٤َِزَة ب ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  اُد  َِٟححَّ ث٨ََا ا َِٟواحٔٔس ب٩ِٔ زٔیَازٕ َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َِٟت َحسَّ ا َٗ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٨ِٔت 

َُٟط ک١ُُّ َط  ِس َح١َّ  َ٘ َٓ َبٍٔ  َ٘ ٌَ ِٟ ٥ِ َج٤َِزَة ا ُٛ ٥َ إَٔذا َرمَی أََحُس ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ أَبُو َزاُوز َصَذا َٗ َٗ ِیٕئ إَٔلَّ ا٨َِّٟشاَئ 

٥ِ یَ  َٟ َِٟححَّاُد  ْٕ ا ٌٔی ٍِ ٨ِ٣ٔطُ َحٔسیْث َؿ ٥ِ َیِش٤َ َٟ  َز اٟزُّصِزٔیَّ َو

دسمد، دبعاولادح نب زاید، اجحج، زرہی، رمعہ تنب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع 

اےئ وعروتں ےک فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم ےس بج وکیئ رمجہ ہبقع یک ریم رک ےل وت اس ےک ےیل بس زیچںی درتس وہ اجںیئ یگ وس

 اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی دحثی فیعض ےہ ویکہکن اجحج ےن ہن زرہی وک داھکی افر ہن اؿ ےس ھچک انس۔

 دسمد، دبعاولادح نب زاید، اجحج، زرہی، رمعہ تنب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رس ڈنماےن افر ابؽ رتکفاےن اک ایبؿ

     212    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رضي اہلل ٨ًہ ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

 َ٠ ًَ َّی اہللُ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ اِرَح٥ِ َحسَّ َٗ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 



 

 

ُض٥َّ  ا٢َ ا٠َّٟ َٗ ی٩َ  ٔ ْصِّ َ٘ ٤ُِٟ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َوا َٗ ٤َُِٟح٠ِّ٘ٔيَن  ی٩َ  ا ٔ ْصِّ َ٘ ٤ُِٟ ا٢َ َوا َٗ ی٩َ  ٔ ْصِّ َ٘ ٤ُِٟ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َوا َٗ ٤َُِٟح٠ِّ٘ٔيَن   اِرَح٥ِ ا

یبنعق، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے اہلل رس 

( آپ ڈنماےن فاولں رپ رمح رفام احصہب ےن رعض ایک ای

 

 روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابؽ رتکفاےن فاولں رپ یھب )رمح یک داع رفامی 

رھپ رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے اہلل رس ڈنماےن فاولں رپ رمح رفام احصہب رکاؾ ےن

 

 

 بت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داع رفامیئ ہک( اے اہلل ابؽ رتکفاےن فاولں فملس ابؽ رتکفاےن فاولں رپ یھب )رمح یک داع رفامی 

 رپ یھب رمح رفام۔

 یبنعق، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جح اک ایبؿانمکس  :   ابب

 رس ڈنماےن افر ابؽ رتکفاےن اک ایبؿ

     213    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، یٌ٘وب، ٣وسٰي ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

٨ََِٜسَرانٔیَّ  ىٔي اِْلِٔس ٌِ وُب َی ُ٘ ٌِ ث٨ََا َی ٍُ َحسَّ ُٗتَِیَب ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  ٍَ َب ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسي ب٩ِٔ ًُ

 َٔ َِٟوَزا ٍٔ ا َٙ َرأَِسطُ ِٔی َححَّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َح٠َ

 ہبیتق، وقعیب، ومٰیس نب ہبقع، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع 

 

ة
ج 
ح
فآہل فملس ےن 

 اولداع ںیم اانپ رس ڈنماای۔

 ہبیتق، وقعیب، ومٰیس نب ہبقع، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رتکفاےن اک ایبؿرس ڈنماےن افر ابؽ 

     214    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًَلء، حٔؽ، ہظا٦ اب٩ سيری٩، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ْؽ  ِٔ ث٨ََا َح ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  َٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ ٣َاٟ



 

 

َُٓذبَٔح ث٥َُّ زَ  ًَا بٔٔذبِٕح  َس َٓ ٔلَی ٨ِ٣َزٟٔٔطٔ ب٤ٔٔىّي  ٍَ إ ٍٔ یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ ث٥َُّ َرَج َب َ٘ ٌَ ِٟ ٥َ َرمَی َج٤َِزَة ا ِّٙ َرأِٔسطٔ َوَس٠َّ أََخَذ بٔٔظ َٓ  ٔٚ َِٟحَلَّ ًَا بٔا

 ١َ ٌَ َح َٓ طُ  َ٘ َح٠َ َٓ ا٢َ صَ اِْلَی٩ٔ٤َِ  َٗ طُ ث٥َُّ  َ٘ َح٠َ َٓ ِّٙ َرأِٔسطٔ اِْلَِیَسٔ  َزَتئِن ث٥َُّ أََخَذ بٔٔظ ٌِ َزَة َواٟظَّ ٌِ ٔش٥ُ بَيَِن ٩ِ٣َ َی٠ٔیطٔ اٟظَّ ِ٘ ا ص٨َُا أَبُو َی

 ٍَ ٔلَی أَبٔی ك٠ََِح ُط إ ٌَ َٓ َس َٓ  ٍَ  ك٠ََِح

 ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ویؾ دمحم نب العء، صفح، اشہؾ انب ریسنی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ

رک اوکس  ارحنل وک رمجہ ہبقع یک ریم یک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ینم ںیم اینپ ایقؾ اگہ رپ فاسپ رشتفی الےئ افر رقابین اک اجونر اگنم

ؽ فاہں رپ وموجد ولوگں ںیم میسقت رفامےئ رھپ ابںیئ ذحب رفامای رھپ رس ومڈنےن فاےل وک البای افر داینہ رطػ اک آداھ رس ڈنما رک اکی دف اب

۔

 

 اجبن رس ڈنماای افر درایتف رفامای ہک اوبہحلط اہیں وموجد ںیہ؟ رھپ فہ بس ابؽ اوبہحلط وک رمتمح رفام دی 

 دمحم نب العء، صفح، اشہؾ انب ریسنی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رس ڈنماےن افر ابؽ رتکفاےن اک ایبؿ

     215    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ًہنْص ب٩ ًلی، یزیس ب٩ زریٍ، خاٟس، ًرک٣ہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض رضي اہلل  :  راوی

ًَبَّإض أَ٪َّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٍٕ أَِخبََر٧َا َخأْٟس  ًَلٓٔیٕ أَِخبََر٧َا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ث٨ََا َنِْصُ ب٩ُِ  ٥َ کَاَ٪ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔييَّ َػل

ي  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ُط َرُج١ْ  َٟ َ َشأ َٓ َد  و٢ُ ََل رَحَ ُ٘ َی َٓ ٥ِ أَِر٦ٔ ُیِشأ٢َُ یَِو٦َ ٣ٔىّي  َٟ يی أ٣ََِشِیُت َو ٔن ا٢َ إ َٗ َد  ا٢َ اذِبَِح َوََل رَحَ َٗ ِب١َ أَِ٪ أَذِبََح  َٗ ُت  ِ٘ ی َح٠َ

َد  ا٢َ اِر٦ٔ َوََل رَحَ َٗ 

رصن نب یلع، سیدی نب زرعی، اخدل، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےس ینم ںیم )جح ےک قلعتم( ھچک وساالت ےئک ےئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہ وساؽ ےک وجاب ںیم رفامای ھچک رحج ںیہن 

 ےن رقابین رکےن ےس ےلہپ رس ڈنمادای )وت اب ںیم ایک رکفں؟( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکی صخش ےن وساؽ ایک ہک ںیم

رقابین رک افر وکیئ اضمہقئ ںیہن )اکی دفرسے صخش ےن وساؽ ایک ہک ےھجم اشؾ وہیئگ افر ںیم ےن اب کت ریم ںیہن یک سپ اب ںیم 

 ریم رکےل وکیئ ابت ںیہن۔ ایک رکفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

 رصن نب یلع، سیدی نب زرعی، اخدل، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رس ڈنماےن افر ابؽ رتکفاےن اک ایبؿ

     216    حسیث                               ج٠س زو٦  :  سج٠

 ٣ح٤س ب٩ حش٩، ٣ح٤س ب٩ برک، اب٩ جزیخ، ػٔیہ ب٨ت طیبہ ب٩ ًث٤ا٪، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ُس ب٩ُِ برَِکٕ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َتکٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ َِٟحَش٩ٔ ا ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍَ ب٩ِٔ َحسَّ ٍَ ب٨ِٔٔت َطِیَب یَّ ٔٔ ٩ًَِ َػ ىٔي  َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ 

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  َیاَ٪ أَ٪َّ اب٩َِ  ِٔ َِٟت أَِخبََرِتىٔي أ٦ُُّ ًُِث٤َاَ٪ ب٨ُِٔت أَبٔی ُس ا َٗ ًَلَی ًُِث٤َاَ٪  َِٟیَص  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ی اہللُ 

 َّ ْٙ إ٧ٔ ٔؼيرُ ا٨َِّٟشأئ َح٠ِ ِ٘ ًَلَی ا٨َِّٟشأئ اٟتَّ  ٤َا 

دمحم نب نسح، دمحم نب رکب، انب رججی، ہیفص تنب ہبیش نب امثعؿ، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وعروتں رپ قلح ںیہن ےہ اؿ رپ رصػ رصق ےہ۔

 رکب، انب رججی، ہیفص تنب ہبیش نب امثعؿ، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع دمحم نب نسح، دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رس ڈنماےن افر ابؽ رتکفاےن اک ایبؿ

     217    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو یٌ٘وب، ہظا٦ ب٩ یوسٕ، اب٩ جزیخ، ًبساٟح٤یس ب٩ جبير ب٩ طیبہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

َِٟح٤ٔیسٔ  ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ   َٕ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ یُوُس ٍْ َحسَّ َ٘ َسازٔیُّ ٔث ِِ َب ِٟ وَب ا ُ٘ ٌِ ث٨ََا أَبُو َی ٩ًَِ  َحسَّ  ٍَ ٔ ب٩ِٔ َطِیَب ب٩ِٔ ُجَبيِر

َِٟت أَِخبََرِتىٔي أ٦ُُّ ًُِث٤َاَ٪ ب٨ُِٔت أَبٔی ا َٗ  ٍَ ٍَ ب٨ِٔٔت َطِیَب یَّ ٔٔ ٥َ  َػ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  َیاَ٪ أَ٪َّ اب٩َِ  ِٔ ُس

ًَلَی ا٨ِّٟ  ٤ََّا  ُٙ إ٧ٔ َِٟح٠ِ ًَلَی ا٨َِّٟشأئ ا ٔؼيرُ َِٟیَص  ِ٘  َشأئ اٟتَّ

اوب وقعیب، اشہؾ نب ویفس، انب رججی، دبعادیمحل نب ریبج نب ہبیش، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس )اکی دفرسی دنس 

 ےک اسھت( رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وعروتں رپ قلح ںیہن ےہ اؿ رپ رصػ رصق ےہ۔

 ؾ نب ویفس، انب رججی، دبعادیمحل نب ریبج نب ہبیش، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنعاوب وقعیب، اشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رمعہ اک ایبؿ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رمعہ اک ایبؿ

     218    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ٣د٠س ب٩ یزیس، یحٌي ب٩ زُکیا، اب٩ جزیخ، ًرک٣ہ ب٩ خاٟس، حرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

یَّا  ث٨ََا ٣َِد٠َُس ب٩ُِ َیزٔیَس َویَِحٌَي ب٩ُِ َزَُکٔ ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ َحسَّ ٍَ ب٩ِٔ َخأٟٕس  ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ 

ِب١َ أَِ٪ یَُحخَّ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ًَِت٤ََز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ ا َٗ 

فاتی ےہ ہک روسؽ امثعؿ نب ایب ہبیش، دلخم نب سیدی، ییحی نب زرکای، انب رججی، رکعہم نب اخدل، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس ر

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن جح ےس ےلہپ رمعہ ایک اھت۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، دلخم نب سیدی، ییحی نب زرکای، انب رججی، رکعہم نب اخدل، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رمعہ اک ایبؿ

     219    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہ٨از ب٩ رسی، اب٩ ابی زائسہ، اب٩ ابی جزیخ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ًبساہلل ب٩ كاؤض، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض رضي  :  راوی

 اہلل ٨ًہ

ث٨ََا َص٨َّازُ ب٩ُِ  ًَ َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ كَاُوٕض  ًَ  ٩ًَِ  َٙ ُس ب٩ُِ إِٔسَح ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ َو٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی َزائَٔسَة َحسَّ یِّ  ٔ ٩ًَِ اٟسَّ ٩ِ أَبٔیطٔ 

 ِٟ ٍَ ِٔی ذٔی ا ًَائَٔظ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٤ًََِز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َواہللٔ ٣َا أَ َٗ ًَبَّإض  ٔک اب٩ِٔ  ِ ََ أ٣ََِز أَص١ِٔ اْٟشِّ ٔ ٍَ بَٔذٟ َل ِ٘ ٍٔ إَٔلَّ َٟٔی حٔحَّ

بَزِ َوَزَخ  َ اٟسَّ َِٟوبَزِ َوبََزأ ا ا َٔ ًَ وُٟوَ٪ إَٔذا  ُ٘ یِٕع َو٩ِ٣َ َزاَ٪ زٔی٨َُض٥ِ کَا٧ُوا َی َِٟهیَّ ٩ِ٣ٔ رُقَ ّٔ٪َّ َصَذا ا ٤َِزةُ ٩ِ٤َٟٔ َٓ ٌُ ِٟ ِس َح٠َِّت ا َ٘ َٓ ١َ َػَْفِ 

َََٓا٧ُوا یََُحِّ  ًَِت٤َزِ  ٦ُ ا ٤ََُِٟحَّ ِٟٔححٍَّٔ َوا َّي ی٨ََِش٠َٔذ ذُو ا ٤َِزَة َحً ٌُ ِٟ  ٣ُوَ٪ ا

انہد نب رسی، انب ایب زادئہ، انب ایب رججی، دمحم نب ااحسؼ ، دبعاہلل نب اطؤس، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

 اہنع وک ذی اہجحل ںیم رصػ اس ایخؽ ےس رمعہ رکاای اھت ےہ ہک دخا یک مسق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل



 

 

ہک رشمنیک اک ایخؽ طلغ وہ ویکہکن رقشی ےک ولگ افر فہ ولگ وج اؿ ےک دنی رپ ےتلچ ےھت ہی ےتہک ےھت ہک رمعہ رکےن فاےل اک رمعہ یھبت 

آاجےئ افر فہ رمعہ رکان رحاؾ ےتھجمس ےھت  درتس وہاگ بج افٹن ےک ابؽ ڑبھ اجںیئ افر اس ےک ٹیپ اک زمخ ااھچ وہ اجےئ افر امہ رفص

 اہیں کت ہک ذی اہجحل افر رحمؾ اک ہنیہم سگر اجےئ۔

 انہد نب رسی، انب ایب زادئہ، انب ایب رججی، دمحم نب اقحس، دبعاہلل نب اطؤس، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رمعہ اک ایبؿ

     220    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو کا١٣، ابوًوا٧ہ، ابزاہی٥ ب٩ ٣ہاجز، حرضت ابوبرک ب٩ ًبساٟزح٩٤ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ َحسَّ َّٟ َحسَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِخبََرنٔی َرُسو٢ُ ٣َزَِواَ٪ ا ٩ًَِ أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ   ٕ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ٣َُضأجز  ٍَ َ َوا٧ ًَ ٔذی أَبُو 

 َ٠ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا ٣َ ١ٕ َحاجًّ َ٘ ٌِ َِٟت کَاَ٪ أَبُو ٣َ ا َٗ  ١ٕ َ٘ ٌِ ٔلَی أ٦ُِّ ٣َ ِس ٤َّ أُِرٔس١َ إ َٗ  ١ٕ َ٘ ٌِ َِٟت أ٦ُُّ ٣َ ا َٗ س٦َٔ  َٗ ا 

ًَلَیَّ حَ  َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ  ا َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ َّي َزَخََل  ا َی٤ِٔظَیأ٪ َحً َ٘ ا٧َِل٠َ َٓ  ٍّ ًَلَیَّ َححَّ ا٢َ أَبُو ٤ِٔ٠ًََت أَ٪َّ  َٗ ا  ١ٕ برَِکّ َ٘ ٌِ ٍّ َوإٔ٪َّ ْٔلَبٔی ٣َ حَّ

٠ُِتطُ ِٔی َسبٔی١ٔ  ٌَ ِت َج َٗ ١ٕ َػَس َ٘ ٌِ َُّط ِٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ ٣َ ٧ّٔ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ٠َِتُحخَّ  َٓ ًِٔلَضا  َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  اہللٔ 

 ًَ ١ٕ٤َ یُِحزُٔئ  ًَ َض١ِ ٩ِ٣ٔ  َٓ بٔرُِت َوَس٤ُِٔ٘ت  َٛ ِس  َٗ يی ا٣َِزأَْة  ٔن َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ ا َ٘ َٓ َِٟبرِکَ  ًَِلاَصا ا َ أ ا٢َ ٤ًَُِزْة ِٔی ىِّ َٓ َٗ ًٔي  ي ٩ِ٣ٔ َححَّ

 ٍّ اَ٪ تُِحزُٔئ َححَّ ـَ  َر٣َ

اوب اکلم، اوبوعاہن، اربامیہ نب اہمرج، رضحت اوبرکب نب دبعارلنمح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم رمفاؿ ےک دصق ےن ربخ دی 

وج ہک اؾ لقعم ےک اپس اغیپؾ ےل رک ایگ اھت ہک اؾ لقعم اک ایبؿ ےہ ہک اوبلقعم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح ےک 

بج فہ )اوب لقعم رھگ ںیم( آےئ وت اؾ لقعم ےن اہک ہک ںیھمت ولعمؾ ےہ ہک  ھج رپ جح الزؾ ےہ سپ فہ دفونں ےلچ ےیل رفاہن وہےئ 

اہیں کت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ اؾ لقعم ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ھج رپ جح رفض 

 ےہ اوبلقعم ےن اہک ہی چس  یتہ ےہ ںیم ےن اس افٹن وک اہلل یک راہ ںیم دای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ےہ افر اوبلقعم ےک اپس اکی افٹن

فملس ےن رفامای وت فہ افٹن اؾ لقعم وک ددیے اتہک فہ اس رپ وسار وہ رک جح رکے اوبلقعم ےن فہ افٹن اؾ لقعم وک ددیای اؾ لقعم ےن 

ںیم اکی امیبر افر وبڑیھ وعرت وہں وکیئ اکؾ ااسی یئا دےئجی وج جح اک دبؽ نب اجےئ آپ یلص اہلل اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای امہ راضمؿ ںیم اکی رمعہ رکان جح اک دبؽ وہ اتکس ےہ۔



 

 

 اوب اکلم، اوبوعاہن، اربامیہ نب اہمرج، رضحت اوبرکب نب دبعارلنمح ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رمعہ اک ایبؿ

     221    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ ًبساہلل ب٩ سَل٦ ٣ح٤س ب٩ ًوٖ، اح٤س ب٩ خاٟس، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ًیسٰي ب٩ ١ٌ٘٣ ب٩ ا٦ ١ٌ٘٣، :  راوی

 َٙ ُس ب٩ُِ إِٔسَح ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟوصِٔييُّ َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َخأٟٕس ا ائٔیُّ َحسَّ ٖٕ اٟلَّ ِو ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ١ٔ ب٩ِٔ أ٦ُِّ  َحسَّ َ٘ ٌِ ٩ًَِ ًٔیَسي ب٩ِٔ ٣َ

ًَبِ  ُٕ ب٩ُِ  ثَىٔي یُوُس ٍَ َحسَّ ١ٕ اِْلََسسٔیِّ أََسٔس ُخزَی٤َِ َ٘ ٌِ َّی ٣َ ا َحخَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤َٟ َِٟت  ا َٗ  ١ٕ َ٘ ٌِ تٔطٔ أ٦ُِّ ٣َ ٩ًَِ َجسَّ ٔس اہللٔ ب٩ِٔ َسََل٦ٕ 

١ٕٔ٘ ِٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ َوأََػاب٨ََا ٌِ ٠َُط أَبُو ٣َ ٌَ َح َٓ ٨ََٟا َج١ْ٤َ  َٔ َوکَاَ٪  َِٟوَزا ٍَ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َححَّ ًَ ١ٕٔ٘ َو  اہللُ  ٌِ ََ أَبُو ٣َ َد ٣ََزْق َوَص٠َ ََخَ

َٔ أَ  ٌَ ١ٕٔ٘ ٣َا ٨َ٣َ ٌِ ا٢َ یَا أ٦َُّ ٣َ َ٘ َٓ طٔ ٔجئُِتطُ  َْ ٩ِ٣ٔ َححِّ ا ََفَ َّ٤٠َ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  أ٧َِا ا٨َّٟٔييُّ َػل ِس َتَضیَّ َ٘ َٟ َِٟت  ا َٗ ٨َا  ٌَ ظٔی ٣َ ِ٪ َتُِخُ

٠َِیطٔ  ًَ َّٟٔذی ٧َُحخُّ  ٨ََٟا َج١ْ٤َ صَُو ا ١ٕٔ٘ َوکَاَ٪  ٌِ ََ أَبُو ٣َ َض٠َ َٓ  َّ٪ّٔ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ِجٔت  ََٓضَلَّ ََخَ ا٢َ  َٗ ١ٕٔ٘ ِٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  ٌِ أَِوَصي بٔطٔ أَبُو ٣َ َٓ

 ٍٕ َححَّ َٛ ََّضا  ٧ّٔ َٓ اَ٪  ـَ ًَِت٤ٔزٔی ِٔی َر٣َ ا َٓ ٨َا  ٌَ ٣َ ٍُ َِٟححَّ ٔ ا َٔ َصٔذظ اَتِت َٓ ا إٔذِ  أ٣ََّ َٓ َِٟحخَّ ِٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  ٍْ ا َِٟحخُّ َححَّ و٢ُ ا ُ٘ َََٓا٧َِت َت  

ٍّ َو  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا أَِزرٔی أَلَٔی َخاػَّ َّی اہللُ  ا٢َ َصَذا لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ِس  َٗ ٤َِزةُ ٤ًَُِزْة َو ٌُ ِٟ  ا

دمحم نب وعػ، ادمح نب اخدل، دمحم نب ااحسؼ ، ٰیسیع نب لقعم نب اؾ لقعم، ویفس نب دبعاہلل نب السؾ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک بج 

 اولداع ایک وت امہرے اپس اکی افٹن اھت رگم اوبلقعم ےن اس وک راہ دخا ںیم ددیای اھت مہ امیبر روسؽ اہلل یلص اہلل

 

ة
ج 
ح
 ہیلع فآہل فملس ےن 

وہےئ افر اوبلقعم ایس امیبری ںیم وفت وہےئگ افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس جح وک رشتفی ےل ےئگ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

وت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس یئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ اے اؾ لقعم مت  جح ےس افرغ وہ رک آےئ

امہرے اسھت جح ےک ےیل ویکں ہن ںیئ ںیم ےن رعض ایک ںیم ےن ایتری رکیل یھت نکیل اوبلقعم ااقتنؽ رک ےئگ زین امہرے رصػ 

ےت فتق( فتیص رک دی ہک اس افٹن وک راہ دخا ںیم دے دای اجےئ آپ سج رپ مہ جح رکےت رگم اوبلقعم ےن )رم اکی افٹن اھت

ھت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت وت ایس افٹن رپ جح ےک ےیل ویکں ہن یلکن ویکہکن جح یھب وت یف لیبس اہلل ےہ ریخ اب وت امہرے اس

ان )وثاب ںیم( جح ےک ربارب ےہ اؾ لقعم اہک رکیت ںیھت ہک جح ریتا جح اجات راہ سپ وت راضمؿ ںیم رمعہ رک ےل ویکہکن راضمؿ ںیم رمعہ رک

 رھپ جح ےہ افر رمعہ رمعہ ےہ نکیل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمے قح ںیم ہی رفامای اھت )ہک راضمؿ ںیم رمعہ جح ےک ربارب

 (ےہ( ہتپ ںیہن ہی مکح ریمے ےیل یہ اخص اھت ای )اعؾ مکح اھت



 

 

 وعػ، ادمح نب اخدل، دمحم نب اقحس، ٰیسیع نب لقعم نب اؾ لقعم، ویفس نب دبعاہلل نب السؾ دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رمعہ اک ایبؿ

     222    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًبساٟوارث، ًا٣ز، برک ب٩ ًبساہلل، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

بَّ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِبٔس اہللٔ  ًَ ٩ًَِ برَِکٔ ب٩ِٔ  ٕ اِْلَِحَو٢ٔ  ًَا٣ٔز  ٩ًَِ َِٟوارٔٔث  ًَِبُس ا ث٨ََا  ْز َوَحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ أََراَز َرُسو٢ُ اہللَٔحسَّ َٗ َّی  إض  َػل

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٟت ا٣َِزأَْة ٟٔزَِؤجَضا أَحٔحَّىٔي ٣َ ا َ٘ َٓ َِٟحخَّ  ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ا٢َ ٣َا ٨ًِٔٔسی اہللُ  َ٘ َٓ  ََ ٔ ًَلَی َج٠٤َ  ٥َ َس٠َّ

ا٢َ َذاَک حَ  َٗ ََُٓلٕ٪   ََ ٔ ًَلَی َج٠٤َ َِٟت أَحٔحَّىٔي  ا َٗ ٠َِیطٔ  ًَ  َٔ ٠ًََِیطٔ ٣َا أُحٔحُّ َّی اہللُ  َتَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل أ َٓ َّ َوَج١َّ  ًَز بٔیْص ِٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ 

ا َٗ  ََ ٌَ َِٟحخَّ ٣َ ِتىٔي ا َٟ َ ََّضا َسأ ٍَ اہللٔ َوإ٧ٔ ََل٦َ َوَرِح٤َ ََ اٟشَّ ٠َِی ًَ  ُ أ ا٢َ إٔ٪َّ ا٣َِزأَتٔی َتَِقَ َ٘ َٓ  ٥َ َّیَوَس٠َّ ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ىٔي ٣َ  َِٟت أَحٔحَّ

٠ُِت ذَ  ُ٘ َٓ ََ ََُٓلٕ٪  ٔ ًَلَی َج٠٤َ ىٔي  َِٟت أَحٔحَّ ا َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ  َٔ ٠ُِت ٣َا ٨ًِٔٔسی ٣َا أُحٔحُّ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اَک َحبٔیْص ِٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ اہللُ 

ََّضا أ٣ََ  ا٢َ َوإ٧ٔ َٗ ٠َِیطٔ کَاَ٪ ِٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  ًَ ِو أَِحَحِحَتَضا  َٟ  ََ َّ ا٢َ أ٣ََا إ٧ٔ َ٘ ا٢َ َرُسو٢ُ َٓ َ٘ َٓ  ََ ٌَ ٣َ ٍّ س٢ُٔ َححَّ ٌِ ََ ٣َا َی َٟ َ َزِتىٔي أَِ٪ أَِسأ

 ٌِ ََّضا َت ٍَ اہللٔ َوبََزکَاتٔطٔ َوأَِخبٔرَِصا أ٧َ ََل٦َ َوَرِح٤َ ئَِضا اٟشَّ ٥َ أرَِقٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اَ٪ اہللٔ َػل ـَ ىٔي ٤ًَُِزّة ِٔی َر٣َ ٌِ ٍّ ٣َعٔی َی  س٢ُٔ َححَّ

رث، اعرم، رکب نب دبع اہلل، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دسمد، دبعاولا

فملس ےن جح اک ارادہ رفامای اکی وعرت )اؾ لقعم( ےن اےنپ وشرہ ےس اہک ہک ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح رکےن 

ریمے اپس ایک ےہ سج رپ وسار رک ےک ےھجت جح رکاؤں؟ وعرت وبیل اےنپ الفں افٹن رپ وشرہ ےن اہک یک ااجزت ددیے اس ےن اہک ہک 

اہلل فہ افٹن وت راہ دخا ںیم دےنی ےک ےیل رفاک وہا ےہ رھپ فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر وبال ای روسؽ اہلل یلص 

 ہیلع فآہل فملس وک السؾ اہک ےہ افر فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح رکان اچیتہ ہیلع فآہل فملس ریمی ویبی ےن آپ یلص اہلل

ےہ فہ  ھج ےس  یتہ ےہ ہک ںیم اس وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح ےک ےیل جیھب دفں ںیم ےن اس ےس اہک ریمے اپس 

رپ ںیم ےن اہک فہ وت راہ دخا ںیم دےنی یک تین ےس رفاک وہا ےہ ہی نس رک  وکؿ یس وساری ےہ سج رپ ےھجت جح رکاؤں؟ فہ وبیل الفں افٹن

 یھب اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ وت اس وک اس افٹن رپ جح رکا د ات وت فہ یھب راہ دخا ںیم وہات زین اس ےن  ھج ےس ہی

ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت جح رکےن ےک ربارب )وثاب ےہ ہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف رکفں 

ںیم( دفرسی ابعدت وکیسن ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک ریما السؾ انہک افر یئا دانی ہک راضمؿ ےک ہنیہم ںیم رمعہ 



 

 

 رکان )وثاب افر تلیضف ںیم( ریمے اسھت جح رکےن ےک ربارب ےہ۔

 دبعاولارث، اعرم، رکب نب دبعاہلل، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع دسمد، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رمعہ اک ایبؿ
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 ًبساَلًلی ب٩ ح٤از، زاؤز ب٩ ًبساٟزح٩٤، ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت ًائظہ رضي اہلل ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا َزاُوزُ ب٩ُِ  ٕ َحسَّ از ًِلَی ب٩ُِ َح٤َّ َ ًَِبُس اِْل ث٨ََا  ٍَ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  َحسَّ ًَائَٔظ  ٩ًَِ

َّی  ا٢ٕ َػل َسةٔ َو٤ًَُِزّة ِٔی َطوَّ ٌِ ٔ ِٟ٘ ًَِت٤ََز ٤ًَُِزَتئِن ٤ًَُِزّة ِٔی ذٔی ا ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  اہللُ 

دبعاالیلع نب امحد، داؤد نب دبعارلنمح، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ںیم افر اکی وشاؽ ںیم۔فملس ےن دف رمعے ےیک اکی ذی دعقہ 

 دبعاالیلع نب امحد، داؤد نب دبعارلنمح، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رمعہ اک ایبؿ
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 نٔیلی، زہير، ابواسحٙ، ٣حاہس سے روایت ےہ ٛہ حرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَِت٤َ  ٥ِ ا َٛ ا٢َ ُسئ١َٔ اب٩ُِ ٤ًََُز  َٗ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس   َٙ ث٨ََا أَبُو إِٔسَح ث٨ََا ُزصَيِْر َحسَّ ِیلٔیُّ َحسَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ٠َِیطٔ َز َحسَّ ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

٠ًََِیطٔ َو  َّی اہللُ  ٥َٔ٠ًَ اب٩ُِ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِس  َ٘ َٟ  ٍُ ًَائَٔظ َِٟت  ا َ٘ َٓ ا٢َ ٣َزََّتئِن  َ٘ َٓ  ٥َ ًَّٟٔي َوَس٠َّ ًَِت٤ََز ثَََلثّا ٔسَوی ا ِس ا َٗ َس٥ََّ٠ 

 َٔ َِٟوَزا ٍٔ ا ٧ََضا بَٔححَّ  رَقَ

ی، زریہ، ا

ب ل
ف

 

ی

وب ااحسؼ ، اجمدہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس وساؽ ایک ایگ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےن ےنتک رمعے ےیک ںیہ؟ اںوہں ےن اہک ہک دف رمعے رھپ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن رفامای ہک انب رمع ہی ےتھجمس ںیہ ہک روسؽ اہلل 

 اولداع ےک ومعق رپ جح ےک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 

ة
ج 
ح
 ےن نیت رمعے ےیک ںیہ وسا اس رمعہ ےک وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 



 

 

 اسھت ایک اھت۔

ی، زریہ، اوباقحس، اجمدہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

ب ل
ف

 

ی
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 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رمعہ اک ایبؿ
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 نٔیلی، ٗتیبہ، زاؤز ب٩ ًبساٟزح٩٤، ًلار، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ًرک٣ہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ِیلٔیُّ  َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ٩ًَِ ابِ َحسَّ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ اُر  لَّ ٌَ ِٟ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ًَ ث٨ََا َزاُوزُ ب٩ُِ  اََل َحسَّ َٗ  ٍُ ُٗتَِیَب ا٢َ َو َٗ ًَبَّإض   ٩ٔ

ا٧ٔیَ  ٍٔ َواٟثَّ ُِٟحَسیِبَٔی ٕ ٤ًَُِزَة ا ٍَ ٤ًَُز ٥َ أَِربَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَِت٤ََز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٍَ ا أَٟث اب١ٕٔ َواٟثَّ َٗ ًَلَی ٤ًَُِزةٕ ٩ِ٣َ  ٍَ حٔيَن َتَواكَئُوا 

ٍَ َححَّتٔطٔ  ٣َ ٪َ ًَّٟٔي رَقَ ٍَ ا ٌَ َزا٧ٍَٔ َواٟزَّابٔ ٌِ ٔ ِٟح  ٩ِ٣ٔ ا

ی، ہبیتق، داؤد نب دبعارلنمح، اطعر، رمعف نب دانیر، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

ب ل
ف

 

ی

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اچر رمعے ےیک اکی رمعہ دحہبی اک دفرسا اےلگ اسؽ اصمتحل ےک دعب اک رسیتا رعجاہن افر وچاھت فہ رمعہ وج یلص 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن جح ےک اسھت ایک اھت۔

ی، ہبیتق، داؤد نب دبعارلنمح، اطعر، رمعف نب دانیر، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابع :  رافی

ب ل
ف

 

ی

 س ریض اہلل ہنع
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 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رمعہ اک ایبؿ
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 ا٧ص رضي اہلل ٨ًہابو وٟیس، ہسبہ ب٩ خاٟس، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حرضت  :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ اََل َحسَّ َٗ ٍُ ب٩ُِ َخأٟٕس  َیأٟٔسيُّ َوصُِسبَ َِٟؤٟیٔس اٟلَّ ث٨ََا أَبُو ا ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ٔ إَٔلَّ  َسة ٌِ ٔ ِٟ٘ ٕ ک٠َُُّض٩َّ ِٔی ذٔی ا ٍَ ٤ًَُز ًَِت٤ََز أَِربَ ٥َ ا ُتطُ َوَس٠َّ ٌِ ٍَ َوَس٤ٔ ٨ُِت ٩ِ٣ٔ َصا ص٨َُا ٩ِ٣ٔ صُِسبَ َ٘ ا٢َ أَبُو َزاُوز أَِت َٗ ٍَ َححَّتٔطٔ  ًَّٟٔي ٣َ  ا

 ٔ أئ ِٔی ذ ـَ َ٘ ِٟ ٍٔ َو٤ًَُِزَة ا ُِٟحَسیِبَٔی ٍٔ أَِو ٩ِ٣ٔ ا ُِٟحَسیِبَٔی ٥ِ أَِؿبِٔلُط ٤ًَُِزّة َز٩َ٣َ ا َٟ َِٟؤٟیٔس َو ِٟ ٩ِ٣ٔ أَبٔی ا ٔ َو٤ًَُِزّة ٩ِ٣ٔ ا َسة ٌِ ٔ ِٟ٘ َزا٧ٍَٔ ی ا ٌِ ٔ ح

ٍَ َححَّتٔطٔ  َسةٔ َو٤ًَُِزّة ٣َ ٌِ ٔ ِٟ٘ َش٥َ ٨ََُائ٥َٔ ح٨َُيِٕن ِٔی ذٔی ا َٗ  َحِیُث 



 

 

اوب فدیل، دہہب نب اخدل، امہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اچر رمعے 

ےک وج جح ےک اسھت اھت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس ےک دعب دحثی دہہب ےک اافلظ ےھجم ےیک افر فہ بس ذی دعقہ ںیم ےھت وساےئ اس رمعہ 

 ایھچ رطح اید ںیہ وج ںیم ےن اوب فدیل ےس یھب ےنس ںیہ رگم ےھجم اوب فدیل ےک اافلظ کیھٹ ےس اید ںیہن فہ زنم ادحلہبی ےھت ای نم ادحلہبی

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ذدعقیہ ںیم نینسح اک امؽ تمینغ میسقت ایک اھت  رمعہ دحہبی افر رمعہ رعجاہن دفونں ذی دعقہ ںیم ےھت وا ہ

 افر اکی رمعہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک جح ےک اسھت اھت۔

 اوب فدیل، دہہب نب اخدل، امہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

وج وعرت رمعہ اک ارحاؾ ابدنےھ رھپ اس وک ضیح آاجےئ افر جح اک فتق آؿ ےچنہپ وت فہ رمعہ وک وھچر دے افر جح اک ارحاؾ 

 ابدنھ ےل رھپ رمعہ یک اضقء رکے

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 یک اضقء رکےوعرت رمعہ اک ارحاؾ ابدنےھ رھپ اس وک ضیح آاجےئ افر جح اک فتق آؿ ےچنہپ وت فہ رمعہ وک وھچر دے افر جح اک ارحاؾ ابدنھ ےل رھپ رمعہ  وج
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ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ خثی٥، یوسٕ ب٩ ٣اہ١، حٔؼہ ب٨ت ًبساَلًلی ب٩ ح٤از، زاؤز، ب٩ ًبساٟزح٩٤، ًبساہلل  :  راوی

 ًبساٟزح٩٤، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی برک رضي اہلل ٨ًہ

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪  ًَ ثَىٔي  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ث٨ََا َزاُوزُ ب٩ُِ  ٕ َحسَّ از ًِلَی ب٩ُِ َح٤َّ َ ًَِبُس اِْل ث٨ََا  َٕ ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ یُوُس  ب٩ِٔ ُخَثِی٥ٕ 

 ََ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ٣َاَص ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیَضا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٕ  ٍَ ب٨ِٔٔت  َؼ ِٔ ِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َیا ٩ًَِ َح ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ  ٥َ

َّٔذا َصَبِلَت  َٓ ٌٔی٥ٔ  ٨َِّ ٤ًِٔزَِصا ٩ِ٣ٔ اٟت َ أ َٓ  ٍَ ًَائَٔظ  ََ ِٖ أُِخَت ٔ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِرز ًَ  ٍْ ٠َ بَّ َ٘ ََّضا ٤ًَُِزْة ٣َُت ٧ّٔ َٓ  ٦ِ ٠ُِتَِحٔ َٓ  ٍٔ ٤َ َٛ َ  بَٔضا ٩ِ٣ٔ اِْل

دبعاالیلع نب امحد، داؤد، نب دبعارلنمح، دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ، ویفس نب املہ، ہصفح تنب دبعارلنمح، رضحت دبعارلنمح نب 

 ےن اؿ ےس اہک اے دبعارلنمح اینپ نہب اعہشئ وک اےنپ ایب رکب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اسھت اھٹب رک ےل اج افر اؿ وک میعنت ےس رمعہ رکا ال بج وت اہپڑ ےس ڑچھ رک میعنت ںیم ارتے وت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس انہک ہک ارحاؾ

 ابدنھ ےل ویکہکن ہی رمعہ وبقؽ وہاگ۔

دبعارلنمح، دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ، ویفس نب املہ، ہصفح تنب دبعارلنمح، رضحت دبعاالیلع نب امحد، داؤد، نب  :  رافی



 

 

 دبعارلنمح نب ایب رکب ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 اس وک ضیح آاجےئ افر جح اک فتق آؿ ےچنہپ وت فہ رمعہ وک وھچر دے افر جح اک ارحاؾ ابدنھ ےل رھپ رمعہ یک اضقء رکے وج وعرت رمعہ اک ارحاؾ ابدنےھ رھپ
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٣َحغ ٌٛيي رضي اہلل ٗتیبہ ب٩ سٌیس، سٌیس ب٩ ٣زاح٥ ب٩ ابی ٣زاح٥، ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساہلل ب٩ اسیس، حرضت  :  راوی

 ٨ًہ

ًَبِ   ٩ًَِ ثَىٔي أَبٔی ٣ُزَاح٥ٕٔ  ٌٔیُس ب٩ُِ ٣ُزَاح٥ٔٔ ب٩ِٔ أَبٔی ٣ُزَاح٥ٕٔ َحسَّ ث٨ََا َس ٌٔیٕس َحسَّ ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٔ ب٩ِٔ  زٔیز ٌَ ِٟ ٔس ا

َّی ا ا٢َ َزَخ١َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ ٔييِّ  ٌِ َٜ ٕغ اِل ٩ًَِ ٣ََُحِّ ٍَ ٣َا َطاَئ اہللُ ث٥َُّ أَٔسیٕس  َٛ
٤َِِٟشحٔٔس ََفَ ٔلَی ا َحاَئ إ َٓ  ٍٔ َ َزا٧ ٌِ ٔ ِٟح ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ہللُ 

 ٍَ َّٜ أَِػَبَح ب٤َٔ َٓ ٤َِٟٔسی٨ٍَٔ  َٙ ا ی ََِٟٔی ََطٔ َّي  َٖ َحً َب١َ بَِل٩َ رَسٔ ِ٘ َٓاِسَت ًَلَی َراح٠َٔتٔطٔ  ٦َ ث٥َُّ اِسَتَوی  َبائٕٔت  أرَِحَ َٛ 

ی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہبیتق نب دیعس، دیعس   

کعن

نب زمامح نب ایب زمامح، دبعازعلسی نب دبعاہلل نب ادیس، رضحت رحمش 

افر  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رعجاہن ںیم آےئ وت دجسم ںیم رشتفی ےل ےئگ افر فاہں امنز زپیھ وج اہلل ےن اچاہ رھپ ارحاؾ ابدناھ

ػ یک رطػ رخ رک ایل اہیں کت ہک دمہنی ےک راہتس رپ آےئگ رھپ حبص ہکم ںیم اج رک آےئ ےسیج وکیئ اےنپ افٹن رپ وسار وہ رک نطب رس

 رات ںیم ہکم ںیم راہ وہ۔

ی ریض اہلل ہنع :  رافی  

کعن

 ہبیتق نب دیعس، دیعس نب زمامح نب ایب زمامح، دبعازعلسی نب دبعاہلل نب ادیس، رضحت رحمش 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمعے ںیم ایقؾ اک ایبؿ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 رمعے ںیم ایقؾ اک ایبؿ
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زاؤز ب٩ رطیس، یحٌي ب٩ زُکیا، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ابا٪ ب٩ ػاٟح، اب٩ ابی ٧حیح، ٣حاہس، حرضت ًبساہلل ب٩  :  راوی

 ًباض رضي اہلل ٨ًہ



 

 

 ٔ ٩ًَِ أَبَاَ٪ ب٩ِٔ َػاٟ  َٙ ُس ب٩ُِ إِٔسَح ث٨ََا ٣َُح٤َّ یَّا َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َزَُکٔ ث٨ََا َزاُوزُ ب٩ُِ ُرَطِیٕس َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَ َحسَّ ٩ًَِ ٕح َو بٔی ٧َحٔیٕح 

أئ ثَََلثّ  ـَ َ٘ ِٟ ا٦َ ِٔی ٤ًَُِزةٔ ا َٗ ٥َ أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ   ا٣َُحاصٕٔس 

 ےس رفاتی ےہ داؤد نب ردیش، ییحی نب زرکای، دمحم نب ااحسؼ ، اابؿ نب اصحل، انب ایب حیجن، اجمدہ، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمعہ اضقء ںیم )ینعی اس یک ادایگیئ ےک دعب ہکم ںیم( نیت دؿ ایقؾ رفامای۔

 داؤد نب ردیش، ییحی نب زرکای، دمحم نب اقحس، اابؿ نب اصحل، انب ایب حیجن، اجمدہ، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وطاػ ااضہف اک ایبؿ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ ااضہف اک ایبؿ
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 ٤ًزاح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟززاٚ، ًبیساہلل، ٧آٍ، اب٩  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٚٔ أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اہللٔ  ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل

ا ٌّ ىٔي َرأج ٌِ ِضَز ب٤ٔٔىّي َی َّی اٟوُّ اَق یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ ث٥َُّ َػل َٓ  أَ

نب لبنح، دبعارلزاؼ، دیبع اہلل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رحن ےک دؿ وطاػ اافہض ایک  ادمح

 اج رک رہظ یک امنز زپیھ )ینعی ہکم ےس ینم( فایسپ ںیم
ی

 

 رھپ نم

 ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، دیبعاہلل، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ ااضہف اک ایبؿ
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اح٤س ب٩ ح٨ب١، یحٌي ب٩ ٣ٌين، اب٩ ابی ًسی ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ابوًبیس ب٩ ًبساہلل ب٩ ز٣ٌہ، زی٨ب ب٨ت  :  راوی

 ابوس٤٠ہ، حرضت ا٦ س٤٠ہ رضي اہلل ٨ًہا



 

 

٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  اََل َحسَّ َٗ ىَي َواحْٔس  ٌِ ٤َِٟ ٌٔيٕن ا ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َویَِحٌَي ب٩ُِ ٣َ ث٨ََا أَبُو سٔ َحسَّ َٙ َحسَّ ب٩ِٔ إِٔسَح

ٍَ یُ  ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠َ  ٍَ طٔ َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت أَبٔی َس٤َ٠َ ٩ًَِ أ٣ُِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َو  ٍَ ٌَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َز٣ِ ًَ َِٟت ًُبَِیَسَة ب٩ُِ  ا َٗ ٨َِضا  ًَ ا َذاَک  ٌّ ثَا٧ٔطٔ َج٤ٔی َحسِّ

ٔلَیَّ ٓٔیَضا َرُسو٢ُ  ًَّٟٔي َیٔؼيرُ إ َِٟی٠ًَٔي ا ًَلَیَّ َوصُِب ب٩ُِ  کَا٧َِت  ٔلَیَّ َوَزَخ١َ  ََٓؼاَر إ ٔ ا٨ََِّٟحٔ  ٥َ ٣ََشاَئ َیِو٦ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

 ٔ ٟ ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َؼئِن  ِّ٤ َ٘ ٍَ ٣َُت ُط َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ آ٢ٔ أَبٔی أ٣َُیَّ ٌَ ٍَ َو٣َ ٌَ َٓ َز٣ِ ِبٔس اہللٔ َوصِٕب َص١ِ أَ ًَ َت أَبَا  ـِ

ُط ٣ٔ  ًَ ٨َزَ َٓ ا٢َ  َٗ ٤ٔیَؽ  َ٘ ِٟ ََ ا ٨ِ ًَ  َِ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٧ِز َّی اہللُ  ا٢َ َػل َٗ ا٢َ ََل َواہللٔ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٤ٔیَؼطُ َٗ َٗ ََ َػاحٔبُُط  َ ٩ِ َرأِٔسطٔ َو٧َز

ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ ا٢َ َو٥َٟٔ َیا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ ىٔي ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ ٣َا  ٩ِ٣ٔ َرأِٔسطٔ ث٥َُّ  ٌِ َِٟح٤َِزَة أَِ٪ َتٔح٠ُّوا َی َؽ َل٥ُِٜ إَٔذا أْمُتَْن َر٣َِیُت٥ِ ا صََذا یَِو٦ْ ُرخِّ

َضِیَئت٥ُِٜٔ  َٛ ت٥ُِ رُح٣ُّا  ِٟبَِیَت ِٔصِ ُٓوا َصَذا ا ِب١َ أَِ٪ َتُلو َٗ ََّٓٔذا أ٣ََِشِیُت٥ِ  ٣ُِت٥ِ ٨ِ٣ٔطُ إَٔلَّ ا٨َِّٟشاَئ  ِٟ رُحٔ ِب١َ أَِ٪ َتز٣ُِوا ا َٗ َّي   َح٤َِزَة َحً

ُٓوا بٔطٔ   َتُلو

ادمح نب لبنح، ییحی نب نیعم، انب ایب دعی دمحم نب ااحسؼ ، اوبدیبع نب دبعاہلل نب زہعم، زبنی تنب اوبہملس، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل 

 فملس ریمے اپس اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ویؾ ارحنل یک اشؾ )ےک دعب آےن فایل( رات فیہ یھت سج ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

رےتہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ اےنت ںیم فبہ نب زہعم افر اؿ ےک اسھت اکی افر صخش اوباہیم یک لسن ںیم 

ےس رکات ےنہپ وہےئ آےئ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فبہ ےس وپاھچ اے اوبدبع اہلل مت وطاػ ااضہف رک ت ے وہ؟ اںوہں 

 ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دخبا )ایھب وطاػ ںیہن ایک( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اینپ تا ض ااتر ڈاول ےن اہک ںیہن

 اںوہں ےن اینپ تا ض ااتر ڈایل افر اؿ ےک اسیھت ےن یھب ااتر ڈایل رھپ درایتف ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل

آہل فملس ےن ااسی ویکں رفامای؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی فہ دؿ ےہ بج مت اس ںیم رکنکایں امر وکچ وت مت رپ فہ بس ہیلع ف

زیچںی الحؽ وہ اجںیئ یگ وج ارحاؾ یک احتل ںیم رحاؾ ںیھت وساےئ وعروتں ےک سپ ارگ مت ےن وطاػ ےس ےلہپ اشؾ )رات( یک )ینعی 

ھاارا ارحاؾ ابیق رےہ اگ اسیج ہک رکنکایں امرےن ےس لبق اھت اہیں کت ہک مت وطاػ رک ول۔رات ےس ےلہپ وطاػ ہن

م

 

ت

  ایک( وت 

ادمح نب لبنح، ییحی نب نیعم، انب ایب دعی دمحم نب اقحس، اوبدیبع نب دبعاہلل نب زہعم، زبنی تنب اوبہملس، رضحت اؾ ہملس  :  رافی

 ریض اہلل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ ااضہف اک ایبؿ
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 رضي اہلل ٨ًہا، اب٩ ًباض رضي اہلل ٨ًہ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤ سٔیا٪، ابوزبير، حرضت ًائظہ  :  راوی

ٍَ َو  ًَائَٔظ  ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ًَ ث٨ََا  إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ َحسَّ ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل اب٩ِٔ 

َٖ َیِو٦ٔ ا٨َّٟ  َ كََوا
ِی١ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََخَّ ٔلَی ا٠َّٟ  َِحٔ إ

دمحم نب اشبر، دبعارلنمح ایفسؿ، اوبزج ،، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع، انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ےن رقابین ےک دؿ وطاػ ںیم اتریخ یک رات وہےن کت

 ت اعہشئ ریض اہلل اہنع، انب ابعس ریض اہلل ہنعدمحم نب اشبر، دبعارلنمح ایفسؿ، اوبزج ،، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ ااضہف اک ایبؿ

     233    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، اب٩ جزیح، ًلا ب٩ رباح، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل ٨ًہس٠مَي٪  :  راوی

٩ًَِ ا ًََلأئ ب٩ِٔ أَبٔی َربَإح   ٩ًَِ ثَىٔي اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ث٨ََا ُس٠َمَِيَ َّی اہللُ َحسَّ ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ب٩ِٔ 

َٓاَق ٓٔیطٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّٟٔذی أَ ٍٔ ا ِب ٥ِ َیز١ِ٣ُِ ِٔی اٟشَّ َٟ 

امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، انب رجبا، اطع نب رابح، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن وطاػ ااضہف ےک اسھت ریھپفں ںیم رلم ںیہن ایک

 نب رجبا، اطع نب رابح، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنعامیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وطاػ فداع اک ایبؿ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ فداع اک ایبؿ

     234    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 نْص ب٩ ًلی، سٔیا٪، س٠مَي٪، احو٢، كاؤض، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض رضي اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

ا٢َ کَاَ٪  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كَاُوٕض  َ٪ اِْلَِحَو٢ٔ  ٩ًَِ ُس٠َمَِيَ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَلٓٔیٕ َحسَّ ث٨ََا َنِْصُ ب٩ُِ  ُٓوَ٪ ِٔی ک١ُِّ  َحسَّ ا٨َّٟاُض ی٨ََِْصٔ

ِٟبَیِ َوِجطٕ  َٖ بٔا َوا ٔ اٟلَّ ًَِضسٔظ َّي یَُٜوَ٪ آَٔخُ  ٪َّ أََحْس َحً ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َی٨ِْٔفَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘  ٔت َٓ

رصن نب یلع، ایفسؿ، امیلسؿ، اوحؽ، اطؤس، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ولگ )اراکؿ جح یک لیمکت 

 رطػ ےس لکن اجےت ےھت )وطاػ فداع ںیہن رکےت ےھت( سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وکیئ صخش ےک دعب( ہکم ےس رہ

 ہکم ےس ہن اجےئ رگم آرخی وطاػ )وطاػ فداع( رک ےک۔

 رصن نب یلع، ایفسؿ، امیلسؿ، اوحؽ، اطؤس، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احہضئ وعرت وطاػ اافہض ےک دعب اج یتکس ےہ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ وعرت وطاػ اافہض ےک دعب اج یتکس ےہ

     235    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رعوہ، حرضت ًائظہ رضي اہلل ٨ًہا٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ہظا٦ ب٩  :  راوی

َّی اہللُ ٍَ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَائَٔظ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٍَ َحسَّ یَّ ٔٔ ٥َ َذَُکَ َػ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ا٢َ  َ٘ َٓ ِس َحاَؿِت  َٗ ََّضا  َٓ٘ٔی١َ إ٧ٔ ِس ب٨َِٔت حٌَُٓيٕ  َٗ ََّضا  اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ َٗ ٠ََّضا َحابَٔشت٨َُا  ٌَ َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ََل إّٔذا َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ اَؿِت  َٓ  أَ

ہیفص یبنعق، امکل، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت 

ولوگں ےن ریض اہلل اہنع اک ذرک ایک وت اہک ایگ ہک اؿ وک ضیح آایگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اشدی فہ ںیمہ رفےنک فایل ےہ 

ابت  رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ وطاػ اافہض رک یکچ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بت رھپ وکیئ

 ںیہن۔

 یبنعق، امکل، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 احہضئ وعرت وطاػ اافہض ےک دعب اج یتکس ےہ

     236    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًو٪، ابوًوا٧ہ، یٌلی ب٩ ًلاء، وٟیس ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت حارث ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ اوض رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

َِٟؤٟیٔس بِ  ٩ًَِ ا ًََلإئ  لَی ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ َی  ٍَ َ َوا٧ ًَ ًَِوٕ٪ أَِخبَر٧ََا أَبُو  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َحسَّ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ   ٩ٔ

ِٟبَِیٔت یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ ث٥َُّ َتٔحیُف  ُٖ بٔا ٔ َتُلو ٤َِٟزِأَة ٩ًَِ ا ُِٟتُط  َ َشأ َٓ أب  َِٟدلَّ ا٢َ أََتِیُت ٤ًََُز ب٩َِ ا َٗ ًَِضٔسَصا أَِوٕض  ا٢َ َٟٔی٩ُِٜ آَٔخُ  َٗ  

َِٟحارٔ  ا٢َ ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟبَِیٔت  ِٟتَ بٔا َ ََ َسأ ٩ًَِ یََسیِ ا٢َ ٤ًَُزُ أَرٔبَِت  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َِٓتانٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََ أَ ٔ َذٟ َٛ ىٔي ُث 

 َٕ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٟٔکَِی ٣َا أَُخاٟ َّی اہللُ  ٨ِطُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ َِٟت  َ  ٩ًَِ َطِیٕئ َسأ

نب اطعء، فدیل نب دبعارلنمح، رضحت احرث نب دبعارلنمح نب افس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رمعف نب وعؿ، اوبوعاہن، یلعی 

رضحت رمع ےک اپس آای افر اؿ ےس اس وعرت ےک قلعتم ہلئسم درایتف ایک سج ےن ویؾ ارحنل ںیم وطاػ اافہض ایک )رگم وطاػ فداع 

راظتر رکے )فدیل نب دبعارلنمح( ےتہک ںیہ ہک اس رپ احرث ےن اہک ںیہن ایک( افر اس وک ضیح آایگ اںوہں ےن اہک وطاػ فداع کت ا

 )ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یھب یہی ہلئسم درایتف ایک اھت( افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھب ےھجم یہی ہلئسم

ہلئسم وپاھچ وج وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپھچ یئاای اھت )ہی نس رک( رضحت رمع ےن اہک ریتے اہھت رگںی وت ےن  ھج ےس فہ 

 اکچ اھت اتہک )ال یملع یک انب رپ( ںیم اس ےس فلتخم ہلئسم ایبؿ رکدفں۔

 رمعف نب وعؿ، اوبوعاہن، یلعی نب اطعء، فدیل نب دبعارلنمح، رضحت احرث نب دبعارلنمح نب افس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وطاػ فداع اک ایبؿ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 وطاػ فداع اک ایبؿ

     237    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًائظہ رضي اہلل ٨ًہاوہب ب٩ ب٘یہ، خاٟس، ا٠ٓح، ٗاس٥، حرضت  :  راوی

َِٟت أرَِحَ  ا َٗ ٨ًََِضا  ٍَ َرضَٔي اہللُ  ًَائَٔظ  ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٠ََح  ِٓ ٩ًَِ أَ ٩ًَِ َخأٟٕس   ٍَ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ ٤َِزةٕ َحسَّ ٌُ ٌٔی٥ٔ بٔ ٨َِّ ٣ُِت ٩ِ٣ٔ اٟت

َّی اہللُ  ِیُت ٤ًُِزَتٔی َوا٧َِتَوَزنٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ـَ َ٘ َٓ َِٟت ََٓسَخ٠ُِت  ا َٗ ُُِت َوأ٣َََز ا٨َّٟاَض بٔاٟزَّحٔی١ٔ  َّي ََفَ ٥َ بٔاِْلَبَِلٔح َحً ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  



 

 

َد  َٖ بٔطٔ ث٥َُّ ََخَ َلا َٓ ِٟبَِیَت  ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َوأَتَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ںیم ےن میعنت ےس رمعے اک ارحاؾ ابدناھ سپ ںیم ہکم  فبہ نب ہیقب، اخدل، احلف، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک

 ںیم ایگفر رمعہ ادا ایک افر روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اقمؾ احطب ںیم ریما اراظتر رکےت رےہ بج ںیم افرغ وہیئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع

ہکم ںیم رشتفی الےئ افر وطاػ فداع ایک اس ےک دعب فآہل فملس ےن ولوگں وک رفایگن اک مکح رفامای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وخد 

 )دمہنی ےک ےیل( رفاہن وہےئ۔

 فبہ نب ہیقب، اخدل، احلف، اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 فداع اک ایبؿ وطاػ

     238    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ابوبرک، ح٨فی، ا٠ٓح، ٗاس٥، حرضت ًائظہ رضي اہلل ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ ٠َُح  ِٓ ث٨ََا أَ َِٟح٨َفٔیَّ َحسَّ ىٔي ا ٌِ ث٨ََا أَبُو برَِکٕ َی إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ىٔي َحسَّ ٌِ ُط َت ٌَ ِجُت ٣َ َِٟت ََخَ ا َٗ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ا

٥ِ یَِذ  َٟ ا٢َ أَبُو َزاُوز َو َٗ َب  ٤َُِٟحؼَّ ٨َز٢ََ ا َٓ ٥َ ِٔی ا٨َِّْٟفٔ اِْلَٔخٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٔلَی ٣َ ثَٔضا إ ٌِ ٍَ َب إر ٗٔؼَّ ُُکِ اب٩ُِ َبظَّ

َِٟحسٔ  ٌٔی٥ٔ ِٔی َصَذا ا ٨َِّ ٔ اٟؼُّ اٟت ِب١َ َػََلة َٗ ِٟبَِیٔت  ٤َزَّ بٔا َٓ َٓاِرَتَح١َ  أَذََّ٪ ِٔی أَِػَحابٔطٔ بٔاٟزَّحٔی١ٔ  َٓ َِٟت ث٥َُّ ٔجئُِتُط بَٔشََحٕ  ا َٗ ِبٔح یٔث 

٤َِٟٔسی٨ٍَٔ  ٔلَی ا ّضا إ َٖ ٣َُتَوجِّ َد ث٥َُّ اِنَْصَ َٖ بٔطٔ حٔيَن ََخَ َلا َٓ 

 ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت دمحم نب اشبر، اوبرکب، یفنح، احلف، اقمس، رضحت اعہشئ

طب  ںیم ارتے وت )رمعہ ےس افرغ وہ رک( ںیم آپ 
خ
م

)جح ےک ےیل( یلکن بج )ینم ےس فایسپ ےک دعب( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

وگں وک رفایگن اک مکح رفامای سپ بس ولگ رفاہن وہ ےئگ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن بس ول

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حبص یک امنز ےس ےلہپ اخہن ہبعک یک رطػ رشتفی ےل ےئگ افر )دمہنی رفایگن ےس ےلہپ( وطاػ فداع ایک رھپ 

 ےلکن افر دمہنی یک رطػ رفاہن وہ ےئگ۔

 رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع دمحم نب اشبر، اوبرکب، یفنح، احلف، اقمس، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وطاػ فداع اک ایبؿ

     239    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ جزیخ ًبیساہلل ب٩ ابی یزیس، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ كارٚ اپىي واٟسہیحٌي ب٩ ٣ٌين، ہظا٦ ب٩ یوسٕ،  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی یَ   َٕ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ یُوُس ٌٔيٕن َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ ٣َ ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ َحسَّ زٔیَس أَ٪َّ 

٩ًَِ أ٣ُِّ  ٕٚ أَِخبَرَُظ  لَی َنٔشَیطُ كَارٔ ٌِ ٥َ کَاَ٪ إٔذَا َجاَز ٣َََا٧ّا ٩ِ٣ٔ َزارٔ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َب١َ  طٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِ٘ ًُبَِیُس اہللٔ اِسَت

ًَا َس َٓ ِٟبَِیَت   ا

ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ییحی نب نیعم، اشہؾ نب ویفس، انب رججی دیبع اہلل نب ایب سیدی، رضحت دبعارلنمح نب اطرؼ اینپ فادلہ 

 روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج یلعی ےک اکمؿ ےس آےگ ڑبےتھ وت ہبعک یک رطػ ہنم رک ےک داع رکےت۔

 ییحی نب نیعم، اشہؾ نب ویفس، انب رججی دیبعاہلل نب ایب سیدی، رضحت دبعارلنمح نب اطرؼ اینپ فادلہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

طب  ںیم ارتےن اک ایبؿ
خ
م

 فادی 

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

طب  ںیم ارتےن اک ایبؿ
خ
م

 فادی 

     240    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ًہااح٤س ب٩ ح٨ب١، یحٌي ب٩ سٌیس، ہظا٦، حرضت ًائظہ رضي اہلل  :  راوی

 َ ٤ََّا ٧ َِٟت إ٧ٔ ا َٗ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َس ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ ز٢ََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ٩ِ٤َ َٓ  ٍٕ َِٟیَص بُٔش٨َّ ؤجطٔ َو َب َٟٔیُٜوَ٪ أَِس٤ََح ُُٟٔخُ ٤َُِٟحؼَّ ِٟطُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ٔ ٥ِ ی٨َِز َٟ َٟطُ َو٩ِ٣َ َطاَئ   َطاَئ ٧َزَ

طب  ںیم ضحم اس 
خ
م

ادمح نب لبنح، ییحی نب دیعس، اشہؾ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ارتے افر  اکس یج ےیل ارتے ےھت اتہک ولوگں وک )دمہنی یک رطػ( ےنلکن ںیم آاسین وہ اہیں ارتان  تن ںیہن ےہ سج اک یج اچےہ

 اچےہ ہن ارتے۔

 ادمح نب لبنح، ییحی نب دیعس، اشہؾ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

طب  ںیم ارتےن اک ایبؿ
خ
م

 فادی 

     241    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ٣شسز، سٔیا٪، ػاٟح ب٩ ٛیشا٪، حرضت س٠مَي٪ ب٩ یشار رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 َٗ ْز  ث٨ََا ٣َُشسَّ ىَي ح و َحسَّ ٌِ ٤َِٟ ٍَ ا ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ِیَشاَ٪ َحسَّ َٛ ث٨ََا َػأُٟح ب٩ُِ  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس اُٟوا َحسَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ  َّی اہللُ  ٥ِ َیأ٣ُِزِنٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ  ٍٕ ٔ ا٢َ أَبُو َرآ َٗ ا٢َ  َٗ َ٪ ب٩ِٔ َیَشإر  َُٟط ٩ًَِ ُس٠َمَِيَ ٨َزَ َٓ ََّتُط  ُٗب بُِت  َ َِ  ٩ِٜٔ ُط َوَل َٟ ٔ ِ٪ أ٧ُِز

ْز َو  ا٢َ ٣َُشسَّ ىٔي ِٔی اِْلَبَِلٔح َٗ ٌِ ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ َی َٗ ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ١ٔ ا٨َّٟٔييِّ َػل َ٘ ًَلَی َث  کَاَ٪ 

ادمح نب لبنح، امثعؿ نب ایب ہبیش، دسمد، ایفسؿ، اصحل نب اسیکؿ، رضحت امیلسؿ نب اسیر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبراعف 

طب  ںیم ارتےن اک مکح ںیہن رفامای اھت ہکلب ںیم ےن )اافتؼ ےس( آپ ریض اہلل ہنع اک ایبؿ ےہ ےھجم روس
خ
م

ؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 فآہل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہمیخ فاہں اگلای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فاہں ارتےئگ دسمدےتہک ںیہ ہک اوبراعف وضحر یلص اہلل ہیلع

 ؿ ےن اینپ رفاتی ںیم ااضہف ایک احطب ںیمفملس ےک اسامؿ ےک احمظف ےھت امثع

 ادمح نب لبنح، امثعؿ نب ایب ہبیش، دسمد، ایفسؿ، اصحل نب اسیکؿ، رضحت امیلسؿ نب اسیر ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

طب  ںیم ارتےن اک ایبؿ
خ
م

 فادی 

     242    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ًلی ب٩ حشين، ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، حرضت اسا٣ہ ب٩ زیس رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٩ًَِ َحسَّ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪   ٩ًَِ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ حَُشيِٕن   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ أَِخبََر٧َا ٣َ

ًَِ٘ٔی١ْ ٣َ  ٨َا  َٟ ا٢َ ص١َِ َتَزَک  َٗ ٠ُُِٗت َیا َرُسو٢َ اہللٔ أَی٩َِ َت٨ِز٢ُٔ َُّسا ِٔی َححَّتٔطٔ  ا٢َ  َٗ ٍَ ب٩ِٔ َزیِٕس  ا٢َ ٧َِح٩ُ ٧َازٔ أَُسا٣َ َٗ ُٟوَ٪ ٨ِزَّٔل ث٥َُّ 

 َٔ َٟ ٍَ َحا َ ََ أَِ٪ بَىٔي ٨َٔٛا٧ ٔ َب َوَذٟ ٤َُِٟحؼَّ ىٔي ا ٌِ ًَلَی اِلُِْٜفٔ َی یِْع  اَس٤َِت رُقَ َٗ ٍَ َحِیُث  َ ٕٔ بَىٔي ٨َٔٛا٧ ًَلَی بَىٔي َصأط٥ٕ بَٔدِی ِیّظا  ِت رُقَ

َِٟدیِ  ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ َوا َٗ وص٥ُِ َوََل یُِؤُووص٥ُِ  ٌُ ٔ َِٟوازٔیأَِ٪ ََل ی٨َُاُٛٔحوص٥ُِ َوََل یَُبای  ُٕ ا

ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، رمعم، یلع نب نیسح، رمعف نب امثعؿ، رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن وپاھچ 

 ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لک وک جح ںیم اہکں ارتںی ےگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک



 

 

،لیق ےن امہرے ےیل ہکم ںیم وکیئ رھگ وھچڑا ےہ؟ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مہ فیخ ینب انکہن ںیم ارتںی ےگ اہجں رپ 

طب  ںیم اہیں ینب انکہن ےن ونب اہمش ےک قلعتم دہع ایل اھت ہک مہ اؿ ےس اشدی ایبہ ہن رکںی ےگ ا وک
خ
م

ہ  انپرقشی ےن رفک رپ دہع ایل اھت ینعی 

 ہن دںی ےگ افر اؿ ےس یسک مسق یک رخدی ف رففتخ ہن رکںی ےگ۔ اامؾ زرہی ےن اہک ہک فیخ فادی اک انؾ ےہ۔

 ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، رمعم، یلع نب نیسح، رمعف نب امثعؿ، رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

طب  ںیم ارتےن اک ایبؿ
خ
م

 فادی 

     243    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ خاٟس، ٤ًز، ابو٤ًز، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزةَ َحسَّ  ٍَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ىٔي اِْلَِوَزاعٔیَّ  ٌِ ٤ِزٕو َی ًَ ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا ٤ًَُزُ َحسَّ  أَ٪َّ َرُسو٢َ َحسَّ

َذ  َٓ ا٢َ حٔيَن أََراَز أَِ٪ ی٨َِْٔفَ ٩ِ٣ٔ ٣ٔىّي ٧َِح٩ُ ٧َازُٟٔوَ٪ َُّسا  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َُٟط َوََل ذََُکَ اہللٔ َػل ٥َِٟ یَِذُُکِ أَوَّ َُکَ ٧َِحَوُظ َو

َِٟوازٔی َٕ ا َِٟدِی  ا

ومحمد نب اخدل، رمع، اوبرمع، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ینم ےس 

 فاہں ارتںی ےگ رھپ فاسی یہ ایبؿ ایک اسیج ہک افرپ دحثی ںیم ذگرا نکیل ےنلچ اک ارادہ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای لک مہ

 اس رفاتی ںیم ہن وت افؽ دحثی ےک اافلظ ںیہ افر ہن فادی فیخ اک ذرک ےہ۔

 ومحمد نب اخدل، رمع، اوبرمع، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

طب  ںیم ارتےن اک ایبؿ
خ
م

 فادی 

     244    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل، ایوب، ٧آٍ، حرضت ٧آٍ رضي اہلل ٨ًہ٣وسي ابوس٤٠ہ، ٣وسي، ح٤از، ح٤یس، برک ب٩  :  راوی

ٍٕ أَ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ِبٔس اہللٔ َوأَیُّوَب  ًَ ٩ًَِ برَِکٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٍَ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي أَبُو َس٤َ٠َ ٍّ َحسَّ ٌَ ٍُ َصِح ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز کَاَ٪ یَِضَح

ٍَ َوَیزًُِ  َِٟبِلَحأئ ث٥َُّ یَِسُخ١ُ ٣ََّٜ ََ بٔا ٔ ١ُ َذٟ ٌَ ِٔ ٥َ کَاَ٪ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٥ُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل



 

 

ومیس اوبہملس، ومیس، امحد، دیمح، رکب نب دبع اہلل، اویب، انعف، رضحت انعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب رمع احطبء 

( ںیم دنین یک اکی یکپھج ےل ےتیل ےھت رھپ ہکم ںیم  طب 
خ
م

 اجےت افر ےتہک ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب ااسی یہ رکےت ےھت۔)

 ومیس اوبہملس، ومیس، امحد، دیمح، رکب نب دبعاہلل، اویب، انعف، رضحت انعف ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

طب  ںیم ارتےن اک ایبؿ
خ
م

 فادی 

     245    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًٔا٪، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ح٤یس، برک ب٩ ًبساہلل، اب٩ ٤ًز، ایوب، حرضت ٧آٍ رضي اہلل ٨ًہ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َحسَّ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٩ًَِ برَِکٔ ب٩ِٔ  ٍَ أَِخبََر٧َا ح٤َُِیْس  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠َ ث٨ََا َح٤َّ اُ٪ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ َوأَیُّوُب 

 ِِ ٤َِٟ ِْصَ َوا ٌَ ِٟ ِضَز َوا َّی اٟوُّ ٥َ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل  ٍٕ ٔ ٍَ بَٔضا ٧َآ َِٟبِلَحأئ ث٥َُّ َصَح ٌَٔظاَئ بٔا ِٟ زَٔب َوا

٠ُطُ  ٌَ ِٔ ٍَ َوکَاَ٪ اب٩ُِ ٤ًََُز َی َّٜ ٍّ ث٥َُّ َزَخ١َ ٣َ ٌَ  َصِح

ادمح نب لبنح، افعؿ، امحد نب ہملس، دیمح، رکب نب دبع اہلل، انب رمع، اویب، رضحت انعف ریض اہلل ہنع، انب رمع ےس رفاتی رکےت ںیہ 

( ںیم زپیھ رھپ دنین اک اکی  اکپھ ایل اس ےک دعب ہکم ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع طب 
خ
م

 فآہل فملس ےن رہظ رصع رغمب افر اشعء یک امنز احطبء )

 ںیم دالخ وہےئ )انعف ےتہک ںیہ ہک( انب رمع ریض اہلل ہنع یھب ااسی یہ رکےت ےھت۔

 اویب، رضحت انعف ریض اہلل ہنع، انب رمعادمح نب لبنح، افعؿ، امحد نب ہملس، دیمح، رکب نب دبعاہلل، انب رمع،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح یک رتبیت اٹل اجےن اک ایبؿ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 انمکس جح یک رتبیت اٹل اجےن اک ایبؿ

     246    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، ًیسٰي ب٩ ك٠حہ ب٩ ًبیساہلل، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ ٍَ ب٩ِٔ ًُبَِیٔس اہللٔ  ٩ًَِ ًٔیَسي ب٩ِٔ ك٠ََِح ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َُّط  َحسَّ أؾ أ٧َ ٌَ ِٟ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا ب٩ِٔ 



 

 

َٔ ب٤ٔٔىّي یَ  َِٟوَزا ٍٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔی َححَّ ًَ َّی اہللُ  َٕ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ َو زِ َٗ ٌُ ٥َِٟ أَِط يی  ٔن ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ َ٘ َٓ َحائَطُ َرُج١ْ  َٓ ِشأَُٟو٧َطُ 

َد َوَجاَئ َرُج١ْ  ٥َ اذِبَِح َوََل رَحَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ِب١َ أَِ٪ أَذِبََح  َٗ ُت  ِ٘ َح٠َ َٓ  ٥َِٟ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ آََخُ 

 َ٨َٓ زِ  ٌُ َٗ أَِط َ إَٔلَّ  ٦َ أَِو أَُخِّ ُٗسِّ ٩ًَِ َطِیٕئ  ٤َا ُسئ١َٔ یَِو٣َئٕٔذ  َٓ ا٢َ  َٗ َد  ا٢َ اِر٦ٔ َوََل رَحَ َٗ ِب١َ أَِ٪ أَِرمَٔی  َٗ ُت  َد ََحِ ٍِ َوََل رَحَ  ا٢َ اِػ٨َ

ہک روسؽ یلص  یبنعق، امکل، انب اہشب، ٰیسیع نب ہحلط نب دیبع اہلل، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ

 اولداع ںیم ینم ںیم ڑھکے وہےئ ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس )جح ےک اسملئ( وپےنھچ ےگل سپ 

 

ة
ج 
ح
اہلل ہیلع فآہل فملس 

اکی صخش آای افر وبال ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن وھبؽ رک رقابین ےس ےلہپ رس ڈنما ایل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ای وکیئ رحج ںیہن وت رقابین رک اکی دفرسا صخش آای اس ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن وھبؽ ےس ریم ےس ےلہپ رفام

 رقابین رکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وکیئ ابت ںیہن وت ریم رک رافی ےتہک ںیہ ہک اس دؿ اراکؿ یک دقتمی فاتریخ ےک قلعتم

  وساؽ ےئک ےئگ )بس ےک وجاب ںیم( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وکیئ رحج ںیہن اب رک ےل۔ےنتج یھب

 یبنعق، امکل، انب اہشب، ٰیسیع نب ہحلط نب دیبعاہلل، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 انمکس جح یک رتبیت اٹل اجےن اک ایبؿ

     247    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، طیبانی، زیاز ب٩ ًَلٗہ، حرضت اسا٣ہ ب٩ َشیَ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  َٕ َحسَّ ی ٍَ ب٩ِٔ ََشٔ ٩ًَِ أَُسا٣َ  ٍَ َٗ ٔ ب٩ِٔ ًََٔل ٩ًَِ زٔیَاز ِیَبانٔیِّ  ٩ًَِ اٟظَّ ث٨ََا َجزٔیْز  ٍَ َحسَّ ٍَ  ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ِجُت ٣َ ا٢َ ََخَ َٗ

ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ  ٩ِ٤َ َٓ َََٓاَ٪ ا٨َّٟاُض َیأِتُو٧َُط  ا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحاجًّ ًَ َّی اہللُ  ٣ُِت َطِیّئا ا٨َّٟٔييِّ َػل سَّ َٗ َٖ أَِو  ِب١َ أَِ٪ أَكُو َٗ ِیُت  ٌَ  َس

 ٔ َق َرُج١ٕ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َوصَُو َهاٟ تََرَق رٔعِ ِٗ ًَلَی َرُج١ٕ ا َد إَٔلَّ  َد ََل رَحَ و٢ُ ََل رَحَ ُ٘ َََٓاَ٪ َی ُت َطِیّئا  ِ
َد أَِو أََخَّ َّٟٔذی رَحٔ ََ ا ٔ َذٟ َٓ  ٥ْ

 ََ  َوَص٠َ

نب العہق، رضحت ااسہم نب رشکی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل  امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، نابیین، زاید

فملس ےک اسھت جح ےک ےیل الکن ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ ےھت افر )جح ےک قلعتم( وساؽ رکےت ےھت سپ اکی 

ػ ےس ےلہپ یعس رکیل )وکیئ اتہک ےہ ہک( ںیم ےن الفں اکؾ ےلہپ رک ایل ای صخش ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن وطا

دعب ںیم ایک )بس ےک وجاب ںیم( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یہی رفامےت رےہ وکیئ رحج ںیہن رحج یک ابت وت ہی ےہ ہک وکیئ صخش 



 

 

 ہ( ںیم التبمء وہ ایگ افر ربابد وہا۔یسک املسمؿ یک زعت ای اجؿ وک املظ ربابد رک دے سج ےن ااسی ایک فہ رحج )انگ

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، نابیین، زاید نب العہق، رضحت ااسہم نب رشکی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ ہکم )اخہن ہبعک( ںیم رتسہ ےک ریغب امنز زپےنھ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ہکم )اخہن ہبعک( ںیم رتسہ ےک ریغب امنز زپےنھ اک ایبؿ

     248    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٛثير ب٩ ٛثير، حرضت ٣ل٠ب ب٩ ابی وزاًہ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَِح٤َُس  ٩ًَِ َحسَّ  ٍَ ًَ ٠ٔٔب ب٩ِٔ أَبٔی ؤَزا ٤ُِٟلَّ ٔ ب٩ِٔ ا ثٔير َٛ ثٔيرُ ب٩ُِ  َٛ ثَىٔي  ٍَ َحسَّ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨َ ِٔ ث٨ََا ُس ٩ًَِ ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٔف أَص٠ِٔطٔ  ٌِ  َب

ا یَلٔی بَاَب بَىٔي َسِض٥ٕ  يی ٤٣َّٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُیَؼل َّی اہللُ  َّطُ َرأَی ا٨َّٟٔييَّ َػل ٔ أ٧َ ظ َِٟیَص بَِی٨َُض٤َا ُستَِرْة َجسِّ َوا٨َّٟاُض ی٤َُزُّوَ٪ بَيَِن یََسیِطٔ َو

ا٢َ أَ  َٗ ٨ُِط  ًَ َیاُ٪ کَاَ٪ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََر٧َا  ِٔ ا٢َ ُس َٗ ٍٔ ُستَِرْة  َب ٌِ َٜ َِٟیَص بَِی٨َُط َوبَيَِن اِل َیاُ٪  ِٔ ا٢َ ُس ا٢َ َٗ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َثيِْر  ُٛ ِخبََر٧َا 

َٟیِ  ا٢َ  َ٘ َٓ ُتُط  ِٟ َ َشأ یَٓ ٩ًَِ َجسِّ ٔف أَصِلٔی  ٌِ ٩ِٜٔ ٩ِ٣ٔ َب ُتطُ َوَل ٌِ  َص ٩ِ٣ٔ أَبٔی َس٤ٔ

ادمح نب لبنح، ایفسؿ نب ہنییع، ،ریث نب ،ریث، رضحت بلطم نب ایب فداہع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اںوہں ےن داھکی ہک 

فر ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ےس روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخہن ہبعک ںیم ینب مہس ےک اپس امنز زپھ رےہ ےھت ا

 ذگر رےہ ےھت افر درایمؿ ںیم وکیئ رتسہ ہن اھت ایفسؿ ےن اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افر ہبعک ےک درایمؿ وکیئ رتسہ ہن اھت

 فاہطس ےس سپ ںیم ےن ،ریث ےس اےکس ایفسؿ ےن اہک ہک انب رجریج ےن مہ وک ایکس ربخ دی ہک ایبؿ ایک مہ ےس ،ریث ےن اےنپ فادل ےک

 ابرے ںیم وپاھچ وت اس ےن اہک ہک ںیم ےن اےنپ فادل ےس ںیہن انس ہکلب اےنپ الہ اخہن ںیم ےس یسک ےس اےنپ دادا ےک فاہطس ےس انس ےہ۔

 ادمح نب لبنح، ایفسؿ نب ہنییع، ،ریث نب ،ریث، رضحت بلطم نب ایب فداہع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہکم ےک رحؾ اک ایبؿ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ہکم ےک رحؾ اک ایبؿ
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 اب٩ ابی ٛثير، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ٨ًہ اح٤س ب٩ ح٨ب١، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، یحٌي ، :  راوی

ىٔي ا ٌِ ثَىٔي یَِحٌَي َی ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔیُّ َحسَّ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ ث٨ََا ا ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٩ًَِ َحسَّ  ٍَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َ  ٕ ثٔير َٛ ب٩َِ أَبٔی 

َتَح  َٓ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ  أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ٍَ َّٜ ٥َ ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل الَی  ٌَ ٥َ ٓٔیض٥ِٔ اہللُ َت  َوَس٠َّ

٠َِیَضا ًَ ٔٔی١َ َوَس٠ََّم  ِٟ ٍَ ا َّٜ٩ًَِ ٣َ ا٢َ إٔ٪َّ اہلَل َحَبَص  َٗ ٠َِیطٔ ث٥َُّ  ًَ َح٤َٔس اہللَ َوأَثِىَي  َٓ  ٍّ ًَ ٤ََّا أُح٠َِّٔت لٔی َسا ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن َوإ٧ٔ ُط َوا َٟ َرُسو

ُ َػِیُسَصا َوََل َتٔح١ُّ ُٟ 
ُس َطَحزَُصا َوََل ی٨َُْفَّ ـَ ٌِ َِٟ٘ٔیا٣ٍَٔ ََل ُی ٔلَی َیِو٦ٔ ا ا٦ْ إ ًَبَّاْض أَِو ٩ِ٣ٔ ا٨ََّٟضارٔ ث٥َُّ هَٔی رَحَ ا٢َ  َ٘ َٓ َلُتَضا إَٔلَّ ٨ِ٤ُٟٔٔظٕس  ِ٘

بَّ  ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ ا٢َ  ٠َِیطٔ َٗ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ بُور٧َٔا َوبُُیوت٨َٔا  ُ٘ ٔ َّطُ ٟ ٧ّٔ َٓ ا٢َ اُض یَا َرُسو٢َ اہللٔ إَٔلَّ اِْلٔذَِٔخَ  َٗ  َوَس٥ََّ٠ إَٔلَّ اِْلٔذَِٔخَ 

ٕ َرُج١ْ ٣ٔ  ا٦َ أَبُو َطاظ َ٘ َٓ َِٟؤٟیٔس  ٩ًَِ ا ٤َُِٟؼفَّی  ا٢َ أَبُو َزاُوز َوَزاَز٧َا ٓٔیطٔ اب٩ُِ ا َ٘ َٓ تُبُوا لٔی  ِٛ ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ ا َ٘ َٓ َِٟی٩ٔ٤َ  ٩ِ أَص١ِٔ ا

 َ تُبُوا ْٔل ِٛ ِوُُٟط ا َٗ ٠ُُِٗت ِْٟٔلَِوَزاعٔیِّ ٣َا   ٕ تُبُوا ْٔلَبٔی َطاظ ِٛ ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَّٟٔي َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٍُ ا ُِٟدِلَب ٔ ا ا٢َ صَٔذظ َٗ  ٕ بٔی َطاظ

َضا ٩ِ٣ٔ َرُس  ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َس٤ٔ َّی اہللُ   و٢ٔ اہللٔ َػل

ادمح نب لبنح، فدیل نب ملسم، ییحی، انب ایب ،ریث، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج اہلل اعتیل ےن روسؽ 

رایمؿ )رقتری ےک ےیل( ڑھکے وہےئ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہوھتں ہکم حتف رکاای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں ےک د

ےن( ےس ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہلل اعتیل یک دمح ف انثء یک اس ےک دعب رفامای اہلل اعتیل ےن ااحصب لیف وک وت ہکم )رپ ہضبق رک

 دری ےک ےیل )اتقؽ رکان( رفک دای اھت رگم اس ےن اےنپ روسؽ افر الہ اامیؿ وک اس رپ ہضبق دال دای ےہ افر ریمے ےیل )اہیں( ھچک

الحؽ وہا اس ےک دعب ایقتم کت ےک ےیل رحاؾ وہا اب ہن اس اک درتخ اکاٹ اجےئ افر ہن اہیں اک اجونر اکشر ےک ےیل اڑاای اجےئ افر ہن 

ے یہ اہیں یک رگی زپی زیچ یسک ےک ےیل الحؽ ےہ وساےئ اس ےک وج ااکس ڈوھڈنےن فاال وہ اےنت رضحت ابعس ریض اہلل ہنع ڑھک

وہےئ )ای ہی اہک ہک( رضحت ابعس ریض اہلل ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اذرخ )اذرخ اکی اھگس اک انؾ ےہ ینعی 

اےکس اکےنٹ یک ااجزت اچیہ( ویکہکن فہ امہری ربقفں افر رھگفں یک رضفرت ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وساےئ اذرخ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےکس اکےنٹ یک ااجزت رمتمح رفامدی(۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی ںیم انب ایفصم ےک )ینعی آپ یلص

ےن فدیل ےک فاہطس ےس ہی زایدیت لقن یک ےہ ہک سپ نمی اک اکی صخش اموب اشہ ڑھکا وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اوباشہ وک ید  رک ددیف )فدیل ےتہک ںیہ ہک( ںیم ےن رضحت افزایع فملس ریمے ےیل ید  دےئجی سپ آپ 

ےس وپاھچ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اراشد اوباشہ وک ید  رک ددیف سک زیچ یک رطػ ااشرہ ےہ؟ رضحت افزایع ےن رفامای اس 

 یک رطػ ااشرہ ےہ وج اس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ینس یھت۔ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اس رقتری 



 

 

 ادمح نب لبنح، فدیل نب ملسم، ییحی ، انب ایب ،ریث، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کس جح اک ایبؿانم :   ابب

 ہکم ےک رحؾ اک ایبؿ

     250    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ٨٣ؼور، ٣حاہس، كاؤض، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ا٢َ َوََل َحسَّ َٗ  ٍٔ ِٟ٘ٔؼَّ ٔ ا ًَبَّإض ِٔی صَٔذظ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كَاُوٕض  ٣َُحاصٕٔس 

 یُِدَتلَی َخََلَصا

امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اجمدہ، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ےس یھب اس ہصق )رحتمی ہکم( ںیم ایس رطح رفاتی ےہ 
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 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اجمدہ، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ہکم ےک رحؾ اک ایبؿ

     251    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ارسائی١، ابزہی٥ ب٩ ٣ہاجز، یوسٕ، ب٩ ٣اہ١، حرضت ًائظہ رضي اہلل  :  راوی

 ٨ًہا

٩ًَِ إٔبِزَاصٔی٥َ ب٩ِٔ  ائٔی١ُ  ث٨ََا إرِٔسَ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضسٔٓیٕ َحسَّ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ََ  َحسَّ َٕ ب٩ِٔ ٣َاَص ٩ًَِ یُوُس  ٕ ٣َُضأجز

 ٩ِ٣ٔ ََ ََ ب٤ٔٔىّي بَِیّتا أَِو ب٨َٔاّئ یُٔو٠ُّ َٟ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَََل ٧َِبىٔي  َِٟت  ا َٗ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ طٔ  ٤ََّا صَُو ٨َ٣ُاُر  ٩ًَِ أ٣ُِّ ا٢َ ََل إ٧ٔ َ٘ َٓ ٤ِٔص  اٟظَّ

َِٟیطٔ  ٔ َٙ إ  ٩ِ٣َ َسَب

ی، ارسالیئ، اربمیہ نب اہمرج، ویفس، نب املہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ادمح نب لبنح، دبعارلنمح نب دہم

ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک مہ ینم ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل اکی رھگ )ای ہی ہک اکی 

فملس اک اچبؤ رکے؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن ینم وت اےکس ےیل امعرت( انب دںی وج دوھپ ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

 (ےہ وج ےلہپ فاہں چنہپ اجےئ )ینعی ارض رحؾ ففق ےہ ہی یسک یک تیکلم ںیہن وہ یتکس

 ادمح نب لبنح، دبعارلنمح نب دہمی، ارسالیئ، اربمیہ نب اہمرج، ویفس، نب املہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ہکم ےک رحؾ اک ایبؿ

     252    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ ثوبا٪، ٣وسٰي ب٩ باذا٪، حرضت یٌلی ب٩ ا٣یہ رضي  حش٩ ب٩ ًلی، ابوًاػ٥، جٌْف ب٩ یحٌي ب٩ ثوبا٪، ٤ًارہ :  راوی

 اہلل ٨ًہ

َْفٔ ب٩ِٔ َیِحٌَي ب٩ِٔ ثَِوبَاَ٪ أَِخبَرَنٔی ٤ًَٔاَرةُ بِ  ٌِ ٩ًَِ َج ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ثَىٔي ٣ُوَسي ب٩ُِ َحسَّ ٩ُ ثَِوبَاَ٪ َحسَّ

لَی ب٩َِ  ٌِ ا٢َ أََتِیُت َی َٗ َِٟحازْ بَاَذاَ٪  ٔ ٦ٔ إ ََِٟحَ ا٦ٔ ِٔی ا ٌَ ا٢َ اِحتََٔاُر اٟلَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٍَ  ٓٔیطٔ  أ٣َُیَّ

نسح نب یلع، اوباعمص، رفعج نب ییحی نب وثابؿ، امعرہ نب وثابؿ، ومٰیس نب ابذاؿ، رضحت یلعی نب اہیم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 ؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رحؾ ںیم ہلغ اک رفانک ےب دینی افر  مل ےہہک روس

 نسح نب یلع، اوباعمص، رفعج نب ییحی نب وثابؿ، امعرہ نب وثابؿ، ومٰیس نب ابذاؿ، رضحت یلعی نب اہیم ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذیبن یک لیبس اگلےن اک ایبؿ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ذیبن یک لیبس اگلےن اک ایبؿ

     253    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًو٪، خاٟس، ح٤یس، برک ب٩ ًبساہلل حرضت برک ب٩ ًبساہلل رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 ًَ ا٢َ َرُج١ْ َٔلب٩ِٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٩ًَِ برَِکٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  ث٨ََا َخأْٟس  ِوٕ٪ َحسَّ ًَ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ِٟبَِیٔت َحسَّ بَّإض ٣َا بَا٢ُ أَص١ِٔ صََذا ا

َٙ أَبُِد١ْ  ؤی َش١َ َواٟشَّ ٌَ ِٟ وَ٪ ا٠َّٟبََن َوا ُ٘ ض٥ِٔ َیِش ِّ٤ًَ وَ٪ ا٨َّٟبٔیَذ َوب٨َُو  ُ٘ ًَبَّإض ٣َا ب٨َٔا ٩ِ٣ٔ بُِد١ٕ  َیِش ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ  ٍْ بٔض٥ِٔ أ٦َِ َحاَج

ُط أَُسا َٔ ًَلَی َراح٠َٔتٔطٔ َوَخ٠ِ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ِٜٔ َزَخ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٍٕ َوَل ًَا َرُسو٢ُ اہللٔ َوََل ب٨َٔا ٩ِ٣ٔ َحاَج َس َٓ ٍُ ب٩ُِ َزیِٕس  ٣َ



 

 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  َٗ  َػل َب ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ  َْشٔ َٓ ٍَ ب٩ِٔ َزیِٕس  ٔلَی أَُسا٣َ ٠َطُ إ ـِ َٓ  ٍَ َٓ َب ٨ِ٣ٔطُ َوَز َْشٔ َٓ ُتَٔی ب٨َٔبٔیٕذ  أ َٓ إب  ا٢َ َرُسو٢ُ اہلٔل َوَس٥ََّ٠ بَْٔشَ

ََٜذا ََل ٧ُزٔیُس  ٨َِح٩ُ َص َٓ ٠ُوا  ٌَ ِٓ ا َٓ  ََ ٔ َذٟ َٛ ٥َ أَِحَش٨ُِت٥ِ َوأَِج٠ِ٤َُت٥ِ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی اہللُ  َػل ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ا َٗ َِّر ٣َا  ي َِ أَِ٪ نُ

 ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

رمعف نب وعؿ، اخدل، دیمح، رکب نب دبعاہلل رضحت رکب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن انب ابعس ریض اہلل 

وگں اک؟( ہک ہی ذیبن )وجھکر اک رشتب( الپےت ںیہ وا ہ اےکن اچچ ےک ہنع ےس اہک ہک ایک احؽ ےہ اس رھگ ےک ولوگں اک )اہمترے رھگ ےک ول

ےٹیب )رقشی( دفدھ دہش  ںو الپےت ںیہ۔ ہی ولگ لیخب ںیہ ای اندار؟ انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن اہک ہن مہ لیخب ںیہ ہن اندار )ہکلب الص 

ار وہ رک امہرے اپس رشتفی الےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع ابت ہی ےہ ہک اکی رمہبت( روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ افٹن رپ وس

فآہل فملس ےک ےھچیپ )آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اخدؾ( ااسہم نب زدی ریض اہلل ہنع ےھٹیب وہےئ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 یئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ںیم ےن ےنیپ ےک ےیل وکیئ زیچ بلط یک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ذیبن شیپ یک

ااھچ ایک ےس ایپ افر وج ابیق اچب فہ ااسہم وک دای سپ اںوہں ےن فہ یپ ایل اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی اکؾ مت ےن تہب 

ہک مہ اس زیچ وک دبؽ ںیل یکسج آپ یلص اہلل ہیلع  افر آدنئہ یھب رکےت رانہ ہی ےہ فہ فہج یکسج انب رپ مہ ااسی رکےت ںیہ مہ ںیہن اچےتہ

 فآہل فملس ےن نیسحت رفامیئ یھت۔

 رمعف نب وعؿ، اخدل، دیمح، رکب نب دبعاہلل رضحت رکب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ےیل ہکم ںیم رہھٹےن اک ایبؿاہمرجنی 

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 اہمرجنی ےک ےیل ہکم ںیم رہھٹےن اک ایبؿ

     254    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ًبساٌٟزیز، ًبساٟزح٩٤ ح٤یس، حرضت ٤ًز ب٩ ًبساٌٟزیز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ٍَ ًُ َحسَّ َّطُ َس٤ٔ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ح٤َُِیٕس أ٧َ  ٩ًَِ َراَوِرزٔیَّ  ىٔي اٟسَّ ٌِ ٔ َی زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٨َٔييُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ٔ َیِشأ٢َُ ا زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ٤ََز ب٩َِ 

ا٢َ أَِخبََرنٔی ابِ  َٗ ٍَ َطِیّئا  َّٜ ٍٔ ب٤َٔ ا٣َ َٗ ٔ َت ِٔی اِْل ٌِ ائَٔب ب٩َِ َیزٔیَس َص١ِ َس٤ٔ ٠ًََِیطٔ اٟشَّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َُّط َس٤ٔ مٔیِّ أ٧َ َِٟحرِضَ ٩ُ ا

ِسرٔ ثَََلثّا َس اٟؼَّ ٌِ ٍْ َب ا٣َ َٗ ٔ و٢ُ ٤ُ٠َِٟٔضأجزٔی٩َ إ ُ٘ ٥َ َی  َوَس٠َّ



 

 

ہک ایک یبنعق، دبعازعلسی، دبعارلنمح دیمح، رضحت رمع نب دبعازعلسی ریض اہلل ہنع ےن رضحت اسبئ نب سیدی ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ 

ر یم ےن ایبؿ ایک ہک اںوہں ےن روسؽ 
خف
ل

مت ےن )اہمرجنی ےک ےیل( ہکم ںیم رےنہ ےک قلعتم انس ےہ؟ اںوہں ےن اہک ہک  ھج ےس انب ا

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہمرجنی ےس رفام رےہ ےھت ہک اراکؿ جح ےس رفاتغ ےک دعب )ہکم ںیم( 

 نیت دؿ ںیہ )ات ہک فہ اینپ رضفرایت وپری رک ںیل(۔رےنہ ےک ےیل 

 یبنعق، دبعازعلسی، دبعارلنمح دیمح، رضحت رمع نب دبعازعلسی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبعک ےک ادنر امنز زپےنھ اک ایبؿ

 کس جح اک ایبؿانم :   ابب

 ہبعک ےک ادنر امنز زپےنھ اک ایبؿ

     255    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٍَ صَُو َحسَّ َب ٌِ َٜ ٥َ َزَخ١َ اِل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ِبُس  ًَ ا٢َ  َٗ ََٜث ٓٔیَضا  ٤َ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ َضا  َ٘ أ٠ََُِ َٓ َِٟحَحٔييُّ َوبََٔل٢ْ  ٍَ ا ٍُ ب٩ُِ َزیِٕس َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ك٠ََِح ُِٟت بََٔلَّل َوأَُسا٣َ َ َشأ َٓ اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز 

َد  ٩ًَِ َی٤ٔ  حٔيَن ََخَ ٤ًَُوَزی٩ِٔ  ٔ َو ٩ًَِ َیَشارٔظ ٤ًَُوّزا   ١َ ٌَ ا٢َ َج َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٍَ ٣َاَذا َػ٨َ َ ی٨ٔطٔ َوثَََلث

َّی ٤ًَِٔسةٕ ث٥َُّ َػل ٍٔ أَ ًَلَی ٔستَّ ِٟبَِیُت یَِو٣َئٕٔذ  ٤ًَِٔسةٕ َوَرائَطُ َوکَاَ٪ ا  أَ

ت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک )بج ہکم حتف وہا( وت روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبعک ےک یبنعق، امکل، انعف، رضح

م ےھت اںوہں ےن 

ه

 

عن

ادنر دالخ وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ااسہم نب زدی امثعؿ نب ہحلط افر رضحت البؽ ریض اہلل 

ؾ ادنر دالخ ہن وہ( افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اںیمس )وھتڑی دری( رےہ دبعاہلل نب رمع ریض ادنر ےس درفازہ دنب رک ایل )ات ہک موج

 اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک بج البؽ ریض اہلل ہنع ابرہ آےئ وت ںیم ےن اؿ ےس وپاھچ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اخہن ہبعک ےک ادنر

 فآہل فملس ےن اکی  ںوؿ وک اےنپ ابںیئ اجبن راھک افر دف وک داینہ رطػ افر نیت  ںوؿ ایک ایک؟ اںوہں ےن اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تشپ رپ ےھت اؿ دونں تیب اہلل ھچ  ںوونں رپ اقمئ اھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فاہں امنز 

 زپیھ



 

 

 رمع ریض اہلل ہنعیبنعق، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ہبعک ےک ادنر امنز زپےنھ اک ایبؿ

     256    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحٙ، ًبساٟزح٩٤، ب٩ ٣ہسی، ٣اَٟ رضي اہلل ٨ًہًبساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضسٔٓیٕ  ث٨ََا  َٙ اِْلَذَِرمٔیُّ َحسَّ ٔس ب٩ِٔ إِٔسَح ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ٥ِ یَِذُُکِ َحسَّ َٟ َِٟحٔسیٔث  َٕ بَٔضَذا ا

َّی َوبَِی٨َُط َوبَيَِن  ا٢َ ث٥َُّ َػل َٗ َوارَٔی  َٕ  اٟشَّ ٍُ أَذُِر َ ِِٟ٘ٔب٠ٍَٔ ثَََلث  ا

دبع اہلل نب دمحم نب ااحسؼ ، دبعارلنمح، نب دہمی، امکل ریض اہلل ہنع ےس یھب رمفی ےہ رگم اس ںیم  ںوونں اک ذرک ںیہن ےہ اس 

اہھت اک افہلص اھت  ںیم ےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز زپیھ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افر ہلبق ےک درایمؿ نیت

 ()ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلبق ےس نیت اہھت ےھچیپ ٹہ رک امنز زپیھ

 دبعاہلل نب دمحم نب اقحس، دبعارلنمح، نب دہمی، امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ہبعک ےک ادنر امنز زپےنھ اک ایبؿ

     257    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ابوسا٣ہ ًبیساہلل، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ   ٍَ أَبُو أَُسا٣َ

َّی ٥ِ َػل َٛ َٟطُ  َ ا٢َ َوَنٔشیُت أَِ٪ أَِسأ َٗ ٨َٔييِّ  ٌِ َ٘ ِٟ ىَي َحٔسیٔث ا ٌِ  ب٤َٔ

رمع ریض اہلل ہنع یھب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دحثی یبنعق )یک امثعؿ نب ایب ہبیش، اوباسہم دیبع اہلل، انعف، رضحت دبعاہلل نب 

یلہپ دحثی( ےک مہ ینعم رفاتی رکےت ںیہ اس ںیم ےہ ہک ںیم ےن رضحت البؽ ریض اہلل ہنع ےس ہی وپانھچ وھبؽ ایگ ہک آپ یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ینتک رتعک امنز زپیھ۔

  دیبعاہلل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنعامثعؿ نب ایب ہبیش، اوباسہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ہبعک ےک ادنر امنز زپےنھ اک ایبؿ

     258    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، جزیز، یزیس ب٩ ابی زیاز، ٣حاہس، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ػٔوا٪ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس   ٕ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی زٔیَاز ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٤ََز َحسَّ ٌُ ٔ ٠ُُِٗت ٟ ا٢َ  َٗ َواَ٪  ِٔ ب٩ِٔ  َػ

َتئِن  ٌَ ِٛ َّی َر ا٢َ َػل َٗ  ٍَ َب ٌِ َٜ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن َزَخ١َ اِل َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٕ َػ٨َ ِی َٛ أب  َِٟدلَّ  ا

زریہ نب رحب، رجری، سیدی نب ایب زاید، اجمدہ، رضحت دبعارلنمح نب وفصاؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت رمع 

  ہنع ےس وپاھچ ہک بج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبعک ےک ادنر ےئگ وت ایک ایک؟ اںوہں ےن رفامای دف رںیتعک زپںیھ۔افرفؼ ریض اہلل

 زریہ نب رحب، رجری، سیدی نب ایب زاید، اجمدہ، رضحت دبعارلنمح نب وفصاؿ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ہبعک ےک ادنر امنز زپےنھ اک ایبؿ

     259    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو ٤ٌ٣ز، ًبساہلل ب٩ ٤ًز ب٩ ابوححاد، ًبساٟوارث، ایوب، ًرک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَیُّوَب  َِٟوارٔٔث  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َِٟححَّأد َحسَّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ أَبٔی ا ًَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ  ٕ ٤َز ٌِ ث٨ََا أَبُو ٣َ ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ًرِٔکٔ

ِٟبَیِ  ٍَ أَبَی أَِ٪ یَِسُخ١َ ا َّٜ ٔس٦َ ٣َ َٗ ا  َّ٤َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َد ُػوَرةُ إٔبَِزاصٔی٥َ َػل أَُِخٔ َٓ ا٢َ  َٗ َجِت  أَُِخٔ َٓ أ٣َََز بَٔضا  َٓ  ٍُ َت َوٓٔیطٔ اِْلَٟٔض

اَت٠َُض٥ِ اہللُ َو  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٌٔی١َ َؤِی أَیِٔسیض٤َٔا اِْلَِزََل٦ُ  ٔ َوإِٔس٤َ َش٤َا ب ِ٘ ٤ُٔ٠ًَوا ٣َا اِسَت ِس  َ٘ َٟ مُّ اہللٔ  َٗ َضا 

٥ِ ُیَؼ١ِّ ٓٔیطٔ  َٟ َد َو ََّر ِٔی ٧ََواحٔیطٔ َؤِی َزَوایَاُظ ث٥َُّ ََخَ َٜب َٓ ِٟبَِیَت  ا٢َ ث٥َُّ َزَخ١َ ا َٗ 

اوب رمعم، دبعاہلل نب رمع نب اوباجحج، دبعاولارث، اویب، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل 

 آےئ )حتف ہکم ےک ومعق رپ( وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اخہن ہبعک ےک ادنر اجےن ےس ااکنر رک دای ہیلع فآہل فملس بج ہکم ںیم

 ویکہکن اس ےک ادنر تب رےھک وہےئ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای وت ا وک اکنؽ دای ایگ انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ

 

عل

ماا االسلؾ یک وصتریںی یھب ںیلکن اؿ دفونں وصتریویں ےک اہوھتں ںیم اپےسن ےھت )ہی دھکی رک( آپ ہک اؿ ںیم اربامیہ اامسلیع 
 ه
ن

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اؿ رپ دخا یک امر وہ دخبا ا وک وخب ولعمؾ ےہ ہک اؿ دقمس ویتسہں ےن یھبک اپےسن ںیہن ڈاےل ےھت 



 

 

ہیلع فآہل فملس تیب اہلل ںیم دالخ وہےئ افر اس ےک وکونں ںیم ریبکت یہک رھپ فاہں  انب ابعس ےتہک ںیہ ہک اس ےک دعب آپ یلص اہلل

 ےس لکن آےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اںیمس امنز ںیہن زپیھ۔

 اوب رمعم، دبعاہلل نب رمع نب اوباجحج، دبعاولارث، اویب، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ہبعک ےک ادنر امنز زپےنھ اک ایبؿ

     260    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اہلل ٨ًہا٨ٌٗيي، ًبساٌٟزیز، ٤٘٠ًہ، حرضت ًائظہ رضي  :  راوی

 ُ ٨ُِت أ ُٛ َِٟت  ا َٗ ََّضا  ٍَ أ٧َ ًَائَٔظ  ٩ًَِ طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ  ٍَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٨َٔييُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا يَی ٓٔیطٔ َحسَّ َٓأَُػل ِٟبَِیَت  حٔبُّ أَِ٪ أَِزُخ١َ ا

أَزِ  َٓ ٥َ بَٔیٔسی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أََخَذ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٤ََّا صَُو َٓ ٧ّٔ َٓ ِٟبَِیٔت  ٔ إَٔذا أََرِزٔت زُُخو٢َ ا ِٟٔحِحز يی ِٔی ا ا٢َ َػل َ٘ َٓ  ٔ ِٟٔحِحز َخ٠َىٔي ِٔی ا

ِٟبَِیٔت  ُجوُظ ٩ِ٣ٔ ا أََِخَ َٓ  ٍَ َب ٌِ َٜ وا حٔيَن ب٨ََِوا اِل َتَْصُ ِٗ َٔ ا ِو٣َ َٗ  َّ٪ّٔ َٓ ِٟبَِیٔت  ٍْ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِل َٗ 

ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اخہن ہبعک ےک ادنر اج رک امنز زپانھ اچیتہ یھت سپ روسؽ یبنعق، دبعازعلسی، ہمقلع، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع

ےل  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریما اہھت ڑکپ رک میطح ںیم دالخ رک دای افر رفامای بج وت ہبعک ےک ادنر اجان اچےہ وت میطح ںیم امنز زپھ

شی ےن( وکاتیہ یک بج اںوہں ےن اخہن ہبعک یک  ریمع یک افر اوکس ہبعک ویکہکن فہ اخہن ہبعک اک یہ اکی ہصح ےہ سپ ریتی وقؾ ےن )رق

 ےس اخرج رک دای۔

 یبنعق، دبعازعلسی، ہمقلع، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ہبعک ےک ادنر امنز زپےنھ اک ایبؿ

     261    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًبساہلل ب٩ زاؤز، اس٤اًی١ ب٩ ًبسا٠٤َٟ، ًبساہلل ب٩ ابی ٠٣یٜہ، حرضت ًائظہ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَ   ٩ًَِ  َٔ ٔ ٠٤َِٟ ِبٔس ا ًَ ٌٔی١َ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔس٤َ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َزاُوَز  ث٨ََا  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٍَ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َحسَّ ًَائَٔظ  ٩ًَِ  ٍَ َٜ بٔی ٠َ٣ُِی

وْر ث٥َُّ َرجَ  َد ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔسَصا َوصَُو ٣َِسُ ٥َ ََخَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َب٠ُِت ٩ِ٣ٔ َػل ِ٘ ِو اِسَت َٟ ٍَ َو َب ٌِ َٜ يی َزَخ٠ُِت اِل ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ئٔیْب  َٛ ٔلَیَّ َوصَُو  ٍَ إ



 

 

ًٔي ًَلَی أ٣َُّ ُت  ِ٘ َ٘ ِس َط َٗ وَ٪  ُٛ ُٖ أَِ٪ أَ يی أََخا ٔن  أ٣َِزٔی ٣َا اِسَتِسبَزُِت ٣َا َزَخ٠ُِتَضا إ

ب کہ، رضح
مل
ت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک )اکی رمہبت( دسمد، دبعاہلل نب داؤد، اامسلیع نب دبعاکلمل، دبعاہلل نب ایب 

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس ےس ےئگ اس احؽ ںیم ہک فہ وخش ےھت نکیل بج ولٹ رک آےئ وت ارسفدہ ےھت )ںیم ےن 

 ہبعک ےک ادنر اجےن ںیم دوشاری ااکس ببس درایتف ایک وت رفامای( ںیم ہبعک ںیم ایگ ارگ ہی ابت ںیم ےلہپ اجاتن وج دعب ںیم ولعمؾ وہیئ ہک

 وہیگ وت ںیم ہن اجات ےھجم ادنہشی ےہ ہک ںیہک ریمی اتم وک فیلکت ہن وہ۔

ب کہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع :  رافی
مل
 دسمد، دبعاہلل نب داؤد، اامسلیع نب دبعاکلمل، دبعاہلل نب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ہبعک ےک ادنر امنز زپےنھ اک ایبؿ

     262    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ رسح، سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ٣شسز، سٔیا٪، ٨٣ؼور، حرضت اس٤٠یہ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

حٔ  ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسَّ يی َػ َحسَّ ٩ًَِ أُم ثَىٔي َخالٔی  َِٟحَحٔييِّ َحسَّ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر ا َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اُٟوا َحسَّ َٗ ْز  ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َو٣َُشسَّ ٍَ َوَس یَّ ٔٔ

َّی اہللُ  ََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ا٢َ  َٗ ِث٤َاَ٪ ٣َا  ٌُ ٔ ٠ُُِٗت ٟ و٢ُ  ُ٘ ٍَ َت ُت اَْلِس٤٠َٔیَّ ٌِ َِٟت َس٤ٔ ا َٗ  ٍَ ا٢َ ب٨ِٔٔت َطِیَب َٗ ًَاَک  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن َز

ِٟبَِیٔت َطِیْئ یَ  َِٟیَص ی٨ََِبغٔی أَِ٪ یَُٜوَ٪ ِٔی ا َّطُ  ٧ّٔ َٓ ٧َئِن  ََِٟقِ َز ا يی َنٔشیُت أَِ٪ آ٣َُزَک أَِ٪ تَُد٤ِّ ٔن ا٢َ إ ٔح َٗ ِ ا٢َ اب٩ُِ اٟسَّ َٗ يَی  ٤َُِٟؼل ١ُ ا َِ ِظ

 ٍَ ٍُ ب٩ُِ َطِیَب ٔ  َخالٔی ٣َُشآ

ی( انب رسح، دیعس نب وصنم  
ح
ح 
ح

ب ہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن امثعؿ )نب ہحلط 
م
سل
ر، دسمد، ایفسؿ، وصنمر، رضحت ا

ےن  ےس وپاھچ ہک بج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مت وک البای وت مت ےس ایک اہک اھت؟ اںوہں ےن اہک ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ؽ ایگ ہک )ےھڈنےھ ےک( چ گن وداپدف ویکہکن اخہن ہبعک ںیم ایک ایسی زیچ یک وموجدیگ انمبس ںیہن  ھج ےس اہک ہک ںیم مت ےس ہی انہک وھب

 ےہ وج امنزی ےک دایھؿ وک اٹہےئ انب ارسلح ےتہک ںیہ ہک ریمے امومں اک انؾ اسمعف نب ہبیش ےہ۔

ب ہ ریض اہلل ہنع :  رافی
م
سل
 انب رسح، دیعس نب وصنمر، دسمد، ایفسؿ، وصنمر، رضحت ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اخہن ہبعک ںیم دموفؿ امؽ اک ایبؿ



 

 

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 اخہن ہبعک ںیم دموفؿ امؽ اک ایبؿ

     263    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٨ب١، ًبساٟزح٩٤، ب٩ ٣ح٤س، طیبانی، واػ١، ط٘یٙ، حرضت طیبہ ب٩ ًث٤ا٪ رضي اہلل ٨ًہاح٤س ب٩  :  راوی

٩ًَِ َوأػ  ِیَبانٔیِّ  ٩ًَِ اٟظَّ ٤َُِٟحارٔبٔیُّ  ٕس ا ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٩ًَِ َحسَّ  ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ١ٕ اِْلَِحَسٔب 

ىٔي ابِ  ٌِ ٍَ َی ا٢َ ََل أََِخُ َطِیَب َ٘ َٓ َّٟٔذی أ٧ََِت ٓٔیطٔ  سَٔک ا ٌَ ِ٘ ٨ًَِطُ ِٔی ٣َ أب َرضَٔي اہللُ  َِٟدلَّ َس ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ٌَ َٗ ا٢َ  َٗ ٔش٥َ ٩َ ًُِث٤َاَ٪  ِٗ َّي أَ ُد َحً

ا١ًٕٔ  َٔ ٠ُُِٗت ٣َا أ٧ََِت بٔ ا٢َ  َٗ  َّ٩٠َ ٌَ ِٓ َ ا٢َ بَلَی َْل َٗ ا١ًٕٔ  َٔ ٠ُُِٗت ٣َا أ٧ََِت بٔ ا٢َ  َٗ َبٍٔ  ٌِ َٜ َّی  ٣َا٢َ اِل ٠ُُِٗت ْٔلَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ ٥َٟٔ  َٗ

 َٓ ٤َِٟا٢ٔ  ٔلَی ا ََ إ ٨ًَُِط َوص٤َُا أَِحَوُد ٨ِ٣ٔ ِس َرأَی ٣َََا٧َُط َوأَبُو برَِکٕ َرضَٔي اہللُ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َد اہللُ  َُخَ َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ َجاُظ   ٥ِ٠َ یُُِخٔ

، ،قیق، رضحت ہبیش نب امثعؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہجں مت ےھٹیب وہ ادمح نب لبنح، دبعارلنمح، نب دمحم، نابیین، فالص

اس ہگج رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےھٹیب وہےئ ےھت ےنہک ےگل بج کت اخہن ہبعک اک دموفؿ امؽ میسقت ںیہن رک دفں اگ ںیہن ولکنں اگ ںیم 

 ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن رھپ اہک آپ ااسی ںیہن رکںی ےگ رفامای فہ ویکں؟ ںیم ےن اہک اےئلس

ےن اس امؽ ےک اقمؾ وک داھکی اھت افر اؿ دفونں رضحات وک امؽ یک آپ ےس زایدہ رضفرت یھت رگم اس ےک ابفوجد اںوہں ےن اوکس 

 ںیہن اکنال رضحت رمع ریض اہلل ہنع ہی نس ابرہ لکن آےئ۔

 رلنمح، نب دمحم، نابیین، فالص، ،قیق، رضحت ہبیش نب امثعؿ ریض اہلل ہنعادمح نب لبنح، دبعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 اخہن ہبعک ںیم دموفؿ امؽ اک ایبؿ

     264    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حا٣س ب٩ یحٌي ، ًبساہلل ب٩ حارث، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ انشا٪، حرضت زبير رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ إِٔنَش  ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َِٟحارٔٔث  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ث٨ََا َحا٣ُٔس ب٩ُِ یَِحٌَي َحسَّ َوَة َحسَّ ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ائٔفٔیِّ  إ٪ اٟلَّ

 ٍَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ ٟٔیَّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َب٨َ٠ِا ٣َ ِٗ ا أَ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  ٔ ٩ًَِ اٟزُّبَيِر  ٔ َٕ ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر َٗ ٔ َو ِسَرة ٨َّا ٨ًَِٔس اٟشِّ ُٛ َّي إَٔذا   َحً

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  َّ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٕ َحً َٗ ا٢َ ٣َزَّّة َوازٔیَُط َوَو َٗ ظٔ و  َب١َ ٧َدّٔبا بَٔبَْصٔ ِ٘ َٓاِسَت ٔ٪ اِْلَِسَوزٔ َحِذَوَصا  ََِٟقِ ٖٔ ا ٥َ ِٔی ََطَ ي َوَس٠َّ

ِب١َ ٧ُزُؤٟطٔ اٟ َٗ  ََ ٔ ٦ْ ِهَّلِل َوذَٟ ا٦ْ ٣ََُحَّ اَصُط رَحَ ـَ ٔ ا٢َ إٔ٪َّ َػِیَس َوٓدٕ َوً َٗ ُض٥ِ ث٥َُّ  َٕ ا٨َّٟاُض ک٠ُُّ َ٘ ٕٕ لَّ اتَّ ٔ َٟٔث٘ٔی َٕ َوحَٔؼارٔظ ٔ  ائ



 

 

احدم نب ییحی، دبعاہلل نب احرث، دمحم نب دبعاہلل نب ااسنؿ، رضحت زج ، ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ہیل ےس آےئ )ہیل اکی 

ڑھکے اقمؾ اک انؾ ےہ( بج ج ،ی ےک درتخ ےک اپس ےچنہپ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےکس اقملب رقآؿ اوسد ےک انکرے رپ 

وہےئ )رقؿ اوسد اکی اہپڑی اک انؾ ےہ( افر بخن )اکی ہگج انؾ( یک رطػ اگنہ ااھٹ رک داھکی رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہھٹ ےئگ 

افر بس ولگ یھب رہھٹ ےئگ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فّج )اکی اقمؾ اک انؾ ےہ( اک اکشر افر اےکس درتخ 

 وج اہلل ےک ےیل رحاؾ ےئک ےئگ ںیہ ہی فاہعق اطفئ اجےن ےس ےلہپ اک ےہ ہکلب فیقث ےک احمرصہ ےس یھب ےلہپ اک ےہ۔رحاؾ ںیہ 

 احدم نب ییحی ، دبعاہلل نب احرث، دمحم نب دبعاہلل نب ااسنؿ، رضحت زج ، ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دمہنی ںیم آدم اک ایبؿ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ںیم آدم اک ایبؿ

     265    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ٨ًہ٣شسز، سٔیا٪، سٌیس ب٩ ٣شیب،  :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟئ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزََة  ٤َُِٟشیِّٔب  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ ََل َحسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  يِّ َػل

ٍٔ ٣ََشأجَس ٣َِش  َ ٔلَی ثَََلث َصيُتَظسُّ اٟزَِّحا٢ُ إَٔلَّ إ ِٗ َ ٤َِِٟشحٔٔس اِْل ا٦ٔ َو٣َِشحٔٔسی َصَذا َوا ََِٟحَ  حٔٔس ا

دسمد، ایفسؿ، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اجکفے ہن 

دمہنی ںیم( ریمی دجسم یک رطػ افر ابدنےھ اجںیئ )رفس ہن ایک اجےئ( رگم نیت دجسمفں یک رطػ )ہکم ںیم( دجسم رحاؾ دفرسے )

 رسیتے )تیب ادقملس یک رطػ( دجسم ایصق یک رطػ۔

 دسمد، ایفسؿ، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دمہنی ےک رحؾ اک ایبؿ

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ےک رحؾ اک ایبؿ



 

 

     266    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ا٤ًع، ابزاہی٥، حرضت ًلی رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخبََر٧َا ُس ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ تَب٨َِا  َحسَّ َٛ ا٢َ ٣َا  َٗ ٨ُِط  ًَ ًَلٓٔیٕ َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َِّیِٔمِّ  اٟت

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ ا٢َ  َٗ  ٍٔ َٔ ٔحی ٔ اٟؼَّ آَ٪ َو٣َا ِٔی َصٔذظ َُِٟقِ ٥َ إَٔلَّ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥َ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

٤َِٟٔسی٨َ  ٤َََِٟل ا ٍُ اہللٔ َوا ٨َ ٌِ َٟ ٠َِیطٔ  ٌَ َٓ ٩ِ٤َ أَِحَسَث َحَسثّا أَِو آَوی ٣ُِحٔسثّا  َٓ ٔلَی ثَِوٕر  ًَائَٔز إ ا٦ْ ٣َا بَيَِن  ٌٔيَن ََل ٍُ رَحَ ٍَٜٔ َوا٨َّٟأض أَِج٤َ ٔ ئ

٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َواحَٔسْة َیِشَعی بَٔضا أَِز٧َاص٥ُِ  ٍُ ا ْٖ َوذ٣َّٔ ًَِس٢ْ َوََل َِصِ َب١ُ ٨ِ٣ُٔط  ِ٘ ٍَٜٔ  ُی ٔ ٤َََِٟلئ ٍُ اہللٔ َوا ٨َ ٌِ َٟ ٠َِیطٔ  ٌَ َٓ ٩ِ٤َ أَِخَْفَ ٣ُِش٤ّٔ٠ا  َٓ

 َٟ ٠َِیطٔ  ٌَ َٓ ٔ إٔذِٔ٪ ٣ََوأٟیطٔ  يِر َِ ِو٣ّا بٔ َٗ ْٖ َو٩ِ٣َ َوالَی  ًَِس٢ْ َوََل َِصِ َب١ُ ٨ِ٣ُٔط  ِ٘ ٌٔيَن ََل ُی ٍٔ َوا٨َّٟأض َوا٨َّٟأض أَِج٤َ َٜ ٔ ٤َََِٟلئ ٍُ اہللٔ َوا ٨َ ٌِ

ٌٔيَن ََل  ْٖ أَِج٤َ ًَِس٢ْ َوََل َِصِ َب١ُ ٨ِ٣ُٔط  ِ٘  یُ

دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، اشمع، اربامیہ، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رقآؿ 

 رضحت یلع ریض افر اس ہفیحص ےک العفہ ھچک ںیہن اھکل )ہفیحص ےس رماد دتی ےک فہ ااکحؾ ںیہ وج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 اہلل ہنع وک وھکلاےئ ےھت افر فہ ایکن ولتار ےک اینؾ ںیم رےتہ ےھت رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

افر امتؾ ےن رفامای دمہنی اعرئ ےس ےل رک وثر کت رحؾ ےہ وج وکیئ دنی ںیم یئن ابت اکنےل ای اےسی صخش وک انپہ دے اس رپ اہلل رفوتشں 

ولوگں یک رطػ ےس تنعل ےہ اےسی صخش اک ہن رفض وبقؽ وہاگ افر ہن لفن افر امتؾ املسمونں اک ذہم اکی ےہ بج اؿ ںیم ےس یسک 

ادین صخش ےن یسک اکرف وک انپہ دی افر یسک املسمؿ ےن ایکس انپہ وک وتڑا وت اس رپ اہلل رفوتشں افر امتؾ ولوگں یک رطػ ےس تنعل ےہ 

ہن رفض وبقؽ وہاگ ہن لفن افر وج صخش فال )دفیتس رکے( یسک وقؾ ےس ریغب اےنپ دف ںوں یک ااجزت ےک اس رپ اہلل اےسی صخش اک 

 رفوتشں افر امتؾ ولوگں یک رطػ ےس تنعل ےہ اےسی صخش اک ہن رفض وبقؽ وہاگ افر ہن لفن۔

 دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، اشمع، اربامیہ، رضحت یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ےک رحؾ اک ایبؿ

     267    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اہلل ٨ًہاب٩ ٣ثىي، ًبساٟؼ٤س، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ابوحشا٪، حرضت ًلی رضي  :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ اَ٪  ٩ًَِ أَبٔی َحشَّ َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ ٤َٔس َحسَّ ِبُس اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  َّي َحسَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا ٍٔ َحسَّ ِٟ٘ٔؼَّ ٨ُِط ِٔی صَٔذظٔ ا ًَ لٓٔیٕ َرضَٔي اہللُ 



 

 

ا٢َ ََل یُِدَتلَی َخ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َلُتَضا إَٔلَّ ٩ِ٤َٟٔ أََطاَز بَٔضا َوََل َیِؼ٠ُُح ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل َ٘ ُم ُٟ َ٘ ُ َػِیُسَصا َوََل ت٠َُِت
ََلَصا َوََل ی٨َُْفَّ

َٕ َرُج١ْ  ٔ ٠ ٌِ ٍَ ٨ِ٣َٔضا َطَحَزْة إَٔلَّ أَِ٪ َی َل ِ٘ ََلَح َٟٔ٘ٔتا٢ٕ َوََل َیِؼ٠ُُح أَِ٪ یُ ٌٔيَرظُ َٟٔزُج١ٕ أَِ٪ یَِح١َٔ٤ ٓٔیَضا اٟشِّ  َب

، امہؾ، اتقدہ، اوباسؿ، رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دمہنی انب ینثم، دبعادمصل

یک ہن اھگس اکیٹ اجےئ افر ہن فاہں اجونر اکشر ےک ےیل دفڑا اجےئ افر ہن فاہں یک رگی زپی زیچ ااھٹیئ اجےئ وساےئ اس صخش ےک وج ااکس 

ؽ ےک ےیل ایھتہر ااھٹان درتس ےہ افر ہن فاہں اک درتخ اکانٹ درتس ےہ رگم ہی ہک وکیئ صخش اےنپ افٹن االعؿ رکے افر ہن فاہں اتق

 ےک اچرے ےک ےیل اکےٹ

 انب ینثم، دبعادمصل، امہؾ، اتقدہ، اوباسؿ، رضحت یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ےک رحؾ اک ایبؿ

     268    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًَلء، زیس ب٩ حباب، س٠مَي٪ ب٩ ٛثير، ًث٤ا٪ ب٩ ًٔا٪، ًبساہلل ب٩ ابوسٔیا٪، حرضت ًسی ب٩ زیس رضي  :  راوی

 اہلل ٨ًہ

ث٨ََا  ٍَ ٣َِولَی ًُِث٤َاَ٪ بِ َحسَّ َ ُ٪ ب٩ُِ ٨َٔٛا٧ ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ثَُض٥ِ َحسَّ ُِٟحَبأب َحسَّ ََلٔئ أَ٪َّ َزیَِس ب٩َِ ا ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ِبُس اہللٔ ٣َُح٤َّ ًَ اَ٪ أَِخبََر٧َا  َّٔ ًَ  ٩ٔ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َحَِم َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ َزیِٕس   ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٍٔ بَزٔیّسا بَزٔیّسا ََل ب٩ُِ أَبٔی ُس ٤َِٟٔسی٨َ ٍٕ ٩ِ٣ٔ ا ٥َ ک١َُّ ٧َاحَٔی ِیطٔ َوَس٠َّ

َِٟح١٤َُ  ُٚ بٔطٔ ا ُس إَٔلَّ ٣َا ُیَشا ـَ ٌِ  یُِدَبُم َطَحزُُظ َوََل یُ

دمحم نب العء، زدی نب ةحب، امیلسؿ نب ،ریث، امثعؿ نب افعؿ، دبعاہلل نب اوبایفسؿ، رضحت دعی نب زدی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی 

ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دمہنی ےک رہ رطػ ےس اکی اکی ربدی وک وفحمظ رقار ددیای ینعی ہن فاہں اک درتخ اکاٹ 

 اجےئ افر ہن  ےت وتڑے اجںیئ رگم افٹن ےک اچرے ےک فاےطس

 ایفسؿ، رضحت دعی نب زدی ریض اہلل ہنعدمحم نب العء، زدی نب ةحب، امیلسؿ نب ،ریث، امثعؿ نب افعؿ، دبعاہلل نب اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ےک رحؾ اک ایبؿ



 

 

     269    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ حاز٦، یٌلی ب٩ حٜی٥، حرضت س٠مَي٪ ب٩ ابی ًبساہلل رضي اہلل ٨ًہ ابو س٤٠ہ، جزیز، :  راوی

 ٔ َ٪ ب٩ِٔ أَب ٩ًَِ ُس٠َمَِيَ ٜٔی٥ٕ  لَی ب٩ُِ َح ٌِ ثَىٔي َی ىٔي اب٩َِ َحاز٦ٕٔ َحسَّ ٌِ ث٨ََا َجزٔیْز َی ٍَ َحسَّ ث٨ََا أَبُو َس٤َ٠َ َس ب٩َِ َحسَّ ٌِ ا٢َ َرأَیُِت َس َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ی 

إؾ أََخَذ  َّٗ َش٠ََبُط ثَٔیابَطُ أَبٔی َو َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّٟٔذی رَحَّ ٍٔ ا ٤َِٟٔسی٨َ ٦ٔ ا َحاَئ ٣ََوأٟیطٔ َرُجَّل َیٔؼیُس ِٔی رَحَ َٓ  

 َٗ ٦َ َو ََِٟحَ ٦َ صََذا ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ رَحَّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٤ُوُظ ٓٔیطٔ  َّ٠ََ ٠َِیِش٠ُِبطُ َٓ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ أََخَذ أََحّسا َیٔؼیُس ٓٔیطٔ 

٩ِٜٔ إِٔ٪ ٔط  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَل َّی اہللُ  ٨٤َٔیَضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ِ ٍّ أَك ٤َ ٌِ ُ ٠َِی٥ُِٜ ك ًَ ََل أَُرزُّ  َٓ َِٟی٥ُِٜ ث٨َ٤ََطُ ثَٔیابَُط  ٔ ُت إ ٌِ َٓ  ئُِت٥ِ َز

ت امیلسؿ نب ایب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دعس نب ایب اوب ہملس، رجری، انب احزؾ، یلعی نب میکح، رضح

فاقص ریض اہلل ہنع وک داھکی ہک اںوہں ےن دمہنی ںیم اکی اکشر فاےل صخش وک ڑکپا افر اس ےک ڑپکے نیھچ ےیل اس رپ اس صخش 

دعس ریض اہلل ہنع ےن وجاب دای ہک روسؽ یلص  ےک ولوگں ےن رضحت دعس نب فاقص ریض اہلل ہنع ےک اپس آ رک وگتفگ یک رضحت

ے اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رحؾ وک رحاؾ رہھٹاای ےہ افر رفامای ارگ وکیئ اس رحؾ ںیم یسک وک وکیئ اکشر رکات وہا اپےئ وت فہ اےکس ڑپک

الای ےہ اہں ارگ مت اچوہ وت ںیم مت وک ایکس نیھچ ےل افر ںیم مت وک فہ اسامؿ رہسگ ہن دفں اگ وج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم د

 تمیق دے اتکس وہں

 اوب ہملس، رجری، انب احزؾ، یلعی نب میکح، رضحت امیلسؿ نب ایب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿانمکس جح اک  :   ابب

 دمہنی ےک رحؾ اک ایبؿ

     270    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، یزیس ب٩ ہارو٪، اب٩ ابی ذئب، ػاٟح، حرضت سٌس رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٕس أَ٪َّ  َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ٣َِولّی َٟٔش  ٍٔ ِوأ٣ََ ٩ًَِ َػأٟٕح ٣َِولَی اٟتَّ اب٩ُِ أَبٔی ذٔئِٕب 

 ٔ ىٔي ٟ ٌِ ا٢َ َی َٗ ًَُض٥ِ َو أََخَذ ٣ََتا َٓ  ٍٔ ٤َِٟٔسی٨َ ٔ ا وَ٪ ٩ِ٣ٔ َطَحز ٌُ َل ِ٘ ٍٔ َی ٤َِٟٔسی٨َ ًَبٔیٔس ا ًَبٔیّسا ٩ِ٣ٔ  ّسا َوَجَس  ٌِ ُت َرُسو٢َ َس ٌِ ٤ََوأٟیض٥ِٔ َس٤ٔ

َّی اہللُ  ٩ِ٤َٔ٠ أَ اہللٔ َػل َٓ ٍَ ٨ِ٣ُٔط َطِیّئا  َل َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٍٔ َطِیْئ َو ٤َِٟٔسی٨َ ٔ ا ٍَ ٩ِ٣ٔ َطَحز َل ِ٘ ٥َ ی٨ََِهی أَِ٪ یُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َخَذُظ َس٠َبُطُ  

امثعؿ نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، انب ایب ذبئ، اصحل، رضحت دعس ریض اہلل ہنع ےک اکی الغؾ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دعس 

اہلل ہنع ےن دمہنی ںیم اکی صخش وک درتخ اکےتٹ وہےئ داھکی وت اںوہں ےن ااکس امؽ اس ےس نیھچ ایل افر اےکس اموکلں ےس رفامای ریض 



 

 

ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس عنم رفامےت ےھت دمہنی ےک درتخ وک اکےنٹ ےس افر آپ 

 فملس رفامےت ےھت ہک وج صخش دمہنی ےک درتخ اکےٹ افر رھپ وکیئ اوکس ڑکپے وت فہ اےکس ڑپکے نیھچ ےل۔ یلص اہلل ہیلع فآہل

 امثعؿ نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، انب ایب ذبئ، اصحل، رضحت دعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ےک رحؾ اک ایبؿ

     271    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حٔؽ، ابوًبساٟزح٩٤، ٣ح٤س ب٩ خاٟس، خارجہ ب٩ حارث، جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٕؽ أَبُو  ِٔ ُس ب٩ُِ َح ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُِٟحَضىٔيُّ أَِخبََرنٔی َحسَّ َِٟحارٔٔث ا ٍُ ب٩ُِ ا ُس ب٩ُِ َخأٟٕس أَِخبََرنٔی َخارَٔج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اُ٪ َحسَّ لَّ َ٘ ِٟ ا

ـَ  ٌِ ا٢َ ََل یُِدَبُم َوََل یُ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ًَِبٔس اہللٔ أَِ٪ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٠ًََِیطٔ ُس حَِٔم َرُسو٢ٔ اہللٔأَبٔی  َّی اہللُ   َػل

ا ّ٘ ا َرٓٔی ٩ِٜٔ یَُضعُّ َصظًّ ٥َ َوَل  َوَس٠َّ

دمحم نب صفح، اوبدبعارلنمح، دمحم نب اخدل، اخرہج نب احرث، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رگم آ یگتس ےس  ےت وتڑ ےیل اجںیئرفامای دمہنی ےک رحؾ ںیم ےس ہن  ےت وتڑے اجںیئ افر ہن درتخ اکاٹ اجےئ 

 دمحم نب صفح، اوبدبعارلنمح، دمحم نب اخدل، اخرہج نب احرث، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 دمہنی ےک رحؾ اک ایبؿ

     272    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، ًبیساہلل، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٕ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤َُ٧يِر  ٍَ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ث٨ََا َیِحٌَي ح َحسَّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ 

 ِ َتي ٌَ ِٛ يی َر ٕ َوُیَؼل ِتٔی َٗٔباَئ ٣َأطّیا َوَراّٛٔبا َزاَز اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٥َ کَاَ٪ َیأ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٔن اہللٔ َػل

دسمد، ییحی، امثعؿ نب ایب ہبیش، انب ریمن، دیبع اہلل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ں ہیلع فآہل فملس دجسم ابقء ںیم یھبک رشتفی الےت افر یھبک وسار وہ رک انب ریمن ےن ہی ااضہف ایک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فاہ



 

 

  دف رتعک امنز زپےتھ ےھت۔آ رک

 دسمد، ییحی ، امثعؿ نب ایب ہبیش، انب ریمن، دیبعاہلل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربقفں یک زایرت اک ایبؿ

 ایبؿ انمکس جح اک :   ابب

 ربقفں یک زایرت اک ایبؿ

     273    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤سب٩ ًوٖ، ح٤یس ب٩ زیاز، یزیس، ب٩ ًبساہلل ب٩ ٗشیم، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َحِیَوةُ  ُئ َحسَّ ٤َُِِٟقٔ ث٨ََا ا ٖٕ َحسَّ ًَِو ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ َُٗشِیٕم  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔی َػُِخٕ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ زٔیَازٕ 

ًَلَیَّ إَٔلَّ َرزَّ  ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ أََحٕس ُیَش٥ُِّ٠  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َّي أَُرزَّ  أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَلَیَّ ُروؤی َحً ََل٦َ اہللُ   ٠ًََِیطٔ اٟشَّ

شت ط، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 
ق
دمحمنب وعػ، دیمح نب زاید، سیدی، نب دبعاہلل نب 

السؾ اک وجاب د ات فملس ےن رفامای وج وکیئ  ھج رپ درفد ف السؾ اتجیھب ےہ وت اہلل اعتیل ریمی رفح وک ولاٹ دےتی ںیہ اہیں کت ہک ںیم اس ےک 

 وہں۔

شت ط، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی
ق
 دمحمنب وعػ، دیمح نب زاید، سیدی، نب دبعاہلل نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ربقفں یک زایرت اک ایبؿ
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 اح٤س ب٩ ػاٟح، ًبساہلل ب٩ ٧آٍ، اب٩ ابی ذئب، سٌیس، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٍٕ أَِخبََرنٔی اب٩ُِ أَبٔی ذٔئِٕب  ٔ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٧َآ ًَ ًَلَی  أُِت  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح رَقَ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  بُرٔیِّ  ِ٘ ٤َ ِٟ ٌٔیٕس ا َس

بِرٔی ًٔیّسا َوَػ٠ُّ  َٗ ٠ُوا  ٌَ ُٗبُوّرا َوََل َتِح ٠ُوا بُُیوَت٥ُِٜ  ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َتِح ًَ َّی اہللُ  ىٔي َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُِ ّٔ٪َّ َػََلَت٥ُِٜ َتِب٠ُ َٓ ًَلَیَّ  وا 

٨ُِت٥ِ  ُٛ  َحِیُث 



 

 

اہلل نب انعف، انب ایب ذبئ، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ادمح نب اصحل، دبع

ھاارا درفد

م

 

ت

 ھج  فملس ےن رفامای اےنپ رھگفں وک ربقںی افر ریمی ربق وک دیع تم انبان ہکلب  ھج رپ درفد انجیھب مت اہجں یھب وہ ےگ فںیہ ےس 

 کت چنہپ اجےئ اگ

 ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب انعف، انب ایب ذبئ، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 ربقفں یک زایرت اک ایبؿ
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حا٣س ب٩ یحٌي ، ٣ح٤س ب٩ ٩ٌ٣، زاؤز، ب٩ خاٟس، ربیٌہ ب٩ ابی ًبساٟزح٩٤، ربیٌہ، اب٩ ہسیز، حرضت ك٠حہ رضي  :  راوی

 اہلل ٨ًہ

٤ََِٟسنٔیُّ أَِخبََرنٔی  ٩ٕ ا ٌِ ُس ب٩ُِ ٣َ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َحا٣ُٔس ب٩ُِ َیِحٌَي َحسَّ ًَِبسٔ َحسَّ ٍَ ب٩ِٔ أَبٔی  ٌَ ٩ًَِ َربٔی ٩ًَِ  َزاُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس  اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

َّی ا ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُث  ٍَ ب٩َِ ًُبَِیٔس اہللٔ یَُحسِّ ُت ك٠ََِح ٌِ ا٢َ ٣َا َس٤ٔ َٗ  ٔ ُِٟضَسیِز ىٔي اب٩َِ ا ٌِ ٍَ َی ٌَ مُّ َربٔی َٗ ٥َ َحٔسیّثا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ہللُ 

 ٔ َضَسائٔ َُيَِر َحٔسیٕث َواح ُٗبُوَر اٟظُّ ٥َ یُزٔیُس  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ ا٢َ ََخَ َٗ ٠ُُِٗت َو٣َا صَُو  ا٢َ  َٗ َّي إَٔذا ٕس   َحً

٨َ٠ُِٗا یَا َرُس  ا٢َ  َٗ  ٍٕ ُٗبُوْر ب٤َِٔح٨ٔیَّ َِّٟی٨َا ٨ِ٣َٔضا َوإَٔذا  ا َتَس َّ٤٠َ َٓ ٔ َوا٥ٕٔٗ  ة ًَلَی رَحَّ ٨َا  ِٓ ُٗبُوُر أََِشَ ا٢َ  َٗ  ٔ ُٗبُوُر إِٔخَوا٨َٔ٧ا َصٔذظ و٢َ اہللٔ أَ

ُٗبُوُر إِٔخَوا٨َٔ٧ا  ٔ ا٢َ صَٔذظ َٗ َضَسأئ  ُٗبُوَر اٟظُّ ا ٔجئ٨َِا  َّ٤٠ََٓ  أَِػَحاب٨َٔا 

ےہ ہک مہ  احدم نب ییحی، دمحم نب نعم، داؤد، نب اخدل، رہعیب نب ایب دبعارلنمح، رہعیب، انب دہری، رضحت ہحلط ریض اہلل ہنع ےس رفاتی

ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت دیہشفں یک ربقفں یک زایرت ےک ےیل ےلکن اہیں کت ہک مہ )اکی ےلیٹ( رحہ فامق رپ 

ڑچےھ سپ بج مہ اس ےس ارتے وت فاہں دعتمد ربقںی ںیھت رضحت ہحلط ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک مہ ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ہک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک یہی امہرے )دیہش( اھب ںوں یک ربقںی ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ

فملس ےن رفامای ہی امہرے ااحصب یک ربقںی ںیہ بج مہ دہشاء یک ربقفں رپ ےچنہپ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی امہرے 

 اھب ںوں یک ربقںی ںیہ۔

 احدم نب ییحی ، دمحم نب نعم، داؤد، نب اخدل، رہعیب نب ایب دبعارلنمح، رہعیب، انب دہری، رضحت ہحلط ریض اہلل ہنع :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ربقفں یک زایرت اک ایبؿ
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 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 َ٠ ًَ َّی اہللُ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ًَّٟٔي  ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َِٟبِلَحأئ ا أ٧ََاَر بٔا

 ََ ٔ ١ُ َذٟ ٌَ ِٔ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َی ًَ َََٓاَ٪  َّی بَٔضا  ََٓؼل  ٍٔ َٔ ُِٟح٠َِی  بٔٔذی ا

 یبنعق، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن احطبء ںیم وج ذفاہفیلحل

 اانپ افٹن اھٹبای افر امنز زپیھ افر دبعاہلل نب رمع یھب ااسی یہ رکےت ےھت۔ ںیم ےہ فاہں

 یبنعق، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمکس جح اک ایبؿ :   ابب

 زایرت اک ایبؿربقفں یک 
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 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ :  راوی

ٔلَی  ا إ ٌّ ١َ َرأج َٔ َٗ زَّٔض إٔذَا  ٌَ ٤ُ ِٟ َْ ََل ی٨ََِبغٔی ْٔلََحٕس أَِ٪ یَُحاؤَز ا ٔ ا٢َ ٣َاٟ َٗ ا٢َ  َٗ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا يَی ٓٔیضَ َحسَّ َّي ُیَؼل ٤َِٟٔسی٨ٍَٔ َحً ا ٣َا بََسا ا

ُت ٣ُحَ  ٌِ ا٢َ أَبُو َزاُوز َس٤ٔ َٗ َض بٔطٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ رَعَّ ًَ َّی اہللُ  ىٔي أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِ َّطُ ب٠ََ ُط ْٔل٧َ ا٢َ َٟ َٗ ٤ََِٟسنٔیَّ  َٙ ا َس ب٩َِ إِٔسَح َّ٤

٤َِٟٔسی٨ٍَٔ  ٍٔ أ٣ََِیا٢ٕ ٩ِ٣ٔ ا ًَلَی ٔستَّ زَُّض  ٌَ ٤ُ ِٟ  ا

 وج صخش ہکم ےس دمہنی ولٹ رک آےئ اس ےک ےیل ہی ابت زةی ںیہن ہک فہ رعمس ےس آےگ ڑبھ اجےئ اہیں یبنعق، امکل رفامےت ںیہ ہک

کت ہک فہ فاہں امنز زپےھ سج دقر اچےہ ویکہکن ےھجم ہی ابت یچنہپ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فاہں زنفؽ رفامای ےہ 

 دمین ےس انس ےہ ہک رعمس دمہنی ےس ھچ لیم دفر ےہ۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن دمحم نب ااحسؼ

 یبنعق، امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اکنح اک ایبؿ : ابب

 اکنح رپ رتبغ دالےن اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اکنح رپ رتبغ دالےن اک ایبؿ
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 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز ا٤ًع، ابزاہی٥، حرضت ٤٘٠ًہ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 َ يی َْل ٔن ا٢َ إ َٗ  ٍَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا َجزٔیْز  ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٕ َحسَّ وز ٌُ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش  ٍَ ٣ِٔشي ٣َ

ا٢َ یَا ٌَ ا٢َ لٔی َت َٗ  ٍْ ُط َحاَج َٟ َِٟیَشِت  ًَِبُس اہللٔ أَِ٪  ا َرأَی  َّ٤٠ََٓ اِسَتِدََلُظ  َٓ ََٟ٘ٔیُط ًُِث٤َاُ٪  ُط ًُِث٤َاُ٪  ب٤ٔٔىّي إٔذِ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ حٔئُِت  َٓ  ٍُ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ

ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ََ َیا أَبَا  ُج ٠َُِٗت َذاَک  أَََل ٧ُزَوِّ َٟئ٩ِٔ  ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ َضُس  ٌِ ٨َِت َت ُٛ ََ ٣َا  ٔش ِٔ ََ ٩ِ٣ٔ َن ِی َٟ ٔ ٍُ إ ُط یَزِٔج َّ٠ ٌَ َٟ ٍٕ برِٔکٕ  بَٔحارَٔی

ِد  ٠َِیَتزَوَّ َٓ  ٍَ َ َِٟبائ ََ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ا و٢ُ ٩ِ٣َ اِسَتَلا ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِس َس٤ٔ َ٘ َٟ  َّ ٧ّٔ ُط أََُفُّ ٠َِٟٔبَْصٔ َوأَِحَؼ٩ُ َٓ

َٟطُ ؤَجاْئ  َُّط  ٧ّٔ َٓ ِو٦ٔ  ٠َِیطٔ بٔاٟؼَّ ٌَ َٓ  ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٍِ ٥ِ َیِشَتٔل َٟ ٔد َو٩ِ٣َ   ٠َِْٟٔفِ

امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری اشمع، اربامیہ، رضحت ہمقلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دبعاہلل نب وعسمد ےک اسھت ینم ںیم 

 ںیم اؿ وک رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےلم افر اہنتیئ ںیم وگتفگ رکان اچیہ بج دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےن داھکی اج راہ اھت اےنت

ھاارا 

م

 

ت

ہک اؿ وک اکنح یک رضفرت ںیہن ےہ وت  ھج ےس اہک اے ہمقلع آؤ ںیم آای اس فتق رضحت امثعؿ ےن اہک اے دبعارلنمح ایک مہ 

ھااری وھکیئ وہیئ وقت فاسپ دال دے اس رپ دبعاہلل نب وعسمد ےن اہک مت ہی ابت ےتہک وہ ںیم  اکنح یسک ونکاری ڑلیک ےس ہن

م

 

ت

رک دںی وج 

ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی ابت رفامےت وہےئ انس ےہ ہک مت ںیم ےس وج صخش اکنح یک اطتق راتھک وہ فہ اکنح رکے 

رشؾ اگہ یک افحتظ رکےن فاال ےہ افر وج صخش اکنح یک وقت ہن رےھک )ینعی ویبی ےک ارخااجت  ویکہکن اکنح اگنہ وک یچین رےنھک فاال افر

 (ربداتش ہن رک ےکس( وت رھپ اس ےک ےیل رفزہ ےہ ویکہکن رفزہ رانھک اس ےک ےیل یصخ وہان ےہ )ینعی اس ےس وہشت مک وہ اجےئ یگ

 ریض اہلل ہنع امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری اشمع، اربامیہ، رضحت ہمقلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ددنیار وعرت ےس اکنح رکان دقمؾ ےہ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ددنیار وعرت ےس اکنح رکان دقمؾ ےہ

     279    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ب٩ سٌیس، ًبیساہلل، سٌیس ب٩ ابی سٌیس، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ٌٔی ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی َس ثَىٔي َس ثَىٔي ًُبَِیُس اہللٔ َحسَّ ٌٔیٕس َحسَّ ىٔي اب٩َِ َس ٌِ ث٨ََا یَِحٌَي َی ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕس 

َٓ  ا٨َّٟٔييِّ  ٍٕ ٤َٟٔأَٟضا َؤَٟحَشبَٔضا َؤَٟح٤َأَٟضا َؤٟٔسی٨َٔضا  َُٜح ا٨َِّٟشاُئ ْٔلَِربَ ا٢َ ت٨ُِ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ی٩ٔ َتزٔبَِت َػل اِهَْفِ بَٔذأت اٟسِّ

 یََساَک 

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دسمد، ییحی نب دیعس، دیبع اہلل، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ

ےن رفامای اعؾ وطر ےس اکنح اچر فوجہ ےس ایک اجات ےہ امؽ یک فہج ےس بسح یک فہج ےس نسح یک فہج ےس افر ددنیاری یک فہج ےس سپ وت 

 ددنیار وعرت وک رتحیج دے )ارگ وت ےن دنی وک رتحیج ہن دی وت( ریتے اہھت اخک آولد وہں

  نب دیعس، دیبعاہلل، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعدسمد، ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونکاری ڑلویکں ےس اکنح رکان

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ونکاری ڑلویکں ےس اکنح رکان

     280    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، سا٥ٟ ب٩ ابی جٌس، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَبٔی  ٤ًَُِع  َ ٍَ أَِخبََر٧َا اِْل اؤَی ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ا٢َ لٔی َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٔس  ٌِ َِٟح ا

 َٗ ّبا  ٠ُِت ثَیِّ ُ٘ َٓ ّبا  ا أ٦َِ ثَیِّ ا٢َ برِٔکّ َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن ِجَت  ٥َ أََتزَوَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َََٓل برِٔکْ تََُلًٔبَُضا َوتََُلًٔبُ ا٢َ أَ

َتَب  َٛ ا٢َ أَبُو َزاُوز  ٤َِٟزَِوزٔیُّ  َٗ یِٕث ا ٔلَیَّ حَُشيُِن ب٩ُِ رُحَ  إ



 

 

ادمح نب لبنح، اوباعمفہی، اشمع، اسمل نب ایب دعج، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن وپاھچ ونکاری ےس ایک ای فآہل فملس ےن  ھج ےس درایتف رفامای ایک وت ےن اکنح ایک ںیم ےن رعض ایک یج آپ یلص اہلل ہیلع 

وشرہ ددیہ )ویبہ ای ہقلطم( ےس؟ ںیم ےن رعض ایک وشرہ ددیہ ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت ےن ونکاری ڑلیک ےس اکنح 

ہی دحثی )وج آےگ  ویکں ہن ایک ہک وت اس ےک اسھت اتلیھک افر فہ ریتے اسھت یتلیھک اوبداؤد ےن اہک ہک نیسح نب رحثی رمزفی ےن

 آریہ ےہ( ےھجم ید  رک یجیھب۔

 ادمح نب لبنح، اوباعمفہی، اشمع، اسمل نب ایب دعج، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ں ےس اکنح رکانونکاری ڑلویک

     281    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٓـ١ ب٩ ٣وسي، حشين ب٩ واٗس، ٤ًارہ ب٩ ابی حٔؼہ، ًرک٣ہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ  ُِٟحَشئِن ب٩ِٔ َوإٗٔس  ٩ًَِ ا ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي  ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ َحسَّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ  ٍَ َؼ ِٔ أَبٔی َح

ا٢َ  َٗ بَِضا  ا٢َ َُغِّ َٗ ٍُ یََس ََل٣ٕٔص  ا٢َ إٔ٪َّ ا٣َِزأَتٔی ََل َت٨َ٤ِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔييِّ َػل ا٢َ إ َٗ ٔسي  ِٔ َضا َن ٌَ ُٖ أَِ٪ َتتَِب أََخا

ٍِ بَٔضا ٔ اِسَت٤ِت َٓ 

 نب ومیس، نیسح نب فادق، امعرہ نب ایب ہصفح، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش یبن لضف

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی ویبی یسک اہھت اگلےن فاےل وک ںیہن رفیتک

فآہل فملس ےن رفامای اس وک الطؼ ددیے اس ےن اہک ےھجم ادنہشی ےہ ہک ںیہک ریما دؽ اس ےس ہن اگل رےہ آپ یلص  آپ یلص اہلل ہیلع

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت رھپ رےنہ دے اس ےس افدئہ ااھٹات رہ۔

 اہلل ہنعلضف نب ومیس، نیسح نب فادق، امعرہ نب ایب ہصفح، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ونکاری ڑلویکں ےس اکنح رکان

     282    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ابزاہی٥، یزیس ب٩ ہارو٪، ٣ش٥٠ ب٩ سٌیس ب٩ اخت ٨٣ؼور، ب٩ زاذا٪، ٨٣ؼور، ٣ٌاویہ ب٩ رقة، حرضت  :  راوی



 

 

 ١ٌ٘٣ ب٩ یشار رضي اہلل ٨ًہ

ٌٔیٕس اب٩َِ أُِخٔت ٨ِ٣َُؼ  ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا ٣ُِشَت٥ُٔ٠ ب٩ُِ َس ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ورٔ ب٩ِٔ َحسَّ َزاَذاَ٪ 

َّی اہللُ ٔلَی ا٨َّٟٔييِّ َػل ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َٗ ١ٔٔ٘ ب٩ِٔ َیَشإر  ٌِ ٩ًَِ ٣َ َة  ٍَ ب٩ِٔ رُقَّ اؤَی ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ىٔي اب٩َِ َزاَذاَ٪  ٌِ يی َی ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ََّضا ََل َت٠ُٔس أَ  ُجوا أََػِبُت ا٣َِزأَّة َذاَت َحَشٕب َوَج٤َا٢ٕ َوإ٧ٔ ا٢َ َتزَوَّ َ٘ َٓ  ٍَ أَٟث ٨ََضاُظ ث٥َُّ أََتاُظ اٟثَّ َٓ  ٍَ ا٧َٔی ا٢َ ََل ث٥َُّ أََتاُظ اٟثَّ َٗ ُجَضا  أََتزَوَّ َٓ

يی ٣ََُاثْٔز ب٥ُِٜٔ اِْل٥َ٣َُ  ّٔن َٓ َِٟوُٟوَز  َِٟوزُوَز ا  ا

ة، رضحت لقعم نب اسیر ریض اہلل ادمح نب اربامیہ، سیدی نب اہرفؿ، ملسم نب دیعس نب اتخ وصنمر، نب زاذاؿ، وصنمر، اعمفہی نب رق

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

رک اتکس وہں؟ ےھجم اکی وعرت یلم ےہ وج وخترورت یھب ےہ افر اخدناین یھب نکیل اس ےک افالد ںیہن وہیت وت ایک ںیم اس ےس اشدی 

رمہبت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن رھپ فہ دفرسی رمہبت آای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ عنم رفام دای رھپ فہ رسیتی 

فایل وہ ویکہکن آای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایسی وعرت ےس اکنح رکف وج وشرہ ےس تبحم رکےن فایل وہ افر وخب ےچب ےننج 

ھااری رثکت یک انب رپ یہ ںیم اسہقب اوتمں ےک اقمہلب ںیم رخف رکفں اگ

م

 

ت

 

ادمح نب اربامیہ، سیدی نب اہرفؿ، ملسم نب دیعس نب اتخ وصنمر، نب زاذاؿ، وصنمر، اعمفہی نب رقة، رضحت لقعم نب اسیر  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دب اکر وعرت ےس دب اکر رمد یہ اکنح رکات ےہ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دب اکر وعرت ےس دب اکر رمد یہ اکنح رکات ےہ

     283    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اخ٨ص، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ رضي اہلل ٨ًہ ابزاہی٥، ب٩ ٣ح٤س، یحٌي ، ًبیساہلل ب٩ :  راوی

٤ًَِزٔو بِ   ٩ًَِ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ اِْلَِخ٨َٔص  ث٨ََا َیِحٌَي  َِّیِٔمُّ َحسَّ ٕس اٟت ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٔ أَ٪َّ َحسَّ ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٩ٔ ُط

َتُط ٣َزِثََس ب٩َِ أَبٔی ٣َزِ  َ٘ ُٚ َوکَا٧َِت َػٔسی ٨ًََا ََٟضا  ا٢ُ  َ٘ ٍَ بَغٔیٌّ ُی ٍَ َوکَاَ٪ ب٤ََّٜٔ َّٜ ٨َؤیَّ کَاَ٪ َیِح١ُٔ٤ اِْلََساَری ب٤َٔ َِ ِٟ ٔلَی ثَٕس ا ا٢َ ٔجئُِت إ َٗ

ىِّ  ًَ ََٜت  َش َٓ ا٢َ  َٗ  َٚ ٨َا ًَ ُٜٔح  ِ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أ٧َ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُٜٔحَضا إَٔلَّ َزإ٪ أَِو ا٨َّٟٔييِّ َػل ٍُ ََل ی٨َِ َّا٧َٔی َِٟت َواٟز ٨َزَ َٓ ي 



 

 

ِٜٔحَضا ا٢َ ََل َت٨ِ َٗ ًَلَیَّ َو أََصا  َََٓقَ ًَانٔی  َس َٓ ْک   ٣ُِْشٔ

اربامیہ، نب دمحم، ییحی، دیبع اہلل نب اسنخ، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رمدث 

 یونی ہکم ےک املسمؿ دیقویں وک ےل رک دمہنی اجای رکات اھت افر ہکم ںیم انعؼ انیم اکی دباکر وعرت ریتہ یھت وج )زامہن نب ایب رمدث

ہیلع اجتیلہ ںیم( اس یک آانشرہ یکچ یھت رمدث ےن اہک ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ایگ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل 

ںیم انعؼ ےس اکنح رک ولں؟ ہی نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخومش وہ ےئگ رھپ ہی آتی انزؽ وہیئ دباکر وعرت  فآہل فملس ایک

 ےس فیہ رمد اکنح رک اتکس ےہ وج وخد دباکر وہ ای رشمک وہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی آتی زپھ رک ےھجم انسیئ افر رفامای اس ےس

 اکنح ہن رکان۔

 ربامیہ، نب دمحم، ییحی ، دیبعاہلل نب اسنخ، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل ہنعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دب اکر وعرت ےس دب اکر رمد یہ اکنح رکات ےہ

     284    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز ب٩ ٤ٌ٣ز، ًبساٟوارث، حبیب، ٤ًزو ب٩ طٌیب، سٌیس، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

٤ًَِزُو ب٩ُِ ُط  ثَىٔي  ٩ًَِ َحبٔیٕب َحسَّ َِٟوارٔٔث  ًَِبُس ا ث٨ََا  اََل َحسَّ َٗ  ٕ ٤َز ٌِ ْز َوأَبُو ٣َ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ بُرٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ َس ِیٕب  ٌَ

٤َِِٟح٠ُوزُ إَٔلَّ ٣ِٔث٠َطُ  َّانٔی ا ُٜٔح اٟز ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل ی٨َِ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٥ُِّ٠ صَُزیَِزَة  ٌَ ٤ُِٟ ثَىٔي َحبٔیْب ا ٕ َحسَّ ٤َز ٌِ ا٢َ أَبُو ٣َ َٗ و 

ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ  ٩ًَِ 

دسمد نب رمعم، دبعاولارث، بیبح، رمعف نب بیعش، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای )دح زان ںیم( وکڑے اھکای وہا صخش اکنح ہن رکے رگم اینپ یہ یسیج وعرت ےس اوبرمعم ےن اہک ہک بیبح املعمل 

  رمعف نب بیعش ےس رفاتی ایک ےہےن اس رفاتی وک وباہطس

 دسمد نب رمعم، دبعاولارث، بیبح، رمعف نب بیعش، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اینپ ابدنی وک آزاد رک ےک اس ےس اکنح رکےن اک ایبؿ



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   باب

 اینپ ابدنی وک آزاد رک ےک اس ےس اکنح رکےن اک ایبؿ

     285    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از، ب٩ رسی، ًبثر ٣َّطٖ، ًا٣ز، ابی بززہ، حرضت ابو٣وسي اطٌزی رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

یِّ  ٔ ث٨ََا َص٨َّازُ ب٩ُِ اٟسَّ َّی اہللَُحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسي  ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة   ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ  ٕٖ ٩ًَِ ٣ََُّطِّ ًَِبثَْر  ث٨ََا   َحسَّ

َٟطُ أَِجَزا٪ٔ  َجَضا کَاَ٪  َٙ َجارَٔیَتطُ َوَتزَوَّ َت ًِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ أَ

ر  رطمػ، اعرم، ایب ربدہ، رضحت 

 

ب ی
ع

اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل انہد، نب رسی، 

فملس ےن رفامای سج ےن اینپ ابدنی وک آزاد ایک افر رھپ اس ےس اکنح ایک وت اس ےک ےیل دفرہا ارج ےہ )اکی آزاد رکےن اک دفرسا اکنح 

 (رکےن اک

ر  رطمػ، اعرم، ایب ربدہ، رضحت  :  رافی

 

ب ی
ع

 اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنعانہد، نب رسی، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اینپ ابدنی وک آزاد رک ےک اس ےس اکنح رکےن اک ایبؿ

     286    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًوٖ، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، ًبساٌٟزیز، ب٩ ػہیب، حرضت ا٧ص رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ ُػَضِیٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا َتاَزَة َو َٗ  ٩ًَِ  ٍَ َ َوا٧ ًَ ِوٕ٪ أَِخبَر٧ََا أَبُو  ًَ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  َٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٔ ٣َاٟ

 ٥َ َضاَوَس٠َّ َٗ َضا َػَسا َ٘ ١َ ًِٔت ٌَ ٍَ َوَج یَّ ٔٔ َٙ َػ َت ًِ  أَ

رمعف نب وعؿ، اوبوعاہن، اتقدہ، دبعازعلسی، نب بیہص، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ۔ہیفص ریض اہلل اہنع وک آزاد ایک )رھپ اؿ ےس اکنح ایک( افر اؿ یک آزادی وک اؿ اک رہم رقار دای

 رمعف نب وعػ، اوبوعاہن، اتقدہ، دبعازعلسی، نب بیہص، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اینپ ابدنی وک آزاد رک ےک اس ےس اکنح رکےن اک ایبؿ
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 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، س٠مَي٪، ب٩ یشار، رعوہ، حرضت ًائظہ رضي اہلل ٨ًہا :  راوی

َ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ُس٠َمَِيَ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ًَ ث٨ََا  ٍَ َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َحسَّ ًَائَٔظ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ َیَشإر 

ًٍَٔ ٣َا یََِحُ  ٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا ا٢َ یََِحُ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥َ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ َػل ِٟؤََلَزة  ٦ُ ٩ِ٣ٔ ا

 اسیر، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع دبع اہلل نب ہملسم، امکل، دبعاہلل نب دانیر، امیلسؿ، نب

 فآہل فملس ےن رفامای دفدھ الپےن ےس فیسی یہ رحتم اقمئ وہ اجیت ےہ اسیج ہک فالدت ےس

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، دبعاہلل نب دانیر، امیلسؿ، نب اسیر، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اینپ ابدنی وک آزاد رک ےک اس ےس اکنح رکےن اک ایبؿ
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 رعوہ، حرضت زی٨ب ب٨ت ا٦ س٤٠ہ رضي اہلل ٨ًہاًبساہلل ب٩ ٣ح٤س، زہير، ہظا٦ ب٩  :  راوی

٩ًَِ َزیِ  َوَة  ٩ًَِ رُعِ َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ ث٨ََا ُزَصيِْر  ِیلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس ا٨ُّٟ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ٍَ َحسَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠َ  ٍَ ٨ََب ب٨ِٔٔت أ٦ُِّ َس٤َ٠َ

َِٟت یَا َرُسو٢َ  ا َٗ  ٍَ ا٢َ  أَ٪َّ أ٦َُّ َحبٔیَب َٗ  ٥ِ ٌَ َِٟت َن ا َٗ  َٔ ا٢َ أُِخَت َٗ ُٜٔحَضا  َٓت٨َِ َِٟت  ا َٗ ١ُ ٣َاَذا  ٌَ ِٓ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ََ ِٔی أُِخًٔي  َٟ اہللٔ َص١ِ 

ََّضا ََل َتٔح١ُّ  ٧ّٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٕ أُِخًٔي  ىٔي ِٔی َخيِر َٛ ََ َوأََحبُّ ٩ِ٣َ ََشٔ ٔ ٍٕ ب َِٟشُت ب٤ُِٔد٠َٔی َِٟت  ا َٗ  ََ ٔ يَن َذٟ وَ أََوتُٔحبِّ َٓ َِٟت  ا َٗ ِس أُِخبٔرُِت  لٔی  َ٘ َٟ اہللٔ 

ا٢َ أَ  َٗ  ٥ِ ٌَ َِٟت َن ا َٗ  ٍَ ا٢َ ب٨َِٔت أ٦ُِّ َس٤َ٠َ َٗ  ٍَ ََّ ُزَصيِْر ب٨َِٔت أَبٔی َس٤َ٠َ َة َط َة أَِو ذُرَّ ََ َتِدُلُب زُرَّ َّ ٥ِ َت٩ُِٜ َربٔیَبًٔي ِٔی أ٧َ َٟ ِو  َٟ ٣َا َواہللٔ 

ٍُ أَخٔی ٩ِ٣ٔ اٟزَّ  ََّضا اب٨َِ ًَلَیَّ ب٨ََات٩َُّٜٔ َوََل أََخَوات٩َُّٜٔ حِٔحزٔی ٣َا َح٠َِّت لٔی إ٧ٔ زِٔؿ٩َ  ٌِ ََل َت َٓ  ٍُ ِتىٔي َوأَبَاَصا ثَُویَِب ٌَ ًٍَٔ أَِرَؿ  َؿا

دبع اہلل نب دمحم، زریہ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت زبنی تنب اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؾ اوملنینم رضحت اؾ ہبیبح 

فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ریمی نہب دنسپ ےہ؟ آپ  ریض اہلل اہنع ےن بج وضحر یلص اہلل ہیلع

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ویکں ایک ابت ےہ؟ وبںیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےس اکنح رک ےئجیل آرضحنت یلص اہلل ہیلع 

ابت وک دنسپ رکف یگ فہ وبںیل رصػ ںیم یہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فآہل فملس ےن رضحت اؾ ہبیبح ےس وپاھچ ہک ایک مت اس 

ویبی ںیہن وہں افر ںیم اس ابت وک دنسپ رکفں یگ ہک ریمی نہب یھب اؿ ںیم اشلم وہ اجےئ وج ریمے اسھت ریخ ںیم )آپ یلص اہلل 

امای فہ ریمے ےیل الحؽ ںیہن وہ یتکس )ویکہکن اکی ہیلع فآہل فملس یک زفتیج ںیم( رشکی ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف

اسھت دف ونہبں ےس اکنح اجزئ ںیہن( )ہی نس رک( اؾ ہبیبح ےن اہک ہک ےھجم ولعمؾ وہا ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درہ )ای 



 

 

رفامای ہک ایک اؾ ہملس یک یتیب درہ ےس اؾ  ذرہ( تنب ایب ہملس ےس اکنح اک اغیپؾ دای ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریحت ےس درایتف

کی ہبیبح ےن اہک اہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ وت ریمی رہبیب ےہ افر ارگ فہ رہبیب ہن یھب وہیت وت یھب فہ ریمے دفدھ رش

ےہ فہ طلغ ےہ( ےھجم افر اس ےک ابپ  اھبیئ یک یٹیب ےہ )سپ دفونں وصروتں ںیم فہ ریمے ےیل الحؽ ںیہن ذہلا ںیھمت اس یک وج ربخ یلم

 اوبہملس وک وت وثہیب ےن دفدھ الپای ےہ سپ مت ریمے ےیل اینپ ک ںویں افر ونہبں وک شیپ تم رکف

 دبعاہلل نب دمحم، زریہ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت زبنی تنب اؾ ہملس ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضتع اک رہتش رمد یک رطػ ےس

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 راضتع اک رہتش رمد یک رطػ ےس
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 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت ًائظہ رضي اہلل ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا  ٍَ َرضَٔي اہللُ َحسَّ ًَائَٔظ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ َیاُ٪  ِٔ ِبٔسیُّ أَِخبََر٧َا ُس ٌَ ِٟ ٕ ا ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  َِٟت َزَخ١َ ٣َُح٤َّ ا َٗ ٨ًََِضا   

 َٔ ُّ٤ ًَ رٔی٩َ ٣ٔىِّي َوأ٧ََا 
ٔ

ا٢َ َتِشَتت َٗ اِسَتتَرُِت ٨ِ٣ٔطُ  َٓ ِیٔص  ٌَ ُ٘ ِٟ ٠َُح ب٩ُِ أَبٔی ا ِٓ َٔ ا٣َِزأَةُ ًَلَیَّ أَ ِت ٌَ ا٢َ أَِرَؿ َٗ ٠ُُِٗت ٩ِ٣ٔ أَی٩َِ  َِٟت  ا َٗ

َّی اہللُ  ًَلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٓسَخ١َ  ىٔي اٟزَُّج١ُ  ٌِ ٥ِ یُزِٔؿ َٟ ٤َِٟزِأَةُ َو ِتىٔي ا ٌَ ٤ََّا أَِرَؿ َِٟت إ٧ٔ ا َٗ َُّط  أَخٔی  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ثُِتُط  َحسَّ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

٠َیِ  ًَ ٠َِی٠ِٔخ  َٓ  َٔ ُّ٤ ًَ َٔ 

دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک احلف نب ایب اسیقل ریض اہلل ہنع ریمے اپس آےئ 

 ںیم ےن اؿ ےس رپدہ رک ایل فہ وبےل ایک مت  ھج ےس رپدہ وہ رکیت وہ احالہکن ںیم اہمترا اچچ وہں ںیم ےن وپاھچ فہ ےسیک؟ فہ وبےل ںیہمت

فج ےن دفدھ الپای ےہ ںیم ےن اہک ےھجم وعرت ےن دفدھ الپای ےہ رمد ےن ںیہن اےنت ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی اھب

رشتفی الےئ ںیم ےن ہی ہلئسم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم راھک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای کشیب ہی اہمترے 

 س آےتکس ںیہ۔اچچ ںیہ افر وشؼ ےس اہمترے اپ

 دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ڑبے وہ رک دفدھ ےنیپ ےس راضتع اثتب ںیہن وہیت

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ےس راضتع اثتب ںیہن وہیتڑبے وہ رک دفدھ ےنیپ 
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 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، اطٌث ب٩ س٠ی٥، حرضت ًائظہ رضي اہلل ٨ًہا :  راوی

ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍُ ح و َحسَّ َب ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ِٔ ث٨ََا َح ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َث ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ  ٌَ ٩ًَِ أَِط َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخبََر٧َا ُس ثٔير َٛ

٠ًََِیَضا َو٨ًَِٔس  ٥َ َزَخ١َ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ىَي َواحْٔس أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٤َِٟ ٍَ ا ًَائَٔظ  ٩ًَِ  ٕٚ و َّٙ ٣َِسُ َظ َٓ ِْٔؽ  ا٢َ َح َٗ َصا َرُج١ْ 

 َّ ي َِ ٠َِیطٔ َوَت ًَ  ََ ٔ ا٢َ ا٧ُِوزَِ٪ ٩ِ٣َ إِٔخَوا٩ُُٜ٧َّ َذٟ َ٘ َٓ  ًٍَٔ َّطُ أَخٔی ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ ا َٗ ا  َ٘ َٔ ٍُ  َر َوِجُضطُ ث٥َُّ اتَّ ًَ ٤ََّا اٟزََّؿا ٧ّٔ َٓ

 ًٍَٔ ٤ََِٟحا  ٩ِ٣ٔ ا

ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ یلص  صفح نب رمع، ہبعش، دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، اثعش نب میلس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی

اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اپس رشتفی الےئ اس احؽ ںیم اکی صخش اؿ ےک اپس اھٹیب وہا اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی ابت 

ےہ آپ یلص  انوگار سگری افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رہچہ اک رگن دبؽ ایگ اںوہں ےن رعض ایک ہک ہی ریما دفدھ رشکی اھبیئ

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ذرا وسوچ وت یہس اہمترا اھبیئ وکؿ ےہ؟دفدھ اک رہتش وت رصػ وھبک ےس ےہ۔

 صفح نب رمع، ہبعش، دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، اثعش نب میلس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ڑبے وہ رک دفدھ ےنیپ ےس راضتع اثتب ںیہن وہیت
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 ًبساٟشَل٦، ٣لہز، س٠مَي٪ ب٩ ٣ِيرہ، ابوسي، حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ِبُس  ًَ ث٨ََا  ِبٔس  َحسَّ ٌَ ٔ ٩ًَِ اب٩ِٕ ٟ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسي  ثَُض٥ِ  ٤ُِِٟٔيَرةٔ َحسَّ َ٪ ب٩َِ ا ٕ أَ٪َّ ُس٠َمَِيَ ز ََل٦ٔ ب٩ُِ ٣َُلضَّ ٩ًَِ اٟشَّ وزٕ  ٌُ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش

ا٢َ أَبُو ٣ُوَسي َ٘ َٓ ِو٥َ َوأ٧ََِبَت ا٠َِّٟح٥َ  ٌَ ِٟ ََ إَٔلَّ ٣َا َطسَّ ا ا٢َ ََل رَٔؿا َٗ وزٕ  ٌُ َِٟحبِرُ ٓٔی٥ُِٜ  اب٩ِٔ ٣َِش  ََل َتِشأَُٟو٧َا َوَصَذا ا

دبعاالسلؾ، رہطم، امیلسؿ نب ریغمہ، اوبیس، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک راضتع فیہ ےہ وج ڈہی وک 



 

 

د( وموجد ںیہ وبضمط رکے افر وگتش وک ڑباھےئ اوبومیس ارعشی ےن رفامای ہک بج کت مت ںیم ہی اصبح ملع )دبع اہلل نب وعسم

 (بت کت مہ ےس اسملئ درایتف ہن رکف )ویکہکن ہی مہ ےس زایدہ دینی اومر اجےنن فاےل ںیہ

 دبعاالسلؾ، رہطم، امیلسؿ نب ریغمہ، اوبیس، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ڑبے وہ رک دفدھ ےنیپ ےس راضتع اثتب ںیہن وہیت
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 ٣ِيرہ، ابو٣وسي ٣ح٤س ب٩ س٠مَي٪، وٛیٍ، س٠مَي٪، ب٩ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسي  ٔ ٤ُِِٟٔيَرة َ٪ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ُس٠َمَِيَ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی َ٪ اِْل٧ََِبارٔیُّ َحسَّ ُس ب٩ُِ ُس٠َمَِيَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِٟضََٔللٔیِّ  ا

 َٗ ٨َاُظ َو ٌِ ٥َ ب٤َٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٕ وز ٌُ ِو٥َ ٣َِش ٌَ ِٟ  ا٢َ أَِنَظزَ ا

دمحم نب امیلسؿ، فعیک، امیلسؿ، نب ریغمہ، اوبومیس یہی دحثی اکی دفرسی دنس ےک اسھت رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع 
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 ےس رموفاع رمفی ےہ سج ںیم )اجبےئ امدش ا

 وبومیسدمحم نب امیلسؿ، فعیک، امیلسؿ، نب ریغمہ، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس اک ایبؿ ہک ڑبے وہ رک یھب رحتم راضتع اثتب وہ اجیت ےہ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اس اک ایبؿ ہک ڑبے وہ رک یھب رحتم راضتع اثتب وہ اجیت ےہ
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اح٤س ب٩ ػاٟح، ٨ًبشہ، یو٧ص، اب٩ طہاب، رعوہ ب٩ زبير، حرضت ًائظہ رضي اہلل ٨ًہا اور حرضت ا٦ س٤٠ہ رضي  :  راوی

 اہلل ٨ًہا

َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَ  ثَىٔي رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ ثَىٔي یُو٧ُُص  ٍُ َحسَّ ٨َِبَش ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ٍَ َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َحسَّ ًَائَٔظ  ٩ًَِ  ٔ يِر

ٍَ ب٩ِٔ  ٍَ ب٩َِ ًُتَِب َٔ ٍَ أَ٪َّ أَبَا حَُذِی ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأ٦ُِّ َس٤َ٠َ َّی اہللُ  ٍَ َػل ََٜحُط اب٨َِ ِ َّي َسا٤ّٟٔا َوأ٧َ ِبٔس َط٤ِٕص کَاَ٪ َتَبى ًَ ٍَ ب٩ِٔ  ٌَ َربٔی



 

 

َّي َرُس  ٤َا َتَبى َٛ ٕ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ  ٍَ َوصَُو ٣َِولّی َٔل٣َِزأَة ٌَ ٍَ ب٩ِٔ َربٔی َِٟؤٟیٔس ب٩ِٔ ًُتَِب ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَخٔیطٔ ص٨َِٔس ب٨َِٔت ا َّی اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػل

َّي أ٧َِز٢ََ اہللُ ُسِبحَ َزیِّسا َو  َث ٣ٔيَراثَطُ َحً َِٟیطٔ َوُورِّ ٔ ًَاُظ ا٨َّٟاُض إ َِٟحاص٠ٔٔیٍَّٔ َز َّي َرُجَّل ِٔی ا ََ اِزًُوص٥ُِ کَاَ٪ ٩ِ٣َ َتَبى ٔ الَی ِٔی ذَٟ ٌَ ا٧َطُ َوَت

ٔلَی آبَا ی٩ٔ َو٣ََوأٟی٥ُِٜ ََفُزُّوا إ ِّٔخَوا٥ُُِٜ٧ ِٔی اٟسِّ َٓ ِؤٟطٔ  َٗ ٔلَی  َحائَِت ْٔلبَائٔض٥ِٔ إ َٓ ی٩ٔ  ُط أَْب کَاَ٪ ٣َِولّی َوأَّخا ِٔی اٟسِّ َٟ  ٥ِ٠َ ٌِ ٥ِ ُی َٟ  ٩ِ٤َ َٓ ئٔض٥ِٔ 

َِٟت یَا َرُسو٢َ  ا َ٘ َٓ  ٍَ َٔ ا٣ٔزٔیِّ َوهَٔی ا٣َِزأَةُ أَبٔی حَُذِی ٌَ ِٟ ٔشيِّ ث٥َُّ ا َُِٟقَ ٤ًَِزٕو ا ٍُ ب٨ُِٔت ُسَضِی١ٔ ب٩ِٔ  َّٟسا َسِض٠َ ٨َّا ٧ََزی َسا٤ّٟٔا َو ُٛ َّا   اہللٔ إ٧ٔ

ٔ َو  َّ َوَج١َّ ٓٔیض ًَز ِس أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٗ َّل َو ـِ ُٓ ٍَ ِٔی بَِیٕت َواحٕٔس َویََزانٔی  َٔ ٍَ أَبٔی حَُذِی َٕ َتَزی ٓٔیطٔ کَاَ٪ َیأِؤی ٣َعٔی َو٣َ َِٜی َٓ ٤ِٔ٠ًََت  ِس  َٗ ٥ِ ٣َا 

ِتُط َخ  ٌَ أَِرَؿ َٓ ٌٔیطٔ  ٥َ أَِرٔؿ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََٟضا ا٨َّٟٔييُّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ََ ٔ بَٔذٟ َٓ  ٍٔ ًَ َٟٔسَصا ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا ٍٔ َو َٟ ٔ َََٓاَ٪ ب٨ِ٤َٔز إت  ٌَ ٤َِص َرَؿ

 ًَ ٩َ ٩ِ٣َ أََحبَِّت  ٌِ ٨ًََِضا َتأ٣ُِزُ ب٨ََأت أََخَواتَٔضا َوب٨ََأت إِٔخَوتَٔضا أَِ٪ یُزِٔؿ ٍُ َرضَٔي اہللُ  ًَائَٔظ ٠َِیَضا کَا٧َِت  ًَ ٍُ أَِ٪ َیَزاَصا َویَِسُخ١َ  ائَٔظ

٠ًََ  َوإِٔ٪ کَاَ٪  َّی اہللُ  ٍَ َوَسائٔزُ أَِزَوأد ا٨َّٟٔييِّ َػل ٠َِیَضا َوأَبَِت أ٦ُُّ َس٤َ٠َ ًَ إت ث٥َُّ یَِسُخ١ُ  ٌَ بٔيّرا َخ٤َِص َرَؿ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ یُِسخ٩َ٠ِٔ َٛ

 ٌَ ٔ ٟ ٩َ٠ُِٗ ٤َِِٟضسٔ َو ٍَ ِٔی ا َّي یَزَِؿ ٍٔ أََحّسا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض َحً ًَ ََ اٟزََّؿا ٍّ ٩ِ٣ٔ ٠ًََِیض٩َّٔ بٔت٠ِٔ ٠ََّضا کَا٧َِت ُرِخَؼ ٌَ َٟ ٍَ َواہللٔ ٣َا ٧َِسرٔی  ائَٔظ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٟٔشا٥ٕٟٔ زُوَ٪ ا٨َّٟاضٔ  َّی اہللُ   ا٨َّٟٔييِّ َػل

ادمح نب اصحل، ہسبنع، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زج ،، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع افر رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےس رفاتی 

س ےن اسمل وک اٹیب انب ایل اھت افر اؿ ےس اےنپ اھبیئ یک یٹیب دنہہ تنب اولدیل نب ہبتع نب رہعیبےہ ہک ا

م

 

لش

 وبذحہفی نب ہبتع نب رہعیب نب دبعا

ہیلع ہلل اک اکنح رک دای اھت افر فہ ینعی اسیمل اکی ااصنری وعرت ےک آزاد رکدہ الغؾ ےھت )ہی اٹیب انیل ااسی یہ اھت( اسیج ہک روسؽ اہلل یلص ا

ایس یک رطػ فآہل فملس ےن رضحت زدی وک اانپ اٹیب انب ایل اھت افر زامہن اجتیلہ ںیم ہی رطہقی راجئ اھت ہک وج صخش یسک وک اٹیب انبات ولگ ےچب وک 

ں وسنمب رکےت )اسیج یک زدی وک زدی نب دمحم ےتہک ےھت( افر )ّرمےن ےک دعبیقیقح ےٹیب یک رطح( اس وک اس اک فارث رقار دےتی اہی

ْم۔ یف ادلنی ینعی اؿ وک اؿ ےک یقیقح ابوپں یک رطػ وسنم
ِ
ِه

 

ت

ا
َ
اي  ْم ِلٓ
ُ
ه

ُع 
ْ
ب کت ہک اہلل اعتیل ےن رقآؿ اپک ںیم ہی آتی انزؽ رفامیئ اد

ھاارے دینی اھبیئ ںیہ افر 

م

 

ت

رک ےک اکپرف اہلل ےک زندکی یہی حیحص افر ینبم ربتقیقح ےہ افر ارگ مت اؿ ےک ابوپں ےس انفافق وہ وت فہ 

د رکدہ الغؾ اس مکح ےک زنفؽ ےک دعب ولگ ےل اپوکلں ینعی ہنم وبےل ےٹیب وک اؿ ےک یقیقح ابوپں یک رطػ وسنمب رک ےک آزا

مث اکپرےن ےگل افر سج اک ابپ ولعمؾ ہن وہ اکس اس وک ومیل افر دینی اھبیئ رقار دای وت اوبذحہفی یک ویبی ہلہس تنب لیہس نب رمعف ارقلیش 

اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہںیئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ وت اسمل وک  ااعلرمی روسؽ اہلل یلص

اےنپ یقیقح ےٹیب یک رطح یہ ےتھجمس ےھت افر فہ ریمے افر اوبذحہفی ےک اسھت اکی یہ رھگ ںیم راتہ اھت )سج رطح اےنپ ےچب رےتہ ںیہ( 

یئ ےک سابس ںیم داتھکی اھت افر اب اہلل ےن ہنم وبےل ںوٹیں ےک ابرے ںیم وج مکح رفامای ےہ اس ےس آپ بوخیب افر فہ  ھج وک رھگولی افر اہنت



 

 

فافق ںیہ سپ رفامےیئ اب امہرے ےیل ایک مکح ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت اس وک دفدھ الپ دے سپ اںوہں ےن اپچن 

فدھ ےنیپ یک فہج ےس فہ اؿ اک راضیع اٹیب اھجمس اجےن اگل اس فاہعق ےس ادتسالؽ رکےت وہےئ رمہبت دفدھ الپ دای اس ےک دعب فہ اس د

 ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع اینپ ویجیتھبں اھبویجنں وک اوکس اپچن رمہبت دفدھ الپےن اک مکح رفامںیئ سج وک فہ دانھکی اچںیتہ ای ہی اچںیتہ

ات افر اےکس دعب فہ اؿ ےک اپس آات اجات نکیل رضحت اؾ ہملس افر ابیق د رگ ازفاج رہطمات فہ اؿ ےک اپس آای اجای رکے ارگہچ فہ ڑبا وہ

اس ابت ےس ااکنر رکںیت ہک وکیئ اؿ ےک اپس ایسی راضتع یک انب رپ آای اجای رکے بج کت ہک نپچب یک راضتع ہن وہیت )افر بج 

وت( فہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفامںیت دخبا مہ ںیہن رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ادتسالؽ ںیم اس فاہعق وک شیپ رکںیت 

 اجںیتن نکمم ےہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی رتصخ رصػ اسمل وک دی وہ ابیق دفرسے ولوگں وک ںیہن۔

 ریض اہلل اہنعادمح نب اصحل، ہسبنع، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زج ،، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع افر رضحت اؾ ہملس  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اپچن رمہبت ےس مک دفدھ ےنیپ ےس رحتم راضتع اثتب ںیہن وہیت

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اپچن رمہبت ےس مک دفدھ ےنیپ ےس رحتم راضتع اثتب ںیہن وہیت
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 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، ًبساہلل ب٩ ابی برک، ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ حز٦، حرضت ًائظہ رضي اہلل ٨ًہا :  راوی

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٔ  ًَ  ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ًَ ث٨ََا  ٤َِزَة ب٨ِٔٔت َحسَّ ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِ ٔس ب٩ِٔ  ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ

ا ٌَ ًَِْشُ َرَؿ آٔ٪  َُِٟقِ زَّ َوَج١َّ ٩ِ٣ٔ ا ًَ َِٟت کَاَ٪ ٓمََٔي أ٧َِز٢ََ اہللُ  ا َٗ ََّضا  ٍَ أ٧َ ًَائَٔظ  ٩ًَِ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩َ٣ِ ث٥َُّ نُٔشِد٩َ بَٔد٤ِٕص ًَ ٕت یََُحِّ

ُتوُ  َٓ  ٩َ٣ِ ٠ُو٣َإت یََُحِّ ٌِ آ٪ٔ ٣َ َُِٟقِ أُ ٩ِ٣ٔ ا ا ُیَِقَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوص٩َُّ ٤٣َّٔ َّی اہللُ  يَی ا٨َّٟٔييُّ َػل ِ 

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، نب دمحم نب رمعف نب سحؾ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےلہپ رقآؿ 

 ےس رحتم اثتب وہیگ رگم دعب ںیم ہی مکح وسنمخ وہ ایگ افر اپچن رمہبت دفدھ انیپ اپک ںیم ہی مکح انزؽ وہا اھت ہک دس رمہبت دفدھ ےنیپ

 رحتم ےک ےیل رضفری رہھٹا اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت وہیئگ افر ہی آتی رقآؿ ںیم زپیھ اجیت یھت

 نب سحؾ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعدبعاہلل نب ہملسم، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، نب دمحم نب رمعف  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اپچن رمہبت ےس مک دفدھ ےنیپ ےس رحتم راضتع اثتب ںیہن وہیت
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 ٣شسز ب٩ ٣سہس اس٤ٌی١، ایوب، اب٩ ابی ٠٣یٜہ، ًبساہلل ب٩ زبير، حرضت ًائظہ رضي اہلل ٨ًہا :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٍَ َٜ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِی ٩ًَِ أَیُّوَب  ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ صَٕس َحسَّ زُ ب٩ُِ ٣َُسِ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٍَ َرضٔ َحسَّ ًَائَٔظ  ٩ًَِ  ٔ َي اہللُ  اٟزُّبَيِر

َتا٪ٔ  ٤َِٟؼَّ ٍُ َوََل ا ٤َِٟؼَّ ٦ُ ا ٥َ ََل تََُحِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ٨َِضا  ًَ 

ب کہ، دبعاہلل نب زج ،، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع 
مل
دسمد نب رسمدہ اامسلیع، اویب، انب ایب 

 فملس ےن رفامای اکی ای دف ابر دفدھ اک وچانس رحاؾ ںیہن رکاتفآہل 

ب کہ، دبعاہلل نب زج ،، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی
مل
 دسمد نب رسمدہ الیعمس، اویب، انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتق داہی وک ھچک دانیدفدھ ڑھچاےن ےک 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دفدھ ڑھچاےن ےک فتق داہی وک ھچک دانی
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 ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س، ابو٣ٌاویہ، اب٩ ًَلء، اب٩ ازریص، ہظا٦، ب٩ رعوہ، حرضت ححاد ب٩ ٣اَٟ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ٔ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ إ ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ٍَ ح و َحسَّ اؤیَ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ِیلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس ا٨ُّٟ َوَة ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ ِزرٔیَص 

 ٔ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا یُِذص ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ َححَّأد ب٩ِٔ َححَّإد  ِبُس أَِو ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٌَ ِٟ زَّةُ ا ُِ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٍٔ ًَ ٍَ اٟزََّؿا ًَىِّي ٣ََذ٣َّ ُب 

ُوطُ  ِٔ َٟ ِیلٔیُّ َححَّاُد ب٩ُِ َححَّإد اِْلَِس٠َِٔمُّ َوصََذا  َٔ ا٢َ ا٨ُّٟ َٗ  ٍُ  اِْل٣ََ

ےہ ہک ںیم ےن  دبع اہلل نب دمحم، اوباعمفہی، انب العء، انب ادرسی، اشہؾ، نب رعفہ، رضحت اجحج نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی

 رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داہی ےک قح ےس  ھج وک ایک زیچ دکبسفش رکے یگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

ی ےک ںیہ۔

ب ل
ف

 

ی

 اوکس وکیئ الغؾ ای ابدنی دانی اجحج نب ااجحلج االیملس ےن رفاتی ایک افر اس دحثی ےک اافلظ 

 نب دمحم، اوباعمفہی، انب العء، انب ادرسی، اشہؾ، نب رعفہ، رضحت اجحج نب امکل ریض اہلل ہنعدبعاہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اؿ وعروتں اک ایبؿ نج ےس اکی اسھت اکنح رکان اجزئ ںیہن

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وتں اک ایبؿ نج ےس اکی اسھت اکنح رکان اجزئ ںیہناؿ وعر
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 ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س زہير زاؤز، ب٩ ابی ہ٨س، ًا٣ز، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ِیلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس ا٨ُّٟ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ث٨ََا َزاُوزُ ب٩ُِ أَبٔی ص٨ِٕٔس  ُزَصيِْر َحسَّ

 َ٤ِٟ ًَلَی ب٨ِٔٔت أَخٔیَضا َوََل ا  ٍُ َّ٤ ٌَ ِٟ تَٔضا َوََل ا َّ٤ًَ ًَلَی  ٤َِٟزِأَةُ  َُٜح ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل ت٨ُِ ًَ َّی اہللُ  َٟتٔضَ َػل ًَلَی َخا ًَلَی ب٨ِٔٔت زِأَةُ   ٍُ َٟ َِٟدا ا َوََل ا

ًَلَی اِلُٜبَِری َزی  ِِ َزی َوََل اٟؼُّ ِِ ًَلَی اٟؼُّ َُٜح اِلُٜبَِری   أُِختَٔضا َوََل ت٨ُِ

 دبع اہلل نب دمحم زریہ داؤد، نب ایب دنہ، اعرم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

اک اکنح ایکس وھپیھپ رپ افر وھپیھپ اک اکنح یجیتھب رپ ہن ایک اجےئ ایس رطح یسک وعرت اک اکنح ایکس اخہل رپ افر اخہل اک اکنح یسک وعرت 

  اجےئایکس اھبیجن رپ ہن ایک اجےئ افر ہن ڑبے انےت فایل اک اکنح وھچےٹ انہت فایل رپ افر ہن وھچےٹ انہت فایل اک اکنح ڑبے انہت فایل رپ ایک

 دبعاہلل نب دمحم زریہ داؤد، نب ایب دنہ، اعرم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اؿ وعروتں اک ایبؿ نج ےس اکی اسھت اکنح رکان اجزئ ںیہن

     298    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، ٨ًبشہ، یو٧ص، اب٩ طہاب، ٗبیؼہ ب٩ ذویب، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ٍُ ب٩ُِ  بٔیَؼ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی  ٍُ أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ٨َِبَش ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ و٢ُ َحسَّ ُ٘ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َی َّطُ َس٤ٔ ذَُؤیِٕب أ٧َ

٤َِٟزِأَةٔ َو  َٟتَٔضا َوبَيَِن ا ٤َِٟزِأَةٔ َوَخا ٍَ بَيَِن ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ یُِح٤َ َّی اہللُ  تَٔضا٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤ًَ 

ہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل ادمح نب اصحل، ہسبنع، ویسن، انب اہشب، ہصیبق نب ذفبی، رضحت اوبرہریہ ریض ا

 فملس ےن اخہل افر اھبیجن وک افر وھپیھپ افر یجیتھب وک اکنح ںیم عمج رکےن ےس عنم رفامای ےہ

 ادمح نب اصحل، ہسبنع، ویسن، انب اہشب، ہصیبق نب ذفبی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اؿ وعروتں اک ایبؿ نج ےس اکی اسھت اکنح رکان اجزئ ںیہن

     299    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رضي اہلل ٨ًہًبساہلل ب٩ ٣ح٤س، خلاب ب٩ ٗاس٥، حؼیٕ، ًرک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض  :  راوی

 ٩ًَِ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ  ٕٕ ٩ًَِ ُخَؼِی أس٥ٔ  َ٘ ِٟ اُب ب٩ُِ ا ث٨ََا َخلَّ ِیلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس ا٨ُّٟ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  َّی َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَبَّإض   اب٩ِٔ 

 ِٟ ٍٔ َوا َّ٤ ٌَ ِٟ ٍَ بَيَِن ا َظ أَِ٪ یُِح٤َ َُّط َُکٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َتئِن اہللُ  َّ٤ ٌَ ِٟ ََٟتئِن َوا َِٟدا ٍَٟٔ َوبَيَِن ا  َدا

ی ف، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 
خط
دبع اہلل نب دمحم،  ءاب نب اقمس، 

 ےک عمج رکےن ےس۔ےن عنم رفامای وھپیھپ افر اخہل وک عمج رکےن ےس افر دف اخالؤں ےک عمج رکےن ےس افر دف وھپویھپں 

ی ف، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی
خط
 دبعاہلل نب دمحم،  ءاب نب اقمس، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اؿ وعروتں اک ایبؿ نج ےس اکی اسھت اکنح رکان اجزئ ںیہن

     300    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٤ًز رسح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، حرضت رعوہ ب٩ زبير رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  یُّ َحسَّ ٤ِِْٟٔصٔ ٔح ا ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اٟسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٔ َحسَّ َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَيِر ا٢َ أَِخبََرنٔی رُعِ

ِو٢ٔ  َٗ  ٩ًَِ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَائَٔظ َُّط َسأ٢ََ  ُٜٔحوا ٣َا  أ٧َ ِ ا٧ َٓ َِٟیَتامَی  ٔشُلوا ِٔی ا ِ٘ ُت٥ِ أََلَّ ُت ِٔ الَی َوإِٔ٪ خٔ ٌَ اہللٔ َت

 ٔ ُط ِٔی ٣َاٟ ُٛ َُٓتَظارٔ ٔ َؤٟیَِّضا  ٍُ َتُٜوُ٪ ِٔی حِٔحز َِٟیتٔی٤َ َِٟت َیا اب٩َِ أُِخًٔي هَٔی ا ا َٗ حٔبُطُ ٣َاَُٟضا َوَج٤َاَُٟضا كَاَب َل٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشأئ  ٌِ ُی َٓ طٔ 

يُرٔیُس  ٨ُُضوا أَ  َٓ َٓ ٔلیَضا َُيِرُُظ  ٌِ ٔلَیَضا ٣ِٔث١َ ٣َا ُی ٌِ ُی َٓ ٔشَم ِٔی َػَساَٗٔضا  ِ٘ ٔ أَِ٪ یُ يِر َِ َجَضا بٔ َضا أَِ٪ یََتزَوَّ ٔشُلوا َؤٟیُّ ِ٘ ُٜٔحوص٩َُّ إَٔلَّ أَِ٪ یُ ِ٪ ی٨َِ

 ٜٔ ٚٔ َوأ٣ُٔزُوا أَِ٪ ی٨َِ َسا ًِلَی ُس٨َّتٔض٩َّٔ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ وا بٔض٩َّٔ أَ ُِ َِٟت َُٟض٩َّ َویَِب٠ُ ا َٗ َوةُ  ا٢َ رُعِ َٗ ُض٥ِ ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشأئ ٔسَواص٩َُّ  َٟ ُحوا ٣َا كَاَب 

ٔ اِْلیٍَٔ ٓٔیض٩َّٔ  َس صَٔذظ ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َب ًَ َّی اہللُ  َتِوا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِٔ ٍُ ث٥َُّ إٔ٪َّ ا٨َّٟاَض اِسَت ََ  ًَائَٔظ َ ُتو٧ ِٔ َّ َوَج١َّ َوَیِشَت ًَز أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ

تٔی ََل تُِؤتُؤِی ا٨ِّٟ  َٜٔتأب ِٔی یََتامَی ا٨َِّٟشأئ اَٟلَّ ٠َِی٥ُِٜ ِٔی اِل ًَ تٔی٥ُِٜ ٓٔیض٩َّٔ َو٣َا یُِتلَی  ِٔ ١ُِٗ اہللُ ُی َُٟض٩َّ َشأئ  تَٔب  ُٛ ٧َُض٩َّ ٣َا 

 ٜٔ ٠َِیض٥ِٔ ِٔی اِل ًَ َّطُ یُِتلَی  َّٟٔذی َذَُکَ اہللُ أ٧َ َِٟت َوا ا َٗ ُٜٔحوص٩َُّ  َُبُوَ٪ أَِ٪ َت٨ِ ا٢َ اہللُ ُسِبَحا٧َُط ٓٔیَضا َوإِٔ٪ َوَتزِ َٗ ًَّٟٔي  ٍُ اِْلُولَی ا َتأب اِْلَی



 

 

 ًَ ِو٢ُ اہللٔ  َٗ ٍُ َو ًَائَٔظ َِٟت  ا َٗ ُٜٔحوا ٣َا كَاَب َل٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشأئ  ِ َٓا٧ َِٟیَتامَی  ٔشُلوا ِٔی ا ِ٘ ُت٥ِ أََلَّ ُت ِٔ ٔ خٔ ة ٍٔ اِْلَٔخَ زَّ َوَج١َّ ِٔی اِْلَی

َُبُوَ٪ أَِ٪ تَ  َِٟح٤َ َوَتزِ ٤َِٟا٢ٔ َوا ٍَ ا ٠ٔی٠َ َٗ ٔ حٔيَن َتُٜوُ٪  ًَّٟٔي َتُٜوُ٪ ِٔی حِٔحزٔظ ٩ًَِ یَتٔی٤َتٔطٔ ا  ٥ِ ُٛ ٍُ أََحٔس ُٜٔحوص٩َُّ هَٔی َرَُِب ٨ُُضوا أَِ٪ ٨ِ َٓ ا٢ٔ 

 َ ِِٟ٘ٔشٔم ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ َرُِب ُٜٔحوا ٣َا َرُٔبُوا ِٔی ٣َأَٟضا َوَج٤َأَٟضا ٩ِ٣ٔ یََتامَی ا٨َِّٟشأئ إَٔلَّ بٔا ٍُ َی٨ِ ٌَ ا٢َ َربٔی َٗ ا٢َ یُو٧ُُص َو َٗ ٨ًَُِض٩َّ  تٔض٥ِٔ 

ُت٥ِ  ِٔ وص٩َُّ إِٔ٪ خٔ ُٛ و٢ُ اِتزُ ُ٘ ا٢َ َی َٗ َِٟیَتامَی  ٔشُلوا ِٔی ا ِ٘ ُت٥ِ أََلَّ ُت ِٔ َّ َوَج١َّ َوإِٔ٪ خٔ ًَز ِو٢ٔ اہللٔ  َٗ أِی  ٌّ ِس أَِح٠ِ٠َُت َل٥ُِٜ أَِرَب َ٘ َٓ 

رعفہ نب زج ، ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اںوہں ےن رضحت اعہشئ ادمح نب رمع رسح، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رضحت 

وت  ریض اہلل اہنع ےس وساؽ ایک ہک اہلل اعتیل ےک اس وقؽ اک ایک بلطم ےہ ہک ارگ مت میتی ڑلویکں ےک قح ںیم ان ااصنیف اک ادنہشی رےتھک وہ

 مہ ےس رماد فہ رھپ اؿ ےک العفہ وج وعرںیت ںیہمت دنسپ وہں اؿ ےس اکنح رکول رضحت اعہشئ
ن

 

ت ت
 ریض اہلل اہنع ےن رفامای اے اھب ےج 

 ڑلیک ےہ وج اےنپ فیل ےک رھگ رپفرش اپیت ےہ افر فیل ےک امؽ ںیم رشکی ےہ افر فیل اےکس امؽ افر امجؽ وک دنسپ رکات وہ اس انب رپ فہ اس

فہ اوکس اانت رہم ہن دے ےکس انتج وکیئ افر صخش اس ےس اکنح اک ارادہ رکے رگم رہم ےک اعمہلم ںیم فہ اس ےس ااصنػ ہن رک اتکس وہ ینعی 

ےس اکنح یک وصرت ںیم دے اتکس ےہ وت فہ اس ےس اکنح ےس ابز رےہ ایکس اممتعن وہیئ ہک اکنح ہن رکے رگم وا ہ ااصنػ رکے 

ت ےس وج دنسپ وہ اکنح افر وپرا رہم وج افےچن ےس افاچن اس ےک القئ وہ ادا رکے ترورت د رگ مکح وہا ہک اس ےک العفہ یسک افر وعر

رکےل رعفہ ےن اہک رھپ رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےن رفامای اس آتی ےک زنفؽ ےک دعب ولوگں ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےس میتی ڑلویکں یک ابتب وساؽ ایک وت ہی آتی انزؽ وہیئ )رتہمج( اے روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی مت ےس وعروتں ےک ابرے ںیم

ے درایتف رکےت ںیہ رفامدےئجی ہک اہلل اعتیل مت وک اؿ وعروتں اک مکح یئاات ےہ افر وج ھچک زپاھ اجات ےہ اتکب ںیم اؿ میتی ویچبں ےک ابر

ںیم نج ےک مت فہ ںیہن دانی اچےتہ وج اہلل اعتیل ےن رقمر ایک ےہ )ینعی رہم( افر اؿ ےس اکنح یک وخاشہ رےتھک وہ رضحت اعہشئ ریض اہلل 

  ےن رفامای ہی وج اہلل ےن رفامای ےہ زپاھ اجات ےہ اؿ رپ اتکب ںیم اس سی رماد فیہ یلہپ آتی ےہ سج ںیم اہلل اعتیل ےن رفامای اھت ہکاہنع

ارھ مت اس ابت اک ادنہشی وہ ہک مت ومیتیں ےک ابرے ںیم ااصنػ ہن رک وکس ےگ وت مت ا وک وھچڑ رک دفرسی دنسپدیہ وعروتں ےس اکنح رکول 

ہشئ ریض اہلل اہنع ےن رفامای اہلل اعتیل ہی وج دفرسی آتی ںیم اراشد رفامات ےہ افر مت اؿ ےس اکنح رکان اچےتہ وہ اس ےس یہی رضحت اع

رغض ےہ ہک مت ںیم ےس یسک ےک اپس میتی ڑلیک وہ وج وھتڑے امؽ فایل افر مک نسح فایل وہ )وت فہ اس ےس اکنح رکےن ںیم رتبغ ںیہن 

 اس ےس اکنح رکےن ںیم وبہج زایدیت امؽ فامجؽ ےک نکیل دعؽ فااصنػ ہن رک ےکس وت یلہپ آتی یک رف ےس اس راتھک( رھپ بج رتبغ وہ

ےس اکنح ہن رکے ویسن ےن ایک ہک رہعیب ےن اس آتی یک ریسفت رکےت وہےئ اہک ہک آتی رقآین ارگ مت وک ادن ہشی ےہ ہک مت ومیتیں ےک 

ارگ مت وک دعؾ ااصنػ وک وخػ ےہ وت اؿ وک وھچڑ دف )افر دفرسی وعروتں ےس اکنح  اسھت ااصنػ ہن رک وکس ےگ اک بلطم ہی ےہ ہک

 رکول( ویکہکن مت وک اچر وعروتں کت اکنح یک ااجزت ےہ



 

 

 ادمح نب رمع رسح، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رضحت رعفہ نب زج ، ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اؿ وعروتں اک ایبؿ نج ےس اکی اسھت اکنح رکان اجزئ ںیہن
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یٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥ ب٩ سٌس، وٟیس ب٩ ٛثير، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ح٠ح٠ہ، اب٩ طہاب، اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ح٨ب١،  :  راوی

 حرضت ًلی ب٩ حشين رضي اہلل ٨ًہ

 َٛ َِٟؤٟیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ثَىٔي أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ُ٘ ٌِ ث٨ََا َی ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ُس َحسَّ ثَىٔي ٣َُح٤َّ ٕ َحسَّ ٤ِزٔو ثٔير ًَ ب٩ُِ 

ٔس٣ُوا  َٗ َُّض٥ِ حٔيَن  ثَطُ أ٧َ ُِٟحَشئِن َحسَّ ًَلٔیَّ ب٩َِ ا ثَُط أَ٪َّ  یِلٔیُّ أَ٪َّ اب٩َِ ٔطَضإب َحسَّ ٍَ اٟسِّ ٍَ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔس َیزٔیَس ب٩ِٔ ب٩ِٔ َح٠َِح٠َ ٤َِٟٔسی٨َ ا

ََٟ٘ٔیُط  ٨ُِض٤َا  ًَ ًَلٓٔیٕ َرضَٔي اہللُ  ُِٟحَشئِن ب٩ِٔ  َت١َ ا ِ٘ ٣َ ٍَ اؤَی ٌَ ٍٕ َتأ٣ُِزُنٔی بَٔضا ٣ُ ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ َحاَج ََ إ َٟ ُط َص١ِ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍَ ٣َ ٤ِِٟٔشَوُر ب٩ُِ ٣َُِخَ ا

 ُٖ يی أََخا ّٔن َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٕ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔليَّ َسِی ٌِ ا٢َ َص١ِ أ٧ََِت ٣ُ َٗ َٟطُ ََل  ٠ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ  ٠َِیطٔ َوایِ  َٗ ًَ ِو٦ُ  َ٘ ِٟ ََ ا ٠َٔب ِِ ٥ُ أَِ٪ َی

ًَلٔیَّ ب٩َِ أَبٔی كَأٟٕب َر  ٔسي إٔ٪َّ  ِٔ ٔلَی َن َّ إ َّي یُِب٠َ َِٟیطٔ أَبَّسا َحً ٔ ًَِلِیت٨َٔیطٔ ََل یُِد٠َُؽ إ َٟئ٩ِٔ أَ ًَلَی اہللٔ  ٨ًَِطُ َخَلَب ب٨َِٔت أَبٔی َجِض١ٕ  ضَٔي اہللُ 

َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َش٤ٔ َٓ ٨ًََِضا  ٍَ َرضَٔي اہللُ  اك٤َٔ ٔ َصَذا َوأ٧ََا یَِو٣َئٕٔذ  َٓ ًَلَی ٨ِ٣ٔبَرٔظ  ََ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو َیِدُلُب ا٨َّٟاَض ِٔی ذَٟ

َُٟط ٩ِ٣ٔ  ا٢َ ث٥َُّ َذَُکَ ٔػِضّزا  َٗ تََن ِٔی زٔی٨َٔضا  ِٔ ُٖ أَِ٪ ُت ٍَ ٣ٔىِّي َوأ٧ََا أََتَدوَّ َٓاك٤َٔ ا٢َ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ ًَ  ٣ُِحَت٥ْٔ٠  أَثِىَي  َٓ ًَِبسٔ َط٤ِٕص  ٠َِیطٔ ِٔی بَىٔي 

٦ُ َحََلَّل َو  َِٟشُت أرَُحِّ يی  ٔن َّی لٔی َوإ َوِ َٓ ًََسنٔی  ىٔي َوَو َٗ ََٓؼَس ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ أَِحَش٩َ  َٓ ٩ِٜٔ َواہللٔ ََل ٣َُؼاَصَزتٔطٔ إٔیَّاُظ  ا٣ّا َوَل ََل أُح١ُّٔ رَحَ

ًَُسوِّ اہللٔ ٣َََا٧ّا َواحّٔسا ٍُ ب٨ُِٔت َرُسو٢ٔ اہللٔ َوب٨ُِٔت   أَبَّسا َتِحَت٤ٔ

جلہ، انب اہشب، رضحت یلع نب نیسح ریض اہلل 
حل
ادمح نب دمحم نب لبنح، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، فدیل نب ،ریث، دمحم نب رمعف نب 

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج فہ رضحت نیسح ریض اہلل ہنع یک اہشدت ےک دعب سیدی نب اعمفہی ےک اپس ےس ولٹ رک دمہنی آےئ وت 

 ےلم افر اہک ہک ریمے القئ دختم وہ وت رفامےیئ ںیم ےن اہک ںیہن اس ےک دعب وسمر نب رخمہم ےن اہک ایک مت وسمر نب رخمہم اؿ ےس

وت  ےھجم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ولتار دےتی وہ؟ ےھجم ڈر ےہ ہک ںیہک فہ ولگ مت ےس ولتار نیھچ ہن ںیل افر ارگ مت ےھجم ددیف ےگ

 فہ ولتار  ھج ےس وکیئ ہن ےل ےکس اگ افر رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن رضحت افہمط ریض اہلل اہنع دخبا بج کت ریمے دؾ ںیم دؾ ےہ

 ےک اکنح ںیم وہےت وہےئ اوبلہج یک یٹیب ےس اغیپؾ اکنح دای اھت وت ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

اھت افر اؿ دونں ںیم وجاؿ اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای افہمط ریمے رگج اک ڑکٹا فملس ےن ایس وموضع رپ ایس ربنم ہبطخ دای 



 

 

ےہ افر ےھجم ڈر ےہ ہک ںیہک فہ دنی ےک ابرے ںیم یسک ہنتف ںیم ہن زپ اجےئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ دفرسے داامد اک 

س ےس اھت )رضحت 

م

 

لش

امثعؿ ریض اہلل ہنع( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےکن داامدی رہتش یک وخب ذرک ایک  اکس قلعت ینب دبعا

 رک رعتفی یک افر رفامای اس ےن وج ابت  ھج ےس یہک چس رک داھکای افر وج فدعہ ایک اوکس وپرا ایک ںیم یسک الحؽ وک رحاؾ ای رحاؾ وک الحؽ ںیہن

 ہیلع فآہل فملس یک یٹیب افر دنمش یک یٹیب اکی ہگج رہسگ عمج ہن وہں یگراہ وہں اع ہت اانت رضفر اتہک وہں ہک روسؽ یلص اہلل 

جلہ، انب اہشب، رضحت یلع نب نیسح  :  رافی
حل
ادمح نب دمحم نب لبنح، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، فدیل نب ،ریث، دمحم نب رمعف نب 

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اؿ وعروتں اک ایبؿ نج ےس اکی اسھت اکنح رکان اجزئ ںیہن
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 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٓارض، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز زہزی، رعوہ ویوب اب٩ ابی ٠٣یٜہ :  راوی

ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ َوَة َو ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ارٕٔض َحسَّ َٓ ُس ب٩ُِ یَِحٌَي ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی  ٣َُح٤َّ أَیُّوَب 

ََ ا٨ََِّٟاحٔ  ٔ ٩ًَِ ذَٟ ًَلٔیٌّ  ََٜت  ََٓش ا٢َ  َٗ  ٔ َِٟدبَر ٍَ بَٔضَذا ا َٜ  ٠َ٣ُِی

ب کہ ےس یھب ایس رطح رمفی ےہ اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک )آپ دمحم نب ییحی نب افرس، دبعارلز
مل
اؼ، رمعم زرہی، رعفہ فویب انب ایب 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس رد لمع ےک دعب( رضحت یلع ریض اہلل ہنع اس اکنح ےس رک ےئگ

ب کہ :  رافی
مل
 دمحم نب ییحی نب افرس، دبعارلزاؼ، رمعم زرہی، رعفہ فویب انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اؿ وعروتں اک ایبؿ نج ےس اکی اسھت اکنح رکان اجزئ ںیہن
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اح٤س، ٟیث، ًبیساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ٠٣یٜہ، حرضت ٣شور ب٩ ٣ُخ٣ہ رضي اح٤س ب٩ یو٧ص، ٗتیبہ ب٩ سٌیس،  :  راوی

 اہلل ٨ًہ

ِبُس ا ًَ ثَىٔي  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث َحسَّ ا٢َ أَِح٤َُس َحسَّ َٗ ىَي  ٌِ ٤َِٟ ٌٔیٕس ا ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َو ہللٔ ب٩ُِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی َحسَّ

 ِٟ ٍَ ا َٜ ٠َِیطٔ َوَس ٠َ٣ُِی ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َُّط َس٤ٔ ثَُط أ٧َ ٍَ َحسَّ ٣َ ٤ِِٟٔشَوَر ب٩َِ ٣َُِخَ َِّیِٔمُّ أَ٪َّ ا ٔشيُّ اٟت و٢ُ إٔ٪َّ َُقَ ُ٘ ٔ َی ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا  ٥َ َّ٠



 

 

ًَلٔیِّ ب٩ِٔ  ُٜٔحوا اب٨ََِتُض٥ِ ٩ِ٣ٔ  ٔ اِسَتأَِذ٧ُونٔی أَِ٪ ی٨ُِ ٤ُِِٟٔيَرة ٔ ب٩ِٔ ا َََٓل آَذُ٪ ث٥َُّ ََل آَذُ٪ ث٥َُّ ََل آَذُ٪ إَٔلَّ أَِ٪ یُزٔیَس  بَىٔي صَٔظا٦ أَبٔی كَأٟٕب 

ٍْ ٣ٔىِّي یُزٔیبُىٔي ٣َا أََرابَ  ٌَ ـِ ٤ََّا اب٨ًَِٔي َب ٧ّٔ َٓ َٜٔح اب٨ََِتُض٥ِ  َٙ اب٨ًَِٔي َوی٨َِ َضا َویُِؤذٔیىٔي ٣َا آَذاَصا َواِْلِٔخَباُر ِٔی اب٩ُِ أَبٔی كَأٟٕب أَِ٪ یَُل٠ِّ

 یٔث أَِح٤ََس َحسٔ 

ب کہ، رضحت وسمر نب رخمہم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 
مل
ادمح نب ویسن، ہبیتق نب دیعس، ادمح، ثیل، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ایب 

نب ریغمہ اںوہں ےن انس روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم رپ رقتری رک رےہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفام رےہ ےھت ہک ینب اہمش 

ےن  ھج ےس اس ابت یک ااجزت بلط یک ہک فہ اینپ یٹیب اک اکنح رضحت یلع نب ایب ابلطمل ریض اہلل ہنع ےس رک دںی نکیل ںیم ایکس 

 ااجزت ںیہن دفں اگ ںیہن دفں اگ رہسگ ںیہن دفں اگ اہں ہی وہ اتکس ےہ ہک یلع ریض اہلل ہنع ریمی یٹیب وک الطؼ ددیںی افر ایکن یٹیب ےس

رکںیل افہمط ریمے رگج اک ڑکٹا ےہ وج ابت اےس انوگار سگریت ےہ فہ ےھجم یھب انوگار سگریت ےہ افر سج ابت ےس اےس فیلکت  اکنح

 وہیت ےہ ےھجم یھب فیلکت دہ وہیت ےہ افر ہی اافلظ ادمح نب ویسن یک رفاتی رکدہ دحثی ےک ںیہ

ب کہ، رضحت وسمر نب رخمہم ریض اہلل ہنعادمح نب ویسن، ہبیتق نب دیعس، ادمح، ثیل، دیبعاہلل نب :  رافی
مل
  دبعاہلل نب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہعتم اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ہعتم اک ایبؿ

     304    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز ب٩ ٣سہس، ًبساٟوارث، اس٤ٌی١، ب٩ ا٣یہ، زہزی، حرضت ا٣ا٦ زہزی رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 َّ٨ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٍَ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٩ًَِ إِٔس٤َ َِٟوارٔٔث  ًَِبُس ا ث٨ََا  صَٕس َحسَّ زُ ب٩ُِ ٣َُسِ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٔ َحسَّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا ا ٨ًَِٔس ٤ًََُز ب٩ِٔ 

َتَذ  َث أَ٪َّ َٓ َّطُ َحسَّ ًَلَی أَبٔی أ٧َ ٍُ ب٩ُِ َسبَِرَة أَِطَضُس  َٟطُ َربٔی ا٢ُ  َ٘ َٟطُ َرُج١ْ ُی ا٢َ  َ٘ َٓ ٍَ ا٨َِّٟشأئ  ٌَ ٧َا ٣ُِت َّی اہللُ اَُکِ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 َٔ َِٟوَزا ٍٔ ا ٨ًََِضا ِٔی َححَّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی 

، زرہی، رضحت اامؾ زرہی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت مہ رمع نب دسمد نب رسمدہ، دبعاولارث، اامسلیع، نب اہیم

دبعازعلسی ریض اہلل ہنع ےک اپس ےھت ہعتم اک )ہنیعتم دمت ےک ےیل اکنح( ذرک لچ الکن وت اکی صخش ےن اہک  اکس انؾ رعیب نب ربسہ اھت 

 اولداع ےک ومہعق رپ روسؽ یلص

 

ة
ج 
ح
 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہعتم رکےن یک اممتعن رفامدی یھت ہک ںیم ےن اےنپ فادل ےس انس ہک 



 

 

 دسمد نب رسمدہ، دبعاولارث، الیعمس، نب اہیم، زرہی، رضحت اامؾ زرہی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿہعتم 

     305    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٓارض، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ربیٍ، حرضت سبرہ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ارٕٔض َحسَّ َٓ ُس ب٩ُِ َیِحٌَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َحسَّ ٍٔ ب٩ِٔ َسبَِرَة  ٩ًَِ َربٔی اٟزُّصِزٔیِّ 

ٍَ ا٨َِّٟشائٔ  ٌَ ٦َ ٣ُِت ٥َ رَحَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

دمحم نب ییحی نب افرس، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعیب، رضحت ربسہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 وتں ےس ہعتم رکےن وک رحاؾ رہھٹاای ےہےن وعر

 دمحم نب ییحی نب افرس، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعیب، رضحت ربسہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اغشر اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اغشر اک ایبؿ

     306    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ٣شسز، ب٩ ٣سہس، یحٌي ، ًبیساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا َیِحٌَي  َصٕس َحسَّ زُ ب٩ُِ ٣َُسِ ث٨ََا ٣َُشسَّ َٕ ح و َحسَّ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ص٤َُا  ًُبَِیٔس اہللٔ لَٔکَ

ٍٕ ٣َا اٟ ٔ ٠ُُِٗت ٨َٟٔآ ْز ِٔی َحٔسیثٔطٔ  ارٔ َزاَز ٣َُشسَّ َِ ٩ًَِ اٟظِّ ٥َ ٧ََهی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ اٟزَُّج١ٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُٜٔح اب٨َِ ا٢َ ی٨َِ َٗ اُر  َِ ظِّ

ُٜٔحطُ اب٨ََِتطُ بٔ  ٕٚ َوی٨ُِ ٔ َػَسا يِر َِ ُٜٔحُط أُِخَتُط بٔ ُٜٔح أُِخَت اٟزَُّج١ٔ َوی٨ُِ ٕٚ َوی٨َِ ٔ َػَسا يِر َِ 

یبنعق، امکل، دسمد، نب رسمدہ، ییحی، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےن اغشر ےس عنم رفامای ےہ دسمد یک رفاتی ںیم ہی ااضہف ےہ ہک ںیم ےن انعف ےس وپاھچ ہک اغشر اک ایک بلطم ےہ؟ اںوہں ےن اہک ہک 



 

 

ہک وکیئ صخش اینپ یٹیب اک اکنح یسک صخش ےس اس رشط رپ رک دے ہک فہ یھب اینپ یٹیب اک اکنح اس صخش ےس رک دے اگ  ااکس بلطم ہی ےہ

 افر رہم ھچک ںیہن وہاگ ای اینپ نہب اک اکنح اس رشط رپ رک دے اگ ہک فہ یھب اینپ نہب اک اکنح اس صخش ےس رک دے

 اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنعیبنعق، امکل، دسمد، نب رسمدہ، ییحی ، دیبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اغشر اک ایبؿ

     307    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ابزاہی٥، اب٩ اسحٙ، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ہز٣ز اَلرعد ٣ح٤س ب٩ یحٌي ٓارض، یٌ٘وب :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا أَبٔی  وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َی ارٕٔض َحسَّ َٓ ُس ب٩ُِ یَِحٌَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ صُز٣ُِزَ  َحسَّ ثَىٔي  َٙ َحسَّ إِٔسَح

بَّاَض ب٩َِ  ٌَ ِٟ ُد أَ٪َّ ا ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اب٨ََِتطُ اِْلرَِعَ ًَ ََٜحُط  ِ ٥َٜٔ اب٨ََِتُط َوأ٧َ َِٟح ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ ا ََٜح  ِ بَّأض أ٧َ ٌَ ِٟ  َوکَا٧َا ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا

ا٢َ ِٔی َٛٔتابٔطٔ َصَذا  َٗ ٙٔ بَِی٨َُض٤َا َو ی ِْفٔ ٔلَی ٣َزَِواَ٪ َیأ٣ُِزُُظ بٔاٟتَّ ٍُ إ اؤیَ ٌَ ََٜتَب ٣ُ َٓ ا  ّٗ ََل َػَسا ٌَ ٨ًَُِط َرُسو٢ُ َج َّٟٔذی ٧ََهی  اُر ا َِ اٟظِّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   اہللٔ َػل

دمحم نب ییحی افرس، وقعیب نب اربامیہ، انب ااحسؼ ، رضحت دبعارلنمح نب رہزم االرعج ےس رفاتی ےہ ہک ابعس نب دبعاہلل نب 

ارلنمح ےن اینپ یٹیب اک اکنح ابعس نب دبعاہلل نب ابعس ےس رک دای افر ابعس ےن اینپ یٹیب اک اکنح دبعارلنمح نب میکح ےس رک دای افر دبع

اؿ دفونں ےن اس رشط وک یہ رہم رقار دای سپ اریم اعمفہی ریض اہلل ہنع ےن رضحت رمفاؿ وک اھکل ہک فہ اؿ دفونں اک اکنح زتفا دںی افر 

 ےن عنم رفامای ےہ۔ اےنپ طخ ںیم اھکل ہک یہی اغشر ےہ سج ےس روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 دمحم نب ییحی افرس، وقعیب نب اربامیہ، انب اقحس، رضحت دبعارلنمح نب رہزم االرعج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الحہل اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 الحہل اک ایبؿ

     308    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير، اس٤ٌی١، ًا٣ز، حارث، حرضت ًلی رضي اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

ًَلٓٔیٕ َرضَٔي   ٩ًَِ َِٟحارٔٔث  ٩ًَِ ا  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٌٔی١ُ  ثَىٔي إِٔس٤َ ث٨ََا ُزَصيِْر َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٨ًَِ َحسَّ ٌٔی١ُ اہللُ  ا٢َ إِٔس٤َ َٗ ُط 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔييِّ َػل ُط إ ٌَ َٓ ِس َر َٗ َٟطُ  َوأَُراُظ  ٤َُِٟح١ََّ٠  ٤َُِٟح١َِّ٠ َوا ٩َ اہللُ ا ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ 

اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل ادمح نب ویسن، زریہ، اامسلیع، اعرم، احرث، رضحت یلع ریض 

 ےن تنعل رفامیئ ےہ الحہل رکےن فاےل رپ افر اس رپ سج ےک ےیل الحہل ایک اجےئ۔

 ادمح نب ویسن، زریہ، الیعمس، اعرم، احرث، رضحت یلع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 الحہل اک ایبؿ

     309    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 وہب ب٩ ب٘یہ، خاٟس، حارث :  راوی

 ٩ًَِ  ٍَ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ َّی اہلُل َحسَّ ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَِورٔ  َ َِٟحارٔٔث اِْل ٩ًَِ ا  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ حَُؼيِٕن  َخأٟٕس 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ََل٦  ٠ًََِیطٔ اٟشَّ ًَلٔیٌّ  َّطُ  أَی٨َِا أ٧َ ا٢َ ََفَ َٗ ٨َاظُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٌِ 

 ہیقب، اخدل، احرث، اکی احصیب ےس ایس رطح رمفی ےہ یبعش ےتہک ںیہ ہک احصیب ےس رماد رضحت یلع ریض اہلل ہنع ںیہ فبہ نب

 فبہ نب ہیقب، اخدل، احرث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ہن رکے الغؾ اےنپ آاق یک ااجزت ےک ریغب

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ اےنپ آاق یک ااجزت ےک ریغب اکنح ہن رکے

     310    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ً٘ی١، حرضت جابز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ  ًَ َحسَّ  ٩ًَِ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ َػأٟٕح  ث٨ََا ا ٍٕ َحسَّ ٩ًَِ َوٛٔی ص٤َُا  ٔ َولَٔکَ ُى إِٔس٨َازٔظ ِٔ َٟ ٍَ َوَصَذا  ِبسٔ َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب

ًَِبسٕ  ٥َ أَی٤َُّا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ًَ٘ٔی١ٕ  سٔ ب٩ِٔ  ًَاصٔزْ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ُضَو  َٓ ٔ إٔذِٔ٪ ٣ََوأٟیطٔ  يِر َِ َد بٔ   َتزَوَّ



 

 

ادمح نب لبنح، امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب ،لیق، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 وج الغؾ اےنپ آاق یک ااجزت ےک ریغب اکنح رکے وت فہ زاین ےہ

 امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب ،لیق، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ادمح نب لبنح، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ اےنپ آاق یک ااجزت ےک ریغب اکنح ہن رکے

     311    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ً٘بہ ب٩ ٣رک٦، ابوٗتیبہ، ٤ًز، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز   ٩ًَِ  ٍَ ُٗتَِیَب ث٨ََا أَبُو  ٕ َحسَّ ٦ ٍُ ب٩ُِ ٣ُرِکَ َب ِ٘ ث٨ََا ًُ ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل

ْٕ َوصُوَ  ٌٔی َِٟحٔسیُث َؿ ا٢َ أَبُو َزاُوز صََذا ا َٗ ٨َََٓٔاحُطُ بَاك١ْٔ  ٔ إٔذِٔ٪ ٣َِوََلُظ  يِر َِ ِبُس بٔ ٌَ ِٟ ََٜح ا َ ا٢َ إٔذَا ٧ ِو٢ُ اب٩ِٔ ٤ًََُز  َٗ َٗ ْٖ َوصَُو  ُٗو ٣َِو

٨ًَُِض٤َا  َرضَٔي اہللُ 

 ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ الغؾ ہبقع نب رکمؾ، اوبہبیتق، رمع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع

اےنپ آاق یک ااجزت ےک ریغب اکنح رکے وت فہ ابلط ےہ اوبداؤد ےن اہک ہک ہی دحثی فیعض ےہ ہی وموقػ ےہ افر رضحت انب رمع 

 ریض اہلل ہنع اک وقؽ ےہ

 ریض اہلل ہنع ہبقع نب رکمؾ، اوبہبیتق، رمع، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہتش رپ رہتش انجیھب اجزئ ںیہن

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رہتش رپ رہتش انجیھب اجزئ ںیہن

     312    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٤ًز، ب٩ رسح سٔیا٪، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ أ ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس حٔ َحسَّ ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اٟسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ بٔی صَُزیَِزَة 



 

 

َّی اہللُ  ًَلَی خِٔلَبٍٔ أَخٔیطٔ  َػل ٥َ ََل یَِدُلُب اٟزَُّج١ُ   ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

ادمح نب رمع، نب رسح ایفسؿ، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن رفامای آدیم اےنپ اھبیئ یک ینگنم رپ ینگنم ہن رکے

 نب رسح ایفسؿ، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعادمح نب رمع،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رہتش رپ رہتش انجیھب اجزئ ںیہن

     313    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، ًبیساہلل، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ   ٕ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يِر ًَ ث٨ََا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َّیَحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ اہللُ   

ٍٔ أَخٔیطٔ إَٔلَّ بّٔٔذ٧ِٔطٔ  ًَلَی بَِی  ٍِ ٔ ٍٔ أَخٔیطٔ َوََل یَب ًَلَی خِٔلَب  ٥ِ ُٛ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َیِدُلِب أََحُس

نسح نب یلع، دبعاہلل نب ریمن، دیبع اہلل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ای مت ںیم ےس وکیئ صخش اےنپ )املسمؿ( اھبیئ یک ینگنم رپ ینگنم ہن رکے افر ہن وکیئ زیچ  ےچی اےنپ )املسمؿ( اھبیئ ےک  ےنچی رپ اال ےن رفام

 ہی ہک فہ ایکس ااجزت ددیے

 نسح نب یلع، دبعاہلل نب ریمن، دیبعاہلل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج ےس اکنح اک ارادہ ےہ اس وک اکی رظن دھکی انیل اجزئ ےہ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 سج ےس اکنح اک ارادہ ےہ اس وک اکی رظن دھکی انیل اجزئ ےہ

     314    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣شسز، ًبساٟواحس ب٩ زیاز، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، زاؤز، ب٩ حؼين، واٗس، ب٩ ًبساٟزح٩٤، سٌس، ب٩ ٣ٌاذ، حرضت  :  راوی

 جابز ب٩ ًبساہلل

ُس ب٩ُِ إِٔس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕ َحسَّ َِٟواحٔٔس ب٩ُِ زٔیَاز ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ٩ًَِ َواٗٔٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ َزاُوَز ب٩ِٔ حَُؼيِٕن   َٙ َح



 

 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز  ٕ اذ ٌَ ٔس ب٩ِٔ ٣ُ ٌِ ىٔي اب٩َِ َس ٌِ ٤َِٟزِأََة َی ٥ِ ا ُٛ ٥َ إَٔذا َخَلَب أََحُس

ََ أَِ٪  ِّٔ٪ اِسَتَلا َّي َرأَیِ  َٓ ََٟضا َحً  ُ ٨َُُِٜٓت أََتَدبَّأ  ٍّ َدَلِبُت َجارَٔی َٓ ا٢َ  َٗ  ١ِ ٌَ ِٔ ٠َِی َٓ ٔلَی ٧ََٔاحَٔضا  ٔلَی ٣َا یَِسًُوُظ إ انٔی ی٨َُِوَز إ ًَ ُت ٨ِ٣َٔضا ٣َا َز

ِجُتَضا َتزَوَّ َٓ ٔجَضا  ٔلَی ٧ََٔاحَٔضا َوَتزَوُّ  إ

فادق، نب دبعارلنمح، دعس، نب اعمذ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس  دسمد، دبعاولادح نب زاید، دمحم نب ااحسؼ ، داؤد، نب نیصح،

رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ صخش یسک وعرت ےس اغیپؾ اکنح دے وت ارگ نکمم وہ اس 

اغیپؾ دای افر ںیم ےن اس وک پھچ رک  وک دھکی ےل اس ےک دعب اکنح رکے رضحت اجرب رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اکی ڑلیک ےس اکنح اک

 دھکی ایل اہیں کت ہک ںیم ےن اس ںیم فہ زیچ اپیئ وج اکنح رپ رتبغ اک ببس ینب رھپ ںیم ےن اس ےس اکنح رک ایل۔

 دسمد، دبعاولادح نب زاید، دمحم نب اقحس، داؤد، نب نیصح، فادق، نب دبعارلنمح، دعس، نب اعمذ، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیل اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 فیل اک ایبؿ

     315    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رعوہ، حرضت ًائظہ ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، اب٩ جزیخ، س٠مَي٪ ب٩ ٣وسي، زہزی، :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِز َ٪ ب٩ِٔ ٣ُوَسي  ٩ًَِ ُس٠َمَِيَ َیاُ٪ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ِٔ ٕ أَِخبََر٧َا ُس ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟت َحسَّ ا َٗ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ یِّ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَی٤َُّا ا٣َِزأَ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِّٓٔ٪ َزَخ١َ بَٔضا َٗ ٨َََٓٔاحَُضا بَاك١ْٔ ثَََلَث ٣َزَّإت  ٔ إٔذِٔ٪ ٣ََوأٟیَضا  يِر َِ ََٜحِت بٔ َ ةٕ ٧

َٟطُ  ٠َِلاُ٪ َولٔیُّ ٩ِ٣َ ََل َولٔیَّ  اٟشُّ َٓ ِّٔ٪ َتَظاَجزُوا  َٓ ََٟضا ب٤َٔا أََػاَب ٨ِ٣َٔضا  ٤َِِٟضزُ  ا َٓ 

رعفہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، انب رججی، امیلسؿ نب ومیس، زرہی، 

رفامای وج وعرت اےنپ فیل یک ااجزت ےک ریغب اکنح رکے وت اس اک اکنح ابلط ےہ )آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی ابت نیت رمہبت 

رہم دانی زپے اگ وج اس ےن اس ےس احلص  رفامیئ( افر ارگ )اس ےک وشرہ ےن( اس ےس تبحص رکیل وت اس وک اس افدئے ےک وعض

 ایک ےہ۔ ارگ فیل آسپ ںیم االتخػ رکںی وت سج اک وکیئ ف یل ہن وہ اس اک فیل ابداشہ )احمک فتق( ےہ

 دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، انب رججی، امیلسؿ نب ومیس، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 فیل اک ایبؿ

     316    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، اب٩ ٟہیٌہ، جٌْف، اب٩ ربیٌہ، اب٩ طہاب، رعوہ، حرضت ًائظہ رضي اہلل ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا  ٨َٔييُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َّی َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب   ٍَ ٌَ ىٔي اب٩َِ َربٔی ٌِ َْفٕ َی ٌِ ٩ًَِ َج  ٍَ ٌَ َٟضٔی اب٩ُِ 

َِٟیطٔ  ٔ َتَب إ َٛ ٍِ ٩ِ٣ٔ اٟزُّصِزٔیِّ  ٥َِٟ َیِش٤َ َْفْ  ٌِ ا٢َ أَبُو َزاُوز َج َٗ ٨َاُظ  ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔ  اہللُ 

، رفعج، انب رہعیب، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس )اکی دفرسی دنس ےس( ایس رطح یک رفاتی یبنعق، انب ہعیہل

 ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک رفعج ےن زرہی ےس انس ںیہن ہکلب زرہی ےن رفعج وک رحتری ایک اھت۔

 اہلل اہنع یبنعق، انب ہعیہل، رفعج، انب رہعیب، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 فیل اک ایبؿ

     317    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابواسحٙ، ابوبززہ، حرضت ابو٣وسي اطٌزی رضي  ٣ح٤س ب٩ واٗس، ٗسا٣ہ ب٩ اًين، ابوًبیسہ، یو٧ص، ارسائی١، :  راوی

 اہلل ٨ًہ

 َ ٩ًَِ أ ائٔی١َ  ٩ًَِ یُو٧َُص َوإرِٔسَ ازُ  َِٟحسَّ ث٨ََا أَبُو ًُبَِیَسَة ا ًِيََن َحسَّ ٍَ ب٩ِٔ أَ َُٗسا٣َ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة   َٙ بٔی إِٔسَح

َّی اہللُ ائٔی١ُ ٣ُوَسي أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة َوإرِٔسَ ا٢َ أَبُو َزاُوز َوصَُو یُو٧ُُص  َٗ ا٢َ ََل ٧ََٔاَح إَٔلَّ بَٔولٓٔیٕ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٩ًَِ أَبٔی   

٩ًَِ أَبٔی بُزَِزةَ   َٙ  إِٔسَح

ارعشی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ دمحم نب فادق، دقاہم نب انیع، اوبدیبعہ، ویسن، ارسالیئ، اوب ااحسؼ ، اوبربدہ، رضحت اوبومیس 

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فیل یک ااجزت ےک ریغب اکنح ںیہن وہ اتکس اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک دحثی یک دنس ویں ےہ 

 ویسن دنسب ایب ربدہ ف ارسالیئ وباہطس اوبااحسؼ ربفاتی ایب ربدہ۔

 وبدیبعہ، ویسن، ارسالیئ، اوباقحس، اوبربدہ، رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنعدمحم نب فادق، دقاہم نب انیع، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 فیل اک ایبؿ

     318    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٓارض، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، رعوہ ب٩ زبير، ا٦ حبیبہ، حرضت ا٦ حبیبہ رضي اہلل ٨ًہا :  راوی

َوَة بِ  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ارٕٔض َحسَّ َٓ ُس ب٩ُِ َیِحٌَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أ٦ُِّ َحسَّ  ٔ ََّضا  ٩ٔ اٟزُّبَيِر ٍَ أ٧َ َحبٔیَب

َجَضا ا٨ََّٟحأشيُّ َرُس  زَوَّ َٓ َِٟحَبَظٍٔ  ٔلَی أَِرٔق ا ٨ًََِضا َوکَاَ٪ ٓٔی٩ِ٤َ َصاَجَز إ  ََ َض٠َ َٓ ٠َِیطٔ کَا٧َِت ٨ًَِٔس اب٩ِٔ َجِحٕع  ًَ َّی اہللُ  و٢َ اہللٔ َػل

٥َ َوهَٔی ٨ًَِٔسص٥ُِ   َوَس٠َّ

فہ نب زج ،، اؾ ہبیبح، رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ فہ انب شح دمحم نب ییحی نب افرس، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رع

ےک اکنح ںیم ںیھت انب شح اؿ ولوگں ںیم ےھت وہنجں ےن ہشبح یک رطػ رجہت یک یھت فںیہ اؿ اک ااقتنؽ وہ ایگ سپ )اشہ ہشبح( 

ہکن فہ )اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع( ہشبح یہ ںیم ںیھت )افر روسؽ اجنیش ےن اؿ اک اکنح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رک دای احال

 (اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم رکمہم ںیم ےھت

 دمحم نب ییحی نب افرس، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ نب زج ،، اؾ ہبیبح، رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعروتں وک دفابرہ اکنح ےس تم رفوک

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں وک دفابرہ اکنح ےس تم رفوک

     319    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ثىي، ابوًا٣ز، ًباز، ب٩ راطس، حش٩، حرضت ١ٌ٘٣ ب٩ یشار رضي اہلل ٨ًہ٣ح٤سب٩  :  راوی

 ٌِ ثَىٔي ٣َ َِٟحَش٩ٔ َحسَّ ٩ًَِ ا ًَبَّازُ ب٩ُِ َرأطٕس  ث٨ََا  ٕ َحسَّ ًَا٣ٔز ثَىٔي أَبُو  َّي َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ کَا٧َِت لٔی َحسَّ َٗ ١ُٔ٘ ب٩ُِ َیَشإر 

 َ أ َٓ ٔلَیَّ  ِت ًٔسَّ أُِخْت تُِدَلُب إ ـَ َ٘ َّي اِن َضا َحً َٛ ٍْ ث٥َُّ َتَز ٌَ ُط َرِج َٟ ا  ّٗ َضا كَََل َ٘ َِٜحُتَضا إٔیَّاُظ ث٥َُّ ك٠ََّ ِ أ٧َ َٓ ٥ٕٓ لٔی  ًَ ٔلَیَّ َتانٔی اب٩ُِ  ا ُخٔلَبِت إ َّ٤٠َ َٓ تَُضا 

 ٔ َِٟت صَٔذظ َٓفٔیَّ ٧َزَ ا٢َ  َٗ ُٜٔحَضا أَبَّسا  ِ ٠ُِت ََل َواہللٔ ََل أ٧ُ ُ٘ َٓ ََل أََتانٔی َیِدُلبَُضا  َٓ ٩َ أََج٠َُض٩َّ  ِِ َب٠َ َٓ ُت٥ِ ا٨َِّٟشاَئ  ِ٘ ٍُ َوإَٔذا ك٠ََّ اِْلَی

َِٜحُتَضا إٔیَّاظُ  ِ أ٧َ َٓ ٩ًَِ َی٤ٔیىٔي  ُت  ِ
َْٜفَّ َٓ ا٢َ  َٗ  ٍَ ِٜٔح٩َ أَِزَواَجُض٩َّ اِْلیَ ٠ُوص٩َُّ أَِ٪ ی٨َِ ـُ ٌِ  َت



 

 

رفاتی ےہ ہک ریمی اکی نہب یھت سج ےک  دمحمنب ینثم، اوباعرم، ابعد، نب رادش، نسح، رضحت لقعم نب اسیر ریض اہلل ہنع ےس

رےتش ریمے اپس آرےہ ےھت )رہتش ےک ہلسلس ںیم( ریما اچچ زاد اھبیئ یھب آای ںیم ےن اس ےس )اینپ نہب اک( اکنح رک دای نکیل دعب ںیم 

ایپؾ آےن ےگل وت اس ےن اس وک اکی الطؼ ریعج دی افر رھپ وھچڑ دای اہیں کت ہک اس یک دعت وپری وہیئگ رھپ بج دفابرہ اس ےک 

اس ےن رھپ ریمے اپس اےنپ ےیل اغیپؾ اجیھب وت ںیم ےن اہک دخبا ںیم اس ےس رہسگ اکنح ہن رکفں اگ وت ریمے ربے ںیم ہی آتی رقآین 
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ػ ینعی بج مت وعروتں وک الطؼ دے وکچ افر فہ انزؽ وہ ںوَِإَذا 

اینپ دعت یک دمت وپری رک ںیکچ وت اؿ وک اےنپ اسہقب وشرہفں ےس دفابرہ اکنح رکےن ےس ہن رفوک بج ہک فہ آسپ ںیم د ںور ےک 

افر ایس ےس نہب اک  اطم ق اکنح رکےن رپ رایض وہ اجںیئ رضحت لقعم ےتہک ںیہ ہک اس مکح ےک دعب ںیم ےن اینپ مسق اک افکرہ ادا ایک

 اکنح رک دای۔

 دمحمنب ینثم، اوباعرم، ابعد، نب رادش، نسح، رضحت لقعم نب اسیر ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج دف فیل وعرت اک اکنح رک دںی

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دف فیل وعرت اک اکنح رک دںیبج 

     320    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ ٛثير، ہ٤ا٦، ٣وسٰي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از، ٗتازہ، حش٩، حرضت س٤زہ رضي اہلل ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا صَٔظا٦ْ ح و  ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ث٨ََا َحسَّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٦ْ ح و َحسَّ ٕ أَِخبََر٧َا َص٤َّ ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َحسَّ

ا٢َ أَیُّ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ َس٤َُزَة  َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ىَي  ٌِ ٤َِٟ اْز ا َجَضا َو َح٤َّ ٕ َزوَّ هَٔی ٤َا ا٣َِزأَة َٓ أ٪  ٟٔیَّ

٢ٔ ٨ِ٣ُٔض٤َا ُضَو ِْٟٔلَوَّ َٓ ا ٩ِ٣ٔ َرُج٠َئِن  ٌّ ََ بَِی ٢ٔ ٨ِ٣ُٔض٤َا َوأَی٤َُّا َرُج١ٕ بَا  ِْٟٔلَوَّ

ملسم نب اربامیہ، دمحم نب ،ریث، امہؾ، ومٰیس نب اامسلیع، امحد، اتقدہ، نسح، رضحت رمسہ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

فملس ےن رفامای ارگ دف فیل اکی وعرت اک اکنح )دف اگل اگل وصخشں ےس( رکدںی وت وعرت اس یک ویبی رقار اپےئ یگ  یلص اہلل ہیلع فآہل

سج ےس ےلہپ اکنح وہا ایس رطح ارگ وکیئ صخش اکی زیچ دف آدویمں ےک اہھت رففتخ رک دے وت فہ اس یک تیکلم وہیگ سج ےس ےلہپ 

 اعمہلم وہا

  نب ،ریث، امہؾ، ومٰیس نب اامسلیع، امحد، اتقدہ، نسح، رضحت رمسہ ریض اہلل اہنعملسم نب اربامیہ، دمحم :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اؿ وک اکنح ےس اس آتی رکہمی یک ریسفت سج ںیم ہی ایبؿ وہا ےہ ہک مت وعروتں ےک زربدیتس فارث ہن نب وھٹیب افر ہن

 رفوک

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اس آتی رکہمی یک ریسفت سج ںیم ہی ایبؿ وہا ےہ ہک مت وعروتں ےک زربدیتس فارث ہن نب وھٹیب افر ہن اؿ وک اکنح ےس رفوک

     321    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًرک٣ہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض رضي اہلل ٨ًہاح٤س ب٩ ٨٣یٍ، اسبان، طیبانی،  :  راوی

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ِیَبانٔیُّ  ث٨ََا اٟظَّ ٕس َحسَّ ث٨ََا أَِسَباُن ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٍٕ َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٨٣َٔی ُظ َحسَّ ِیَبانٔیُّ َوَذَُکَ ا٢َ اٟظَّ َٗ بَّإض 

َوائٔیُّ َوََل أَُه٨ُّ  َِٟحَش٩ٔ اٟشُّ ٠ُوص٩َُّ ًََلاْئ أَبُو ا ـُ ٌِ ّصا َوََل َت ٔ اِْلیٍَٔ ََل َیٔح١ُّ َل٥ُِٜ أَِ٪ َتزٔثُوا ا٨َِّٟشاَئ َُکِ ًَبَّإض ِٔی َصٔذظ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ُط إَٔلَّ 

ُض٥ِ َزوَّ  ـُ ٌِ ٔشَضا إِٔ٪ َطاَئ َب ِٔ َّٙ بٔا٣َِزأَتٔطٔ ٩ِ٣ٔ َولٔیِّ َن ا٢َ کَاَ٪ اٟزَُّج١ُ إَٔذا ٣َاَت کَاَ٪ أَِؤَٟیاُؤُظ أََح ٥َِٟ َجَضا َٗ ُجوَصا َوإِٔ٪ َطاُؤا  أَِو َزوَّ

 ََ ٔ ٍُ ِٔی َذٟ ٔ اِْلَی َِٟت صَٔذظ ٨َزَ َٓ ُجوَصا   یُزَوِّ

ھاارے ےیل اجزئ ںیہن ےہ ہک مت 

م

 

ت

ادمح نب عینم، اابسط، نابیین، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس آتی رکہمی )

اکنح ےس رفک دف اس رغض ےس ہک وج ھچک مت ےن اؿ وک دای ےہ اس ںیم وعروتں ےک زربدیتس فارث نب وھٹیب افر ہن اؿ وک )دفرسے( 

ےس فاسپ ےل ول( اک اشنؿ زنفؽ ہی رمفی ےہ ہک بج وکیئ صخش )وشرہ( رم اجات ےہ وت اس ےک فارث اس یک ویبی رپ تبسنب اس ےک 

رسے ےس رک د ات افر وج اچاتہ وت یسک ےس یھب ہن فیل ےس زایدہ دقحار ےھجمس اجےت اؿ ںیم ےس وج اچاتہ وخد اےنپ ےس اکنح رک اتیل ای یسک دف

 رکےن د ات وت اس اعمہلم رپ ہی آتی انزؽ وہیئ۔

 ادمح نب عینم، اابسط، نابیین، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اس آتی رکہمی یک ریسفت سج ںیم ہی ایبؿ وہا ےہ ہک مت وعروتں ےک زربدیتس فارث ہن نب وھٹیب افر ہن اؿ وک اکنح ےس رفوک

     322    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ًباض رضي اہلل ٨ًہاح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ثابت، ًلی ب٩ حشين، یزیس، ًرک٣ہ، حرضت  :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ حَُشئِن ب٩ِٔ َوإٗٔس  ثَىٔي  ٤َِٟزَِوزٔیُّ َحسَّ ٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔت ا ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٍَ َحسَّ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ  َیزٔیَس ا٨َِّٟحؤیِّ 

ا٢َ ََل یَح١ُّٔ َل٥ُِٜ أَِ٪ َتزٔثُوا ا٨َِّٟشاَئ  َٗ ًَبَّإض  ٔف ٣َا آَتِیُت٤ُوص٩َُّ إَٔلَّ أَِ٪ َیأِتٔيَن ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٌِ ٠ُوص٩َُّ َٟٔتِذَصبُوا بَٔب ـُ ٌِ ّصا َوََل َت َُکِ

َّي َت٤ُوَت أَِو َتزُ  ٠َُضا َحً ـُ ٌِ َی َٓ ابَتٔطٔ  ََ أَ٪َّ اٟزَُّج١َ کَاَ٪ َیزُٔث ا٣َِزأََة ذٔی رَقَ ٔ ٍٕ َوَذٟ ٨َ ٍٕ ٣ُبَیِّ احَٔظ َٔ ٥ََٜ اہللُ بٔ أَِح َٓ َضا  َٗ َِٟیطٔ َػَسا ٔ ٩ًَِ زَّ إ  
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 َ
ّ

 

ن
ُ
ه

ُو 
م ُ

 

ن
ْ
َت 

 

ت

ا آ
َ
ِ م

 

ض
ْ
ع
َ
ی 
ِ
ن 

ُو ا 
ی  َ
ه

ْ
 

 

َ

 

ِ
َ ل
ّ

 

ن
ُ
ه

و 
لُ ُ

 

ْص
َع

 

ی

ا 
َ
ل
َ
ا ف
ً
ه
ْ
 
َ
اائَ ک
َ
ِّش

 

لت
 ا ا

ُ

 

( اک اشؿ زنفؽ ہی ےہ ہک اکی صخش اےنپ رہتش رَتِث ٍ

 

ة
َ

 

ِّب
ت  َ
ُب 
م
 ٍ

 

ة َ

 

ِش
اخ َ

 

ِ
 ب 
َ

 

 
ِ

 

َاْت
َ
ْؿ ي 
َ
ا أ
َ
ِإّل

اتلم( دار یک ویبی اک فارث وہات رھپ فہ اس وک دفرسے اکنح ےس رفاتک اہیں کت ہک فہ رماجیت ای اانپ رہم اس وک ولاٹ دیتی )بت اس وک اکٹھچرا 

 وت اہلل اعتیل ےن اس ےس عنم رفامای ےہ۔

 ادمح نب دمحم نب اثتب، یلع نب نیسح، سیدی، رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 یتس فارث ہن نب وھٹیب افر ہن اؿ وک اکنح ےس رفوکاس آتی رکہمی یک ریسفت سج ںیم ہی ایبؿ وہا ےہ ہک مت وعروتں ےک زربد

     323    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ طبویہ، ًبساہلل ب٩ ًث٤ا٪، ًیسٰي ب٩ ًبیس، حرضت ؿحاک رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ٤َِٟزَِوزٔیُّ َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َطبَُّویِطٔ ا أک َحسَّ حَّ َـّ ٩ًَِ اٟ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ٣َِولَی ٤ًََُز  ٩ًَِ ًٔیَسي ب٩ِٔ ًُبَِیٕس  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ 

 ََ ٔ ًََى اہللُ َذٟ َو َٓ ا٢َ  َٗ ٨َاُظ  ٌِ  ب٤َٔ

اس ںیم ہی ےہ ادمح نب وبشہی، دبعاہلل نب امثعؿ، ٰیسیع نب دیبع، رضحت احضک ریض اہلل ہنع ےس یھب ایس وہفمؾ یک دحثی رمفی ےہ 

ُ َذِلَ 
َ
َ اّللّ

 

عَط
َ
 
َ

 

 ف

 ادمح نب وبشہی، دبعاہلل نب امثعؿ، ٰیسیع نب دیبع، رضحت احضک ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےک فتق وعرت ےس ااجزت احلص یک اجےئ

 اک ایبؿ اکنح :   ابب



 

 

 اکنح ےک فتق وعرت ےس ااجزت احلص یک اجےئ

     324    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ابا٪ یحٌي ابی س٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ث٨ََا أَبَاُ٪ َحسَّ ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ا٢َ ََل َحسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٍَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َ یَِحٌَي 

ا٢َ  َٗ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َو٣َا إٔذ٧َُِضا  َٗ ِٟبرِٔکُ إَٔلَّ بّٔٔذ٧َِٔضا  َّي ُتِشَتأ٣ََِز َوََل ا یُِّب َحً َُٜح اٟثَّ  أَِ٪ َتِشَُٜت ت٨ُِ

اربامیہ، اابؿ ییحی ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہبیث  ملسم نب

اک اکنح ہن ایک اجےئ بج کت ہک اس ےس ااجزت ہن ےل یل اجےئ افر ہن ابرکہ اک اکنح ایک اجےئ بج کت ہک اس ےس ااجزت ہن ےل یل 

ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ ااجزت ےسیک دیگی؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس یک اخومیش اجےئ ولوگں ےن وپاھچ 

 اس یک ااجزت ےہ۔

 ملسم نب اربامیہ، اابؿ ییحی ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اکنح ےک فتق وعرت ےس ااجزت احلص یک اجےئ

     325    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو کا١٣، یزیس، اب٩ زریٍ، ٣وسٰي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ٣ح٤س ب٩ ٤ًز ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا  ىَيَحسَّ ٌِ ٤َِٟ اْز ا ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٍٕ ح و َحسَّ ىٔي اب٩َِ ُزَریِ ٌِ ث٨ََا یَزٔیُس َی ُس ب٩ُِ  أَبُو کَا١ٕ٣ٔ َحسَّ ثَىٔي ٣َُح٤َّ َحسَّ

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٍَ ث٨ََا أَبُو َس٤َ٠َ ٤ِزٕو َحسَّ ََٜتِت ًَ ِّٔ٪ َس َٓ ٔشَضا  ِٔ ٍُ ِٔی َن َِٟیتٔی٤َ طٔ َوَس٥ََّ٠ ُتِشَتأ٣َِزُ ا

ََ َرَوا ٔ َذٟ َٛ ا٢َ أَبُو َزاُوز َو َٗ ٠َِیَضا َواِْلِٔخَباُر ِٔی َحٔسیٔث یَزٔیَس  ًَ َََٓل َجَواَز  ُضَو إٔذ٧َُِضا َوإِٔ٪ أَبَِت  اَ٪ َٓ ُ٪ ب٩ُِ َحیَّ ُظ أَبُو َخأٟٕس ُس٠َمَِيَ

 ٌَ اذُ ب٩ُِ ٣ُ ٌَ ٤ِزٕوُو٣ُ ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  اذٕ 

اوب اکلم، سیدی، انب زرعی، ومٰیس نب اامسلیع، امحد، دمحم نب رمع اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

اس یک راض  فملس ےن رفامای سج ڑلیک ےک ابپ ہن وہ اس ےس اکنح ےک ابرے ںیم ااجزت بلط یک اجےئ ارگ فہ اخومش رےہ وت ہی

دنمی وہیگ افر ارگ ااکنر رک دے وت اس رپ ربج ںیہن ےہ ہی اافلظ سیدی یک رفاتی رکدہ دحثی ےک ںیہ۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس رطح 

اوباخدل امیلسؿ نب ةحؿ افر اعمذ نب اعمذنب ےن دمحم نب رمعف ےس لقن ایک افر اوبرمع افر ذوکاؿ ےس وبا ہطس رضحت اعہشئ لقن ایک۔ فہ 



 

 

امیت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ونکاری ڑلیک )اےنپ اکنح ےک قلعتم( ابت رکے وہے رشامیت رف

 ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای۔ اس یک اخومیش اس اک ارقار ےہ

 ہملس، رضحت اوبرہریہاوب اکلم، سیدی، انب زرعی، ومٰیس نب الیعمس، امحد، دمحم نب رمع اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اکنح ےک فتق وعرت ےس ااجزت احلص یک اجےئ

     326    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ازریص، حرضت ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو٣ح٤س ب٩ ًَلء،  :  راوی

َِٟحٔسیٔث بِّٔٔس٨َازٔظٔ  ٤ِزٕو بَٔضَذا ا ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٜت أَِو َحسَّ َِّٓٔ٪ بَ ا٢َ  َٗ َزاَز ٓٔیطٔ 

 ُٔ َِٜت ب٤َِٔح َِٟیَص بَ ا٢َ أَبُو َزاُوز َو َٗ َِٜت  ََٜتِت َزاَز بَ ٔس ب٩ِٔ َس َِٟوص٥ُِ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ إِٔزرٔیَص أَِو ٩ِ٣ٔ ٣َُح٤َّ َِٟحٔسیٔث ا وٕي َوصَُو َوص٥ِْ ِٔی ا

ِٟبرِٔکَ َت  َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ ا ا َٗ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ َواُ٪  ِٛ ٤ًَِزٕو َذ ا٢َ أَبُو َزاُوز َوَرَواُظ أَبُو  َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ا٢َ ُسََاتَُضا ا َٗ ِشَتهٔی أَِ٪ َتَت٥ََّ٠ََ 

اُرصَا  إرِٔقَ

دمحم نب العء، انب ادرسی، رضحت دمحم نب رمعف ےس یھب ایس رطح رمفی ےہ اس ںیم اؿ اافلظ اک ااضہف ےہ ینعی فہ رفےئ اوبداؤد ےتہک 

 یک زایدیت وفحمظ ںیہن ےہ ہکلب ہی دحثی ںیم فمہ ےہ افر ہی فمہ انب ادرسی یک رطػ ےس ےہ۔

 

 
 ںیہ ہک ظفل ب

 ادرسی، رضحت دمحم نب رمعف دمحم نب العء، انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اکنح ےک فتق وعرت ےس ااجزت احلص یک اجےئ

     327    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی طیبہ، ٣ٌاویہ، ہظا٦، س٠مَي٪، اس٤اًی١ ب٩ ا٣یہ، حرضت اب٩ ٤ًزًث٤ا٪ ب٩  :  راوی

ٍَ حَ  ٌٔی١َ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٩ًَِ إِٔس٤َ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٕ ٍُ ب٩ُِ صَٔظا٦ اؤیَ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َحسَّ  ٍُ َ٘ ثَىٔي اٟثِّ سَّ

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ آ٣ٔزُوا ا٨َِّٟشاَئ ِٔی ب٨ََاتٔض٩َّٔ َٗ  ی اہللُ 

امثعؿ نب ایب ہبیش، اعمفہی، اشہؾ، امیلسؿ، اامسلیع نب اہیم، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 



 

 

 رفامای وعروتں ےن اؿ یک ک ںویں ےک اکنح ےک قلعتم وشمرہ احلص رکف

 امثعؿ نب ایب ہبیش، اعمفہی، اشہؾ، امیلسؿ، اامسلیع نب اہیم، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ ابپ ونکاری ڑلیک اک اکنح اس ےس وپےھچ ریغب رکدے وت اسیک وہاگ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ری ڑلیک اک اکنح اس ےس وپےھچ ریغب رکدے وت اسیک وہاگارگ ابپ ونکا

     328    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، حشين ب٩ ٣ح٤س، جزیز ب٩ حاز٦، ایوب ًرک٣ہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا  ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ًَبَّإض أَ٪َّ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٩ًَِ أَیُّوَب   ٕ ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٔ ٕس َحسَّ حَُشيُِن ب٩ُِ ٣َُح٤َّ

 َٓ  ٍْ َجَضا َوهَٔی کَارَٔص ِت أَ٪َّ أَبَاَصا َزوَّ ََٓذَُکَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا أََتِت ا٨َّٟٔييَّ َػل ٍّ برِٔکّ ََّرَصا ا٨َّٟئ َجارَٔی ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َدي َّی اہللُ   يُّ َػل

امثعؿ نب ایب ہبیش، نیسح نب دمحم، رجری نب احزؾ، اویب رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اکی ونکاری ڑلیک یبن یک 

ہیلع فآہل فملس ےن اس دختم ںیم احرض وہیئ افر وبیل ہک اس ےک ابپ ےن اس یک رمیض ےک ریغب اس اک اکنح رک دای ےہ وت یبن یلص اہلل 

 (وک اایتخر دای )ینعی ارگ فہ اچےہ وت اکنح خسف رک دے

 امثعؿ نب ایب ہبیش، نیسح نب دمحم، رجری نب احزؾ، اویب رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ارگ ابپ ونکاری ڑلیک اک اکنح اس ےس وپےھچ ریغب رکدے وت اسیک وہاگ

     329    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیس، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، حرضت ًرک٣ہ :  راوی

ازُ ب٩ُِ  ث٨ََا َح٤َّ ُس ب٩ُِ ًُبَِیٕس َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟحٔسیٔث َحسَّ ٥َ بَٔضَذا ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٩ًَِ أَیُّوَب  َزیِٕس 

 ْٖ زُو ٌِ ََ َرَواُظ ا٨َّٟاُض ٣ُزَِسَّل ٣َ ٔ َذٟ َٛ ًَبَّإض َو ٥َِٟ یَِذُُکِ اب٩َِ  ا٢َ أَبُو َزاُوز  َٗ 

رمالس یھب رمفی ےہ۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی ںیم انب ابعس  دمحم نب دیبع، امحد نب زدی، اویب، رضحت رکعہم ےس ہی دحثی

 اک فاہطس ذموکر ںیہن ےہ افر ہی رفاتی ایس رطح رمالس رعمفػ ےہ۔



 

 

 دمحم نب دیبع، امحد نب زدی، اویب، رضحت رکعہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبیث اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ہبیث اک ایبؿ

     330    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٓـ١، ٧آٍ ب٩ جبير، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباضاح٤س ب٩ یو٧ص، ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، ًبساہلل ب٩  :  راوی

ـِ  َٔ ِٟ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ  َْ ٔ اََل أَِخبََر٧َا ٣َاٟ َٗ  ٍَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ًَ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َو ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ  ٕ ٍٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر ٔ ٩ًَِ ٧َآ  ١ٔ

َّی اہللُ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٔشَضا َوإٔذ٧َُِضا  ًَبَّإض  ِٔ ِٟبرِٔکُ ُتِشَتأَِذُ٪ ِٔی َن َضا َوا ٔشَضا ٩ِ٣ٔ َؤٟیِّ ِٔ ُّٙ ب٨َٔ ٥َ اِْلَی٥ُِّ أََح ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

٨َٔييِّ  ٌِ َ٘ ِٟ ُى ا ِٔ َٟ  ُػ٤َاتَُضا َوَصَذا 

 ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ادمح نب ویسن، دبعاہلل نب ہملسم، امکل، دبعاہلل نب لضف، انعف نب ریبج، رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی

 اےنپ فیل ےک افر ابرکہ ےس اس ےک سفن ےک قلعتم ) اکنح یک( 

 

شت ب
ت 

 

ت
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہبیث اےنپ سفن یک زایدہ دقحار ےہ 

 ااجزت ینیل اچےئیہ افر اس یک اخومیش اس یک ااجزت ےہ ہی یبنعق ےک )رفاتی رکدہ دح ثی( ےک اافلظ ںیہ۔

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، دبعاہلل نب لضف، انعف نب ریبج، رضحت دبعاہلل نب ابعس ادمح نب ویسن، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ہبیث اک ایبؿ

     331    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، سٔیا٪، زیاز، ب٩ سٌس، حرضت ًبساہلل ب٩ ٓـ١ :  راوی

 ٔ ١ٔ بِّٔٔس٨َاز ـِ َٔ ِٟ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ٕس  ٌِ ٩ًَِ زٔیَازٔ ب٩ِٔ َس َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ُّٙ َحسَّ یُِّب أََح ا٢َ اٟثَّ َٗ ٨َاُظ  ٌِ ظٔ َو٣َ

ٔشَضا ٩ِ٣ٔ َؤٟیِّ  ِٔ ُٔويٕ ب٨َٔ َِٟیَص ب٤َِٔح ا٢َ أَبُو َزاُوز أَبُوَصا  َٗ ِٟبرِٔکُ َیِشَتأ٣ِٔزَُصا أَبُوَصا   َضا َوا

ادمح نب لبنح، ایفسؿ، زاید، نب دعس، رضحت دبعاہلل نب لضف ےس یھب ایس رطح یک رفاتی رمفی ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک ہبیث اےنپ 



 

 

 اےنپ فیل ےک افر ابرکہ ےس 

 

شت ب
ت 

 

ت
اس ےک اعمہلم ںیم اس ےک ابپ وک ااجزت ینیل اچےئیہ اوبداؤد ےن اہک ہک سفن یک زایدہ دقحار ےہ 

 اوباھ یک زایدیت ریغ وفحمظ ےہ۔

 ادمح نب لبنح، ایفسؿ، زاید، نب دعس، رضحت دبعاہلل نب لضف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ہبیث اک ایبؿ

     332    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ػاٟح ب٩ ٛیشا٪، ٧آٍ، جبير ب٩ ٣ٌل٥، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ اب٩ِٔ  َحسَّ  ٥ٌٕٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُِل ٍٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر ٔ ٩ًَِ ٧َآ ِیَشاَ٪  َٛ ٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ  ٤َْز  ٌِ أَِخبََر٧َا ٣َ

َِٟیتٔی٤َ  یِّٔب أ٣َِْز َوا ٍَ اٟثَّ َِٟیَص ٠َِٟٔولٔیِّ ٣َ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل اُرَصاٍُ ُتِشَتأ٣َِزُ َوَػ٤ُِتَضا إ  رِقَ

م، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

عط
م

نسح نب یلع دبعارلزاؼ، رمعم، اصحل نب اسیکؿ، انعف، ریبج نب 

افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہبیث ےک اعمہلم ںیم فیل وکیئ اایتخر ںیہن ےہ اع ہت ونکاری ڑلیک ےس ااجزت یل اجےئ یگ 

 یک اخومیش یھب اس اک ارقار یھجمس اجےئ یگ۔اس 

م، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

عط
م

 نسح نب یلع دبعارلزاؼ، رمعم، اصحل نب اسیکؿ، انعف، ریبج نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ہبیث اک ایبؿ

     333    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، حرضت خ٨شاء ب٨ت خسا٦ انؼاریہ :  راوی

ِبٔس  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ َحسَّ ٍٕ ابِىَِي َیزٔیَس اِْلَِنَؼارٔیَّئِن  اٟزَِّح٩ٔ٤َ َو٣َُح٤ِّ

َحائَِت َرُسو٢َ اہللٔ  َٓ  ََ ٔ َصِت َذٟ َٓرَکٔ َجَضا َوهَٔی ثَیِّْب  ٍٔ أَ٪َّ أَبَاَصا َزوَّ ٕ اِْلَِنَؼارٔیَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخ٨َِشاَئ ب٨ِٔٔت خَٔذا٦ َّی اہللُ   َػل

زَّ  َُٟط ََفَ  ََ ٔ ِت َذٟ  ٧ََٔاَحَضا ََٓذَُکَ

یبنعق، امکل، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اسنخء تنب دخاؾ ااصنرہی ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک فادل ےن اؿ یک رمیض ےک ریغب اکنح 



 

 

 رک دای افر فہ ہبیث ںیھت فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آںیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکشتی یک آپ یلص اہلل

 ( فآہل فملس ےن اؿ ےک اکنح وک ولاٹ دای )ینعی اکنح خسف رک دایہیلع

 یبنعق، امکل، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اسنخء تنب دخاؾ ااصنرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افکتئ )وفک( اک ایبؿ

 ایبؿاکنح اک  :   ابب

 افکتئ )وفک( اک ایبؿ

     334    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟواحس ب٩ ُیاث، ح٤از، ٣ح٤س ب٩ ٤ًز، ابی س٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ُس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اْز َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ َِٟواحٔٔس ب٩ُِ َُٔیإث َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ أَبَا ص٨ِٕٔس َحَح٥َ ا٨َّٟٔييَّ َحسَّ  ٍَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َ ٤ِزٕو  ًَ ب٩ُِ 

ٍَ أَ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا بَىٔي بََیاَؿ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ ُٓؤر  َِٟیا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔی ا َّی اہللُ  َٟ َػل ٔ ُٜٔحوا إ ِ ُٜٔحوا أَبَا ص٨ِٕٔس َوأ٧َ ِ ا٢َ ٧ َٗ ِیطٔ َو

 ٍُ ِٟٔحَحا٣َ ا َٓ ا َتَساُووَ٪ بٔطٔ َخيِْر   َوإِٔ٪ کَاَ٪ ِٔی َطِیٕئ ٤٣َّٔ

دبعاولادح نب ایغث، امحد، دمحم نب رمع، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبدنہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

آہل فملس ےن رفامای اے ینب ایبہض اوبدنہ ےس اکنح رکف افر اس ےک اپس )اینپ فآہل فملس ےک رس ںیم ےنھچپ اگلےئ آپ یلص اہلل ہیلع ف

 ک ںویں اک( اغیپؾ اکنح وجیھب زین رفامای ینتج دفاںیئ مت رکےت وہ اس ںیم ےس بس ےس رتہب ےنھچپ وگلاان ےہ۔

 دبعاولادح نب ایغث، امحد، دمحم نب رمع، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےچب یک دیپاش ےس ےلہپ یہ اس اک اکنح رک دانی

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ےچب یک دیپاش ےس ےلہپ یہ اس اک اکنح رک دانی
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حش٩ ب٩ ًلی، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، یزیس ب٩ ہارو٪، ًبساہلل ب٩ یزیس ب٩ ٣٘ش٥، حرضت سارہ ب٨ت ٣٘ش٥ رضي اہلل  :  راوی



 

 

 ٨ًہا

ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا اََل َحسَّ َٗ ىَي  ٌِ ٤َِٟ َّي ا ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ًَلٓٔیٕ َو٣َُح٤َّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َش٥ٕ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  َحسَّ ِ٘ َیزٔیَس ب٩ِٔ ٣ٔ

َِٟت  ا َٗ  ٕ َز٦ ٍَ ب٨َِٔت َُکِ َ ِت ٣َِی٤ُو٧ ٌَ ََّضا َس٤ٔ َش٥ٕ أ٧َ ِ٘ ثَِتىٔي َساَرةُ ب٨ُِٔت ٣ٔ ٕٔ َحسَّ ٔ ائ فٔیُّ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اٟلَّ َ٘ ٍَ أَبٔی ِٔی َححٍَّٔ اٟثَّ ِجُت ٣َ  ََخَ

أَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ ٥َ ََفَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٟطُ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  َٕ َٗ َو َٓ ُط  َٟ  ٍٕ َٗ ًَلَی ٧َا َِٟیطٔ أَبٔی َوصَُو  ٔ َس٧َا إ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

ِبَلبٔیَّ  وُٟوَ٪ اٟلَّ ُ٘ اَب َوا٨َّٟاَض َوص٥ُِ َی ُت اِْلرَِعَ ٌِ َش٤ٔ َٓ أب  ٔ اِلُٜتَّ ة ٔسرَّ َٛ ْة  طُ زٔرَّ ٌَ ٍَ ٨ِ٣ٔطُ َو٣َ ِبَلبٔیَّ َواِسَت٤َ ٍَ اٟلَّ ِبَلبٔیَّ َس٧َا ٍَ اٟلَّ َٓ  ٍَ

ُت َجِیَع ًٔثَِرا يی َحرَضِ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٍَ ٨ِ٣ُٔط  ٠َِیطٔ َواِسَت٤َ ًَ  َٕ َٗ ُط َوَو َٟ َٓأرََقَّ  َس٣ٔطٔ  َ٘ أََخَذ بٔ َٓ َِٟیطٔ أَبٔی  ٔ َّي َجِیَع ُٔثَِراَ٪ إ ٤َُِٟثى ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ  ٪َ

 ِ٠ُٗ ٔلیىٔي ُر٣ِّحا بَٔثَوابٔطٔ  ٌِ ٍٔ ٩ِ٣َ ُی َّٗ ٤َُز ِٟ ُٚ ب٩ُِ ا ا٢َ كَارٔ َ٘ ًَِلِیُتُط ُر٣ِهٔی ث٥َُّ َٓ َ أ َٓ ٢َ ب٨ِٕٔت َتُٜوُ٪ لٔی  ُجطُ أَوَّ ا٢َ أَُزوِّ َٗ ُت َو٣َا ثََوابُطُ 

زِص٩َُّ  َُٟط أَصِلٔی َجضِّ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ِت ث٥َُّ ٔجئُِتطُ  َِ ٍْ َوب٠ََ ُط َجارٔیَ َٟ ِس ُؤَٟس  َٗ َُّط  ٤ِٔ٠ًَُت أ٧َ َّي  ٨ًَُِط َحً ١َ حَ  ُِٔبُت  ٌَ ِٔ َٕ أَِ٪ ََل َی َح٠َ َٓ ٔلَیَّ  َّي إ ً

 َ٘ َٓ ًَِلِیُتُط  َّٟٔذی أَ َُيَِر ا  ُٚ ُت ََل أُِػٔس ِٔ َّٟٔذی کَاَ٪ بَِیىٔي َوبَِی٨َُط َوَح٠َ ا َجٔسیّسا َُيَِر ا ّٗ ُط َػَسا َٗ َّی اہللُ أُِػٔس ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

تٔيَر  َ٘ ِٟ ِس َرأَِت ا َٗ ا٢َ  َٗ َِٟیِو٦َ  ٔ٪ أَیِّ ا٨َِّٟشأئ هَٔی ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوبََٔقِ ٔلَی ًَ ََ َو٧ََوزُِت إ ٔ ًَىٔي َذٟ ا ا٢َ ََفَ َٗ َضا  َٛ ا٢َ أََری أَِ٪ َتتِرُ َٗ

 َٗ  ََ ا٢َ ََل َتأِث٥َُ َوََل َیأِث٥َُ َػاحٔبُ َٗ ََ ٣ٔىِّي  ٔ ا َرأَی َذٟ َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِیُب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل تٔيرُ اٟظَّ َ٘ ِٟ  ا٢َ أَبُو َزاُوز ا

اںوہں  ، سیدی نب اہرفؿ، دبعاہلل نب سیدی نب مسقم، رضحت اسرہ تنب مسقم ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہکنسح نب یلع، دمحم نب ینثم

 اولداع ےک ومہعق رپ ںیم اےنپ فادل ےک اسھت جح ےک ےیل یلکن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل 

 

ة
ج 
ح
ےن ومیمہن تنب رکفؾ وک ےتہک وہےئ انس ہک 

ادل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رقبی ےئگ اس احؽ ںیم ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی ہیلع فآہل فملس وک داھکی افر ریمے ف

افینٹن رپ وسار ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت ںیم اکی وکڑا اھت اسیج ہک اعؾ وطر رپ بتکم ںیم زپاھےن فاولں ےک اپس 

َ ریمے فادل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وہات ےہ وت ںیم ےن انس ہک ارعایب افر بس ولگ ہہک
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 رےہ ےھت ا

ےک رقبی ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اپؤں ڑکپ رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ربمغیپ وہےن اک ارقار ایک افر رہھٹے 

یک ابںیت ینس۔ اس ےک دعب اہک ہک ںیم شیج رشعاؿ ںیم رشکی راہ وہں )انب اینثمل ےن شیج رےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 اؿ اہک ےہ( فاہں اطرؼ نب ارملعق ےن اہک وکؿ ےہ وج ےھجم اس ےک دبہل ںیم اکی زینہ د ات ےہ؟ ںیم ےن وپاھچ سک زیچ ےک دبہل 

 
 

غ

 ںیم اس اک اکنح اس ےک اسھت رک دفں اگ سپ ںیم ےن اانپ زینہ اس وک ںیم؟ اس ےن اہک اس ےک دبہل ںیم ہک وج یھب ریمی یلہپ یٹیب وہیگ

 ددیای افر الچ ایگ بج ےھجم ولعمؾ وہا ہک اس ےک یٹیب دیپا وہیئ ےہ افر اب فہ وجاؿ وہیئگ ےہ وت ںیم اس ےک اپس اچنہپ افر اس ےس اہک ہک

 یٹیب رہسگ ہن دفں اگ بج کت ہک وت اس اک این رہم رقمر ہن رکے اب ریمی ویبی ریمے وحاہل رک وت اس ےن مسق اھک رک اہک ہک ںیم ےھجت اینپ



 

 

اموسا اس ےک وج ریمے افر اس ےک درایمؿ ےط وہ اکچ ےہ )ینعی اکی زینہ( ںیم ےن یھب مسق اھک یل ہک وج ںیم دے اکچ وہں اس ےک 

رمع ایک وہ یگ؟ریمے فادل ےن اہک اب فہ وبڑیھ العفہ افر ھچک ہن دفں اگ )ہی نس رک( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ اب اس یک 

وہ یکچ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک وھچڑ دے ںیم ہی نس رک ربھگا ایگ افر ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

اگ افر ہن ریتا اسیھت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ریتق رطػ داھکی بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریما ہی احؽ داھکی وت رفامای ہن وت انگہ اگر وہ

 ےک ینعم ڑباھےپ ےک ںیہ

 نسح نب یلع، دمحم نب ینثم، سیدی نب اہرفؿ، دبعاہلل نب سیدی نب مسقم، رضحت اسرہ تنب مسقم ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ےچب یک دیپاش ےس ےلہپ یہ اس اک اکنح رک دانی
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 اح٤س ب٩ ػاٟح، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ابزاہی٥، اب٩ ٣یسہ :  راوی

ِبُس  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ٩ًَٔ ا٣َِزأَةٕ َحسَّ ََٟتُط أَِخبََرِتُط  َة أَ٪َّ َخا ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣َِیَسَ ا اٟزَّزَّ

ا٢َ َرُج١ْ  َ٘ َٓ وا  ـُ َِٟحاص٠ٔٔیٍَّٔ إٔذِ َر٣ٔ َِٟت بَِی٨َا أَبٔی ِٔی َُزَاةٕ ِٔی ا ا َٗ  ٕٚ ٍْ ا٣َِزأَةُ ٔػِس َٗ َِٟت هَٔی ٣َُؼسَّ ا ُٜٔحُط ٩ِ٣َ یَُٗ ِ ٠َِیطٔ َوأ٧ُ ٌِ ٔلیىٔي َن ٌِ

 َ ِت َوَذَُکَ ٧ َِ َب٠َ َٓ  ٍْ ُط َجارَٔی َٟ ُؤَٟسِت  َٓ َِٟیطٔ  ٔ اص٤َُا إ َ٘ ِٟ َ أ َٓ ٠َِیطٔ  ٌِ ٍَ أَبٔی َن َد٠َ َٓ َُٟس لٔی  ٢َ ب٨ِٕٔت تُو ٔ أَوَّ تٔير َ٘ ِٟ ٍَ ا ٥َِٟ یَِذُُکِ ٗٔؼَّ  ِحَوُظ 

 ےہ ہک زامہن اجتیلہ ںیم ریمے فادل اکی گنج ںیم رشکی وہےئ ادمح نب اصحل، دبعارلزاؼ، انب رججی، اربامیہ، انب رسیمہ رفاتی

)بج رگیم یک دشت ےس( ولوگں ےک اپؤں ےنلج ےگل وت اکی صخش وبال وکؿ ےہ وج ےھجم وجےت دے ںیم اس ےس یلہپ یٹیب اک اکنح رک 

وہیئ افر وجاؿ وہیئگ رافی ےن اس دفں اگ ہی نس رک ریمے فادل ےن اےنپ وجےت ااتر رک اس وک دے دےیئ رھپ اس ےک اہیں ڑلیک دیپا 

 ےک دعب فیہ ہصق ایبؿ ایک وج افرپ سگرا رگم اس ںیم ڑلیک ےک وبڑاھ وہےن اک ذرک ںیہن ےہ۔

 ادمح نب اصحل، دبعارلزاؼ، انب رججی، اربامیہ، انب رسیمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہم اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رہم اک ایبؿ
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 ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س، ًبساٌٟزیز، ٣ح٤سب٩ یزیس ب٩ ہاز، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، حرضت ابوس٤٠ہ رضي اہلل ٨ًہا :  راوی

سٕ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  َحسَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َِٟضازٔ  ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ ا ٕس َحسَّ ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ِیلٔیُّ َحسَّ َٔ ٩ًَِ أَبٔی ا٨ُّٟ

 َٟ ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٚٔ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ َػَسا ٨َِضا  ًَ ٍَ َرضَٔي اہللُ  ًَائَٔظ ُِٟت  َ ا٢َ َسأ َٗ  ٍَ ٠ُِت َس٤َ٠َ ُ٘ َٓ ٍّ َو٧َعٌّ  َة أُوٗٔیَّ ًَِْشَ ِت ث٨َِٔتا 

 ٍٕ ُٕ أُوٗٔیَّ َِٟت نِٔؼ ا َٗ  َو٣َا ٧َعٌّ 

دبع اہلل نب دمحم، دبعازعلسی، دمحمنب سیدی نب اہد، دمحم نب اربامیہ، رضحت اوبہملس ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت 

فآہل فملس اک رہم انتک اھت؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ابرہ افہیق افر اکی شن  اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس وپاھچ ہک یبن یلص اہلل ہیلع

 ںیم ےن وپاھچ شن ایک وہات ےہ وت رفامای آداھ افہیق

 دبعاہلل نب دمحم، دبعازعلسی، دمحمنب سیدی نب اہد، دمحم نب اربامیہ، رضحت اوبہملس ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رہم اک ایبؿ

     338    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیس، ح٤از، ب٩ زیس، ایوب، ٣ح٤س، حرضت ابواٌٟحٔاء س٠ِم رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ا َحسَّ َٗ ٠َِٔمِّ  أئ اٟشُّ َٔ ِح ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ُس ب٩ُِ ًُبَِیٕس َحسَّ ٢َ َخَلب٨ََا ٤ًَُزُ َرح٤َُٔط اہللُ ٣َُح٤َّ

 ِ ٧ ٍّ ِٔی اٟسُّ ٣َ ِو کَا٧َِت ٣َرِکُ َٟ ََّضا  ٧ّٔ َٓ ٚٔ ا٨َِّٟشأئ  اُٟوا بُٔؼُس َِ ا٢َ أَََل ََل ُت َ٘ َّی اہللُ َٓ ٥ِ بَٔضا ا٨َّٟٔييُّ َػل ُٛ َََٟاَ٪ أَِوََل َوی ٨ًَِٔس اہللٔ  ِ٘ َیا أَِو َت

ِت ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ نَٔشائٔطٔ َوََل أُِػٔس َّی اہللُ  َٚ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٥َ ٣َا أَِػَس ثََر ٩ِ٣ٔ ث٨ًَِٔيِ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ِٛ  ٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ ب٨ََاتٔطٔ أَ

 ٍّ َة أُوٗٔیَّ  ًَِْشَ

دمحم نب دیبع، امحد، نب زدی، اویب، دمحم، رضحت اوباافجعلء یملس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن امہرے 

زندکی رپزیہ اسےنم ہبطخ دای افر رفامای ربخدار وعروتں ےک اھبری رھب مک رہم تم رہھٹاؤ ویکہکن ارگ ہی زیچ دانی ںیم زبریگ افر اہلل ےک 

اگری اک ببس وہیت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک زایدہ دقحار ےھت رگم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ابرہ افہیق ےس 

 زادئ رہم ہن اینپ یسک ویبی اک ابدناھ افر ہن یسک یٹیب اک۔

 یملس ریض اہلل ہنعدمحم نب دیبع، امحد، نب زدی، اویب، دمحم، رضحت اوباافجعلء  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رہم اک ایبؿ

     339    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ٌ٣ز، زہزی، حرضت ا٦ حبیبہ رضي اہلل ٨ًہاححاد ب٩ ابی یٌ٘وب، ٣ٌلی ب٩ ٨٣ؼور، اب٩ ٣بارک،  :  راوی

 َ ث ٤َُِٟباَرٔک َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ا َّی ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ فٔیُّ َحسَّ َ٘ وَب اٟثَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ أَبٔی َی َوَة َحسَّ ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٨َا ٣َ

ََّضا کَا٧َِت َتِحَت  ٍَ أ٧َ ٠ًََِیطٔ ٩ًَِ أ٦ُِّ َحبٔیَب َّی اہللُ  َجَضا ا٨ََّٟحأشيُّ ا٨َّٟٔييَّ َػل زَوَّ َٓ َِٟحَبَظٍٔ  ٤َاَت بٔأَِرٔق ا َٓ ًُبَِیسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َجِحٕع 

 ٍَ ٥َ ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َث بَٔضا إ ٌَ ٖٕ َوَب ٍَ آََل ٌَ ٨ًَِطُ أَِرَب ٥َ َوأ٣ََِضَزَصا  ِحبٔی١َ َوَس٠َّ ا٢َ أَبُو  َُشَ َٗ  ٍَ اب٩ِٔ َحَش٨َ

طُ  ٍُ هَٔی أ٣ُُّ  َزاُوز َحَش٨َ

ی نب وصنمر، انب ابمرک، رمعم، زرہی، رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع ےس ربفاتی ےہ ہک فہ دیبع اہلل نب 

معل

اجحج نب ایب وقعیب، 

 اؿ اک اکنح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس شح ےک اکنح ںیم ںیھت دیبع اہلل اک کلم ہشبح ںیم ااقتنؽ وہ ایگ وت اجنیش )اشہ ہشبح( ےن

ےس رک دای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ ےس اچر سہار درمہ رہم رقمر ایک افر اؿ وک ہنسح ےک ےٹیب رشلیج ےک اسھت روسؽ 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس جیھب دای اوبداؤد ےن اہک ہنسح رشلیج یک امں اک انؾ ےہ۔

ی نب وصنمر، انب ابمرک، رمعم، زرہی، رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع :  رافی

معل

 اجحج نب ایب وقعیب، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 رہم اک ایبؿ

     340    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥ ب٩ بزیٍ، ًلی ب٩ حش٩ ب٩ ط٘یٙ، حرضت زہزی رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ یُ  ٤َُِٟباَرٔک  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا  ٕٙ َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ َط٘ٔی ًَلٔیُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٔٔ ب٩ِٔ بَزٔی ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ اٟزُّصِزٔیِّ أَ٪َّ و٧َُص 

ًَلَی َػَس   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َیاَ٪ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِٔ ٍَ ب٨َِٔت أَبٔی ُس َد أ٦َُّ َحبٔیَب َتَب ا٨ََّٟحأشيَّ َزوَّ َٛ ٖٔ زِٔرَص٥ٕ َو ٍٔ آََل ٌَ ٚٔ أَِرَب ا

 ٔ ب َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََ إ ٔ  ١َ بَٔذٟ

دمحم نب احمت نب زبعی، یلع نب نسح نب ،قیق، رضحت زرہی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اجنیش ےن اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع تنب 

ر ایب ایفسؿ اک اکنح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رک دای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجبن ےس اچر سہار درمہ رقم



 

 

 ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ید  رک اجیھب سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک وبقؽ رفام ایل۔رک ےک روس

 دمحم نب احمت نب زبعی، یلع نب نسح نب ،قیق، رضحت زرہی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مک ےس مک رہم اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 مک ےس مک رہم اک ایبؿ

     341    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ثابت، ح٤یس، حرضت ا٧ص رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٥َ َرأَی َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِٟب٨َُانٔیِّ َوح٤َُِیٕس  ٩ًَِ ثَابٕٔت ا

 َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َِضَی٥ِ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ إ٪  ًَِْفَ َُ َز ٠ًََِیطٔ َرِز ٖٕ َو ِو ًَ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اًَ ِجُت ا٣َِزأَّة َ٘ ہللٔ َتزَوَّ

 ٕ ِو بَٔظاة َٟ ا٢َ أَِو٥ِٟٔ َو َٗ ا٢َ َوِزَ٪ ٧ََواةٕ ٩ِ٣ٔ َذَصٕب  َٗ َتَضا  ِٗ ا٢َ ٣َا أَِػَس َٗ 

ومیس نب اامسلیع، امحد، اثتب، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دبعارلنمح 

ؽ ںیم ہک اؿ ےک ڑپکے رپ زرفعاؿ اک اشنؿ اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ایک ابت ےہ؟ اںوہں نب وعػ وک داھکی اس اح

 ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن اکی وعرت ےس اکنح ایک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای ہک رہم

 وناة فزؿ وسان آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہمیل رک ارگہچ اکی رکبی وہ۔ایک رقمر ایک ےہ؟ اںوہں ےن اہک اکی 

 ومیس نب الیعمس، امحد، اثتب، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ےس مک رہم اک ایبؿمک 

     342    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ جبرئی١، یزیس، ٣وسٰي ب٩ ٣ش٥٠، ب٩ رو٣ا، ابوزبير، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 َ َسازٔیُّ أَِخبََر٧َا یَزٔیُس أَِخب ِِ َب ِٟ ُٙ ب٩ُِ ٔجبَِرائٔی١َ ا ث٨ََا إِٔسَح ٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر َر٧َا ٣ُوَسي ب٩ُِ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ ُرو٣َاَ٪ 



 

 

ِیطٔ َس  َّٔ َٛ ٚٔ ا٣َِزأَةٕ ٠ِ٣َٔئ  ًَِلي ِٔی َػَسا ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ًَ ُ ا٢َ أَب َٗ ِس اِسَتَح١َّ  َ٘ َٓ ا أَِو َت٤ِّزا  ّ٘ و ؤی

ا َو  ّٓ ُٗو ٕ ٣َِو ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ ُرو٣َاَ٪  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ  ٩ًَِ َػأٟٔح َزاُوز َرَواُظ  ًَأػ٥ٕ  َرَواُظ أَبُو 

ِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػ  ًَ ًَلَی  ٨َّا  ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ا٦ٔ ب٩ِٔ ُرو٣َاَ٪  ٌَ ٍٔ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ ـَ ِب ُ٘ ِٟ ٍُ بٔا ٔ ٥َ َنِشَت٤ِت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ل

 ًَ ىَي أَبٔی  ٌِ ًَلَی ٣َ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ا٢َ أَبُو َزاُوز َرَواُظ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  َٗ  ٍٔ ٌَ ٤ُِِٟت ىَي ا ٌِ  أػ٥ٕ ًَلَی ٣َ

اوبزج ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص  ااحسؼ نب ربجالیئ ، سیدی، ومٰیس نب ملسم، نب رفام،

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن وعرت ےک رہم ںیم یھٹم رھب  ںو ای وجھکرںی دںی اس ےن وعرت وک اےنپ افرپ الحؽ رک ایل اوبداؤد 

 اوبازلج ، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس وموقاف رفاتی ایک ےہ رفامےت ںیہ ہک دبعارلنمح نب دہمی ےن وباہطس اصحل نب رفامؿ دنسب

افر ایس رفاتی وک اوباعمص ےن دنسب اسحل نب رفامؿ وباہطس اوبازلج ، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع رموفاع رفاتی ایک ےہ ہک مہ زامہن 

انب رجبا ےن یھب وباہطس اوبازلج ، رضحت اجرب راستل ںیم اکی یھٹم اانج ےک دبہل ںیم ہعتم رک ےتیل ےھت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس وک 

 ریض اہلل ہنع ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ ےسیج اوباعمص ےس رمفی ےہ

 اقحس نب ربجلیئ، سیدی، ومٰیس نب ملسم، نب رفام، اوبزج ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یسک اکؾ ای تنحم ےک افرپ اکنح رکےن اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 یسک اکؾ ای تنحم ےک افرپ اکنح رکےن اک ایبؿ
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 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ابوحاز٦ ب٩ زی٨ار حرضت سہ١ ب٩ سٌس اٟشاًسی :  راوی

أًٔسیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ ا ٕس اٟشَّ ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

َِٟت  ا َ٘ َٓ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َجائَِتُط ا٣َِزأَْة  َ٘ َٓ ا٦َ َرُج١ْ  َ٘ َٓ ا٣َِت َٗٔیا٣ّا كَؤیَّل  َ٘ َٓ  ََ َٟ ٔسي  ِٔ ِس َوَصِبُت َن َٗ يی  ٔن َیا َرُسو٢َ اہللٔ إ

٥َ َص١ِ ٨ًَِٔسَک ٩ِ٣ٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٍْ ََ بَٔضا َحاَج َٟ ٥َِٟ ی٩َُِٜ  ِج٨ٔیَضا إِٔ٪  ا٢َ ٣َا  َط َزوِّ َ٘ َٓ َُٗضا إٔیَّاُظ  ِیٕئ ُتِؼٔس

ًَِلِیَتَضا إَٔزاَرَک  ََ إِٔ٪ أَ َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟت٤ِٔص ٨ًِٔٔسی إَٔلَّ إَٔزارٔی صََذا  ا َٓ  ََ َٟ َج٠َِشَت َوََل إَٔزاَر 

َِٟت٤ِٔص َو  ا َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ ََل أَٔجُس َطِیّئا  َٗ َّی اہللُ َطِیّئا  َُٟط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ٥ِ٠َ َیحِٔس َطِیّئا  َٓ َِٟت٤ََص  ا َٓ ِو َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َحٔسیٕس  َٟ



 

 

ا٢َ  َ٘ َٓ اَصا  َذا ُٟٔشَوٕر َس٤َّ َٛ َذا َوُسوَرةُ  َٛ ٥ِ ُسوَرةُ  ٌَ ا٢َ َن َٗ آٔ٪ َطِیْئ  َُِٟقِ ََ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َض١ِ ٣َ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  َّ ی اہللُ َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

آ٪ٔ  َُِٟقِ ََ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ََٜضا ب٤َٔا ٣َ ِجُت ِس َزوَّ َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

یبنعق، امکل، اوباحزؾ نب دانیر رضحت لہس نب دعس ااسلدعی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی 

ہیلع فآہل فملس وک شخب دی )ینعی ںیم رہم ےک ریغب آپ یلص  وعرت آیئ اس ےن رعض ایک ای روسؽ ہلل۔ ںیم ےن اینپ اجؿ آپ یلص اہلل

اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکنح رپ ایتر وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخومش رےہ( فہ )وجاب ےک اراظتر ںیم( تہب دری کت ڑھکی 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس یک رضفرت ریہ۔ رھپ اکی صخش ڑھکا وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارگ آپ 

ںیہن ےہ وت اس ےس ریما اکنح رکا دےئجی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای ایک ریتے اپس اس وک رہم ںیم دےنی ےک ےیل 

فآہل فملس ےن رفامای  ھچک ےہ؟ اس ےن اہک ریمے اپس اس ازار )یگنل( ےک وسا ھچک ںیہن )وج ںیم ےنہپ وہےئ وہں( آپ یلص اہلل ہیلع

 فآہل ارگ وت اس وک اینپ یگنل ددیے اگ وت ایک وت اگنن اھٹیب رےہ اگ؟ اج وکیئ زیچ ڈوھڈن ال۔ فہ وبال ریمے اپس ھچک ںیہن ےہ آپ یلص اہلل ہیلع

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل  فملس ےن رفامای اج ڈوھڈن ارگہچ ولےہ یک اکی اوگنیھٹ یہ ویکں ہن وہ۔ اس ےن ڈوھڈنا رگم اس وک ھچک ہن الم۔ وت

فملس ےن اس ےس وپاھچ ایک ےھجت رقآؿ اک ھچک ہصح اید ےہ؟ اس ےن اہک اہں  ھج وک الفں الفں وسرت اید ےہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن رفامای ںیم ےن اس رقآؿ ےک ببس وج وک  وک اید ےہ ریتا اکنح اس وعرت ےس رک دای۔

 نب دانیر رضحت لہس نب دعس ااسلدعی یبنعق، امکل، اوباحزؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 یسک اکؾ ای تنحم ےک افرپ اکنح رکےن اک ایبؿ
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 اح٤س ب٩ حٔؽ ب٩ ًبساہلل، اب٩ ًبساہلل، ابزاہی٥، كحا٪، ححاد ب٩ ححاد، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ثَىٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ  ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ُؽ ب٩ُِ  ِٔ ثَىٔي أَبٔی َح ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ٔؽ ب٩ِٔ  ِٔ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح َِٟححَّ َحسَّ َِٟححَّأد ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ا أد كَِض٤َاَ٪ 

٥َِٟ یَِذُُکِ اِْلَٔز   ٍٔ ِٟ٘ٔؼَّ ٔ ا ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة ٧َِحَو َصٔذظ ًََلأئ ب٩ِٔ أَبٔی َربَإح   ٩ًَِ ٩ًَِ ًِٔش١ٕ  َِٟباصٔلٔیِّ  ُى ٩ِ٣ٔ ا َٔ ا٢َ ٣َا َتِح َ٘ َٓ َِٟداَت٥َ  اَر َوا

 ِ٤ِّ٠ ٌَ َٓ  ٥ِ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ًَّٟٔي َت٠ٔیَضا  ةٔ أَِو ا َِٟبََقَ ا٢َ ُسوَرَة ا َٗ آٔ٪  َُِٟقِ ََ ا ٍّ َوهَٔی ا٣َِزأَتُ ی٩َ آَی  َضا ًِْٔشٔ

ادمح نب صفح نب دبع اہلل، انب دبع اہلل، اربامیہ، احطؿ، اجحج نب اجحج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس یھب ایس رطح اک ہصق 

 ےن اس صخش ےس وپاھچ زموکر ےہ نکیل اس ںیم ازار افر اوگنیھٹ اک ذرک ںیہن ےہ ہکلب اس ںیم ہی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس



 

 

ہک ےھجت انتک رقآؿ اید ےہ؟ اس ےن اہک وسرہ ارقبلہ ای وج اس ےس لصتم ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اج اس وک سیب آںیتی 

 اھکس دے افر اب ہی ریتی ویبی ےہ۔

 ت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعادمح نب صفح نب دبعاہلل، انب دبعاہلل، اربامیہ، احطؿ، اجحج نب اجحج، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 یسک اکؾ ای تنحم ےک افرپ اکنح رکےن اک ایبؿ
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 زیس ب٩ ابی زرٗا، ٣ح٤س ب٩ راطس، حرضت ٣ٜحو٢ہارو٪ ب٩  :  راوی

٩ًَِ ٣َُِٜحو٢ٕ ٧َحِ  ُس ب٩ُِ َرأطٕس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبٔی َحسَّ أئ َحسَّ َٗ َِّر ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ َزیِسٔ ب٩ِٔ أَبٔی اٟز ا٢َ َوکَاَ٪ َحسَّ َٗ ٔ َسِض١ٕ  َو َخبَر

َس َرُسو٢ٔ  ٌِ ََ ْٔلََحٕس َب ٔ َِٟیَص ذَٟ و٢ُ  ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َُِٜحو٢ْ َی َّی اہللُ   اہللٔ َػل

اہرفؿ نب زدی نب ایب زراق، دمحم نب رادش، رضحت وحکمؽ ےس یھب رضحت لہس یک رطح رمفی ےہ وحکمؽ اہک رکےت ےھت ہک روسؽ یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دعب اب یسک ےک ےیل ہی )ینعی رہم ےک ریغب اکنح( اجزئ ںیہن ےہ۔

  نب ایب زراق، دمحم نب رادش، رضحت وحکمؽاہرفؿ نب زدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش رہم یک نییعت ےک ریغب اکنح رکے افر رھپ رم اجےئ وت اس اک رہم ایک وہاگ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اکنح رکے افر رھپ رم اجےئ وت اس اک رہم ایک وہاگوج صخش رہم یک نییعت ےک ریغب 
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 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ًبساٟزح٩٤، ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، َفاض، طٌيي، ٣سوٚ، حرضت ًبساہلل رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٍَ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ًَِبٔس َحسَّ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َِسُ ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ َٔفَإض  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ  ًَ ث٨ََا  َحسَّ

ََٟضا ا ا٢َ  َ٘ َٓ  َٚ َسا ََٟضا اٟؼَّ ِق  ٥ِ َیِْفٔ َٟ ٥ِ یَِسُخ١ِ بَٔضا َو َٟ ٨َِضا َو ًَ ٤ََٓاَت  َد ا٣َِزأَّة  ُٚ کَااہللٔ ِٔی َرُج١ٕ َتزَوَّ َسا ةُ ٟؼَّ ٌٔسَّ ِٟ ٠ًََِیَضا ا ٣َّٔل َو

 ٔ َضي بٔطٔ ِٔی ب َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ١ُٔ٘ ب٩ُِ ٔس٨َإ٪ َس٤ٔ ٌِ ا٢َ ٣َ َ٘ َٓ ٤ِٟٔيَراُث  َضا ا َٟ ٕٙ َو ََ ب٨ِٔٔت َوأط  زَِو



 

 

یض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعارلنمح، نب دہمی، ایفسؿ، رفاس، یبعش، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل ر

صخش ےن اکی وعرت ےک اسھت اکنح ایک افر رم ایگ۔ اس ےن ہن اس وعرت ےک اسھت تبحص یک افر ہن اس اک رہم رھٹاای وت رضحت 

ؿ دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےن اہک اس وعرت وک وپرا رہم ےلم اگ اس رپ دعت الزؾ ےہ افر وشرہ ےک امؽ ںیم ہصح اپےئ یگ۔ لقعم نب انس

 ےن اہک ہک ںیم ےن انس ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھب ربفع تنب فاقش ےک اعمہلم ںیم ااسی یہ ہلصیف رفامای اھت۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعارلنمح، نب دہمی، ایفسؿ، رفاس، یبعش، رسمفؼ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش رہم یک نییعت ےک ریغب اکنح رکے افر رھپ رم اجےئ وت اس اک رہم ایک وہاگ

     347    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ہسی، سٔیا٪، ٨٣ؼور ب٩ ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، حرضت ًبساہلل ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، یزیس ب٩ ہارو٪، اب٩ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ َواب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ  ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٩ًَِ َحسَّ  ٍَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ  إٔبَِزاصٔی٥َ 

َٚ ًُِث٤َاُ٪ ٣ِٔث٠َطُ  ِبٔس اہللٔ َوَسا ًَ 

 ؿ نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، انب دہمی، ایفسؿ، وصنمر نب اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل ےس یھب ایس رطح رمفی ےہ۔امثع

 امثعؿ نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، انب دہمی، ایفسؿ، وصنمر نب اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش رہم یک نییعت ےک ریغب اکنح رکے افر رھپ رم اجےئ وت اس اک رہم ایک وہاگ

     348    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٤ًز یزیس، ب٩ زریٍ، سٌیس ب٩ ابی رعوبہ ٗتازہ، خَلض، ابوحشا٪، حرضت ًبساہلل ب٩ ًتبہ :  راوی

َتازَ  َٗ  ٩ًَِ  ٍَ وبَ ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی رَعُ ث٨ََا َس ٍٕ َحسَّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ًَ َحسَّ  ٩ًَِ اَ٪  ٩ًَِ خََٔلٕض َوأَبٔی َحشَّ ِبٔس َة 

 ُٔ َٓاِخَت٠َ ا٢َ  َٗ  ٔ َِٟدبَر ُتَٔی ِٔی َرُج١ٕ بَٔضَذا ا وزٕ أ ٌُ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٣َِش ًَ وزٕ أَ٪َّ  ٌُ ٍَ ب٩ِٔ ٣َِش ا٢َ اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِب َٗ ا٢َ ٣َزَّإت  َٗ َِٟیطٔ َطِضّزا أَِو  ٔ وا إ

َص َو  ِٛ ٚٔ نَٔشائَٔضا ََل َو َؼَسا َٛ ا  ّٗ ََٟضا َػَسا ُٗو٢ُ ٓٔیَضا إٔ٪َّ  يی أَ ّٔن َٓ ٩ِٔ٤َٓ َُ َػَوابّا  ِّٔ٪ َی َٓ ةُ  ٌٔسَّ ِٟ ٠َِیَضا ا ًَ ٤ِٟٔيَراَث َو ََٟضا ا ََل َطَلَم َوإٔ٪َّ 

ٍَ ٓٔیض٥ِٔ  ا٦َ ٧َاْض ٩ِ٣ٔ أَِطَح َ٘ َٓ ِیَلأ٪ َواہللُ َوَرُسوُٟطُ بَزٔیَئأ٪  ٤َٓٔىِّي َو٩ِ٣ٔ اٟظَّ اُٟوا یَ اہللٔ َوإِٔ٪ ی٩َُِٜ َخَلأّ  َ٘ َٓ َِٟحزَّاُح َوأَبُو ٔس٨َإ٪  ا  ا



 

 

ََ ب٨ِٔٔت َو  اَصا ٓٔی٨َا ِٔی بٔزَِو ـَ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٕ ٧َِح٩ُ َنِظَضُس أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل وز ٌُ ٕٙ َوإٔ٪َّ َزِوَجَضا صََٔل٢ُ ب٩ُِ اب٩َِ ٣َِش أط

ّحا  وزٕ ََفَ ٌُ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش َح  َْفٔ َٓ ا٢َ  َٗ ِیَت  ـَ َٗ ٤َا  َٛ َّی اہللُ ٣ُزََّة اِْلَِطَحعٔیُّ  اَئ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ـَ َٗ اُؤُظ  ـَ َٗ  َٙ َٓ َطٔسیّسا حٔيَن َوا

 ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

دیبع اہلل نب رمع سیدی، نب زرعی، دیعس نب ایب رعفہب اتقدہ، الخس، اوباسؿ، رضحت دبعاہلل نب ہبتع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

اکی اعمہلم آای ولگ ہنیہم رھب کت االتخػ رکےت رےہ )افر یسک ہلصیف رپ دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےک اپس یھب ایس رطح اک 

س ںیہن ےچنہپ( ای ہی اہک ہک ہنیہم رھب ںیم یئک رمہبت االتخػ ایک )تہب وغر فرکف ےک دعب( رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےن اہک ا

یک وقؾ یک وعروتں اک وہا رکات ےہ ہن اس ےس مک افر ہن اس ےس  اعمہلم ںیم ریمی ہی راےئ ےہ ہک اس وعرت اک رہم اثتب ےہ اسیج ہک اس

زایدہ زین ہی وعرت ریماث یک یھب قحتسم وہیگ افر دعت یھب سگارے یگ ارگ ریمی راےئ درتس ےہ وت اہلل یک رطػ ےس ےہ افر ارگ 

 روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس اس ںیم  ھج ےس وکیئ وھبؽ وچک وہیئگ ےہ وت فہ ریمی افر اطیشؿ یک رطػ ےس ےہ اہلل افر اس اک

 ءا ےس ربی ںیہ رھپ ہلیبق اعجش ےک یئک ولگ ڑھکے وہےئ نج ںیم رجاح افر اوبایفسؿ یھب ےھت ہی بس ولگ وب ےل اے انب وعسمد 

 فاقش ےک اعمہلم ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااسی یہ رفامای اھت اسیج ہک مت ےن ہلصیف

 

 

 

 مہ وگاہ ںیہ ہک ربفع ن

 

 

 

 ایک۔ ربفع ن

فاقش ےک وشرہ اک انؾ الہؽ نب رمہ ایعجش اھت۔ دبعاہلل نب ہبتع ےتہک ںیہ ہک دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ہی نس رک دحیب وخش وہےئ 

 ہک اؿ اک ہلصیف روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہلصیف ےک اطم ق وہ ایگ۔

 نب ایب رعفہب اتقدہ، الخس، اوباسؿ، رضحت دبعاہلل نب ہبتع دیبعاہلل نب رمع سیدی، نب زرعی، دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش رہم یک نییعت ےک ریغب اکنح رکے افر رھپ رم اجےئ وت اس اک رہم ایک وہاگ

     349    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٓارض، ٤ًزو ب٩ خلاب، ٣ح٤س، ابواػبّ، ًبساٌٟزیز ب٩ یحٌي ، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ،  :  راوی

 ابوًبساٟزحی٥، حرضت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز رضي اہلل ٨ًہ

ا٢َ ٣ُحَ  َٗ أب  َِٟدلَّ َّي َو٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا صِلٔیُّ َو٣َُح٤َّ ارٕٔض اٟذُّ َٓ ُس ب٩ُِ یَِحٌَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ّٔ َحسَّ ث٨ََا أَبُو اِْلَِػَب ْس َحسَّ َّ٤

ًَِبسٔ  ٩ًَِ أَبٔی   ٍَ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠َ ٔ ب٩ُِ یَِحٌَي أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ َِٟحزَرٔیُّ  ٩ًَِ  ا  ٍَ ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ أَبٔی أ٧َُِیَش اٟزَّحٔی٥ٔ َخأٟسٔ ب٩ِٔ أَبٔی َیزٔیَس 

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ًَا٣ٔز ٍَ ب٩ِٔ  َب ِ٘ ًُ ٩ًَِ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٩ًَِ ٣َزِثَٔس ب٩ِٔ  ا٢َ َٟٔزُج١ٕ أََتزَِضي أَِ٪ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔیٕب  َٗ  ٥َ طٔ َوَس٠َّ



 

 

جَ  َد أََحَسص٤َُا َػ أَُزوِّ زَوَّ َٓ  ٥ِ ٌَ َِٟت َن ا َٗ ََُٓل٧ّا   َٔ َج ٔ أََتزَِؿيَِن أَِ٪ أَُزوِّ ا٢َ ٤َ٠ِٟٔزِأَة َٗ ٥ِ َو ٌَ ا٢َ َن َٗ  ٍَ َ ََُٓل٧ ََٓسَخ١َ بَٔضا اٟزَُّج١ُ ََ  احَٔبُط 

ٍَ َو  ُِٟحَسیِبَٔی ٩ِ َطضَٔس ا ٔلَضا َطِیّئا َوکَاَ٪ ٤٣َّٔ ٌِ ٥َِٟ ُی ا َو ّٗ ََٟضا َػَسا ِق  ٥ِ َیِْفٔ َٟ ا َو َّ٤٠َ َٓ َٟطُ َسِض٥ْ بَٔدِیبََر   ٍَ ُِٟحَسیِبَٔی کَاَ٪ ٩ِ٣َ َطضَٔس ا

َٟضَ  ِق  ٥ِ أََِفٔ َٟ ٍَ َو َ َجىٔي ََُٓل٧ ٥َ َزوَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ َٓاةُ  َو ِٟ ِتُط ا يی َحرَضَ ٔن ًِٔلَضا َطِیّئا َوإ ُ ٥ِ أ َٟ ا َو ّٗ ا َػَسا

يی  ٥ِ أَن ُٛ ا٢َ أَبُو َزاُوز َوَزاَز ًُ أُِطضُٔس َٗ  ٕٕ ِٟ ٍٔ أَ َ ًَِتُط ب٤ٔٔائ َبا َٓ أََخَذِت َسِض٤ّا  َٓ ًَِلِیُتَضا ٩ِ٣ٔ َػَساَٗٔضا َسِضِٔم بَٔدِیبََر  ٤َزُ ب٩ُِ أَ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخيِرُ اٟ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟحٔسیٔث  ٢ٔ ا أب َوَحٔسیُثطُ أََت٥ُّ ِٔی أَوَّ َِٟدلَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ا َٗ ا٢َ  َٗ ُظ َو ٨ََِّاحٔ أَِیَسُ

َِٟحٔسیُث ٣ُ  ُٖ أَِ٪ یَُٜوَ٪ َصَذا ا ا٢َ أَبُو َزاُوز یَُدا َٗ ٨َاُظ  ٌِ ٣َ َٚ ُج١ٔ ث٥َُّ َسا ٥َ ٟرٔلَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ َصَذاَػل ًَلَی َُيِر ا ْٔلَ٪َّ اِْل٣ََِز  ّٗ  ٠ِزَ

دمحم، اوباغبص، دبعازعلسی نب ییحی، دمحم نب ہملس، اوبدبعارلمیح، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل  دمحم نب ییحی نب افرس، رمعف نب  ءاب،

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش ےس وپاھچ ہک ایک وت الفں وعرت ےس اکنح رک ےن رپ رایض ےہ؟ 

فملس ےن اکی وعرت ےس وپاھچ ہک ایک وت الفں صخش ےس اکنح رکےن رپ  اس ےن اہک اہں ںیم رایض وہں رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

رایض ےہ؟ اس ےن اہک اہں ںیم رایض وہں اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفونں اک اکنح رک دای۔ رھپ اس صخش ےن اینپ 

 دح ہیبی ںیم رشکی اھت افر اس اک ہصح ربیخ ںیم ویبی ےس تبحص یک نکیل اس اک رہم رقمر ہن ایک افر ہن اس وک وکیئ زیچ دی۔ فہ صخش گنج

ہن اتلکن اھت بج فہ صخش رمےن اگل وت اس ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریما اکنح الفں وعرت ےس ایک اھت نکیل ںیم ےن 

ںیم ےن اس وعرت وک اانپ فہ ہصح ددیای ےہ وج ربیخ ےس اس اک رہم رقمر ایک افر ہن اس وک وکیئ زیچ دی اب ںیم مت وک وگاہ انب رک اتہک وہں ہک 

ےنلم فاال ےہانچہچن اس وعرت ےن اس اک فہ ہصح ےل رک اکی الھک درمہ ںیم رففتخ ایک۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک خیش رمعنب اباطخب ےن 

ےہ وج آاسؿ وہ زین اس یک رفاتی ںیم ہک آاغز دحثی ںیم ہی ااض ہف ایک ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رتہبنی اکنح فہ 

رلج یک اجبےئ رلللج ےہ رھپ بسح اس ق رفاتی ایبؿ یک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اغساب ہی رفاتی قحلم وہیئگ ویکہکن الص ابت اس ےک 

 العفہ ےہ۔

اوبدبعارلمیح، رضحت ہبقع نب اعرم دمحم نب ییحی نب افرس، رمعف نب  ءاب، دمحم، اوباغبص، دبعازعلسی نب ییحی ، دمحم نب ہملس،  :  رافی

 ریض اہلل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبطخ اکنح اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ہبطخ اکنح اک ایبؿ

     350    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير سٔیا٪، ابواسحٙ، ابوًبیس، حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی ًُبَِیَسَة   َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخبََر٧َا ُس ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍٔ ِٔی َحسَّ َِٟحاَج ٍٔ ا ٕ ِٔی ُخِلَب وز ٌُ ِش

ٔ ا٨ََِّٟأح  َُيِرٔظ  َو

دمحم نب ،ریث ایفسؿ، اوب ااحسؼ ، اوبدیبع، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس ہبطخ احتج ینعی ہبطخ اکنح اس رطح رمفی 

 ےہ۔

 دمحم نب ،ریث ایفسؿ، اوباقحس، اوبدیبع، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ہبطخ اکنح اک ایبؿ

     351    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضي اہلل ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ س٠مَي٪، وٛیٍ، ارسائی١، ابواسحٙ، ابواحوؾ، ابوًبیسہ، :  راوی

 ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ائٔی١َ  ٩ًَِ إرِٔسَ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ىَي َحسَّ ٌِ ٤َِٟ َ٪ اِْل٧ََِبارٔیُّ ا ُس ب٩ُِ ُس٠َمَِيَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ  أَبٔی اِْلَِحَؤؾ َوأَبٔی ًُبَِیَسَة 

 َّ ٨َ٤ََّ٠ًَا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  وذُ بٔطٔ ًَ ٌُ ُظ َوَن ْٔفُ ِِ ٌٔی٨ُطُ َوَنِشَت َِٟح٤ُِس ِهَّلِل َنِشَت ٍٔ أَِ٪ ا َِٟحاَج ٍَ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُخِلَب ًَ ی اہللُ 

َٟطَ  ٔ َٟطُ َوأَِطَضُس أَِ٪ ََل إ َََٓل َصازَٔی   ١ِٔ٠ ـِ َٟطُ َو٩ِ٣َ یُ  َّ١ ـٔ َََٓل ٣ُ ُٔٔش٨َا ٩ِ٣َ یَِضٔس اہللُ  ورٔ أَِن ّسا إَٔلَّ اہللُ  ٩ِ٣ٔ َُشُ  َوأَِطَضُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ

 َ َّٟٔذی َتَشائ٠َُوَ٪ بٔطٔ َواِْلَِرَحا٦َ إٔ٪َّ اہلَل ک وا اہلَل ا ُ٘ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا اتَّ ِبُسُظ َوَرُسوُٟطُ یَا أَیَُّضا ا َّٟٔذی٩َ ًَ ٠َِی٥ُِٜ َرٗٔیّبا َیا أَیَُّضا ا ًَ اَ٪ 

اتٔطٔ َوََل َت٤ُ  َ٘ َّٙ ُت وا اہلَل َح ُ٘ ِوَّل َسٔسیّسا یُِؼ٠ِٔح َلُٜ آ٨٣َُوا اتَّ َٗ ُٗوُٟوا  وا اہلَل َو ُ٘ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا اتَّ ٥ِ وت٩َُّ إَٔلَّ َوأْمُتَْن ٣ُِش٤ُٔ٠وَ٪ یَا أَیَُّضا ا

١ِ ٣َُح٤َّ  ُ٘ ٥َِٟ َی ًَٔومَّي  ِوّزا  َٓ اَز  َٓ ِس  َ٘ َٓ ُط  َٟ ٍِ اہللَ َوَرُسو ْٔفِ َل٥ُِٜ ذ٧ُُوب٥َُِٜ َو٩ِ٣َ یُٔل ِِ ٤ًَِاَل٥ُِٜ َوَی َ٪ أَِ٪ أَ  ُس ب٩ُِ ُس٠َمَِيَ

دمحم نب امیلسؿ، فعیک، ارسالیئ، اوب ااحسؼ ، اوباوحص، اوبدیبعہ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 
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آرخ کت ینعی امتؾ وخویبں اک رسہمشچ اہلل یک ذات  ف

رفغمت ےک بلط اگر ںیہ افر اےنپ سفن یک ربا ںوں ےس ایس یک انپہ اچےتہ ںیہ  ابربتک ےہ مہ اس ےس دمد اچےتہ ںیہ افر اس ےس



 

 

ںیم سج وک اہلل ےن دیسیھ راہ داھکییئ اس وک ہاراہ رک ےن فاال وکیئ ںیہن۔ ںیم وگایہ د ات وہں ہک اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد ربقح ںیہن افر 

ے افر روسؽ ںیہ اے اامیؿ فاولں اہلل ےس ڈرف سج ےک فہلیس ےس مت وگایہ د ات وہں ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک دنب

ھااری رگناین رک راہ ےہ اے اامیؿ فاولں اہلل ےس ڈرف اسیج ہک اس ےس 

م

 

ت

آسپ ںیم امےتگن وہ افر انوتں ےک وتڑےن ےس ڈرف ویکہکن اہلل 

امیؿ فاولں اہلل ےس ڈرف افر ااصنػ یک ابت وہک ڈرےن اک قح ےہ افر مت وک رہسگ ومت ہن آےئ رگم اس احؽ ںیم ہک مت املسمؿ وہ اے ا

ھاارے انگہ اعمػ رک دے اگ۔ افر سج ےن اہلل افر اےکس روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

م

 

ت

ھاارے امتؾ اکومں وک درتس رک دے اگ افر 

م

 

ت

فہ 

 ( ظفل اؿ ذرک ںیہن ایک۔فملس یک ااطتع یک البہبش اس ےن ڑبی اکایمیب احلص یک۔ دمحم نب امیلسؿ ےن )اینپ رفاتی ںیم ادمحل ےس ےلہپ

 دمحم نب امیلسؿ، فعیک، ارسالیئ، اوباقحس، اوباوحص، اوبدیبعہ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ہبطخ اکنح اک ایبؿ

     352    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ابوًاػ٥، ٤ًزا٪، ٗتازہ، ًبسربہ، ابوًیاق، حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا ٤ًَِٔزاُ٪  ًَأػ٥ٕ َحسَّ ث٨ََا أَبُو  إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕ أَ٪َّ َحسَّ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِش ٩ًَِ أَبٔی ًَٔیإق  ِبٔس َربِّطٔ  ًَ  ٩ًَِ

ِؤٟطٔ َوَرُسوُُٟط أَ  َٗ َس  ٌِ ا٢َ َب َٗ َس َذَُکَ ٧َِحَوُظ َو ٥َ کَاَ٪ إَٔذا َتَظضَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِّٙ َبٔظيّرا َو٧َٔذیّزا بَيَِن َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِٟح ِرَس٠َطُ بٔا

 ًٍَٔ ا َشُط َوََل َیرُضُّ اہللَ  یََسِی اٟشَّ ِٔ َُّط ََل َیرُضُّ إَٔلَّ َن ٧ّٔ َٓ ٔؼض٤َٔا  ٌِ ِس َرَطَس َو٩ِ٣َ َی َ٘ َٓ َٟطُ  ٍِ اہللَ َوَرُسو  َطِیّئا٩ِ٣َ یُٔل

دمحم نب اشبر، اوباعمص، رمعاؿ، اتقدہ، دبعرہب، اوبایعض، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

ہیلع فآہل فملس بج ہبطخ زپےتھ وت رافی ےن اس ےک دعب فیہ ذرک ایک وج افرپ ذموکر وہا۔ نکیل فروسہل ےک دعب ہی ااضہف رکےت  اہلل

ارہلس ابقحل آرخ کت ینعی اہلل ےن اےنپ روسؽ وک قح ےک اسھت وعبمث ایک ےہ )تنج یک( وخربخشی انسےن فاال انب رک افر )دفزخ ےس( 

اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ااطتع یک اس ےن دہاتی اپیئ افر سج ےن ہن رفامین یک اس  ڈراےن فاال انب رک سج ےن

 ےن اانپ یہ اصقنؿ ایک افر فہ اہلل اک ھچک ںیہن اگبڑ ےکس اگ۔

 دمحم نب اشبر، اوباعمص، رمعاؿ، اتقدہ، دبعرہب، اوبایعض، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ہبطخ اکنح اک ایبؿ



 

 

     353    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥، بىي س٠ی٣٥ح٤س ب٩ بظار، بس٢ ب٩ ٣حبر، طٌبہ، ًَلء ب٩ طٌیب، اس٤اًی١ ب٩  :  راوی

یِ  ٌَ ََلٔئ اب٩َِ أَخٔی ُط ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا  ٍُ َب ٌِ ٔ أَِخبََر٧َا ُط َّر ٤َُِٟحب ث٨ََا بََس٢ُ ب٩ُِ ا إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٌٔی١َ ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ إِٔس٤َ ٕب اٟزَّازٔیِّ 

ٔلَی ا٨َّٟٔييِّ  ا٢َ َخَلِبُت إ َٗ ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ بَىٔي ُس٠َِی٥ٕ  ََٜحىٔي ٩ِ٣ٔ  إٔبَِزاصٔی٥َ  ِ أ٧َ َٓ ٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ ِبٔس ا ًَ ٍَ ب٨َِٔت  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣َُا٣َ ًَ َّی اہللُ  َػل

َس  ٔ أَِ٪ یََتَظضَّ  َُيِر

دمحم نب اشبر، دبؽ نب حم  ، ہبعش، العء نب بیعش، اامسلیع نب اربامیہ، ینب میلس ےک اکی صخش ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن آانجنب 

یک وھپیھپ( اامہم تنب دبعابلطمل ےس اکنح اک اغیپؾ دای سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریما اؿ ےس اکنح یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 رک دای ریغب ہبطخ زپےھ

 دمحم نب اشبر، دبؽ نب حم  ، ہبعش، العء نب بیعش، اامسلیع نب اربامیہ، ینب میلس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ان ابغل ڑلیک اک اکنح اجزئ ےہ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ان ابغل ڑلیک اک اکنح اجزئ ےہ

     354    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اہلل ٨ًہاس٠مَي٪ ب٩ رحب، ابوکا١٣، ح٤از، ب٩ زیس، ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت ًائظہ رضي  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ اََل َحسَّ َٗ ٕب َوأَبُو کَا١ٕ٣ٔ  ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َمَِيَ َجىٔي َحسَّ َِٟت َتزَوَّ ا َٗ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ یطٔ 

ا٢َ ُس  َٗ  ٍٕ ٥َ َوأ٧ََا ب٨ُِٔت َسِب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍٕ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٪ أَِو ٔسٓتٕ َوَزَخ١َ بٔی َوأ٧ََا ب٨ُِٔت تِٔش  ٠َمَِيَ

امیلسؿ نب رحب، اوباکلم، امحد، نب زدی، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ےک اطم ق ھچ اسؽ یک یھتہیلع فآہل فملس ےن  ھج ےس اکنح ایک اس فتق ریمی رمع است اسؽ یک یھت )افر امیلسؿ یک رفاتی 

 امیلسؿ نب رحب، اوباکلم، امحد، نب زدی، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ابرکہ وعرت ےس اکنح رکے وت اس ےک اپس ےنتک دؿ رےہ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ابرکہ وعرت ےس اکنح رکے وت اس ےک اپس ےنتک دؿ رےہ

     355    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، یحٌي ، سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ ابی برک، ًبسا٠٤َٟ، ب٩ ابی برک، حرضت ا٦ س٤٠ہ رضي اہلل ٨ًہا :  راوی

ٕب  ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ أَ َحسَّ َٔ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٕ  ٔ ٠٤َِٟ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ُس ب٩ُِ أَبٔی برَِکٕ  ثَىٔي ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا یَِحٌَي  بٔیطٔ َحسَّ

ا٦َ ٨ًَِٔسصَ  َٗ ٍَ أَ َد أ٦َُّ َس٤َ٠َ ا َتزَوَّ َّ٤َٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٍَ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٔ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠َ ٔ ًَلَی أَص٠ِ  َٔ ٔ َِٟیَص ب ا٢َ  َٗ ا ثَََلثّا ث٥َُّ 

ُت ٨َٟٔٔشائٔی ٌِ َٔ َسبَّ َٟ ُت  ٌِ َٔ َوإِٔ٪ َسبَّ َٟ ُت  ٌِ  َصَواْ٪ إِٔ٪ ٔطئِٔت َسبَّ

زریہ نب رحب، ییحی، ایفسؿ، دمحم نب ایب رکب، دبعاکلمل، نب ایب رکب، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ فہ رفامیت ںیہ ہک 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس اکنح ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اپس نیت رات رےہ رھپ آپ یلص  بج روسؽ

ھاارے ہلیبق یک روسایئ یک وکیئ 

م

 

ت

ھاارے ای 

م

 

ت

ھاارے اپس ریما رانہ نیت یہ رات اک ےہ افر اس ںیم 

م

 

ت

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک 

ھاارے اپس است رات کت رہ اتکس وہں رگم اس وصرت ںیم دفرسی ویبویں ےک اپس یھب است ابت ںیہن ےہ ارگ مت اچوہ

م

 

ت

 وت ںیم 

 (راںیت سگارفں اگ )ویکہکن ویبویں ےک درایمؿ دعؽ رضفری ےہ

 زریہ نب رحب، ییحی ، ایفسؿ، دمحم نب ایب رکب، دبعاکلمل، نب ایب رکب، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ابرکہ وعرت ےس اکنح رکے وت اس ےک اپس ےنتک دؿ رےہ

     356    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤یس، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ رضي اہلل ٨ًہوہب ب٩ ب٘یہ، ًث٤ا٪، ب٩ ابی طیبہ، ہظی٥،  :  راوی

 َٟ ا٢َ  َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  ٩ًَِ صَُظِی٥ٕ   ٍَ ٍَ َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ َّی َحسَّ ا أََخَذ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤

ا٦َ ٨ًَِٔسَصا ثَََلثّا  َٗ ٍَ أَ یَّ ٔٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َػ ثَىٔي صَُظِی٥ْ أَِخبََر٧َا ح٤َُِیْس أَِخبََر٧َا أ٧ََْص اہللُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ّبا و   َزاَز ًُِث٤َاُ٪ َوکَا٧َِت ثَیِّ

فبہ نب ہیقب، امثعؿ، نب ایب ہبیش، میشہ، دیمح، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 



 

 

ح ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس نیت رات اؿ ےک اپس رےہ امثعؿ ےن اینپ رفاتی ںیم ہی بج ہیفص ریض اہلل اہنع ےک اسھت اکن

 ااضہف ایک ہک فہ ہبیث ںیھت۔

 فبہ نب ہیقب، امثعؿ، نب ایب ہبیش، میشہ، دیمح، اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ابرکہ وعرت ےس اکنح رکے وت اس ےک اپس ےنتک دؿ رےہ

     357    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اس٤ٌی١، ب٩ ٠ًیہ، خاٟس، ابوَٗلبہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ رضي اہلل ٨ًہًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ہظی٥،  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب أئ  َِٟحذَّ ٩ًَِ َخأٟٕس ا  ٍَ ٌٔی١ُ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا صَُظِی٥ْ َوإِٔس٤َ ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب َٕ َحسَّ ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ  ٍَ ی ََٗٔلبَ

ِٟبرِٔکَ  َد ا ا٢َ إَٔذا َتزَوَّ َٗ  َٓ َُّط َر ٠ُُِٗت إ٧ٔ ِو  َٟ ا٦َ ٨ًَِٔسَصا ثَََلثّا َو َٗ یَِّب أَ َد اٟثَّ ا َوإَٔذا َتزَوَّ ٌّ ا٦َ ٨ًَِٔسَصا َسِب َٗ یِّٔب أَ ُت ًَلَی اٟثَّ ِٗ ََٟؼَس طُ  ٌَ

 ََ ٔ َذٟ َٛ  ٍُ َّ٨ ا٢َ اٟشُّ َٗ ٨َّٜٔطُ   َوَل

ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہبیث وعرت ےک امثعؿ نب ایب ہبیش، میشہ، اامسلیع، نب ہیلع، اخدل، اوبالقہب، رضحت اسن نب امکل 

اکنح ںیم وہےت وہےئ ارگ وکیئ صخش ابرکہ وعرت ےس اکنح رکے وت فہ اس ےک اپس است رات کت رےہ افر بج ہبیث رپ ہبیث ےس 

اس  اکنح رکے وت اس ےک اپس نیت رات رےہ )اس ےک دعب بس ےک اپس ربارب راہ رکے( رافی ےن اہک ارگ ںیم ہی وہکں ہک اس ےن

 دحثی وک رموفع ایک وت چس ےہ رگم اںوہں ےن اہک ہی  تن ےہ

 امثعؿ نب ایب ہبیش، میشہ، الیعمس، نب ہیلع، اخدل، اوبالقہب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یسک وعرت ےس اکنح رکے وت تبحص رکےن ےس ےلہپ اس وک ھچک ہن ھچک رضفر دےبج وکیئ صخش 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 بج وکیئ صخش یسک وعرت ےس اکنح رکے وت تبحص رکےن ےس ےلہپ اس وک ھچک ہن ھچک رضفر دے

     358    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبسہ، سٌیس، ایوب، ًرک٣ہ، اب٩ ًباضاسحٙ ب٩ اس٤ٌی١،  :  راوی

 ًَ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٩ًَِ أَیُّوَب  ٌٔیْس  ث٨ََا َس ًَِبَسةُ َحسَّ ث٨ََا  انٔیُّ َحسَّ َ٘ َٟ ا ٌٔی١َ اٟلَّ ُٙ ب٩ُِ إِٔس٤َ ث٨ََا إِٔسَح َد َحسَّ ا َتزَوَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ِ اب٩ِٔ 



 

 

َّی اہللُ َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َٗ  ٍَ اك٤َٔ َٓ ٍُ ًَلٔیٌّ  ُِٟحَل٤ٔیَّ ََ ا ا٢َ أَی٩َِ زِٔرًُ َٗ ا٢َ ٣َا ٨ًِٔٔسی َطِیْئ  َٗ ًِٔلَضا َطِیّئا  ٥َ أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ   

ااحسؼ نب اامسلیع، دبعہ، دیعس، اویب، رکعہم، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک بج رضحت یلع ےن افہمط ےس اکنح ایک وت روسؽ اہلل 

اہک ہک افہمط وک ھچک دف رضحت یلع ےن اہک ہک ریمے اپس وت ھچک ںیہن ےہ آپ یلص اہلل ہیلع یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت یلع ےس 

ی ذرہ اہکں یئگ؟

م
خط

ھااری 

م

 

ت

 فآہل فملس ےن درایتف رفامای 

 اقحس نب الیعمس، دبعہ، دیعس، اویب، رکعہم، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 بج وکیئ صخش یسک وعرت ےس اکنح رکے وت تبحص رکےن ےس ےلہپ اس وک ھچک ہن ھچک رضفر دے

     359    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٛثير ب٩ ًبیس، ابوحیوة، طٌیب، ب٩ ابی ح٤زہ، ُیَل٪ ب٩ ا٧ص :  راوی

ثَىٔي ىٔي اب٩َِ أَبٔی َح٤ِزََة َحسَّ ٌِ ِیٕب َی ٌَ ٩ًَِ ُط ث٨ََا أَبُو َحِیَوَة  ِٟح٤ِٔٔصيُّ َحسَّ ثٔيرُ ب٩ُِ ًُبَِیٕس ا َٛ ث٨ََا  ُس  َحسَّ ثَىٔي ٣َُح٤َّ َُِیََلُ٪ ب٩ُِ أ٧ََٕص َحسَّ

َّی اہللُ ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ثَِوبَاَ٪  ًَ ٍَ ب٨َِٔت َرُسو٢ٔ ب٩ُِ  اك٤َٔ َٓ َد  ا َتزَوَّ َّ٤َٟ ا  ٠ًَٔیًّ ٥َ أَ٪َّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ٨َ٤َ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأََراَز أَِ٪ یَِسُخ١َ بَٔضا  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ یَا اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٔلَیَضا َطِیّئا  ٌِ َّي ُی َس٥ََّ٠ َحً

ًَ َرُس  ًَِلاَصا زِٔر َ أ َٓ  ََ ًَ ًِٔلَضا زِٔر ٥َ أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َُٟط ا٨َّٟٔييُّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟیَص لٔی َطِیْئ   طُ ث٥َُّ َزَخ١َ بَٔضاو٢َ اہللٔ 

ےس رفاتی ،ریث نب دیبع، اوبویحة، بیعش، نب ایب زمحہ، الیغؿ نب اسن، آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب ںیم ےس اکی صخش 

ےہ ہک رضحت یلع ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اصزبحادی افہمط ےس اکنح ایک بج رضحت یلع ےن رضحت افہمط ےک 

 اسھت تبحص رکان اچیہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک عنم رفام دای اتفہکیتق فہ ےلہپ رضحت افہمط وک ھچک دںی رضحت یلع

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس وت ھچک ںیہن ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس رفامای اینپ زرہ یہ ددیف ےن اہک ای روس

 وت رھپ رضحت یلع ےن رضحت افہمط وک اینپ زرہ دی افر اؿ ےس مہ رتسب وہےئ۔

 ،ریث نب دیبع، اوبویحة، بیعش، نب ایب زمحہ، الیغؿ نب اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 بج وکیئ صخش یسک وعرت ےس اکنح رکے وت تبحص رکےن ےس ےلہپ اس وک ھچک ہن ھچک رضفر دے



 

 

     360    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حیوة، طٌیب، ُیَل٪ ًرک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل ٨ًہ ٛثير، :  راوی

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٩ًَِ َُِیََلَ٪  ِیٕب  ٌَ ٩ًَِ ُط ث٨ََا أَبُو َحِیَوَة  ىٔي اب٩َِ ًُبَِیٕس َحسَّ ٌِ ثٔيْر َی َٛ ث٨ََا   بَّإض ٣ِٔث٠َطُ َحسَّ

 یھب ایس رطح رمفی ےہ۔،ریث، ویحۃ، بیعش، الیغؿ رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس 

 ،ریث، ویحۃ، بیعش، الیغؿ رکعہم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ھچک ہن ھچک رضفر دے بج وکیئ صخش یسک وعرت ےس اکنح رکے وت تبحص رکےن ےس ےلہپ اس وک
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 ٣ح٤س ب٩ ػباح، َشیَ، ٨٣ؼور، ك٠حہ، خیث٤ہ، حرضت ًائظہ رضي اہلل ٨ًہا :  راوی

 ٍَ ٩ًَِ ك٠ََِح ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر   َْ ی ث٨ََا ََشٔ َِٟبزَّاُز َحسَّ بَّاحٔ ا ُس ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟت أ٣َََزنٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ ا َٗ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ  ٍَ ٩ًَِ َخِیَث٤َ

ا٢َ أَبُو َزاُوز  َٗ ٔلَیَضا َطِیّئا  ٌِ ِب١َ أَِ٪ ُی َٗ ًَلَی َزِؤجَضا  ٥َ أَِ٪ أُِزخ١َٔ ا٣َِزأَّة  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َػل ًَائَٔظ  ٩ِ٣ٔ ٍِ ٥ِ َیِش٤َ َٟ  ٍُ  َوَخِیَث٤َ

وصنمر، ہحلط، ہمثیخ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمحم نب ابصح، رشکی، 

اکی وعرت وک اس ےک وشرہ ےک اپس اچنہپ دےنی اک مکح رفامای لبق اس ےک ہک اس ےک اخفدن ےن اس وک ھچک دای وہ۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک 

 اک امسع اثتب ںیہن۔رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس ہمثیخ 

 دمحم نب ابصح، رشکی، وصنمر، ہحلط، ہمثیخ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اس وک ھچک ہن ھچک رضفر دےبج وکیئ صخش یسک وعرت ےس اکنح رکے وت تبحص رکےن ےس ےلہپ 
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 ٣ح٤س ب٩ ٤ٌ٣ز، ٣ح٤س ب٩ برک، اب٩ جزیخ، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزوب٩ اٌٟاؾ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

٤ًَِزٔو بِ   ٩ًَِ ِٟبُرَِسانٔیُّ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ُس ب٩ُِ برَِکٕ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕ َحسَّ ٤َز ٌِ ُس ب٩ُِ ٣َ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ظٔ  ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٩ٔ ُط

 ًَ َٜٔحِت  ُ ٧ ٕ ٥َ أَی٤َُّا ا٣َِزأَة ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٟضا َو٣َا َٗ ُضَو  َٓ ٍٔ ا٨ََِّٟأح  ِب١َ ًِٔؼ٤َ َٗ  ٕ ة ٕٚ أَِو حَٔبإئ أَِو ًٔسَّ لَی َػَسا



 

 

٠ًََِیطٔ اٟزَُّج١ُ اب٨َُِتطُ أَِو أُِخُتطُ   ٦َ ُّٙ ٣َا أُُِکٔ ًِٔلَیُط َوأََح ُ ُضَو ٩ِ٤َٟٔ أ َٓ َس ًِٔؼ٤ٍَٔ ا٨ََِّٟاحٔ  ٌِ  کَاَ٪ َب

، رضحت دبعاہلل نب رمعفنب ااعلص ریض اہلل ہنع رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص دمحم نب رمعم، دمحم نب رکب، انب رججی، رمعف نب بیعش

 اکنح ےک اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج وعرت ےن اکی رہم رپ ای دہہی رپ ای وشرہ ےک یسک فدعہ رپ اکنح ایک وت فہ اس وک دانی وہاگ افر وج زیچ

  اس اک اس زیچ رپ ےہ وج یٹیب ای نہب یک فہج ےس الم۔دعب ےلم وت فہ اس ےک فیل یک وہیگ افر بس ےس زایدہ قح

 دمحم نب رمعم، دمحم نب رکب، انب رججی، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعفنب ااعلص ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابد سک رطح دینی اچےیہدفاھل وک ابمرک 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دفاھل وک ابمرک ابد سک رطح دینی اچےیہ
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 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًبساٌٟزیز، اب٩ ٣ح٤س سہ١، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ٌٔیٕس  ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  َّیَحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  ٕس  ىٔي اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ٔ َی زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  اہللُ  َحسَّ

 ٍَ ََ َوَج٤َ ٠َِی ًَ ََ َوبَاَرَک  َٟ ا٢َ بَاَرَک اہللُ  َٗ َد  َ اِْلِٔنَشاَ٪ إَٔذا َتزَوَّ أ َّٓ ٕ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ إَٔذا َر  بَِی٤َُٜ٨َا ِٔی َخيِر

ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی، انب دمحم لہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج 

یک وتقیف  یسک وک اشدی یک ابمرک ابد دےتی وت ویں داع دےتی اہلل وک  وک ربتک دے افر وک  رپ ربتک انزؽ رکے افر مت دفونں وک الھبیئ

 دے۔

 ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی، انب دمحم لہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ وکیئ صخش اکنح ےک دعب وعرت وک احہلم اپےئ وت ایک رکے؟

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکیئ صخش اکنح ےک دعب وعرت وک احہلم اپےئ وت ایک رکے؟
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 ٣د٠س ب٩ خاٟس حش٩ ب٩ ًلی، ٣ح٤س ب٩ ابی رسی، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ػٔوا٪ ب٩ س٠ی٥، سٌیس ب٩ ٣شیب :  راوی

ث٨ََا ٣َِد٠َُس ب٩ُِ َخأٟٕس  ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  اُٟوا َحسَّ َٗ ىَي  ٌِ ٤َِٟ یِّ ا ٔ ُس ب٩ُِ أَبٔی اٟسَّ ًَلٓٔیٕ َو٣َُح٤َّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ُجَزیِٕخ  َوا

یِّ ٣ٔ  ٔ ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی اٟسَّ َٗ ٩ًَِ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ  ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس َواَ٪ ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ  ِٔ َّی ٩ًَِ َػ ٩ِ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل

ِجُت ا٣َِزأَةّ  ا٢َ َتزَوَّ َٗ ةُ  َٟطُ َبِْصَ ا٢ُ  َ٘ وا یُ ُ٘ َٔ ١ِ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ ث٥َُّ اتَّ ُ٘ ٥َِٟ َی ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ ٠َِیَضا  اہللُ  ًَ ََٓسَخ٠ُِت  ا ِٔی ٔستِرَٔصا  برِٔکّ

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ َّٔذا هَٔی حُِبلَی  ََٟسِت َٓ َّٔذا َو َٓ  ََ َٟ ِبْس  ًَ ُس  َٟ َو ِٟ ٔجَضا َوا ُٚ ب٤َٔا اِسَتِح٠ِ٠ََت ٩ِ٣ٔ ََفِ َسا ََٟضا اٟؼَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ا٢َ أَبُو َزاُوز َرَوی صََذ  َٗ وَصا  ُحسُّ َٓ ا٢َ  َٗ اِج٠ُٔسوَصا أَِو  َٓ یِّ  ٔ ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی اٟسَّ َٗ اِج٠ِٔسَصا و  َٓ َِٟحَش٩ُ  ا٢َ ا َتازَ َٗ َٗ َِٟحٔسیَث  ٩ًَِ ا ا ةُ 

ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ َس ِی٥ٕ  ٌَ ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ نُ  ٕ ثٔير َٛ ٔب َوَرَواُظ َیِحٌَي ب٩ُِ أَبٔی  ٤َُِٟشیَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٌٔیٔس ب٩ِٔ َیزٔیَس  ًََلإئ َس ٤َُِٟشیَّٔب َو  ا

ُض٥ِ َؤِی َحٔسیٔث َیِحٌَي ب٩ِٔ  ٤َُِٟشیَّٔب أَِرَس٠ُوُظ ک٠ُُّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس اَسانٔیِّ  ُُِٟخَ ُض٥ِ ا ََٜح ا٣َِزأَّة َوک٠ُُّ َ َث٥َ ٧ ِٛ َة ب٩َِ أَ ٕ أَ٪َّ َبِْصَ ثٔير َٛ أَبٔی 

َٟطُ  ِبّسا  ًَ ََٟس  َِٟو ١َ ا ٌَ ا٢َ ِٔی َحسٔیثٔطٔ َج َٗ 

دلخم نب اخدل نسح نب یلع، دمحم نب ایب رسی، دبعارلزاؼ، انب رججی، وفصاؿ نب میلس، دیعس نب بیسم، رصبہ انیم اکی ااصنری احصیب 

ںیم ےن اکی رپدہ نیشن افر ابرکہ وعرت ےس اشدی یک بج ںیم اس ےک اپس ایگ وت اس وک احہلم اپای ںیم ےن ہی فاہعق ےس رفاتی ےہ ہک 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک رہم ےلم اگ اس ےک قح ےک ببس سج یک 

ؽ وہیئ افر وج اس اک ہچب وہاگ فہ ریتے ےیل الغؾ )اخدؾ( ےک درہج ںیم وہاگ رھپ بج فہ وعرت ہچب انب رپ ریتے ےیل اس یک رشؾ اگہ الح

 نج ت ے وت وت اس وک وکڑے امر ای رفامای اس ےک وکڑے امرف ای رفامای اس وک رگاتفر رکف اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک اتقدہ ےن وباہطس

وباہطس سیدی نب میعن افر اطعء رخااسین ےن دیعس نب ابیسمل ےس رفاتی ایک ےہ افر اؿ بس ےن دیعس نب سیدی افر ییحی نب ایب ،ریث ےن 

رمالس رفاتی ایک ےہ افر ییحی نب ایب ،ریث یک رفاتی ںیم ےہ ہک نب امثک ےن اکی وعرت ےس اکنح ایک افر رہ اکی ےن اینپ دحثی ںیم 

 ؾ رقار دایاہک ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ہچب وک الغ

 دلخم نب اخدل نسح نب یلع، دمحم نب ایب رسی، دبعارلزاؼ، انب رججی، وفصاؿ نب میلس، دیعس نب بیسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 احہلم اپےئ وت ایک رکے؟ارگ وکیئ صخش اکنح ےک دعب وعرت وک 
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 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز یٌلی، اب٩ ٣بارک، یحٌي ، یزیس، ب٩ نٌی٥، سٌیس ب٩ ٣شیب :  راوی



 

 

 ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ َّي َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ِی٥ٕ  ٌَ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ َیِحٌَي  ٤َُِٟباَرٔک  ىٔي اب٩َِ ا ٌِ لٔیٌّ َی

٨َاُظ َزاَز َوََفَّ  ٌِ ََٓذَُکَ ٣َ ََٜح ا٣َِزأَّة  َ َث٥َ ٧ ِٛ ةُ ب٩ُِ أَ َُٟط َبِْصَ ا٢ُ  َ٘ ٤َُِٟشیَّٔب أَ٪َّ َرُجَّل یُ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا َٚ بَِی٨َُض٤َا َوَحٔسیُث اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ َس

 أََت٥ُّ 

نب ینثم، امثعؿ نب رمع یلعی، انب ابمرک، ییحی، سیدی، نب میعن، دیعس نب بیسم ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش سج وک رصبہ نب امثک دمحم 

اہک اجات اھت اس ےن اکی وعرت ےس اکنح ایک ابیق رفاتی بسح اس  ق ےہ رصػ ہی ااضہف ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ا دی افر انب رججی یک )یلہپ فایل( رفاتی زایدہ لمکم ےہ۔اؿ دفونں ےک درایمؿ رفتقی رک

 دمحم نب ینثم، امثعؿ نب رمع یلعی، انب ابمرک، ییحی ، سیدی، نب میعن، دیعس نب بیسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ وعروتں ںیم رباربی رکےن اک

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ںیم رباربی رکےن اک ایبؿ

     366    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو وٟیس، ہ٤ا٦، ٗتازہ، نرض ب٩ ا٧ص، بظير ب٩ ٧ہیَ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

َیأٟٔسيُّ  َِٟؤٟیسٔ اٟلَّ ث٨ََا أَبُو ا ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   َٕ ٔ ب٩ِٔ ٧َضٔی ٩ًَِ َبٔظير ٩ًَِ ا٨َّٟرِضٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص  َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ َحسَّ

 ِٟ ٔلَی إِٔحَساص٤َُا َجاَئ یَِو٦َ ا ٤َا٢َ إ َٓ َٟطُ ا٣َِزأََتأ٪  ا٢َ ٩ِ٣َ کَا٧َِت  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ُط ٣َائ١ْٔ َ٘ٔیا٣ٍَٔ ا٨َّٟٔييِّ َػل ُّ٘  َؤط

اوب فدیل، امہؾ، اتقدہ، رضن نب اسن، ریشب نب کیہن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفامای ہک سج ےک اکنح ںیم دف )ای دف ےس زادئ( وعرںیت وہں افر فہ یسک افر یک رطػ املئ وہں )ینعی دفرسی ویبویں بش ابیش نت

وپیش وماتسن افر اھکےن ےنیپ ںیم رباربی ہن رکات وہ( وت فہ ایقتم ےک دؿ اس احؽ ںیم )اہلل ےک وضحر( شیپ وہاگ ہک اس اک آداھ 

 دبؿ ڑیٹاھ )ولفمج( وہاگ۔

 اوب فدیل، امہؾ، اتقدہ، رضن نب اسن، ریشب نب کیہن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وعروتں ںیم رباربی رکےن اک ایبؿ

     367    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ یزیس، حرضت ًائظہ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از، ایوب، ابوَٗلبہ،  :  راوی

 ِٟ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس ا ًَ  ٩ًَِ  ٍَ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبَ ٩ًَِ أَیُّوَب  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َِٟت کَاَ٪ َحسَّ ا َٗ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ َدِلِٔمِّ 

یَ  َٓ ٔش٥ُ  ِ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ َُ َوََل أ٠٣َِ ٔ ََل َت٤ُِ٠ىٔي ٓمََٔي َت٠٤ِ َٓ  َُ ٔ ِشِٔم ٓمََٔي أ٠٣َِ َٗ و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ َصَذا  ُ٘ ٔس٢ُ َوَی ٌِ

٠َِب  َ٘ ِٟ ىٔي ا ٌِ ا٢َ أَبُو َزاُوز َی َٗ 

اینپ ومیس نب اامسلیع، امحد، اویب، اوبالقہب، دبعاہلل نب سیدی، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج 

ازفاج ںیم دؿ میسقت رکےت وت دعؽ رکےت افر رفامےت اے اہلل ہی ریمی میسقت ےہ اس زیچ ںیم ںیم سج اک امکل وہں وس سج زیچ ےک 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امکل ںیہ افر ںیم اس اک امکل ںیہن وہں اس ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ھج ےس المتم )وماذخہ( ہن 

 (ےتہک ںیہ ہک )وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس وقؽ ہک سج زیچ ےک آپ امکل ںیہ افر ںیم اس اک امکل ںیہن وہں ےئجیک اوبداؤد

 ومیس نب اامسلیع، امحد، اویب، اوبالقہب، دبعاہلل نب سیدی، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ںیم رباربی رکےن اک ایبؿ

     368    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، ًبساٟزح٩٤ اب٩ ابی ز٧از، ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت رعوہ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٍُ یَا َحسَّ ًَائَٔظ َِٟت  ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦  ٔ ىٔي اب٩َِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ٌِ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َی ًَ

ِش٥ٔ ٩ِ٣ٔ  َ٘ ِٟ ٕف ِٔی ا ٌِ ًَلَی َب ٨َا  ـَ ٌِ ١ُ َب ِـّ َٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل ُی ًَ َّی اہللُ  ١َّ َیِو٦ْ ٣ُِٜثٔطٔ ٨ًِٔ  اب٩َِ أُِخًٔي کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َس٧َا َوکَاَ٪ 

ًَّٟٔي صُوَ  ٔلَی ا َّ إ َّي یَِب٠ُ ٔ ٣َٔشیٕص َحً َُيِر  ٩ِ٣ٔ ٕ َیِس٧ُو ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ ا٣َِزأَة َٓ ا  ٌّ ٠َِی٨َا َج٤ٔی ًَ  ُٖ ِس إَٔلَّ َوصَُو َیُلو َ٘ َٟ ََٓیبٔیَت ٨ًَِٔسَصا َو  َیِو٣َُضا 

ِت أَ  َٗ ٍَ حٔيَن أََس٨َِّت َوََفٔ ٌَ َِٟت َسِوَزةُ ب٨ُِٔت َز٣ِ ا َٗ ٍَ ائَٔظ ٌَ ٔ ٥َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ یَِومٔی ٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ارٔ َٔ ِ٪ ُی

 َ ال ٌَ ََ أ٧َِز٢ََ اہللُ َت ٔ و٢ُ ِٔی ذَٟ ُ٘ َِٟت َن ا َٗ ٥َ ٨ِ٣َٔضا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ ب١َٔ ذَٟ َ٘ ا٢َ َوإِٔ٪ ی َؤِی أَِطَباصَٔضا أَُر َٓ َٗ اُظ 

٠َٔضا نُُظوّزا ٌِ ِت ٩ِ٣ٔ َب َٓ  ا٣َِزأَْة َخا

ادمح نب ویسن، دبعارلنمح انب ایب زاند، اشہؾ نب رعفہ، رضحت رعفہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ ےن رفامای اے 



 

 

اکی دفرسے اپ وفتیق ںیہن دےتی ےھت  اھب ےج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ازفاج وک میسقت ںیم ینعی امہرے اپس رےنہ ںیم

)ہکلب رباربی رکےت ےھت( افر ااسی دؿ یھبک یھبک آات اھت ہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ بس ےک اپس رشتفی ہن الےت وہں 

سج یک  افر رہ اکی ےس رقتب ہن رکےت وہں زجب امجع ےک اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج اس ویبی ےک اپس ےتچنہپ

 زہعم وبڑیھ وہ ںیئ افر ہی ایخؽ وہا ہک ںیہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 

 

 

ابری وہیت وت رات ںیم اس ےک اپس رےتہ۔ بج وسدہ ن

اؿ وک وھچڑ ہن دںی )ینعی الطؼ ہن ددیںی( وت اوھنں ےن اینپ ابری رضحت اعہشئ وک شخب دی سج وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 
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۔ رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک رضحت وسدہ یہ ےک ہلئسم رپ ہی آتی انزؽ وہیئ یھت )ف

اخل( ینعی ارگ یسک وعرت وک اس ابت اک ادن ہشی وہ ہک اس اک وشرہ اس ےس ارعاض ربےت اگ ای زایدیت رکے اگ وت اس ںیم وکیئ رحج ںیہن 

 ں آسپ ںیم حلص رکںیل افر حلص یہ رتہب ےہ۔ہک فہ دفون

 ادمح نب ویسن، دبعارلنمح انب ایب زاند، اشہؾ نب رعفہ، رضحت رعفہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿوعروتں ںیم رباربی رکےن 

     369    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣ٌين، ٣ح٤س ب٩ ًیسي، ًباز ب٩ ًباز، ًاػ٥ ٣ٌاذہ، حرضت ًائظہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ًَبَّاز ًَبَّازُ ب٩ُِ  ث٨ََا  اََل َحسَّ َٗ ىَي  ٌِ ٤َِٟ ُس ب٩ُِ ًٔیَسي ا ٌٔيٕن َو٣َُح٤َّ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ ٣َ َِٟت َحسَّ ا َٗ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ اَذَة  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ًَأػ٥ٕ 

 َ َس٣َا ٧ ٌِ ٔ ٨٣َّٔا َب ٤َِٟزِأَة ٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِشَتأِذ٨َُ٧ٔا إٔذَا کَاَ٪ ِٔی یَِو٦ ًَ َّی اہللُ  َِٟت تُزِظٔی ٩ِ٣َ َتَظاُئ ٨ِ٣ُٔض٩َّ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل زَ

اذَ  ٌَ َِٟت ٣َ ا َٗ ََ ٩ِ٣َ َتَظاُئ  ِی َٟ ٔ ُٗو٢ُ َوتُِؤؤی إ ٨ُِت أَ ُٛ َِٟت  ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ؤٟيَن َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُ٘ ٨ِٔت َت ُٛ ََٟضا ٣َا  ٠ُِت  ُ٘ َٓ ةُ 

ٔسي ِٔ ًَلَی َن ٥ِ أُوثٔزِ أََحّسا  َٟ ٔلَیَّ  ََ إ ٔ  إِٔ٪ کَاَ٪ َذٟ

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس آتی ےک  ییحی نب نیعم، دمحم نب یسیع، ابعد نب ابعد، اعمص اعمذہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک

زنفؽ ےک دعب مہ ںیم ےس اس وعرت ےس ااجزت ایل رکےت ےھت سج یک ابری وہیت یھت )اس ابت یک ہک فہ یسک دفرسی ویبی ےس مہ 

ائُ( ینعی آپ یلص اہلل ہیلع َ
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 فآہل فملس وک اایتخر ےہ ہک سج وک رتسبوہں( فہ آتی ہی ےہ )ئ

اچںیہ اےنپ اپس ہگج دںی افر سج وک اچںیہ ےھچیپ رکدںی رضحت اعمذہ  یتہ ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ےس وپاھچ ہک اےسی ومہعق رپ مت 

 ایک  یتہ ںیھت فہ وبیل ہک ںیم  یتہ ہک ارگ ریما سب ےلچ وت ںیم اےنپ افرپ یسک وک رتحیج ہن دفں۔



 

 

  نب نیعم، دمحم نب یسیع، ابعد نب ابعد، اعمص اعمذہ، رضحت اعہشئییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ںیم رباربی رکےن اک ایبؿ

     370    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز ب٩ ٣زحو٦ ب٩ ًبساٌٟزیز، ابو٤ًزا٪، یزیس ب٩ باب٨وض، حرضت ًائظہ رضي اہلل ٨ًہا :  راوی

 ٔ ٩ًَِ َیز َِٟحِونٔیُّ  ثَىٔي أَبُو ٤ًَِٔزاَ٪ ا اُر َحسَّ لَّ ٌَ ِٟ ٔ ا زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ث٨ََا ٣َزِحُو٦ُ ب٩ُِ  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ًَائَٔظ َحسَّ  ٩ًَِ ٍَ أَ٪َّ یَس ب٩ِٔ بَاب٨َُوَض 

يی ََل  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٩َ ٌِ اِجَت٤َ َٓ ىٔي ِٔی ٣ََزٔؿطٔ  ٌِ ٔلَی ا٨َِّٟشأئ َت َث إ ٌَ ٥َ َب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِّٔ٪ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ ٍُ أَِ٪ أَزُوَر بَِی٩ُٜ٨ََّ   أَِسَتٔلی

 ٔ أَذ َٓ ٠ِتُنَّ  ٌَ َٓ  ٍَ ًَائَٔظ وَ٪ ٨ًَِٔس  ُٛ َ أ َٓ َٟطُ َرأَیِتُنَّ أَِ٪ َتأَِذ٪َّ لٔی   َّ٪ 

دسمد ، رموحؾ نب دبعازعلسی، اوبرمعاؿ، سیدی نب ابونبس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اب  ھج ںیم اینت 

 

 

فملس ےن رمض اولافت ںیم اینپ بس ازفاج وک الب اجیھب سپ بس عمج وہ یگ

ںیہن ہک ںیم مت بس ےک اپس آؤں۔ ارگ ااجزت دف وت ںیم )ہیقب اایؾ( اعہشئ یہ ےک اپس سگارفں وت اؿ بس ےن ااجزت  ااطتستع

 ددیی۔

 دسمد نب رموحؾ نب دبعازعلسی، اوبرمعاؿ، سیدی نب ابونبس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ںیم رباربی رکےن اک ایبؿ

     371    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رعوہ ب٩ زبير، حرضت ًائظہ رضي اہلل ٨ًہ اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، :  راوی

َوَة ب٩َِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ رُعِ ٩ًَِ یُو٧َُص  حٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب  ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اٟسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٍَ َزِوَد َحسَّ ًَائَٔظ ثَطُ أَ٪َّ  ٔ َحسَّ اٟزُّبَيِر

 َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  أَیَُّتُض٩َّ ا٨َّٟٔييِّ َػل َٓ ََ بَيَِن نَٔشائٔطٔ  ا أرَِقَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا أََراَز َسَْفّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َد ا ََخَ

َُيَِر أَ٪َّ َسِوَزَة ب٨ِٔ  ِی٠ََتَضا  َٟ ٔش٥ُ ١َُِّٟٔ ا٣َِزأَةٕ ٨ِ٣ُٔض٩َّ یَِو٣ََضا َو ِ٘ ُط َوکَاَ٪ َی ٌَ َد بَٔضا ٣َ ٍَ َسِض٤َُضا ََخَ ائَٔظ ٌَ ٔ ٍَ َوَصَبِت َیِو٣ََضا ٟ ٌَ  َت َز٣ِ

ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زج ،، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل 



 

 

ںیم سج اک انؾ اتلکن  ہیلع فآہل فملس بج یسک رفس ںیم اجےن اک ارادہ رکےت وت ازفاج ےک درایمؿ رقہع ادنازی رکےت سپ رقہع ادنازی

اس وک اسھت ےل اجےت افر رہ وعرت ےک ےیل اکی دؿ افر اکی رات رقمر رکےت وساےئ وسدہ تنب زہعم ےک ویکہکن اوھنں ےن اینپ 

 ابری رضحت اعہشئ وک شخب دی یھت۔

 ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زج ،، رضحت اعہشئ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وشرہ وعرت وک دفرسے کلم ںیم ہن ےل اجےن رشط رکے

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وشرہ وعرت وک دفرسے کلم ںیم ہن ےل اجےن رشط رکے

     372    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًیسي ب٩ ح٤از، ٟیث، یزیس ب٩ ابی حبیب، ابی خير، حرضت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ٍَ ب٩ِٔ  َب ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ َِٟديِر ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔیٕب  ازٕ أَِخبََرنٔی ا٠َِّٟیُث  ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ َح٤َّ َّی  َحسَّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ٕ اہللُ ًَا٣ٔز

وَد  ُِْٟفُ ُٓوا بٔطٔ ٣َا اِسَتِح٠ِ٠َُت٥ِ بٔطٔ ا ؤن أَِ٪ تُو ُ َّٙ اْٟشُّ ا٢َ إٔ٪َّ أََح َٗ َّطُ   ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ

یسیع نب امحد، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، ایب ریخ، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ھاارے ےیل بس ےس زایدہ رضفری ےہ نج ےک ببس مت ےن رشاگمںیہ الحؽ یک ںیہےن رفامای امتؾ 

م

 

ت

 رشاطئ ںیم اؿ رشاطئ اک وپرا رکان 

 یسیع نب امحد، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، ایب ریخ، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعرت رپوشرہ اک قح ایک ےہ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وعرت رپوشرہ اک قح ایک ےہ

     373    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًو٪، اسحٙ ب٩ یوسٕ، َشیَ، حؼين، طٌيي، حرضت ٗیص ب٩ سٌس رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ِیٔص ب٩ِٔ  َٗ  ٩ًَِ ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ حَُؼيِٕن   َٕ ی ٩ًَِ ََشٔ  َٕ ُٙ ب٩ُِ یُوُس ِوٕ٪ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ًَ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ أََتِیُت َحسَّ َٗ ٕس  ٌِ  َس



 

 

 َٟ ُّٙ أَِ٪ ُیِشَحَس  ٠ُِت َرُسو٢ُ اہللٔ أََح ُ٘ َٓ َُٟض٥ِ  أَیُِتُض٥ِ َیِشُحُسوَ٪ ٤َٟٔزُِزبَإ٪  ِٟٔحيَرَة ََفَ ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أََتِیُت ا٨َّٟٔييَّ َػل َٓ ا٢َ  َٗ طُ 

ُّٙ أَِ٪  أ٧ََِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََح َٓ َُٟض٥ِ  أَیُِتُض٥ِ َیِشُحُسوَ٪ ٤َٟٔزُِزبَإ٪  ِٟٔحيَرَة ََفَ يی أََتِیُت ا ٔن ٠ُِت إ ُ٘ ِو ٣ََزِرَت  َٓ َٟ ا٢َ أََرأَیَِت  َٗ  ََ َٟ َنِشحَُس 

٨َِت  ُٛ بِرٔی أَ َ٘ ٨ُِت آ٣ّٔزا أََحّسا أَِ٪ َیِشحَُس ْٔلََحٕس َْل٣ََزُِت ا٨َِّٟشاَئ بٔ ُٛ ِو  َٟ ٠ُوا  ٌَ ِٔ ََل َت َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُُِٗت ََل  ا٢َ  َٗ َُٟط  أَِ٪ َیِشُحِسَ٪  َتِشُحُس 

 ِّٙ َِٟح ٠ًََِیض٩َّٔ ٩ِ٣ٔ ا َُٟض٥ِ  ١َ اہللُ  ٌَ  ْٔلَِزَوأجض٩َّٔ ٤َٟٔا َج

، رضحت سیق نب دعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ریحہ ںیم آای )ریحہ رمعف نب وعؿ، ااحسؼ نب ویفس، رشکی، نیصح، یبعش

وکہف ےک رقبی اکی ہگج اک انؾ ےہ( وت ںیم ےن داھکی ہک اہیں ےک ولگ اےنپ رسدار وک )میظعت ےک وطر رپ( دجسہ رکےت ںیہ ںیم ےن 

ابت ےک زایدہ دقحار ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک  اےنپ دؽ ںیم اہک ہک اؿ ےک اقمہلب ںیم وت روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس

 )امیظعت( دجسہ ایک اجےئ۔ رھپ بج ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای وت ںیم ےن اہک۔ ںیم ریحہ ایگ اھت افر ںیم ےن فاہں ےک

 فملس اےکن اقمہلب ںیم اس ابت ےک زایدہ دقحار ںیہ ہک ولوگں وک داھکی ہک فہ اےنپ رسدار وک دجسہ رکےت ںیہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

مہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دجسہ رکںی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ الھب ایک وت بج ریمی ربق رپ آےئ اگ وت دجسہ رکے 

یھب یسک وک دجسہ ہن رکف( )آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  اگ؟ ںیم ےن اہک ںیہن۔ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای۔ )وت رھپ زدنیگ ںیم

رپ وج  فملس ےن زمدی رفامای( ارگ ںیم یسک ےک ےیل دجسہ اک مکح د ات وت وعرت وک مکح د ات ہک فہ اےنپ وشرہفں وک دجسہ ایک رکںی۔ اس قح یک انب

 اہلل اعتیل ےن اؿ رپ رقمر ایک ےہ

 ، یبعش، رضحت سیق نب دعس ریض اہلل ہنعرمعف نب وعؿ، اقحس نب ویفس، رشکی، نیصح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وعرت رپوشرہ اک قح ایک ےہ

     374    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 جزیز ا٤ًع، ابوحاز٦، حرضت ابوہزیزہ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو  :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا َجزٔیْز  ٤ِزٕو اٟزَّازٔیُّ َحسَّ ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ِ ا٨َّٟٔييِّ َػل

ٔلَی َٔفَ  ًَا اٟزَُّج١ُ ا٣َِزأََتُط إ ا٢َ إَٔذا َز َّي ُتِؼبَٔح َٗ ٍُ َحً َٜ ٔ ٤َََِٟلئ ٨َِتَضا ا ٌَ َٟ ٠َِیَضا  ًَ َباَ٪  ـِ َُ َباَت  َٓ ٥ِ٠َ َتأِتٔطٔ  َٓ أَبَِت  َٓ  أططٔ 

دمحم نب رمعف رجری اشمع، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج وکیئ صخش اینپ 

ویبی وک اےنپ رتسب رپ البات ےہ افر ویبی ااکنر رکیت ےہ افر وشرہ رات رھب اس ہصغ ںیم راتہ ےہ وت حبص کت رفےتش اس رپ تنعل رکےت 



 

 

 رےتہ ںیہ

 دمحم نب رمعف رجری اشمع، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وش رہ رپ وعرت اک ایک قح ےہ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وش رہ رپ وعرت اک ایک قح ےہ

     375    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از، ابوٗزًہ باہلی، حرضت حٜی٥ ب٩ ٣ٌاویہ ٗظيری :  راوی

 ٍَ اؤَی ٌَ ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ ٣ُ ٩ًَِ َح َِٟباصٔلٔیُّ  ٍَ ا ًَ زَ َٗ اْز أَِخبََر٧َا أَبُو  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٠ُُِٗت  َحسَّ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َظيِرٔیِّ  ُ٘ ِٟ یَا ا

َتَشِیَت أَ  ِٛ ٤ٌَِٔت َوَتُِٜشَوَصا إَٔذا ا َ ٤ٌََٔضا إَٔذا ك ا٢َ أَِ٪ تُِل َٗ ٠َِیطٔ  ًَ ُّٙ َزِوَجٍٔ أََحٔس٧َا  َِٟوِجَط َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا َح ِب ا َتَشِبَت َوََل َترِضٔ ِٛ ِو ا

ِح  بِّ َ٘ ا٢َ أَبُو َزاُوز َوََل ُت َٗ ِٟبَِیٔت  ِح َوََل َتِضحُزِ إَٔلَّ ِٔی ا بِّ َ٘ َٔ اہللُ  َوََل ُت بََّح َٗ و٢َ  ُ٘  أَِ٪ َت

ومیس نب اامسلیع، امحد، اوبزقہع ابیلہ، رضحت میکح نب اعمفہی ریشقی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن وپاھچ ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فر بج ڑپکا ےنہپ وت اوکس فملس ویبی اک مہ رپ ایک قح ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج وت اھکان اھکےئ وت اوکس یھب الھکےئ ا

 یھب انہپےئ افر اےکس ہنم رپ تم امرف افر ربا الھب تم وہک افر رھگ ےک وسا اس ےس دجا تم روہ

 ومیس نب اامسلیع، امحد، اوبزقہع ابیلہ، رضحت میکح نب اعمفہی ریشقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وش رہ رپ وعرت اک ایک قح ےہ

     376    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ بظار، یحٌي ، حرضت بہز ب٩ حٜی٥ :  راوی

 ُٗ ا٢َ  َٗ ی  ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔي أَبٔی  ٜٔی٥ٕ َحسَّ ث٨ََا بَِضزُ ب٩ُِ َح ٌٔیٕس َحسَّ ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ َس إر َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ َبظَّ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ نَٔشاُؤ٧َا َحسَّ

 ٌٔ َ ٤َِضا إَٔذا ك ٌٔ ِ َّی ٔطئَِت َوأَك ََ أَن َ ث ا٢َ ائِٔت رَحِ َٗ ِتٔی ٨ِ٣ُٔض٩َّ َو٣َا ٧ََذُر  َِٟوِجَط َوََل ٣َا ٧َأ ِح ا بِّ َ٘ َتَشِیَت َوََل ُت ِٛ ُشَضا إَٔذا ا ِٛ ٤َِت َوا



 

 

َتَشِیَت  ِٛ ٤ٌَِٔت َوَتُِٜشوَصا إَٔذا ا َ ٤ٌَُٔضا إَٔذا ك ٍُ تُِل َب ٌِ ا٢َ أَبُو َزاُوز َرَوی ُط َٗ ِب   َترِضٔ

 ےس وپاھچ ہک مہ اینپ وعروتں انب اشبر، ییحی، رضحت زہب نب میکح ےک دادا ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ےس سک رطح امجع رکںی؟ افر سک رطح ہن رکںی؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت اینپ یتیھک ںیم سج رطح اچےہ آ افر 

 امر اوبداؤد ےن اہک ہک بج وت اھکان اھکےئ وت اوکس یھب الھک افر بج وت ڑپکا ےنہپ وت اوکس یھب انہپ افر اےکس رہچے وک ربا تم ہہک افر ہنم رپ ہن
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 ہبعش یک رفاتی ںیم اس رطح ےہ 

 انب اشبر، ییحی ، رضحت زہب نب میکح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ اکنح اک :   ابب

 وش رہ رپ وعرت اک ایک قح ےہ

     377    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ یوسٕ، ٤ًز و ب٩ ًبساہلل ب٩ رزی٩، سٔیا٪ ب٩ حشين، زاؤز بہز ب٩ حٜی٥، حرضت ٣ٌاویہ ٗظيری رضي اہلل  :  راوی

 ٨ًہ

٤َُِٟض٠َّٔييُّ  َٕ ا ٩ًَِ َزاُوَز  أَِخبََرنٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ یُوُس َیاُ٪ ب٩ُِ حَُشيِٕن  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َرٔزی٩ٕ َحسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ا٨َِّٟیَشابُورٔیُّ َحسَّ

ا٢َ أََتِیُت َر  َٗ َظيِرٔیِّ  ُ٘ ِٟ ٍَ ا اؤَی ٌَ ٣ُ ٔ ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٍَ اؤَی ٌَ ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ ٣ُ ٌٔیٔس ب٩ِٔ َح ٩ًَِ َس  ٔٚ ا َِٟورَّ ٠َِیطٔ  ُسو٢َ اہللٔا ًَ َّی اہللُ  َػل

ا َتَِٜتُشوَ٪  ُشوص٩َُّ ٤٣َّٔ ِٛ ا َتأِک٠ُُوَ٪ َوا ٤ٌُٔوص٩َُّ ٤٣َّٔ ِ ا٢َ أَك َٗ و٢ُ ِٔی نَٔشائ٨َٔا  ُ٘ ٠ُِت ٣َا َت ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ بُوص٩َُّ َوََل َوَس٠َّ َوََل َترِضٔ

ُحوص٩َُّ  بِّ َ٘  ُت

نب میکح، رضحت اعمفہی ریشقی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ  ادمح نب ویفس، رمعف نب دبعاہلل نب رزنی، ایفسؿ نب نیسح، داؤد زہب

 ہک ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر وپاھچ ہک مہ رپ وعروتں ےک ایک وقحؼ ںیہ؟ رفامای وج مت وخد اھکؤ فیہ

 ا الھب وہکا وک یھب الھکؤ افر اسیج مت ونہپ ا وک یھب انہپؤ افر ہن ا وک امرف افر ہن ا وک رب

 ادمح نب ویفس، رمع ف نب دبعاہلل نب رزنی، ایفسؿ نب نیسح، داؤد زہب نب میکح، رضحت اعمفہی ریشقی ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعروتں وک امرےن اک ایبؿ



 

 

 ایبؿاکنح اک  :   ابب

 وعروتں وک امرےن اک ایبؿ

     378    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از، ولی ب٩ زیس، حرضت ابوجزہ رٗاشي :  راوی

َة  ٩ًَِ أَبٔی رُحَّ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ َزیِٕس   ٩ًَِ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  طٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ِّ٤ًَ  ٩ًَِ أشيِّ  َٗ اٟزَّ

ىٔي ا٨ََِّٟاَح  ٌِ اْز َی ا٢َ َح٤َّ َٗ  ٍٔ أج ـَ ٤َِٟ َٓاصُِحزُوص٩َُّ ِٔی ا ُت٥ِ نُُظوَزص٩َُّ  ِٔ ِّٔ٪ خٔ َٓ ا٢َ  َٗ 

ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ومیس نب اامسلیع، امحد، فیل نب زدی، رضحت اوبرجہ راقیش اےنپ اچچ ےس رفاتی رکےت 

 ارگ مت وک ایکن رطػ ےس رسیشک اک ادنہشی وہ وت اےکن اسھت وسان وھچڑ دف )ینعی ا وک وطبر زسا اےنپ ےس اگل رکدف( وھچڑ دف ےس رماد ہی ےہ

 ہک اےکن اسھت امجع رکان وھچڑ دف

 ہ راقیشومیس نب اامسلیع، امحد، فیل نب زدی، رضحت اوبرج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں وک امرےن اک ایبؿ

     379    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہزی، ًبساہلل ب٩ ًبساہلل اب٩ رسح ًبیساہلل ب٩ ًبساہلل، حرضت اب٩ ابی خ٠ٕ، اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، سٔیا٪،  :  راوی

 ایاض ب٩ ًبساہلل ب٩ ذباب

بِ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اََل َحسَّ َٗ ٔح  ِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ اٟسَّ ًَ ٕٕ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ  ث٨ََا أَب٩ُِ أَبٔی َخ٠َ ا٢َ اب٩ُِ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٔس اہللٔ ب٩ِٔ 

 ِ َّ اٟسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ذُبَإب  ٩ًَِ إٔیَأض ب٩ِٔ  ًَِبسٔ اہللٔ  بُوا حٔ ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َترِضٔ ی اہللُ 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َحاَئ ٤ًَُزُ إ َٓ ًَلَی أَِزَوأجض٩َّٔ  إ٣َٔاَئ اہللٔ  ا٢َ َذئٔزَِ٪ ا٨َِّٟشاُئ  َ٘ بٔض٩َّٔ  َٓ ِ َِ َؽ ِٔی  خَّ ََفَ

ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ  َ٘ َٓ ثٔيْر َیِظُٜوَ٪ أَِزَواَجُض٩َّ  َٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ نَٔشاْئ  ًَ َّی اہللُ  َٖ بٔآ٢ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل أَكَا ِس  َٓ َ٘ َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

َٖ بٔآ٢ٔ  ٥ِ كَا ُٛ ََ بٔدَٔیارٔ ٔ ئ َٟ َِٟیَص أُو ثٔيْر َیِظُٜوَ٪ أَِزَواَجُض٩َّ  َٛ ٕس نَٔشاْئ   ٣َُح٤َّ

انب ایب فلخ، ادمح نب رمعف نب رسح، ایفسؿ، زرہی، دبعاہلل نب دبعاہلل انب رسح دیبع اہلل نب دبع اہلل، رضحت اایس نب دبعاہلل نب 

ای اہلل یک دنبویں وک ہن امرف اےنت ںیم رضحت رمع ریض اہلل ہنع آپ یلص اہلل ذابب ےس رفاتی ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام



 

 

ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ افر اہک وعرںیت اےنپ وشرہفں رپ دریل وہ ںیئ ںیہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امرےن یک ااجزت 

ن رکےن ںیگل آپ یلص اہلل ددیی رھپ تہب یس وعرںیت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس عمج وہ
 
ت

 

 ب
ت

 

ت

ںیئ افر اےنپ وشرہفں یک اکش

ن رکیت ںیہ افر رفامای مت ںیم
 
ت

 

 ب
ت

 

ت

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای آؽ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس تہب یس وعرںیت اےنپ وشرہفں یک اکش

 ےس اےسی رمد اےھچ ںیہن ںیہ

، زرہی، دبعاہلل نب دبعاہلل انب رسح دیبعاہلل نب دبعاہلل، رضحت اایس نب انب ایب فلخ، ادمح نب رمعف نب رسح، ایفسؿ :  رافی

 دبعاہلل نب ذابب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں وک امرےن اک ایبؿ

     380    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہير ب٩ رحب ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ابوًوا٧ہ، زاؤز ب٩ ًبساہلل ًبساٟزح٩٤، اطٌث ب٩ ٗیص، حرضت ٤ًز ٓاروٚ  :  راوی

 رضي اہلل ٨ًہ

 ُ ث٨ََا أَب ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ َحسَّ ث٨ََا  ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ  ٩ًَِ ِبٔس اہللٔ اِْلَِوزٔیِّ  ًَ ٩ًَِ َزاُوَز ب٩ِٔ   ٍَ َ َوا٧ ًَ و 

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل أب  َِٟدلَّ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ِیٕص  َٗ ٔث ب٩ِٔ  ٌَ ٩ًَِ اِْلَِط ٤ُِِٟشلٔیِّ  َب ا َ َِ  ََل ُیِشأ٢َُ اٟزَُّج١ُ ٓمََٔي 

 ا٣َِزأََتطُ 

زریہ نب رحب دبعارلنمح نب دہمی، اوبوعاہن، داؤد نب دبعاہلل دبعارلنمح، اثعش نب سیق، رضحت رمع افرفؼ ریض اہلل ہنع ےس 

 رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اینپ ویبویں ےک امرےن ںیم آدیم ےس وماذخہ ںیہن وہاگ۔

اوبوعاہن، داؤد نب دبعاہلل دبعارلنمح، اثعش نب سیق، رضحت رمع افرفؼ ریض اہلل زریہ نب رحب دبعارلنمح نب دہمی،  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگنہ یچین رےنھک اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اگنہ یچین رےنھک اک ایبؿ



 

 

     381    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، یو٧ص ب٩ ًبیس، ٤ًزو ب٩ سٌیس، ابوزرًہ، حرضت جزیز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َس ًَ  ٩ًَِ ثَىٔي یُو٧ُُص ب٩ُِ ًُبَِیٕس  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ٕ أَِخبََر٧َا ُس ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُِٟت َحسَّ َ ا٢َ َسأ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز  ٍَ ًَ أَبٔی ُزِر

َک  ِٖ َبَْصَ ا٢َ اِِصٔ َ٘ َٓ ِحأَةٔ  َٔ ِٟ ٩ًَِ ٧َِوَزةٔ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

اہلل دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، ویسن نب دیبع، رمعف نب دیعس، اوبزرہع، رضحت رجری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ یلص 

 ےل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہک رظن اجفة )ایتٹچ وہےئ اگنہ( اک ایک مکح ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وت اینپ رظن ریھپ

 دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، ویسن نب دیبع، رمعف نب دیعس، اوبزرہع، رضحت رجری ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اگنہ یچین رےنھک اک ایبؿ

     382    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اہلل ٨ًہاس٤اًی١ ب٩ ٣وسي، َشیَ، ابی ربیٌہ، حرضت بزیسہ رضي  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ بَُزیَِسةَ  ٍَ اِْلٔیَازٔیِّ  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی َربٔی  َْ ی زَارٔیُّ أَِخبََر٧َا ََشٔ َٔ ِٟ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي ا ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ 

ٍِ ا٨َِّٟوَزةَ  ٔ ًَلٔیُّ ََل تُتِب لٓٔیٕ َیا  ٌَ ٔ ٟ ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ةُ  َػل ََ اِْلَٔخَ َٟ َِٟیَشِت  ََ اِْلُولَی َو َٟ  َّ٪ّٔ َٓ  ا٨َِّٟوَزَة 

اامسلیع نب ومیس، رشکی، ایب رہعیب، رضحت ربدیہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت یلع 

  دفرسی اگنہ اجزئ ںیہنرض اہلل ہنع ےس رفامای اے یلع رظن یک ریپفی تم رک اس ےیل ہک یلہپ رظن وت اجزئ ےہ رگم

 اامسلیع نب ومیس، رشکی، ایب رہعیب، رضحت ربدیہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اگنہ یچین رےنھک اک ایبؿ

     383    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ابوًوا٧ہ، ا٤ًع، ابووائ١، حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ا٢َ َرُسو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ وزٕ  ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِش ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل  ٍَ َ َوا٧ ًَ ث٨ََا أَبُو  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل



 

 

یِ  َٟ ٔ ٤ََّا َی٨ُِوزُ إ أ٧َ َٛ َتَضا ٟٔزَِؤجَضا  ٌَ ٤َِٟزِأََة ٟٔت٨َِ ٤َِٟزِأَةُ ا  َضاََل تَُبأَشُ ا

دسمد، اوبوعاہن، اشمع، اوبفالئ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 وکیئ وعرت اانپ دبؿ دفرسی وعرت ےس ہن اگلےئ ہک اوکس اےنپ وشرہ ےس اس رطح ایبؿ رکے وگای فہ اوکس دھکی راہ ےہ

 ، اوبفالئ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنعدسمد، اوبوعاہن، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اگنہ یچین رےنھک اک ایبؿ

     384    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦ ابوزبير، حرضت جابز رضي اہلل ٨ًہ٣ش٥٠  :  راوی

َّی اہللُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ًَلَی َحسَّ ََٓسَخ١َ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرأَی ا٣َِزأَّة  ًَ

َضي حَ  َ٘ َٓ ٩ِ٤َ َوَجَس َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت َجِحٕع  َٓ ب١ُٔ ِٔی ُػوَرةٔ َطِیَلإ٪  ِ٘ ٤َِٟزِأََة ُت َُٟض٥ِ إٔ٪َّ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ٔلَی أَِػَحابٔطٔ  َد إ ٩ِ٣ٔ اَجَتطُ ٨ِ٣َٔضا ث٥َُّ ََخَ

ٔشطٔ  ِٔ ٤ٔزُ ٣َا ِٔی َن ـِ َُّط ُی ٧ّٔ َٓ ٠َِیأِٔت أَص٠َِطُ  َٓ ََ َطِیّئا  ٔ  َذٟ

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی وعرت وک داھکی ملسم نب اربامیہ، اشہؾ اوبزج ،، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع 

رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ویبی زبنی تنب شح ریض اہلل اہنعےک اپس ےئگ افر اؿ ےس اینپ رضفرت وپری یک اس ےک دعب 

ؿ ےک رفپ ںیم اسےنم آیت ےہ سپ سج ےک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ ااحصب ےک اپس رشتفی الےئ افر رفامای وعرت اطیش

اسھت اس رطح یک وصرت شیپ آےئ وت اےس اچےیہ ہک فہ اینپ ویبی ےک اپس آےئ )افر اس ےس تبحص رکے( اس رطح اےکس دؽ 

 ںیم وج فوسہس وہاگ فہ لکن اجےئ اگ

 ملسم نب اربامیہ، اشہؾ اوبزج ،، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اگنہ یچین رےنھک اک ایبؿ

     385    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیس، اب٩ ثور، ٤ٌ٣ز، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ كَاُوٕض  ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ث٨ََا اب٩ُِ ثَِوٕر  ُس ب٩ُِ ًُبَِیٕس َحسَّ  ٣َا َرأَیُِت َطِیّئا ٣َُح٤َّ

٥َ إٔ٪َّ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة  َٗ ا  ََ أَِطَبَط بٔا٥ٔ٤ََّ٠ٟ ٤٣َّٔ ٔ ُط ٩ِ٣ٔ اٟز٧َِّا أَِزَرَک َذٟ ًَلَی اب٩ِٔ آَز٦َ َحوَّ َتَب  َٛ ہللَ 

ُد ُیَؼ  َِْٟفِ َّي َوَتِظَتهٔی َوا ُص َت٤َى ِٔ ُٙ َوا٨َّٟ ٨ِ٤َِٟٔل ِی٨َئِن ا٨ََّٟوزُ َوز٧َٔا ا٠َِّٟشأ٪ ا ٌَ ِٟ ز٧َٔا ا َٓ  ٍَ َٟ بُطُ ََل ٣ََحا َٜذِّ ََ َویُ ٔ ُٚ َذٟ  سِّ

انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن وکیئ انگہ ریغصہ ہن داھکی رگم وج اوبرہریہ ریض  دمحم نب دیبع، انب وثر، رمعم، رضحت

اپےئ  اہلل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ایک ہی ہک اہلل ےن انب آدؾ ےک ہصح ںیم زان اک انتج ہصح ید  دای ےہ فہ اوکس رضفر

ابؿ اک زان وگتفگ ےہ افر سفن انمت رکات ےہ افر اںیمس وخاشہ دیپا وہیت ےہ افر رشؾ اگہ ایکس یدصقی اگ سپ آوھکنں اک زان دانھکی ےہ افر ز

 ای ذکتبی رکیت ےہ

 دمحم نب دیبع، انب وثر، رمعم، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اگنہ یچین رےنھک اک ایبؿ

     386    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوہزیزہ رضي اہلل ٨ًہ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، حرضت  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َػأٟٕح  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل

 ِٟ ٔ ا طُ ٩ِ٣ٔ اٟز٧َِّا بَٔضٔذظ ا٢َ ١َُِّٟٔ اب٩ِٔ آَز٦َ َحوُّ ز٧َٔاص٤َُا َٗ َٓ َِٟبِلُع َواٟزِِّجََلٔ٪ َتز٧َِٔیأ٪  َٓز٧َٔاص٤َُا ا َِٟیَسأ٪ َتز٧َِٔیأ٪  ا٢َ َوا َٗ  ٍٔ ٘ٔؼَّ

َب١ُ  ُ٘ ِٟ َٓز٧َٔاُظ ا ٥ُ َیزِنٔی  َٔ ِٟ ٤َِِٟشُي َوا  ا

ملس ےن رفامای رہ ومیس نب اامسلیع، امحد، لیہس نب اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل ف

ان انلچ آدیم ےک ےیل زان اک اکی ہصح رقمر ےہ افر دفونں اہھت یھب زان رکےت ںیہ افر ااکن زان ڑکپان ےہ افر اپؤں یھب زان رکےت ںیہ افر ااکن ز

 ےہ افر ہنم یھب زان رکات ےہ افر ااکس زان وبہس انیل ےہ

 اوبرہریہ ریض اہلل ہنعومیس نب اامسلیع، امحد، لیہس نب اوباصحل، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اگنہ یچین رےنھک اک ایبؿ



 

 

     387    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٌٗ٘اَ ب٩ حٜی٥، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث اب٩ ًحَل٪،  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٜٔی٥ٕ  َٔ ب٩ِٔ َح ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٌٔیٕس َحسَّ ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   

ِٟ٘ٔؼَّ  ٔ ا ٥َ بَٔضٔذظ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َُ َػل ا٢َ َواِْلُذُُ٪ ز٧َٔاَصا أَلِست٤َٔا َٗ  ٍٔ 

ہبیتق نب دیعس، ثیل انب الجعؿ، اقعقع نب میکح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس یہی ہصق اکی دفرسی دنس ےک اسھت ذموکر ےہ 

 اںیمس ہی یھب ےہ ہک اکونں اک زان اننس ےہ

 ت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعہبیتق نب دیعس، ثیل انب الجعؿ، اقعقع نب میکح، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایک گنج ںیم ڑکپی وہیئ اکرف دیقی وعروتں ےس امجع اجزئ ےہ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ایک گنج ںیم ڑکپی وہیئ اکرف دیقی وعروتں ےس امجع اجزئ ےہ

     388    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

ًبیساہلل ب٩ ٤ًز ب٩ ٣یسہ، یزیس ب٩ زریٍ، سٌیس، ٗتازہ، ػاٟح، ابوخ٠ی١، ابو٤٘٠ًہ، حرضت ابوسٌیس خسری  :  راوی

 رضي اہلل تٌالی ٨ًہا

ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ  َة َحسَّ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣َِیَسَ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ َِٟد٠ٔی١ٔ  ٩ًَِ َػأٟٕح أَبٔی ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ٍٕ َحسَّ ُزَریِ

َث یَِو٦َ  ٌَ ٥َ َب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس َِٟضأطِٔمِّ  ٍَ ا ٤َ َ٘ ٠ِ وا ًَ ُ٘ ٠َ َٓ ٔلَی أَِوكَاَض  ّثا إ ٌِ  ح٨َُيِٕن َب

َٜأَ٪َّ أ٧َُاّسا ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػ ًَُس  َٓ ُض٥ِ َسَبایَا  َٟ ٠َِیض٥ِٔ َوأََػابُوا  ًَ َوَضزُوا  َٓ اَت٠ُوص٥ُِ  َ٘ َٓ ص٥ُِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ وَّ َّی اہللُ  ل

أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ ٛٔيَن  ٤ُِِْٟشٔ ُجوا ٩ِ٣ٔ ُِٔظَیا٧ٔض٩َّٔ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ أَِزَوأجض٩َّٔ ٩ِ٣ٔ ا ٤ُِِٟحَؼ٨َاُت ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشأئ إَٔلَّ ٣َا َتََحَّ ََ َوا ٔ الَی ِٔی َذٟ ٌَ َت

تُُض٩َّ  ِت ًٔسَّ ـَ َ٘ َُٟض٥ِ َحََل٢ْ إَٔذا اِن ُض٩َّ  َٓ َِٜت أَی٤َِا٥ُُِٜ٧ أَِی  ٠َ٣َ 

اہنع ےس دیبع اہلل نب رمع نب رسیمہ، سیدی نب زرعی، دیعس، اتقدہ، اصحل، اوبلیلخ، اوبہمقلع، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل 

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن گنج نینح ںیم اکی رکشل افاطس یک رطػ رفاہن ایک۔ )افاطس اکی ہگج اک انؾ 

ےہ( سپ فہ اےنپ دونمشں رپ اج ےچنہپ اؿ ےس اتقؽ ایک افر اؿ وک ولغمب رک ایل افر اؿ یک وعرںیت رگاتفر رک ںیل۔ سپ ضعب ااحصب ےن 



 

 

تبحص رکان اجزئ ہن اھجمس ویکہکن اؿ ےک اکرف وش رہ وموجد ےھت بت اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ۔ )رتہمج( مت رپ  اؿ ےس اؿ ےس

ھاارے ےیل الحؽ ںیہ

م

 

ت

 وشرہ فایل وعرںیت رحاؾ ںیہ نکیل نج ےک مت امکل نب اجؤ ینعی فہ 

 اوبلیلخ، اوبہمقلع، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل اہنع دیبعاہلل نب رمع نب رسیمہ، سیدی نب زرعی، دیعس، اتقدہ، اصحل، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ایک گنج ںیم ڑکپی وہیئ اکرف دیقی وعروتں ےس امجع اجزئ ےہ

     389    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 نٔیلی، ٣شٜين، طٌبہ، یزیس ب٩ خ٤ير، ًبساٟزح٩٤، ب٩ جبير، ب٩ نٔير، حرضت ابواٟسرزاء رضي اہلل تٌالی ٨ًہا :  راوی

ًَبِ   ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ ُخ٤َيِر  ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط ٜٔيْن َحسَّ ث٨ََا ٣ِٔش ِیلٔیُّ َحسَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ يِر َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ سٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ُجَبيِر

 َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا  أَی ا٣َِزأَّة ٣ُحٔحًّ ٕ ََفَ َُزَِوة ٥َ کَاَ٪ ِٔی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِرَزأئ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٥ِ اٟسَّ ٌَ اُٟوا َن َٗ ٥ََّٟ بَٔضا  ١َّ َػاحَٔبَضا أَ ٌَ

ِس صَ  َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٕ َیِشَتِدٔس٣ُ َٓ ِی َٛ َُٟط َو ثُطُ َوصَُو ََل َیٔح١ُّ  َٕ یَُورِّ ِی َٛ  ٔ بِرٔظ َٗ طُ ِٔی  ٌَ ٍّ َتِسُخ١ُ ٣َ ٨َ ٌِ َٟ ٨َُط  ٌَ ِٟ َٟطُ ٤ِ٤َُت أَِ٪ أَ  ُط َوصَُو ََل یَح١ُّٔ 

ی، نیکسم، ہبعش، سیدی نب ریمخ، دبعارلنمح، نب ریبج، نب ریفن، رضحت اوبادلرداء ریض اہلل اعتیل اہنع ےس رف

ب ل
ف

 

ی

اتی ےہ ہک روسؽ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن گنج ںیم اکی وعرت وک داھکی وج وپرے دونں یک احہلم یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اشدی 

 اس ےک امکل ےن اس ےس امجع ایک ےہ ولوگں ےن اہک اہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریما دؽ اچاہ اس رپ ایسی تنعل رکفں

وج ربق کت اس ےک اسھت اجےئ الھب اس اک ہچب اس اک ےسیک فارث نب اتکس ےہ افر اس ےک ےیل فہ ریماث ےسیک الحؽ وہ یتکس ےہ؟ افر فہ 

 اس ےس ےسیک دختم ےل اتکس ےہ وا ہ اس ےس دختم انیل اجزئ ںیہن

ی، نیکسم، ہبعش، سیدی نب ریمخ، دبعارلنمح، نب ریبج، نب ریفن، رضحت  :  رافی

ب ل
ف

 

ی

 اوبادلرداء ریض اہلل اعتیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ایک گنج ںیم ڑکپی وہیئ اکرف دیقی وعروتں ےس امجع اجزئ ےہ

     390    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًو٪، َشیَ ٗیص ب٩ وہب، ابووزاک، حرضت ابوسٌیس خسری رضي اہلل تٌالی ٨ًہا :  راوی

ُِٟدِسرٔ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس َِٟوزَّأک  ٩ًَِ أَبٔی ا ِیٔص ب٩ِٔ َوصِٕب  َٗ  ٩ًَِ  َْ ی ًَِوٕ٪ أَِخبََر٧َا ََشٔ ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ ِٔی َحسَّ َٗ َُّط  طُ أ٧َ ٌَ َٓ یِّ َوَر



 

 

ٍّ َسَبایَا أَ  ـَ َّي َتٔحیَف َحِی َُيِرُ َذأت َح١ٕ٤ِ َحً ٍَ َوََل  ـَ َّي َت ُ َحا١ْ٣ٔ َحً  ِوكَاَض ََل تُوكَأ

رمعف نب وعؿ، رشکی سیق نب فبہ، اوبفداک، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع 

یسک احہلم وعرت ےس تبحص ہن یک اجےئ بج کت اس یک فالدت ہن وہ  فآہل فملس ےن افاطس یک دیقی وعروتں ےک قلعتم رفامای ہک

 ےل۔ افر ہن یسک ریغ احہلم وعرت ےس تبحص یک اجےئ بج کت ہک اس وک اکی ضیح ہن آاجےئ

 رمعف نب وعؿ، رشکی سیق نب فبہ، اوبفداک، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ایک گنج ںیم ڑکپی وہیئ اکرف دیقی وعروتں ےس امجع اجزئ ےہ

     391    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ اسحٙ یزیس ب٩ ابی حبیب، ٣ززوٚ، ح٨ع، حرضت رآٍ ب٩ ثابت انؼاری رضي نٔی١، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ،  :  راوی

 اہلل تٌالی ٨ًہا

ثَىٔي یَزٔیُس ب٩ُِ أَبٔی َحبٔی َٙ َحسَّ ٔس ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٍَ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠َ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِیلٔیُّ َحسَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ٩ًَِ َح٨َٕع َحسَّ  ٕٚ ٩ًَِ أَبٔی ٣َزُِزو ٕب 

 ِ٨ ُٗو٢ُ َل٥ُِٜ إَٔلَّ اٟؼَّ يی ََل أَ ٔن ا٢َ أ٣ََا إ َٗ ا٦َ ٓٔی٨َا َخٔلیّبا  َٗ ا٢َ  َٗ ٍٔ ب٩ِٔ ثَابٕٔت اِْلَِنَؼارٔیِّ  ٔٔ ٩ًَِ ُرَوِی انٔیِّ  َّی ٌَ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ  ٣َا َس٤ٔ

ا٢َ ََل َیٔح١ُّ َٔل٣ِزٕٔئ یُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َٗ و٢ُ َیِو٦َ ح٨َُيِٕن  ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ىٔي إِٔتَیاَ٪ اہللُ  ٌِ ََ َُيِرٔظٔ َی َِٟیِو٦ٔ اِْلَٔخٔ أَِ٪ َیِشَِٔی ٣َائَُط َزِر  َوا

َّي ِئي َحً ٕ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ًَلَی ا٣َِزأَة  ٍَ َ٘ ٔ اِْلَٔخٔ أَِ٪ َی َِٟیِو٦ َِٟحَبالَی َوََل َیٔح١ُّ َٔل٣ِزٕٔئ یُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا َیِشَتبِرٔئََضا َوََل یَٔح١ُّ َٔل٣ِزٕٔئ  ا

َش٥َ  یُِؤ٩ُ٣ٔ  ِ٘ َّي یُ ٤ّ٨َا َحً ِِ ٣َ ٍَ َِٟیِو٦ٔ اِْلَٔخٔ أَِ٪ َیبٔی  بٔاہللٔ َوا

لیفن، دمحم نب ہملس، دمحم نب ااحسؼ سیدی نب ایب بیبح، رمزفؼ، شنح، رضحت راعف نب اثتب ااصنری ریض اہلل اعتیل اہنع ےس رفاتی 

 ابت اتہک وہں وج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےہ ہک فہ امہرے چیب ںیم ڑھکے وہےئ افر اہک ہک ربخدار ںیم مت ےس رصػ فیہ

ینس ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نینح ےک دؿ رفامای وج صخش اہلل رپ افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک وہ اس ےک اجزئ ںیہن 

رپ افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ  ےہ ہک فہ اانپ اپین دفرسے ےک تیھک ںیم ڈاےل ینعی احہلم وعرت ےس امجع رکے افر وج صخش اہلل

راتھک وہ اس ےک ےیل اجزئ ںیہن ہک گنج ںیم رگاتفر دشہ وعروتں ےس تبحص رکے بج کت ہک اربتساء رمح ہن رکے )ینعی اکی ضیح 

ےس ےلہپ  ہن آ اجےئ ای اکی امہ ہن سگر اجےئ( افر وج صخش اہلل رپ افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک وہ اس ےک ےیل اجزئ ںیہن ہک میسقت

 امؽ تمینغ وک  ےچی



 

 

 لیفن، دمحم نب ہملس، دمحم نب اقحس سیدی نب ایب بیبح، رمزفؼ، شنح، رضحت راعف نب اثتب ااصنری ریض اہلل اعتیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 گنج ںیم ڑکپی وہیئ اکرف دیقی وعروتں ےس امجع اجزئ ےہ ایک

     392    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ابو٣ٌاویہ، اب٩ اسحاٚ :  راوی

َٙ بَٔضَذا  ٩ًَِ اب٩ِٔ إِٔسَح  ٍَ اؤَی ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا َس ٍٕ َزاَز ٓٔیطٔ َحسَّ ـَ َّي َیِشَتبِرٔئََضا بَٔحِی ا٢َ َحً َٗ َِٟحٔسیٔث  ا

ٌٔیٕس َزاَز َو٩ِ٣َ کَاَ٪ یُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ ٍَ َوصَُو َػٔحیْح ِٔی َحٔسیٔث أَبٔی َس اؤَی ٌَ ٍٕ َوصَُو َوص٥ِْ ٩ِ٣ٔ أَبٔی ٣ُ ـَ ِب بَٔحِی َٛ ََل َیزِ َٓ ٔ اِْلَٔخٔ  َِٟیِو٦  َوا

 ٔ ٤ُِِٟش٠ ِیٔئ ا َٓ  ٩ِ٣ٔ ٍّ َََٓل ی٠ََِبِص ثَِوبّا ٩ِ٣ٔ َزابَّ ٔ اِْلَٔخٔ  َِٟیِو٦ َضا َرزَّصَا ٓٔیطٔ َو٩ِ٣َ کَاَ٪ یُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا َٔ ًَِح َّي إَٔذا أَ ِیٔئ ٤ٔيَن َحً َٓ  

ٍٕ َوصَُو َوص٥ِْ ٣ٔ  ُٔوَه َِٟیَشِت ب٤َِٔح  ٍُ ـَ َِٟحِی ا٢َ أَبُو َزاُوز ا َٗ ُط َرزَُّظ ٓٔیطٔ  َ٘ َّي إَٔذا أَِخ٠َ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َحً ٍَ ا اؤیَ ٌَ  ٩ِ أَبٔی ٣ُ

دیعس نب وصنمر، اوباعمفہی، انب ااحسؼ ےس یھب ایس رطح رمفی ےہ ہک بج کت اکی ضیح ےس اربتساء رمح ہن رکے افر ہی یھب 

 زایدہ ایک ےہ ہک وج صخش اہلل رپ افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک وہ فہ امؽ تمینغ ےک اجونر رپ ڑچھ رک اس وک دالب رک ےک فاسپ ہن رکے

ہک  افر وج صخش اہلل رپ افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ الای وہ فہ امؽ تمینغ اک وکیئ ڑپکا نہپ رک رپاان رک ےک فاسپ ہن رکے اوبداؤد ےتہک ںیہ

ہ یک زایدیت ریغ وفحمظ ےہ )افر ہی اوباعمفہی اک فمہ ےہ

 

 ص
خی
ل

 (ا

 دیعس نب وصنمر، اوباعمفہی، انب ااحسؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اکنح ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     393    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوخاٟس، اب٩ ًحَل٪، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزوب٩ اٌٟاؾ ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ سٌیس،  :  راوی

 رضي اہلل



 

 

َ٪ بِ  ىٔي ُس٠َمَِيَ ٌِ ث٨ََا أَبُو َخأٟٕس َی اََل َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َس ًَ ٍَ َو ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٩ًَِ َحسَّ ًَِحََلَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  اَ٪  ٩َ َحیَّ

ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ٥ِ ا٣َِزأَّة أَِو ا ًَ ُٛ َد أََحُس ا٢َ إَٔذا َتزَوَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٔ ظ ٩ًَِ َجسِّ ِطتََری َخاز٣ّٔا ٩ًَِ أَبٔیطٔ 

َصا  ََ ٩ِ٣ٔ ََشِّ ٔ ٠َِیطٔ َوأًَُوذُ ب ًَ ََ َخيَِرَصا َوَخيَِر ٣َا َجَب٠َِتَضا  يی أَِسأَُٟ ٔن ُض٥َّ إ ١ِ ا٠َّٟ ُ٘ ٠َِی ٠َِیطٔ َوإَٔذا اِطتََری َٓ ًَ َو٩ِ٣ٔ ََشِّ ٣َا َجَب٠َِتَضا 

 ٔ ٌٔیٕس ث٥َُّ َٟٔیأُِخِذ ب ا٢َ أَبُو َزاُوز َزاَز أَبُو َس َٗ  ََ ٔ ١ِ ٣ِٔث١َ َذٟ ُ٘ َِٟی ٠َِیأُِخِذ بٔٔذِرَوةٔ َس٨َا٣ٔطٔ َو َٓ ٌٔيّرا  ٍٔ ِٔی َب َٛ ِٟبََر َُ بٔا َِٟیِس ٨َأػَیتَٔضا َو

 ٔ َِٟداز٦ٔ ٤َِٟزِأَةٔ َوا  ا

ایب ہبیش، دبعاہلل نب دیعس، اوباخدل، انب الجعؿ، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعفنب ااعلص ریض اہلل ےس رفاتی  امثعؿ نب

ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ صخش یسک وعرت ےس اکنح رکے ای وکیئ اخدؾ رخدیے وت ویں 

یک افر ایکس تعیبط یک وج وت ےن انبیئ ےہ الھبیئ اچاتہ وہں افر اس یک ذات یک افر ایکس تعیبط  ےہک )رتہمج( اے اہلل ںیم اس یک ذات

 یک وج وت ےن انبیئ ےہ ربایئ ےس انپہ اچاتہ وہں افر بج افٹن رخدیے وت اےکس وکاہؿ وک اہھت رھک رک یہی املکت ےہک۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک

 ایک ےہ ہک رھپ اس یک اشیپین ڑکپے افر ابدنی ای اخدؾ ےک قح ںیم ربتک یک داع امےگن۔ اوبدیعس )دبع اہلل نب دیعس( ےن اانت زایدہ

 امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب دیعس، اوباخدل، انب الجعؿ، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعفنب ااعلص ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اکنح ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     394    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤سب٩ ًیسي، جزیز، ٨٣ؼور، سا٥ٟ ب٩ ابی جٌس، ُکیب، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض رضي اہلل تٌالی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا  َٗ َحسَّ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  یِٕب  ٩ًَِ ُُکَ سٔ  ٌِ َِٟح ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَبٔی ا ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ُس ب٩ُِ ًٔیَسي َحسَّ ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ 

ا٢َ بِٔش٥ٔ اہللٔ َٗ ِتَٔی أَص٠َُِط  ٥ِ إَٔذا أََراَز أَِ٪ َیأ ُٛ ِو أَ٪َّ أََحَس َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِیَلاَ٪ ٣َا َػل ِیَلاَ٪ َوَج٨ِِّب اٟظَّ  ا٠َُّٟض٥َّ َج٨ِّب٨َِا اٟظَّ

ُظ َطِیَلاْ٪ أَبَّسا ٥ِ َیرُضَّ َٟ  ََ ٔ َْٟس ِٔی َذٟ َر أَِ٪ یَُٜوَ٪ بَِی٨َُض٤َا َو ُٗسِّ ت٨ََا ث٥َُّ  ِٗ  َرَز

 ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص دمحمنب یسیع، رجری، وصنمر، اسمل نب ایب دعج، رکبی، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتیل اہنع

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک مت ںیم ےس وکیئ صخش بج اینپ ویبی ےس تبحص رکےن اک ارادہ رکے وت ےہک رشفع اہلل ےک انؾ ےس 

ہلل اعتیل اس داع یک اے اہلل وت مہ وک اطیشؿ ےس دفر رھک افر اطیشؿ وک اس زیچ ےس دفر رھک وج وت مہ وک اطع رفامےئ )ینعی افالد( )وت ا

 ربتک ےس( ارگ اؿ ےک اہیں ہچب دیپا وہاگ وت اطیشؿ اس وک یھبک اصقنؿ ہن اچنہپ ےکس اگ۔



 

 

 دمحمنب یسیع، رجری، وصنمر، اسمل نب ایب دعج، رکبی، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اکنح ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     395    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣د٠س، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالیہ٨از، وٛیٍ، سٔیا٪ سہی١ ب٩ ابی ػاٟح، حارث ب٩  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صُزَ  َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ٣َِد٠َٕس  ٩ًَِ ا ٩ًَِ ُسَضِی١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َػأٟٕح  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍٕ ٩ًَِ َوٛٔی ث٨ََا َص٨َّاْز  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ یَِزَة 

وْ٪ ٩ِ٣َ أَتَی ا٣ِزَ  ٌُ ٥َ ٠ِ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   أََتطُ ِٔی زُبُزٔصَاَػل

انہد، فعیک، ایفسؿ لیہس نب ایب اصحل، احرث نب دلخم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن رفامای وج صخش اینپ ویبی یک درب ںیم امجع رکے فہ وعلمؿ ےہ۔

 دلخم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیلانہد، فعیک، ایفسؿ لیہس نب ایب اصحل، احرث نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اکنح ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     396    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسراب٩ بظار،  :  راوی

ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ًَ ث٨ََا  إر َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ َبظَّ َِٟیُضوَز  َحسَّ و٢ُ إٔ٪َّ ا ُ٘ َجابّٔزا َی

ٔجَضا ٩ِ٣ٔ َو  ٍَ اٟزَُّج١ُ أَص٠َِطُ ِٔی ََفِ وُٟوَ٪ إَٔذا َجا٣َ ُ٘ ْث َل٥ُِٜ َی ٥ِ رَحِ ُٛ الَی نَٔشاُؤ ٌَ أ٧َِز٢ََ اہللُ ُسِبَحا٧َطُ َوَت َٓ َُٟسُظ أَِحَو٢َ  َرائَٔضا کَاَ٪ َو

َّی ٔطئُِت٥ِ  ث٥َُِٜ أَن أِتُوا رَحِ َٓ 

انب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، دمحم نب دکنمر ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اجرب ےس انس ہک وہیدی اہک رکےت ےھت ہک ارگ آدیم 

ھااری ےھچیپ

م

 

ت

 ےک رخ امجع رکات ےہ وت اس اک ہچب پ اگنی دیپا وہات ےہ )وت اس یک رتددی ںیم( اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ )رتہمج( 

 ایتیھکں ںیہ سپ اینپ ویتیھکں ںیم سج رطػ اچوہ آؤ

 انب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، دمحم نب دکنمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 اکنح ےک فلتخم اسملئ اک ایبؿ

     397    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًباض رضي اہلل ًبساٌٟزیز، ب٩ یحٌي ، ٣ح٤س، اب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ابا٪ ب٩ ػاٟح، ٣حاہس، حرضت اب٩  :  راوی

 تٌالی

 ٔ ٔس ب٩ِٔ إ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٍَ ىٔي اب٩َِ َس٤َ٠َ ٌِ ْس َی ثَىٔي ٣َُح٤َّ ّٔ َحسَّ ٔ ب٩ُِ یَِحٌَي أَبُو اِْلَِػَب زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبَاَ٪ ب٩ِٔ َػأٟٕح   َٙ ِسَح

ْٔفُ  ِِ ا٢َ إٔ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز َواہللُ َی َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٍَ َصَذا  ٣َُحاصٕٔس  َِٟهیُّ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ َوص٥ُِ أَص١ُِ َوث٩َٕ ٣َ ٤ََّا کَاَ٪ َصَذا ا ُط أَِوَص٥َ إ٧ٔ َٟ

َتُسوَ٪  ِ٘ ََا٧ُوا َی َٓ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ٠ًََِیض٥ِٔ ِٔی ا َّل  ـِ َٓ َُٟض٥ِ  َِٟهیِّ ٩ِ٣ٔ یَُضوَز َوص٥ُِ أَص١ُِ َٛٔتإب َوکَا٧ُوا َیَزِوَ٪  ٠ٔض٥ِٔ َوکَاَ٪ ٣ٔ ا ٌِ ٔ ٓ ٩ِ٣ٔ ٕ َٜثٔير ٔ ٔ ب ٩ِ أ٣َِز

 ِٟ َََٓاَ٪ َصَذا ا ٤َِٟزِأَةُ  ََ أَِستَرُ ٣َا َتُٜوُ٪ ا ٔ ٖٕ َوذَٟ ًَلَی رَحِ َٜٔتأب أَِ٪ ََل َیأِتُوا ا٨َِّٟشاَئ إَٔلَّ  ِس أََخُذوا أَص١ِٔ اِل َٗ َهیُّ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ 

حُوَ٪ ا٨َِّٟش  یِٕع َیِْشَ َِٟهیُّ ٩ِ٣ٔ رُقَ ٠ٔض٥ِٔ َوکَاَ٪ صََذا ا ٌِ ٔ ٓ ٩ِ٣ٔ ََ ٔ بََٔلٕت َو٣ُِسبَٔزإت بَٔذٟ ِ٘ ذُوَ٪ ٨ِ٣ُٔض٩َّ ٣ُ ا َوَیَت٠َذَّ ّحا ٨ِ٣ُرَکّ اَئ ََشِ

ََٓذَصَب  َد َرُج١ْ ٨ِ٣ُٔض٥ِ ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ  ٍَ َتزَوَّ ٤َِٟٔسی٨َ ٤َُِٟضأجزُوَ٪ ا ٔس٦َ ا َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ِتطُ  َو٣ُِشَت٠َِ٘ٔیإت  أ٧َرَِکَ َٓ  ََ ٔ ٍُ بَٔضا ذَٟ َیِؼ٨َ

َِٟت  ا َٗ ٠َِیطٔ َو ََ َرُسو ًَ ٔ َّ َذٟ َب٠َ َٓ َی أ٣َِزُص٤َُا  َّي ََشٔ اِجت٨َِٔبىٔي َحً َٓ ََ َوإَٔلَّ  ٔ ٍِ َذٟ َٓاِػ٨َ  ٕٖ ًَلَی رَحِ ٨َّا ٧ُِؤتَی  ُٛ ٤ََّا  َّی اہللُ إ٧ٔ ٢َ اہللٔ َػل

َّی ث٥َُِٜ أَن أِتُوا رَحِ َٓ ْث َل٥ُِٜ  ٥ِ رَحِ ُٛ زَّ َوَج١َّ نَٔشاُؤ ًَ أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ  ٥َ ىٔي  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٌِ بََٔلٕت َو٣ُِسبَٔزإت َو٣ُِشَت٠َِ٘ٔیإت َی ِ٘ ٔطئُِت٥ِ أَِی ٣ُ

َٟسٔ  َِٟو ٍَ ا ََ ٣َِؤؿ ٔ  بَٔذٟ

دبعازعلسی، نب ییحی، دمحم، انب ہملس، دمحم نب ااحسؼ ، اابؿ نب اصحل، اجمدہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک اہلل 

ػ رفامےئ )اؿ وک اس آتی ےک  ےنھجم ںیم( فمہ وہا ےہ الص ہصق ہی ےہ ہک ااصنری اک اکی اعتیل انب رمع ریض اہلل اعتیل اہنع وک اعم

تب رپتس ہلیبق وہیدویں ےک اسھت راتہ اھت وہیدی الہ اتکب ےھت افر ااصنری ہلیبق فاےل اؿ وک ملع ںیم اےنپ ےس زایدہ اجؿ رک ارثک 

 اھت ہک فہ اینپ وعروتں ےس رصػ اکی پ تئ رپ امجع رکےت ےھت اعمالمت ںیم اؿ یک ریپفی رکےت ےھت الہ اتکب )وہید( اک رطہقی

ا رک( افر ہی احتل وعرت ےک ےیل زایدہ رتس یک وہیت ےہ سپ ااصنر اک ہی ہلیبق اس ابت ںیم یھب وہید یک ریپفی رکات اھت افر

 

 
 )ینعی تچ ل

ں ےس امجع یک ذلت ااھٹےت ےھت یھبک آےگ ہلیبق رقشی ےک ولگ اینپ ویبویں وک رطح رطح ےس ربہنہ رکےت ےھت افر فلتخم رطوقی

ا رک بج اہمرجنی )رقشی ےک ولگ( دمہنی ںیم آےئ وت اؿ ںیم ےس اکی صخش ےن اکی ااصنری 

 

 
ےس یھبک ےھچیپ ےس افر یھبک تچ ل

رصػ اکی یہ وعرت ےس اکنح ایک افر اےنپ رطہقی ےک اطم ق اس ےس امجع رکان اچاہ وت اس ےن ااکنر رک دای افر وبیل ہک امہرے اہں 

افر رطہقی رپ امجع ایک اجات ےہ سپ وت یھب ایس رطہقی رپ رک ای رھپ  ھج ےس دحیلع یگ اایتخر رک ےل۔ اہیں کت ہک اؿ اک اعمہلم تہب ڑبھ ایگ 
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ھااری روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کت چنہپ ایگ بت اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ ت

م
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ھااری یتیھک ںیہ سپ اینپ یتیھک ںیم سج رطػ ےس اچوہ آؤ ینعی اسےنم ےھچیپ ےس تچ اٹل رکینعی )دوخؽ

م

 

ت

ایس اقمؾ ںیم رکف(  ویبایں 

 (اہجں ےس ہچب دیپا وہات ےہ )افر فہ رفج ےہ ہن ہک درب

 اقحس، اابؿ نب اصحل، اجمدہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیلدبعازعلسی، نب ییحی ، دمحم، انب ہملس، دمحم نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احہضئ وعرت ےس ابمرشت اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ وعرت ےس ابمرشت اک ایبؿ

     398    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ثابت ب٨انی، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ رضي اہلل تٌالی ٨ًہ :  راوی

ِٟیَ  َٕ أَ٪َّ ا ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ِٟب٨َُانٔیُّ  اْز أَِخبََر٧َا ثَابْٔت ا ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ کَا٧َِت إَٔذا َحاَؿِت ٨ِ٣ُٔض٥ِ ُضوَز َحسَّ

ُشئ١َٔ َر  َٓ ِٟبَِیٔت  وَصا ِٔی ا ٌُ ٥ِ یَُحا٣ٔ َٟ ٥َِٟ یَُظارٔبُوَصا َو ٥ِ یَُؤاک٠ُٔوَصا َو َٟ ِٟبَِیٔت َو ُجوَصا ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََِیطٔ ا٣َِزأَْة أََِخَ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

 َ ال ٌَ أ٧َِز٢ََ اہللُ ُسِبَحا٧َُط َوَت َٓ  ََ ٔ ٩ًَِ َذٟ  ٥َ ٔلَی آَٔخٔ َوَس٠َّ ٤َِٟٔحیٔف إ ًَِتزُٟٔوا ا٨َِّٟشاَئ ِٔی ا ا َٓ ١ُِٗ صَُو أَّذی  ٤َِٟٔحیٔف  ٩ًَِ ا  ََ َ ی َوَیِشأَُٟو٧

 ِ وا ک١َُّ َطِیٕئ َُي ٌُ ِٟبُُیؤت َواِػ٨َ وص٩َُّ ِٔی ا ٌُ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َجا٣ٔ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ِٟیَ اِْلیٍَٔ  َِٟت ا ا َ٘ َٓ ُضوزُ ٣َا َر ا٨ََِّٟاحٔ 

ًَبَّازُ  ٕ َو يِر ـَ َحاَئ أَُسِیُس ب٩ُِ حُ َٓ ٨َا ٓٔیطٔ  َٔ َٟ ََ َطِیّئا ٩ِ٣ٔ أ٣َِز٧َٔا إَٔلَّ َخا َّی اہللُ یُزٔیُس َصَذا اٟزَُّج١ُ أَِ٪ یََس ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ب٩ُِ بِْٔشٕ إ

و٢ُ  ُ٘ َِٟیُضوَز َت اََل یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَ َز َوِجُط َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌَّ َت٤َ َٓ ٤َِٟحٔیٔف  ُٜٔحُض٩َّ ِٔی ا ََل ٨َِ٧ َٓ َذا أَ َٛ َذا َو َٛ

ٔلَی َر  َٟبَٕن إ  ٩ِ٣ٔ ٍْ َب٠َِتُض٤َا َصٔسیَّ ِ٘ َٓاِسَت َجا  َُخَ َٓ ٠َِیض٤َٔا  ًَ ِس َوَجَس  َٗ َّي َه٨٨ََّا أَِ٪  ٥َ َحً ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ ًَ ٥َ  ُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

٠َِیض٤َٔا ًَ ٥ِ َیحِٔس  َٟ َُّط  َو٨٨ََّا أ٧َ َٓ َث ِٔی آثَارٔص٤َٔا  ٌَ َب َٓ 

ومیس نب اامسلیع، امحد، اثتب انبین، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وہیدویں ںیم بج یسک وعرت وک 

 اسھت الھکےت الپےت افر ہن اس ےک اسھت رھگ ںیم رےتہ ولوگں ےن روسؽ ضیح آات ےہ وت فہ اس وک رھگ ےس ابرہ رک دےتی ہن اس وک اےنپ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ےک قلعتم درایتف ایک وت اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ۔ )رتہمج( ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

وک یئا دےئجی ہک ضیح اکی رطح یک دنگیگ ےہ ذہلا زامہن فملس ےس ضیح ےک قلعتم درایتف رکےت ںیہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ 



 

 

ضیح ںیم وعروتں ےس اگل روہ )امجع ہن رکف( اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اؿ وک اےنپ اسھت رھگفں ںیم 

وت امہری اخمتفل ںیم وکیئ رسک ںیہن  روھک افر بس اکؾ رکف وساےئ امجع ےک سپ وہیدی ےنہک ےگل ہی صخش )دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس(

ہ افع ابعد نب رشب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل وہیدی 

 

 ص
خی
وھچڑان اچاتہ )ہی نس رک( ادیس نب 

ںی؟ ہی نس رک روسؽ یلص ااسی ااسی رکےت ںیہ وت )رھپ مہ یھب اؿ یک اخمتفل ںیم( ضیح یک احتل ںیم وعروتں ےس امجع ویکں ہن ایک رک

 اہلل ہیلع فآہل فملس اک رہچہ ابمرک ریغتم وہ ایگ اہیں کت ہک مہ ہی ےھجمس ہک اشدی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اب دفونں یک ابت رپ

پ یلص اہلل ہصغ آای ےہ فہ دفونں فاہں ےس لکن ےئگ۔ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ںیہک ےس دفدھ اک دہہی آای آ

ہکلب ہیلع فآہل فملس ےن اؿ دفونں وک الب اجیھب )اتہک اؿ وک الپںیئ( بت مہ ےھجمس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہصغ اؿ رپ ںیہن اھت )

 (وہید رپ اھت وج مکح ایہل وک اینپ اخمتفل ھجمس رےہ ےھت

 اہلل اعتیل ہنع ومیس نب الیعمس، امحد، اثتب انبین، رضحت اسن نب امکل ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ وعرت ےس ابمرشت اک ایبؿ

     399    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًائظہ رضي اہلل تٌالی ٨ًہ٣شسز ب٩ یحٌي جابز ب٩ ػبح، حرضت  :  راوی

 ٍَ ًَائَٔظ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟضَحزٔیَّ  ُت خََٔلّسا ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔ ب٩ِٔ ُػِبٕح  ٩ًَِ َجابٔز ث٨ََا َیِحٌَي  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ و٢ُ َحسَّ ُ٘ ٨َِضا َت ًَ  َرضَٔي اہللُ 

٥َ ٧َبٔیُت  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ُِت أ٧ََا َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََُش١َ ُٛ ِّٔ٪ أََػابَُط ٣ٔىِّي َطِیْئ  َٓ َِٟواحٔٔس َوأ٧ََا َحائْٔف كَا٣ْٔث  ارٔ ا ٌَ ِٔی اٟظِّ

َّی ٓٔیطٔ  ُسُظ َوَػل ٌِ ٥ِ َی َٟ ىٔي ثَِوبَطُ ٨ِ٣ٔطُ َطِیْئ ََُش١َ ٣َََا٧َطُ َو ٌِ ُسُظ َوإِٔ٪ أََػاَب َت ٌِ ٥َِٟ َی  ٣َََا٧َُط َو

یل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی ڑپکا افڑھ دسمد نب ییحی اجرب نب حبص، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعت

رک وسےت ےھت اس احؽ ںیم ہک ںیم احہضئ وہیت یھت سپ ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دبؿ رپ ریمے وخؿ ضیح اک وکیئ دہبھ 

وخؿ اگل وہات اھت اس ےس زایدہ وک ںیہن۔ ایس رطح ارگ آپ  گل اجات وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رصػ ایس ہگج وک دوھےت ےھت اہجں

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ڑپکے رپ ریمے وخؿ ضیح اک وکیئ دہبھ گل اجات بت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رصػ اانت یہ ہصح 

 ےھت۔دوھےت ےنتج رپ وخؿ اگل وہات اھت زایدہ ںیہن دوھےت ےھت افر رھپ ایس ڑپکے ںیم امنز زپھ ےتیل 

 دسمد نب ییحی اجرب نب حبص، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 احہضئ وعرت ےس ابمرشت اک ایبؿ

     400    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًَلء، ٣شسز، حٔؽ، طیبانی، ًبساہلل، ب٩ طساز، حرضت ٣ی٤و٧ہ زی٨ب حارث رضي اہلل تٌالی ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َطسَّ   ٩ًَِ ِیَبانٔیِّ  ٩ًَِ اٟظَّ ِْٔؽ  ث٨ََا َح اََل َحسَّ َٗ ْز  ََلٔئ َو٣َُشسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔ َحسَّ َٟت ٩ًَِ َخا  ٕ ٍَ ب٨ِٔٔت از َ طٔ ٣َِی٤ُو٧

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ إَٔذا أََراَز أَِ٪ یَُبأَشَ ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ نَٔشائٔطٔ  ًَ َّی اہللُ  َِٟحارٔٔث أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل زَٔر ث٥َُّ ا  َوهَٔی َحائْٔف أ٣َََزَصا أَِ٪ َتتَّ

صَا  یَُبأَشُ

اد، رضحت ومیمہن زبنی احرث ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج آپ دمحم نب العء، دسمد، صفح، نابیین، دبع اہلل، نب دش

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ یسک ویبی ےس ضیح یک احتل ںیم ابمرشت )االتخط ف اسمس( اک ارادہ رفامےت وت اس وک اکی ازار ابدنےنھ اک 

 مکح رفامےت اس ےک دعب ابمرشت رفامےت۔

 صفح، نابیین، دبعاہلل، نب دشاد، رضحت ومیمہن زبنی احرث ریض اہلل اعتیل ہنعدمحم نب العء، دسمد،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ احتل ضیح ںیم امجع رک ےھٹیب وت اس اک افکرہ ایک دے؟

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ع رک ےھٹیب وت اس اک افکرہ ایک دے؟ارگ احتل ضیح ںیم امج

     401    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، طٌبہ، سٌیس، ح٥ٜ ًبساٟح٤یس، ب٩ ًبساٟزح٩٤، ب٩ ٣٘ش٥، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالی :  راوی

 ٍَ َب ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا یَِحٌَي  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َش٥ٕ َحسَّ ِ٘ ٩ًَِ ٣ٔ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َِٟح٤ٔیسٔ ب٩ِٔ  ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ  ٥َُٜ َِٟح ثَىٔي ا ٌٔیٕس َحسَّ ٩ًَِ َس َوَُيِرُُظ 

ا٢َ یَ  َٗ ِتٔی ا٣َِزأََتُط َوهَٔی َحائْٔف  َّٟٔذی َیأ ٥َ ِٔی ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَبَّإض  ُٚ بٔٔسی٨َإر أَِو ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٕٔ زٔی٨َارٕ  َتَؼسَّ  ب٨ِٔٔؼ

دسمد، ییحی، ہبعش، دیعس، مکح دبعادیمحل، نب دبعارلنمح، نب مسقم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش ضیح یک احتل ںیم اینپ ویبی ےس امجع رک ےھٹیب فہ اکی دانیر ای آداھ دانیر دصہق رکے

 دسمد، ییحی ، ہبعش، دیعس، مکح دبعادیمحل، نب دبعارلنمح، نب مسقم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دے؟ارگ احتل ضیح ںیم امجع رک ےھٹیب وت اس اک افکرہ ایک 

     402    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟشَل٦ ب٩ ٣لہز، جٌْف، ًلی ب٩ ح٥ٜ ابوحش٩، ٣٘ش٥، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل تٌالی ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ  ٪َ ىٔي اب٩َِ ُس٠َمَِيَ ٌِ َْفْ َی ٌِ ث٨ََا َج ٕ َحسَّ ز ََل٦ٔ ب٩ُِ ٣َُلضَّ ِبُس اٟشَّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ َِٟحزَرٔیِّ  َِٟحَش٩ٔ ا ٩ًَِ أَبٔی ا ِٟب٨َُانٔیِّ  ٥َٜٔ ا َِٟح ًَلٔیِّ ب٩ِٔ ا

 ٔ٦ َٔ اٟسَّ َٓٔسی٨َاْر َوإَٔذا أََػابََضا ِٔی اِنَ٘ٔلا  ٔ٦ ٢ٔ اٟسَّ ا٢َ إَٔذا أََػابََضا ِٔی أَوَّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َش٥ٕ  ِ٘ ا٢َ أَبُو َزاُوز ٣ٔ َٗ ُٕ زٔی٨َإر  ٨َِٓٔؼ

ا٢َ ا َٗ  َٝ ٔ َذٟ َٛ َش٥ٕ َو ِ٘ ٩ًَِ ٣ٔ ی٥ٔ  ِبٔس اِلرَکٔ ًَ  ٩ًَِ  ب٩ُِ ُجَزیِٕخ 

دبعاالسلؾ نب رہطم، رفعج، یلع نب مکح اوبنسح، مسقم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک وج صخش وخؿ اجری 

( امجع رکے اس رپ ف وہےن یک احتل ںیم امجع رک ےھٹیب اس رپ اکی دانیر ےہ افر وج وخؿ دنب وہ اجےن رپ )رگم لسغ ےس ےلہپ

 دانیر ےہ۔

 دبعاالسلؾ نب رہطم، رفعج، یلع نب مکح اوبنسح، مسقم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زعؽ اک ایبؿ

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿزعؽ اک 

     403    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ اس٤اًی١، سٔیا٪ اب٩ ابی ٧حیح، ٣حاہس، حرضت ابوسٌیس خسری رضي اہلل تٌالی ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٧َحٔیٕح  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس انٔیُّ َحسَّ َ٘ َٟ ا ٌٔی١َ اٟلَّ ُٙ ب٩ُِ إِٔس٤َ ث٨ََا إِٔسَح ََ  َحسَّ ٔ ٌٔیٕس ذُُٔکَ ذَٟ ٩ًَِ أَبٔی َس  ٍَ ًَ زَ َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس 

ََل یَ  َٓ  ١ِ ُ٘ ٥ِ َی َٟ ٥ِ َو ُٛ ١ُ أََحُس ٌَ ِٔ ٥َٔ٠َٓ َی ا٢َ  َٗ ز٢َِ  ٌَ ِٟ ىٔي ا ٌِ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟیَشِت ٩ِ٣ٔ ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔييِّ َػل َُّط  ٧ّٔ َٓ  ٥ِ ُٛ ١ِ أََحُس ٌَ ِٔ

ٍٕ إَٔلَّ  َٗ ٕص ٣َِد٠ُو ِٔ ٕ َن ٍُ ٣َِولَی زَٔیاز ًَ زَ َٗ ا٢َ أَبُو َزاُوز  َٗ َضا  ُ٘ ٔ  اہللُ َخاٟ

 ااحسؼ نب اامسلیع، ایفسؿ انب ایب حیجن، اجمدہ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ہک ااسی تم رکف اس ےیل ہک وکیئ اجؿ دیپا وہےن فایل ںیہن رگم  ےک اسےنم زعؽ اک ذرک ایک ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای



 

 

 اہلل اس وک دیپا رک ےل اگ۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک زقہع زاید اک آزاد رکدہ الغؾ ےہ۔

 اقحس نب اامسلیع، ایفسؿ انب ایب حیجن، اجمدہ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 زعؽ اک ایبؿ

     404    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوسٌیس خسری رضي اہلل تٌالی ٨ًہا٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ابا٪، یحٌي ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، ثوبا٪، حرضت  :  راوی

ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ثَِوبَا ًَ َس ب٩َِ  ث٨ََا یَِحٌَي أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبَاُ٪ َحسَّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٩ًَِ َحسَّ ثَُط  ٍَ َحسَّ ًَ ا َٓ ثَطُ أَ٪َّ رٔ َ٪ َحسَّ

ا٢َ یَا َرُس  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ َرُجَّل  ٌٔیٕس ا ُظ أَِ٪ َتِح١َٔ٤ َوأ٧ََا أُرٔیُس ٣َا یُزٔیُس أَبٔی َس ٨ًََِضا َوأ٧ََا أَُِکَ ًِز٢ُٔ  ٍّ َوأ٧ََا أَ و٢َ اہللٔ إٔ٪َّ لٔی َجارَٔی

ِو أََراَز اہللُ أَ  َٟ َذبَِت یَُضوزُ  َٛ ا٢َ  َٗ َزی  ِِ ز٢َِ ٣َِوُؤَزةُ اٟؼُّ ٌَ ِٟ ُث أَ٪َّ ا َِٟیُضوَز تَُحسِّ ُط اٟزَِّجا٢ُ َوإٔ٪َّ ا َ٘ َٓطُ ِ٪ َیِد٠ُ َت أَِ٪ َتِْصٔ ٌِ  ٣َا اِسَتَل

ومیس نب اامسلیع، اابؿ، ییحی دمحم نب دبعارلنمح، وثابؿ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش 

ویکہکن ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ریمے اپس اکی ابدنی ےہ سج ےس ںیم زعؽ رکات وہں۔ ےھجم اس اک لمح رقار اپان دنسپ ںیہن ےہ 

ںیم اس ےس فیہ اچاتہ وہں وج اعؾ وطر رپ ولگ اچےتہ ںیہ ینعی اس وک رففتخ رک ےک امیل تعفنم وج لمح اپےن ےک دعب متخ وہ اجیت 

ےہ( افر وہیدی ےتہک ںیہ ہک زعؽ رکان وھچےٹ امیپےن رپ زدنہ دروگر رکان ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وہیدی طلغ ےتہک 

 ہلل اعتیل اس وک دیپا رکان اچےہ وت وت اس وک رفک ںیہن اتکسںیہ۔ ارگ ا

 ومیس نب اامسلیع، اابؿ، ییحی دمحم نب دبعارلنمح، وثابؿ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ح اک ایبؿاکن :   ابب

 زعؽ اک ایبؿ

     405    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ربیٌہ، ب٩ ابی ًبساٟزح٩٤، ٣ح٤س ب٩ یحٌي اب٩ حبا٪، حرضت اب٩ ٣حيریز رضي اہلل تٌالی ٨ًہا :  راوی

سٔ ب٩ِٔ یَِحٌَي ب٩ِٔ َحبَّاَ٪  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٍَ ب٩ِٔ أَبٔی  ٌَ ٩ًَِ َربٔی  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َزَخ٠ُِت  َحسَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َُحيِرٔیز

 ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ُِٟتُط  َ ََٓشأ َِٟیطٔ  ٔ َح٠َِشُت إ َٓ ُِٟدِسرٔیَّ  ٌٔیٕس ا أَیُِت أَبَا َس ٤َِِٟشحَٔس ََفَ َّی ا ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ ٌٔیٕس ََخَ ا٢َ أَبُو َس َ٘ َٓ ز٢ِٔ 



 

 

َٓاِطَتَضِی٨َا ا٨َِّٟشا َزٔب  ٌَ ِٟ أََػب٨َِا َسبِّیا ٩ِ٣ٔ َسِئي ا َٓ  ٔٙ ٔ ٤ُِِٟؼَل٠ ٔ بَىٔي ا َُزَِوة ٥َ ِٔی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٍُ اہللُ  زِبَ ٌُ ِٟ ٠َِی٨َا ا ًَ ِت  َئ َواِطَتسَّ

 َٓ َٔٔساَئ  ِٟ ِب١َ َوأَِحبَب٨َِا ا َٗ ٥َ بَيَِن أَِهُضز٧َٔا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ز٢ُٔ َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌِ ٨َ٠ُِٗا َن ز٢َٔ ث٥َُّ  ٌِ ٩ًَِ أََرِز٧َا أَِ٪ َن ُط  َٟ َ أَِ٪ َنِشأ

ٔلَی  ٍٕ إ ٍٕ کَائ٨َٔ ٠ُوا ٣َا ٩ِ٣ٔ َنَش٤َ ٌَ ِٔ ٠َِی٥ُِٜ أَِ٪ ََل َت ًَ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ  ََ ٔ ٩ًَِ َذٟ ٨َِٟاُظ  َ َشأ َٓ  ََ ٔ ٍْ َذٟ ٍٔ إَٔلَّ َوهَٔی کَائ٨َٔ َِٟ٘ٔیا٣َ  یَِو٦ٔ ا

یبنعق، امکل، رہعیب، نب ایب دبعارلنمح، دمحم نب ییحی انب ةحؿ، رضحت انب ریحمسی ریض اہلل اعتیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم دجسم ںیم 

 ےن اہک مہ رعفہ ینب  قلطص ںیم روسؽ ایگ وت اوبدیعس دخری وک داھکی ںیم اؿ ےک اپس ھٹیب ایگ افر زعؽ ےک ابرے ںیم وپاھچ وت اوبدیعس

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےلکن وت فاہں مہ ےن رعب ےک دیقی اپےئ )الغؾ افر ابدنایں( مہ ےن وعروتں وک انیل اچاہ ویکہکن ہک 

 زعؽ رکےن اک ارادہ اکنح ےک ریغب رانہ امہرے ےیل لکشم وہ راہ اھت رگم اس ےک اسھت امیل تعفنم یھب ولطمب یھت سپ مہ ےن اؿ ےس

ایک )اتہک لمح ہن رقار اپےئ افر امیل تعفنم اک دصقم یھب وفت ہن وہ( وت مہ ےن اہک ہک ایک مہ زعؽ رکںی اس احؽ ںیم ہک روسؽ یلص اہلل 

آپ  ہیلع فآہل فملس امہرے درایمؿ وموجد ںیہ؟ ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ااجزت ےک ریغب سپ مہ ےن اس ےک ابرے ںیم

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ااسی رک ےن ںیم وکیئ رحج ںیہن ےہ۔ وج اجںین ایقتم

 کت دیپا وہےن فایل ںیہ فہ رضفر دیپا وہ رک رںیہ یگ

 ریحمسی ریض اہلل اعتیل اہنع یبنعق، امکل، رہعیب، نب ایب دبعارلنمح، دمحم نب ییحی انب ةحؿ، رضحت انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 زعؽ اک ایبؿ

     406    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير، ابوزبير، حرضت جابز رضي اہلل تٌالی ٨ًہاًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ٓـ١ ب٩ زٛين،  :  راوی

٩ًَِ جَ   ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ث٨ََا ُزَصيِْر  يِٕن َحسَّ َٛ ١ُ ب٩ُِ زُ ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ا٢َ َجاَء َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ َحسَّ َٗ  ٕ ابٔز

٠ًََیِ  َّى اہللُ  ٔلَى َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨ًََِضا إِٔ٪ ٔطئَِت إ ًِز٢ِٔ  ا٢َ ا َ٘ َٓ ُظ أَِ٪ َتِح١َٔ٤  ٠َِیَضا َوأ٧ََا أَُِکَ ًَ  ُٖ ٍّ أَكُو ا٢َ إٔ٪َّ لٔی َجارٔیَ َ٘ َٓ  ٥َ  طٔ َوَس٠َّ

ا٢َ  َٗ ِس َح٠َ٤َِت  َٗ  ٍَ َِٟحارَٔی ا٢َ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ ٠َبَٔث اٟزَُّج١ُ ث٥َُّ أََتاُظ  َٓ ا٢َ  َٗ ََٟضا  َر  ُٗسِّ َُّط َسَیأِتٔیَضا ٣َا  ٧ّٔ َٓ َٗ َُّط َسَیأِتٔیَضا ٣َا   َٝ أ٧َ ِس أَِخبَرِتُ

ََٟضا َر   ُٗسِّ

امثعؿ نب ایب ہبیش، لضف نب دنیک، زریہ، اوبزج ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش روسؽ یلص اہلل ہیلع 

 ںیم اس اک احہلم وہان دنسپ ںیہن رکات فآہل فملس ےک اپس آای افر وبال ریمے اپس اکی ابدنی ےہ سج ےس ںیم تبحص ایک رکات وہں رگم



 

 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ وت اچےہ وت اس ےس زعؽ رک وج تمسق ںیم وہاگ فہ دیپا وہ اجےئ اگ سپ فہ ھچک دمت ےک دعب آای

آہل فملس ےن رفامای ںیم ےن ےلہپ یہ یئا دای افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ ابدنی احہلم وہیئگ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع ف

 اھت ہک وج تمسق ںیم وہاگ فہ دیپا وہ اجےئ اگ

 امثعؿ نب ایب ہبیش، لضف نب دنیک، زریہ، اوبزج ،، رضحت اجرب ریض اہلل اعتیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفرسفں ےک اسےنم امجع اک احؽ ایبؿ رکان اجزئ ںیہن

 اکنح اک ایبؿ :   ابب

 دفرسفں ےک اسےنم امجع اک احؽ ایبؿ رکان اجزئ ںیہن

     407    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، بْش، جزیزی، ٣و١٣، اس٤اًی١، ٣وسي، ح٤از، جزیز حرضت ابوا٨ٟرضہ :  راوی

ث٨ََ  ٌٔی١ُ ح و َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ١ْ َحسَّ ث٨ََا ٣َُؤ٣َّ ُِٟحَزیِزٔیُّ ح و َحسَّ ث٨ََا ا ث٨ََا بِْٔشْ َحسَّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ُض٥ِ َحسَّ اْز ک٠ُُّ ث٨ََا َح٤َّ ا ٣ُوَسي َحسَّ

یُِت  ا٢َ َتَثوَّ َٗ اَوَة  َٔ ُ ثَىٔي َطِیْذ ٩ِ٣ٔ ك َة َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ ُِٟحَزیِزٔیِّ  ٥ِ٠َ أََر َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ ٩ًَِ ا َٓ ٤َِٟسٔی٨ٍَٔ  أَبَا صَُزیَِزَة بٔا

بَِی٤َ٨َا أ٧ََا ٨ًَِٔسُظ یَِو٣ّا َو  َٓ ٕٕ ٨ِ٣ٔطُ  ًَلَی َؿِی َو٦َ  ِٗ ٥َ أََطسَّ َتِظ٤ٔيّرا َوََل أَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  طُ ٛٔیْص ٓٔیطٔ َػل ٌَ َٟطُ َو٣َ  ٕ یز ًَلَی رَسٔ صَُو 

ٔ َحّصي أَ  اُظ إ َ٘ ِٟ ٜٔیٔص أَ َس ٣َا ِٔی اِل َٔ َّي إَٔذا أَِن ُح بَٔضا َحً ُط َسِوَزاُئ َوصَُو یَُشبِّ َٟ  ٍْ ١َ ٨ِ٣ُٔط َجارَٔی َٔ ًَاَزِتطُ ِو ٧َّوی َوأَِس َ أ َٓ ِتُط  ٌَ َح٤َ َٓ ِیَضا  َٟ

 َّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَىِّي َو  ََ ُ ث ا٢َ أَََل أَُحسِّ َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ِتطُ إ ٌَ َٓ َس َٓ ٜٔیٔص  ا٢َ بَِی٨َا أ٧ََا ِٔی اِل َٗ ٠ُُِٗت بَلَی  ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

ا٢َ ٩ِ٣َ أَ  َ٘ َٓ ٤َِِٟشحَٔس  َّي َزَخ١َ ا ٥َ َحً ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤َِِٟشحٔسٔ إٔذِ َجاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َُ ِٔی ا ًَ ِؤسيَّ ثَََلَث أُو ًَي اٟسَّ َٔ ِٟ َحصَّ ا

ا٢َ َرُج١ْ یَ  َ٘ َٓ ًَلَیَّ ٣َزَّإت  ٍَ یََسُظ  َوَؿ َٓ ٔلَیَّ  َّي ا٧َِتَهی إ َب١َ ی٤َِٔشي َحً ِٗ َ أ َٓ ٤َِِٟشحٔسٔ  َُ ِٔی َجا٧ٔٔب ا ًَ ا٢َ لٔی  ا َرُسو٢َ اہللٔ صَُو َذا یُو َ٘ َٓ

طُ  ٌَ ٠َِیض٥ِٔ َو٣َ ًَ َب١َ  ِٗ َ أ َٓ يی ٓٔیطٔ  َّٟٔذی ُیَؼل ا٣َُط ا َ٘ َّي أَتَی ٣َ َٙ ی٤َِٔشي َحً ا٧َِل٠َ َٓ ُت  ـِ ٨ََض َٓ ا  ّٓ زُو ٌِ ٩ِ٣ٔ  ٣َ ٌّٕ أ٪ ٩ِ٣ٔ رَٔجا٢ٕ َوَػ َّٔ َػ

٠ِیَُشبِّ  َٓ ِیَلاُ٪ َطِیّئا ٩ِ٣ٔ َػََلتٔی  ا٢َ إِٔ٪ أَِنَشانٔی اٟظَّ َ٘ َٓ ٌّٕ ٩ِ٣ٔ رَٔجا٢ٕ  أ٪ ٩ِ٣ٔ نَٔشإئ َوَػ َّٔ ِٙ نَٔشإئ أَِو َػ ِّٔ ُِٟیَؼ ِو٦ُ َو َ٘ ِٟ ِح ا

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٓؼل ا٢َ  َٗ ا٢َ ٣ََحأَٟش٥ُِٜ ٣ََحأَٟش٥ُِٜ َزاَز ا٨َِّٟشاُئ  َ٘ َٓ ٥ِ ی٨ََِص ٩ِ٣ٔ َػََلتٔطٔ َطِیّئا  َٟ ٥َ َو َوَس٠َّ

 ًَ َب١َ  ِٗ وا ث٥َُّ أَ ُ٘ َٔ ُس ث٥َُّ اتَّ ٌِ ا َب ا٢َ أ٣ََّ َٗ ٠َِیطٔ ث٥َُّ  ًَ الَی َوأَثِىَي  ٌَ ا٢َ َص١ِ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ اٟزَّ ٣ُوَسي َصا ص٨َُا ث٥َُّ َح٤َٔس اہللَ َت َ٘ َٓ ُج١ُ لَی اٟزَِّجا٢ٔ 



 

 

ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َٗ ٔ اہللٔ  ٠َِیطٔ ٔستَِرُظ َواِسَتتََر بٔٔشتِر ًَ َِی  ِٟ ٠َِیطٔ بَابَُط َوأَ ًَ  َٙ أ٠ََُِ َٓ ٠ُِت إَٔذا أَتَی أَص٠َُِط  ٌَ َٓ و٢ُ  ُ٘ َی َٓ  ََ ٔ َس َذٟ ٌِ  ث٥َُّ َیِح٠ُٔص َب

 َ٘ َٓ ًَلَی ا٨َِّٟشأئ  َب١َ  ِٗ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ َشَُٜتوا  َٓ ا٢َ  َٗ َذا  َٛ ٠ُِت  ٌَ َٓ َذا  َٛ ١ْ ا٢َ ٣َُؤ٣َّ َٗ َتاْة  َٓ َحَثِت  َٓ َٜتَِن  َش َٓ ُث  ا٢َ ص١َِ ٩ُٜ٨ِ٣َّٔ ٩ِ٣َ تَُحسِّ

 ٔ ٟ ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل بَتَِیَضا َوَتَلاَو ِٛ ًَلَی إِٔحَسی ُر اْب  ٌَ َٛ َتاْة  َٓ َِٟت ِٔی َحٔسیثٔطٔ  ا َ٘ َٓ ٣ََضا  ٍَ لََکَ يََراَصا َوَیِش٤َ

٤ََّا ٣َ  َیا َرُسو٢َ  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ََ ٔ ا٢َ َص١ِ َتِسُروَ٪ ٣َا ٣ََث١ُ ذَٟ َ٘ َٓ ث٨َُِط  ََٟیَتَحسَّ َُّض٩َّ  ثُوَ٪ َوإ٧ٔ ََٟیَتَحسَّ َُّض٥ِ  ٍٕ اہللٔ إ٧ٔ َ ََ ٣ََث١ُ َطِیَلا٧ ٔ َث١ُ ذَٟ

َِٟیطٔ أَََل  ٔ َضي ٨ِ٣َٔضا َحاَجَتطُ َوا٨َّٟاُض ی٨َُِوزُوَ٪ إ َ٘ َٓ  ٍٔ َّٜ َِٟو٧ُطُ أَََل ََٟ٘ٔیِت َطِیَلا٧ّا ِٔی اٟشِّ ٥ِ یَِوَضزِ  َٟ  َوإٔ٪َّ كٔیَب اٟزَِّجا٢ٔ ٣َا َهَضَز رٔیُحُط َو

٩ًَِ ٣َُؤ٣َّ  ِٔٔوُتطُ  ا٢َ أَبُو َزاُوز َو٩ِ٣ٔ َصا ص٨َُا َح َٗ ٥َِٟ یَِوَضزِ رٔیُحطُ  َِٟو٧ُُط َو يَنَّ َرُج١ْ إٔ٪َّ كٔیَب ا٨َِّٟشأئ ٣َا َهَضَز  ـٔ ِٔ ١ٕ َو٣ُوَسي أَََل ََل ُی

ٔلَی َرُج١ٕ  أُِنٔشیُتَضا َوصَُو ِٔی َحسٔیٔث ٣َُشسَّ  إ َٓ  ٍّ َٟٕس أَِو َوأٟٕس َوَذَُکَ ثَأَٟث ٔلَی َو ٔلَی ا٣َِزأَةٕ إَٔلَّ إ ٤َا أُحٔبُّ َوََل ا٣َِزأَْة إ َٛ ٥ِ أُِت٨ِٔ٘طُ  َٟ ٜٔىِّي  زٕ َوَل

 َٔ ٩ًَِ اٟلُّ َة  ٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ ُِٟحَزیِزٔیِّ  ٩ًَِ ا اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ ٣ُوَسي َحسَّ َٗ  اؤیِّ و 

دسمد، رشب، رجریی، وملم، اامسلیع، ومیس، امحد، رجری رضحت اوبارضنلہ اکی افطفی خیش ےس رفاتی رکےت ںیہ فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم 

ای دمہنی ںیم رضحت اوبرہریہ ےک اپس امہمؿ وہا وت ںیم احصہب ںیم ادایگیئ ابعدت رپ افر امہمؿ یک اخرط داری رپ اانت دعتسم یسک وک ںیہن اپ

 ہک رضحت اوبرہریہ وک اپای۔ اکی دؿ ںیم آپ ےک اپس اھٹیب اھت افر آپ اکی  تخ رپ  یلیھ ےیل وہےئ رشتفی رفام ےھت سج ںیم انتج

رکنکایں ای ایلھٹگں رھبی وہیئ ںیھت۔  تخ ےک ےچین اکی ایسہ افؾ ولڈنی یھٹیب وہیئ یھت افر آپ اؿ رکنکویں ای ویلھٹگں رپ حیبست زپھ 

فہ ولڈنی اؿ وک ااھٹک رک ےک  یلیھ ںیم ڈایتل افر ااھٹ رک آپ وک ددییتی ایس اانثء ںیم اوھنں ےن  متخ وہ اجںیت وترےہ ےھت بج رکنکایں 

ہک  دمحم ےس اہک۔ ایک ںیم اانپ احؽ افر روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دحثی مت وک ہن انسؤں؟ ںیم ےن اہک ویکں ںیہن اوھنں ےن ایبؿ ایک

ی ںیم ںیم اخبر ںیم ولٹ راہ اھت اےنت ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ںیم رشتفی الےئ افر نیت اکی رمہبت ںیم دجسم وبن

رمہبت وپاھچ دفرسے وجاؿ وک یسک ےن داھکی ےہ )رماد اوبرہریہ ےھت( اکی صخش وبال ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ دجسم ےک 

 فآہل فملس ریمے اپس رشتفی الےئ افر از راہ تقفش اانپ دتس ابمرک  ھج رپ راھک اکی وگہش ںیم زگزگا راہ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع

 افر رنیم افر ایپر ےس وگتفگ رفامیئ رھپ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت الچ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ہگج

ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں یک رطػ وتمہج وہےئ آپ یلص اہلل  رپ ےچنہپ اہجں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز زپھ رےہ

ہیلع فآہل فملس ےک اسھت دف ںیفص رمدفں یک ںیھت افر اکی فص وعروتں یک یھت ای ہی اہک ہک دف ںیفص وعروتں یک افر اکی فص 

رفاومش رکا دے وت رمد احبسؿ اہلل ںیہک افر  رمدفں یک یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ اطیشؿ ےھجم امنز ےس ھچک

 وعرںیت اہھت رپ اہھت امرںی اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز زپاھیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

ےھٹیب رںیہ خیش ومٰیس ےن اانت زایدہ ایک ےہ  فملس وک ںیہک وہس ہن وہا اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بس اینپ اینپ ہگج



 

 

ں یک ہک رھپ اہلل یک دمح انثء یک افر اام دعب اہک اےکس دعب ومٰیس ؤملم افر دسمد بس قفتم ںیہ ہک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگ

زہ دنب رکات ےہ افر رپدہ ڈاؽ رک اہلل ےک رپدہ رطػ وتمہج وہ رک رفامای ایک مت ںیم ااسی وکیئ صخش ےہ وج اینپ ویبی ےک اپس اجات ےہ درفا

ںیم پھچ اجات ےہ؟ ولوگں ےن رعض ایک اہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رھپ فہ ولوگں ےس اتہک رھپات ےہ ہک ںیم ےن ااسی ایک 

افر رفامای ایک مت ںیم وکیئ ایسی فاسی ایک ہی نس رک ولگ اخومش رےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وعروتں یک رطػ وتمہج وہےئ 

وعرت ےہ وج ایسی ابںیت دفرسی وعروتں ےس  یتہ وہ؟ وعرںیت ہی نس رک اخومش وہ ںیئ اےنت ںیم اکی ونوجاؿ وعرت ےن ےنٹھگ 

اہلل یلص اہلل کیٹ رک رگدؿ دراز یک اتہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک دھکی ںیل افر اس یک ابت نس ںیل انچہچن اس ےن اہک ای روسؽ 

ہیلع فآہل فملس رمد یھب ااکس ذرک رکےت ںیہ افر وعرںیت یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اجےتن وہ ایکس اثمؽ ایک ےہ؟ ایکس 

اثمؽ ہی ےہ ہک اکی اطیشؿ اکی اطیشؿ ےس رس راہ ےلم افر اس ےس اینپ یسنج رضفرت وپری رکے درآاحنہکیل ولگ اےس دھکی 

ہ وہ اجؤ رمدفں یک وخوبش ہی ےہ ہک ایکس وب ولعمؾ وہ افر رگن ولعمؾ ہن وہ وعروتں یک وخوبش فہ ےہ  اکس رگن داھکیئ رےہ وہں آاگ

دے رگم وخوبش ولعمؾ ہن وہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ےھجم خیش ومٰیس افر ؤملم ےک ہی اافلظ اید ںیہ ربخدار وکیئ رمد یسک دفرسے رمد ےک 

افر ہن وکیئ وعرت یسک دفرسی وعرت ےک اسھت رگم اےنپ ہچب ای ابپ ےک اسھت افر رسیتے اک ذرک ںیم وھبؽ ایگ اسھت اکی رتسب رپ ہن ےٹیل 

افر ہی ومضمؿ دسمد یک دحثی ںیم یھب ےہ نکیل ےھجم ایھچ رطح وفحمظ ںیہن افر ومٰیس ےن ویں اہک ےہ دحانث امحد نع ارجلریی نع ایب 

طفاافی
ل
 ارضنلة نع ا

 ریی، وملم، اامسلیع، ومیس، امحد، رجری رضحت اوبارضنلہدسمد، رشب، رج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب االطلؼ : ابب

 وعرت وک رمد ےک الخػ ربہتشگ رکان

 اتکب االطلؼ :   ابب

 وعرت وک رمد ےک الخػ ربہتشگ رکان

     408    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

حش٩ ب٩ ًلی، زیس ب٩ حباب، ٤ًار ب٩ زریٙ، ًبساہلل ب٩ ًیسي، ًرک٣ہ، یحٌي ب٩ ی٤ٌز، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل  :  راوی



 

 

 ٨ًہ

اُر ب٩ُِ  َّ٤ًَ ث٨ََا  ُِٟحَبأب َحسَّ ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ ا ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ َیِحٌَي َحسَّ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ًٔیَسي   ٩ًَِ  ٕٙ ُرَزیِ

َِٟیَص ٨٣َّٔا ٩ِ٣َ َخبََّب  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٤ََز  ٌِ ًَلَی ب٩ِٔ َی ِبّسا  ًَ ًَلَی َزِؤجَضا أَِو  ا٣َِزأَّة 

 ٔ  َسیِّٔسظ

یلع، زدی نب ةحب، امعر نب زرقی، دبعاہلل نب یسیع، رکعہم، ییحی نب رمعی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ  نسح نب

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش یسک وعرت وک اس ےک وشرہ ےس ای الغؾ وک اس ےک آاق ےس ربہتشگ رکے فہ مہ ںیم 

 ےس ںیہن ےہ

 ، زدی نب ةحب، امعر نب زرقی، دبعاہلل نب یسیع، رکعہم، ییحی نب رمعی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعنسح نب یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ : ابب

 الطؼ اک اطمہبل ہن رکےوعرت اےنپ وہےن فاےل وشرہ ےس ایکس یلہپ فایل ویبی یک 

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 وعرت اےنپ وہےن فاےل وشرہ ےس ایکس یلہپ فایل ویبی یک الطؼ اک اطمہبل ہن رکے

     409    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ابوز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  َّی اَحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّازٔ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َتِشأ٢َِ ا ًَ ہللُ 

 ُٗ ََٟضا ٣َا  ٤ََّا  ٧ّٔ َٓ َح  ٜٔ َتَضا َؤٟت٨َِ َٔ َْ َػِح َٚ أُِختَٔضا َٟٔتِشَتِْفٔ ٤َِٟزِأَةُ كَََل ََٟضاا َر   سِّ

یبنعق، امکل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وکیئ وعرت اینپ 

 نہب )وسنک( یک الطؼ ہن اچےہ اتہک ااکس ہصح یھب وخد احلص رکے ہکلب اکنح رک ےل اوکس فیہ ےلم اگ وج ایکس دقتری ںیم وہاگ

 ، امکل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنعیبنعق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 الطؼ ااہتنیئ ان دنسپدیہ لمع ےہ

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 الطؼ ااہتنیئ ان دنسپدیہ لمع ےہ

     410    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، ٣ٌزٖ، حرضت ٣حارب رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٣َُحارٕٔب   ْٖ زِّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٥َ ٣َا أََح١َّ اہللُ َطِیئّ َحسَّ ا ٠َّ

 ٔٚ ََل َِٟیطٔ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ ٔ َف إ َِ  أَبِ

ادمح نب ویسن، رعمػ، ، رضحت احمرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل ےن 

 نج اومر وک ابمح ایک ےہ اؿ ںیم بس ےس ان دنسپدیہ لمع الطؼ اک ےہ

 ریض اہلل ہنعادمح نب ویسن، رعمػ، رضحت احمرب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 الطؼ ااہتنیئ ان دنسپدیہ لمع ےہ

     411    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ واػ١، ٣حارب، ب٩ زثار، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزٛثير ب٩ ًبیس ٣ح٤س ب٩ خاٟس، ٣ٌزٖ  :  راوی

 ًَ ٩ًَِ ٣َُحارٔٔب ب٩ِٔ زٔثَإر  ٖٔ ب٩ِٔ َوأػ١ٕ  زِّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ُس ب٩ُِ َخأٟٕس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ثٔيرُ ب٩ُِ ًُبَِیٕس َحسَّ َٛ ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َحسَّ ٩ِ اب٩ِٔ ٤ًََُز 

ِٟحَ  ُف ا َِ ا٢َ أَبِ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُٚ َػل ََل الَی اٟلَّ ٌَ ٔلَی اہللٔ َت  ََل٢ٔ إ

،ریث نب دیبع دمحم نب اخدل، رعمػ نب فالص، احمرب، نب داثر، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن رفامای ہک اہلل اعتیل ےک زندکی الحؽ زیچفں ںیم ےس بس ےس زایدہ ان دنسپدیہ زیچ الطؼ ےہ

 ،ریث نب دیبع دمحم نب اخدل، رعمػ نب فالص، احمرب، نب داثر، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونسمؿ رطہقی رپ الطؼ دےنی اک ایبؿ



 

 

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ونسمؿ رطہقی رپ الطؼ دےنی اک ایبؿ

     412    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

َٙ ا٣َِزأََتطُ َوهَٔی َحائْٔف  َّطُ ك٠ََّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ًَِضسٔ َرُسو٢ٔ َحسَّ ًَلَی  َّی اہللُ    اہللٔ َػل

ا٢َ َرُس  َ٘ َٓ  ََ ٔ ٩ًَِ َذٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  أب َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِٟدلَّ َشأ٢ََ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػل

َّي َتِلُضزَ  َضا ث٥َُّ ُٟٔی٤ِٔشَِٜضا َحً ٌِ ٠ِيَُرأج َٓ ِب١َ أَِ٪ ی٤ََصَّ  ٣ُزُِظ  َٗ  َٙ ََ َوإِٔ٪ َطاَئ ك٠ََّ ٔ َس َذٟ ٌِ ََ َب ث٥َُّ َتٔحیَف ث٥َُّ َتِلُضَز ث٥َُّ إِٔ٪ َطاَئ أ٣ََِش

ََٟضا ا٨َِّٟشاُئ   َٙ ًَّٟٔي أ٣َََز اہللُ ُسِبَحا٧َطُ أَِ٪ تَُل٠َّ ةُ ا ٌٔسَّ ِٟ ََ ا ت٠ِٔ َٓ 

اںوہں ےن زامہن راستل ںیم اینپ ویبی وک احتل ضیح ںیم الطؼ ددیی وت یبنعق، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک 

رضحت رمع نب اباطخب ےن اس ےک قلعتم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

ک وہ اجےئ رھپ ضیح آےئ رھپ اپک وہ اس ےک اس وک اچےیہ ہک فہ اس ےس روجع رکے رھپ اس وک اےنپ اپس رےھک اہیں کت ہک فہ اپ

دعب ارگ اچےہ وت اس وک رھک ےل ای اچےہ وت امجع ےیک ریغب اس وک الطؼ ددیے سپ ہی ےہ فہ دعت سج ےک ابرے ںیم اہلل اعتیل ےن 

 رفامای ےہ ہک اس ںیم وعروتں وک الطؼ دی اجےئ۔

 یبنعق، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ونسمؿ رطہقی رپ الطؼ دےنی اک ایبؿ

     413    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

َٟطُ َوهَٔی َحائْٔف  َٙ ا٣َِزأَّة  ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز ك٠ََّ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٌٔیٕس َحسَّ ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  َٕ  َحسَّ ٔ ىَي َحٔسیٔث ٣َاٟ ٌِ ٍّ ب٤َٔ َ٘  َتِل٠ٔی

ںیم الطؼ دی اسیج ہک ےلہپ ہبیتق نب دیعس، ثیل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اںوہں ےن اینپ ویبی وک احتل ضیح 

 سگرا۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ونسمؿ رطہقی رپ الطؼ دےنی اک ایبؿ

     414    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ وٛیٍ، س٠مَي٪، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوك٠حہ، سا٥ٟ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ   ٍَ ٣َِولَی آ٢ٔ ك٠ََِح

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََ ٤ًَُزُ ٨٠َّٟٔٔييِّ َػل ٔ ََٓذَُکَ َذٟ َٙ ا٣َِزأََتطُ َوهَٔی َحائْٔف  َّطُ ك٠ََّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٤ًََُز أ٧َ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َضا ث٥َُّ ٟٔیُ  ٌِ ٠ِيَُرأج َٓ َضا إَٔذا كَُضزَِت أَِو َوهَٔی َحا١ْ٣ٔ ٣ُزُِظ  ِ٘  َل٠ِّ

امثعؿ نب ایب ہبیش فعیک، امیلسؿ، دمحم نب دبعارلنمح، اوبہحلط، اسمل، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اںوہں ےن اینپ ویبی وک 

 ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل احتل ضیح ںیم الطؼ دی رضحت رمع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ےک قلعتم درایتف

 فملس ےن رفامای اس ےس وہک ہک روجع رکے رھپ بج اپک وہ اجےئ ای احہلم وہ اجےئ وت الطؼ ددیے۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش فعیک، امیلسؿ، دمحم نب دبعارلنمح، اوبہحلط، اسمل، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ونسمؿ رطہقی رپ الطؼ دےنی اک ایبؿ

     415    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، ٨ًبشہ، یو٧ص، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبَرَنٔی َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ث٨ََا یُو٧ُُص  ٍُ َحسَّ ٨َِبَش ًَ ث٨ََا  َٙ أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ َُّط ك٠ََّ  أَبٔیطٔ أ٧َ

َٓتَ   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََ ٤ًَُزُ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔ ََٓذَُکَ َذٟ ا٢َ ا٣َِزأََتُط َوهَٔی َحائْٔف  َٗ ٥َ ث٥َُّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َى َرُسو٢ُ اہللٔ َػل یَّ َِ

بِ  َٗ َضا كَاصّٔزا  َ٘ َتِلُضَز ث٥َُّ إِٔ٪ َطاَئ ك٠ََّ َٓ َّي َتِلُضَز ث٥َُّ َتٔحیَف  َضا ث٥َُّ ُٟٔی٤ِٔشَِٜضا َحً ٌِ ٠ِيَُرأج َٓ ٔ ٣ُزُِظ  ة ٌٔسَّ ٠ِٟٔ ُٚ ََل ََ اٟلَّ ٔ َذٟ َٓ ١َ أَِ٪ ی٤ََصَّ 

٤َا أ٣ََزَ  زَّ َوَج١َّ  َٛ ًَ  اہللُ 

ادمح نب اصحل، ہسبنع، ویسن، انب اہشب، اسمل نب دبع اہلل، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اںوہں ےن اینپ ویبی وک احتل 

ںیم آ  ضیح ںیم الطؼ دی رضحت رمع ےن ہی فاہعق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ذرک ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہصغ

ےئگ افر رفامای ہک اس وک ہہک دف ہک فہ اس ےس روجع رک ےل رھپ اس وک اےنپ اپس رےھک اہیں کت ہک فہ ضیح ےس اپک وہ اجےئ رھپ اس 



 

 

وک دفرسا ضیح آےئ افر فہ رھپ ضیح ےس اپک وہ اس ےک دعب ارگ اچےہ وت الچؼ ددیے اپیک یک احتل ںیم امجع ےیک ریغب افر ہی الطؼ یک 

  ےہ سج اک اہلل اعتیل ےن مکح رفامای ےہ۔دعت ےک انمبس

 ادمح نب اصحل، ہسبنع، ویسن، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ ونسمؿ رطہقی رپ الطؼ دےنی

     416    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب، اب٩ سيری٩، حرضت یو٧ص ب٩ جبير :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَیُّوَب  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َّطُ َسأ٢ََ َحسَّ ٕ أ٧َ ٔسيرٔی٩َ أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص ب٩ُِ ُجَبيِر

ا٢َ َواحَٔسةّ  َ٘ َٓ  ََ َت ا٣َِزأََت ِ٘ ٥ِ ك٠ََّ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ  اب٩َِ ٤ًََُز 

نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، انب ریسنی، رضحت ویسن نب ریبج ےس رفاتی ےہ ہک اںوہں ےن رضحت انب رمع ےس وپاھچ 

 ینتک الطںیق دی ںیھت؟ اںوہں ےن اہک اکی۔ہک مت اینپ ویبی وک 

 نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، انب ریسنی، رضحت ویسن نب ریبج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ونسمؿ رطہقی رپ الطؼ دےنی اک ایبؿ

     417    حسیث                               ج٠س زو٦  :  سج٠

 ٨ٌٗيي، یزیس ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، حرضت یو٧ص ب٩ جبير :  راوی

ثَىٔي یُو٧ُُص ب٩ُِ  ٔس ب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ َحسَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ىٔي اب٩َِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٌِ ث٨ََا یَزٔیُس َی ٨َٔييُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ َحسَّ ُِٟت  َ ا٢َ َسأ َٗ  ٕ ُجَبيِر

ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز   ُٖ ٔ ز ٌِ ا٢َ أََت َٗ َٙ ا٣َِزأََتُط َوهَٔی َحائْٔف  ٠ُُِٗت َرُج١ْ ك٠ََّ ا٢َ  َٗ َٙ  ٤ًََُز  ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز ك٠ََّ  َّ٪ّٔ َٓ

َتَی ٤ًَُزُ ا أ َٓ ٔ ا٣َِزأََتُط َوهَٔی َحائْٔف  ت ُٗب١ُٔ ًٔسَّ َضا ِٔی  ِ٘ َضا ث٥َُّ ُٟٔیَل٠ِّ ٌِ ٠ِيُرَأج َٓ ا٢َ ٣ُزُِظ  َ٘ َٓ َٟطُ  َ َشأ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٨َّٟٔييَّ َػل َٗ َضا 

 َٙ ًََحزَ َواِسَتِح٤َ ٤َِط أََرأَیَِت إِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ َتسُّ بَٔضا  ٌِ َی َٓ  ٠ُُِٗت 

سن نب ریبج ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب رمع ےس ہلئسم درایتف یبنعق، سیدی نب اربامیہ، دمحم نب ریسنی، رضحت وی



 

 

ایک ہک اکی صخش ےن ضیح یک احتل ںیم اینپ ویبی وک الطؼ دی )وت اس اک ایک مکح وہاگ( اںوہں ےن وپاھچ ہک ایک وت انب رمع وک اجاتن ےہ؟ 

 ویبی وک ضیح یک احتل ںیم الطؼ دی وت رضحت رمع روسؽ اہلل ںیم ےن اہک اہں اںوہں ےن )اےنپ ابرے ںیم( اہک ہک انب رمع ےن اینپ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ افر ہلئسم درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ےس وہک ہک فہ اینپ ویبی ےس 

 یہ( ںیم ےن اہک )یلہپ الطؼ وج اس روجع رکے افر رھپ )ارگ اچےہ وت( دعت ےک رشفع ںیم الطؼ دے )ینعی ضیح ےس اپک وہےت

 ےن ضیح یک احتل ںیم دی یھت( امشر وہیگ انب رمع ےن اہک ویکں ںیہن الھب ارگ فہ رتعج ہن رکات افر امحتق ہن رکات وت ایک فہ الطؼ وسحمب

 ہن وہیت؟

 یبنعق، سیدی نب اربامیہ، دمحم نب ریسنی، رضحت ویسن نب ریبج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ونسمؿ رطہقی رپ الطؼ دےنی اک ایبؿ

     418    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابواٟزبير ےن حرضت رعوہ ٛے آزاز ُکزہ َُل٦ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ی٩٤اح٤س ب٩ ػاٟح، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، حرضت  :  راوی

 َّ ٔ أ٧َ ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَيِر ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ أَی٩َ٤َِ ٣َِولَی َحسَّ ًَ  ٍَ ُط َس٤ٔ

َوَة َیِشأ٢َُ اب٩َِ  ًَِبُس اہللٔ بِ  رُعِ  َٙ ا٢َ ك٠ََّ َٗ ا  ـّ ٔ َٙ ا٣َِزأََتُط َحائ َٕ َتَزی ِٔی َرُج١ٕ ك٠ََّ ِی َٛ ا٢َ  َٗ  ٍُ ٔ َیِش٤َ ٩ُ ٤ًََُز ا٣َِزأََتطُ ٤ًََُز َوأَبُو اٟزُّبَيِر

َشأ٢ََ ٤ًَُزُ َرُسو٢َ اہللٔ  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  ِبَس اہللٔ َوهَٔی َحائْٔف  ًَ ا٢َ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

 َ ا٢َ إَٔذا ك َٗ ٥ِ یََزَصا َطِیّئا َو َٟ ًَلَیَّ َو زََّصا  ِبُس اہللٔ ََفَ ًَ ا٢َ  َٗ َٙ ا٣َِزأََتُط َوهَٔی َحائْٔف  ا٢َ اب٩ُِ ب٩َِ ٤ًََُز ك٠ََّ َٗ  َِ ِٙ أَِو ُٟٔی٤ِٔش ٠ُِیَل٠ِّ َٓ ُضَزِت 

 َ أ ُٗب١ُٔ  ٤ًََُز َورَقَ وص٩َُّ ِٔی  ُ٘ َل٠ِّ َٓ ُت٥ِ ا٨َِّٟشاَئ  ِ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا أَیَُّضا ا٨َّٟٔييُّ إَٔذا ك٠ََّ َّی اہللُ  ا٢َ أَبُو َزاُوز َرَوی ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ تٔض٩َّٔ  ًٔسَّ

ٌٔیُس بِ  ٕ َوأ٧ََُص ب٩ُِ ٔسيرٔی٩َ َوَس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز یُو٧ُُص ب٩ُِ ُجَبيِر َِٟحٔسیَث  ٩ًَِ َصَذا ا ٔ َو٨ِ٣َُؼوْر  ٕ َوَزیُِس ب٩ُِ أَِس٥َ٠َ َوأَبُو اٟزُّبَيِر ٩ُ ُجَبيِر

َّي َتِل  َضا َحً ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣َََزُظ أَِ٪ یَُزأج َّی اہللُ  ُض٥ِ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٨َاص٥ُِ ک٠ُُّ ٌِ ََ أَبٔی َوائ١ٕٔ ٣َ َٙ َوإِٔ٪ َطاَئ أ٣ََِش ُضَز ث٥َُّ إِٔ٪ َطاَئ ك٠ََّ

َذ  َٛ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ َو َو ٍُ اٟزُّصِزٔیِّ  ا رَٔوایَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َوأ٣ََّ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ُس ب٩ُِ  ََ َرَواُظ ٣َُح٤َّ ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ٟ  ٍٕ ٔ ٧َآ

َّي َتِلُضَز ث٥َُّ َتٔحی َضا َحً ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣َََزُظ أَِ٪ یَُزأج ًَ َّی اہللُ  ََ َوُرؤَی ا٨َّٟٔييَّ َػل َٙ َوإِٔ٪ َطاَئ أ٣ََِش َف ث٥َُّ َتِلُضَز ث٥َُّ إِٔ٪ َطاَئ ك٠ََّ

ٍٕ َواٟزُّصِزٔیِّ َواِْلََحازٔیُث ک٠ُُّضَ  ٔ ٍٔ ٧َآ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز ٧َِحَو رَٔواَی َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا اَسانٔیِّ  ُُِٟخَ ًََلإئ ا  ٩ًَِ ٔ ا٢َ أَبُو اٟزُّبَيِر َٗ ٖٔ ٣َا  ًَلَی خََٔل  ا 

، دبعارلزاؼ، انب رججی، رضحت اوبازلج ، ےن رضحت رعفہ ےک آزاد رکدہ الغؾ دبعارلنمح نب نمی وک رضحت دبعاہلل ادمح نب اصحل



 

 

انب رمع ےس وساؽ رکےت وہےئ انس ہک اںوہں ےن وپاھچ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اس صخش ےک ابرے ںیم ایک ایخؽ ےہ سج 

انب رمع ےن اانپ فاہعق ایبؿ ایک ہک( دبعاہلل نب رمع ےن زامہن راستل ںیم اینپ ویبی وک ضیح ےن اینپ ویبی وک احتل ضیح ںیم الطؼ دی؟ )

یک احتل ںیم الطؼ دی سپ رضحت رمع ےن اس اک ذرک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایک )ہک ریمے ےٹیب( دبعاہلل نب رمع ےن 

 ےتہک ںیہ ہک سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک  ھج رپ ولاٹ دای )ینعی اینپ ویبی وک ضیح یک احتل ںیم الطؼ ددیی دبعاہلل نب رمع

ےھجم رتعج اک مکح دای( افر اس الطؼ اک اابتعر ںیہن ایک افر رفامای بج فہ ضیح ےس اپک وہ اجےئ وت ےھجت اایتخر ےہ اچےہ الطؼ دے 

َ  اچےہ اےنپ اپس رھک ےل اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
ّ
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َ ینعی اے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج مت اینپ ویبویں )ںیم ےس یسک( وک الطؼ دانی اچوہ وت اؿ اک آاغز رہط
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 ںیم الطؼ دف ف

وک انب رمع ےس ویسن نب ریبج افر اسن نب ریسنی افر دیعس نب ریبج افر زدی نب املس افر اوبازلج ، ف وصنمر اوبداؤد ےن اہک ہک اس دحثی 

فریغہ ےن دنسب ایب فالئ لقن ایک ےہ بس ےن یہی رفاتی ایک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک مکح دای ہک فہ روجع رکںی اہیں 

دعب اایتخر ےہ اچےہ وت الطؼ دے افر اچےہ وت بسح اس ق اےنپ اپس رںیھک افر ایس رطح کت ہک فہ ضیح ےس اپک وہ اجےئ اس ےک 

ادمح نب دبعارلنمح ےن وباہطس اسمل انب رمع ےس رمفی ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک مکح دای ہک فہ اینپ 

ےک دعب اایتخر ےہ اچےہ وت الطؼ دںی افر اچےہ وت اےنپ اپس ویبی ےس رتعج رکںی اہیں کت ہک فہ ضیح ےس اپک وہ اجےئ اس 

رںیھک افر اطعء رخااسین ےس یھب دنسب نسح انب رمع ےس ایس رطح رمفی ےہ اسیج ہک انعف افر زرہی ےس رمفی ےہ افر امتؾ ااحدثی 

ا( ےک الخػ ںیہ۔

 

 

 

 اوبازلج ، ےک اس وقؽ )مل ریاھ ش

 جی، رضحت اوبازلج ، ےن رضحت رعفہ ےک آزاد رکدہ الغؾ دبعارلنمح نب نمیادمح نب اصحل، دبعارلزاؼ، انب رج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیت الطوقں ےک دعب رتعج ںیہن وہ یتکس

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 نیت الطوقں ےک دعب رتعج ںیہن وہ یتکس

     419    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بْش ب٩ ہَل٢، جٌْف ب٩ س٠مَي٪، یزیس، حرضت ٣َّطٖ ب٩ ًبساہلل :  راوی

ًَِبسٔ  ٖٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ََُّطِّ  َٔ ٩ًَِ َیزٔیَس اٟزِِّط ثَُض٥ِ  َ٪ َحسَّ َْفَ ب٩َِ ُس٠َمَِيَ ٌِ ث٨ََا بِْٔشُ ب٩ُِ صََٔل٢ٕ أَ٪َّ َج اہللٔ أَ٪َّ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩َِ حَُؼيِٕن َحسَّ

ًَلَی كَََلٗٔضَ  ٥َِٟ یُِظضِٔس  ٍُ بَٔضا َو َ٘ ُٙ ا٣َِزأََتُط ث٥َُّ َی ٩ًَِ اٟزَُّج١ٔ یَُل٠ِّ َت ُسئ١َٔ  ٌِ ٍٕ َوَراَج ٔ ُس٨َّ يِر َِ ٔ َت ٟ ِ٘ ا٢َ ك٠ََّ َ٘ َٓ تَٔضا  ٌَ ًَلَی َرِج ا َوََل 



 

 

ِس  ٌُ تَٔضا َوََل َت ٌَ ًَلَی َرِج ًَلَی كَََلَٗٔضا َو ٍٕ أَِطضِٔس  ٔ ُس٨َّ يِر َِ ٔ ٟ 

رشب نب الہؽ، رفعج نب امیلسؿ، سیدی، رضحت رطمػ نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن رضحت رمع اؿ نب نیسح ےس 

اھچ ہک اکی صخش اینپ ویبی وک الطؼ )ریعج( د ات ےہ افر رھپ )روجع یک اخرط( اس ےس تبحص رکات ےہ نکیل ہن وت یسک وک الطؼ رپ وگاہ وپ

انبات ےہ افر ہن رتعج رپ)وت اےسی صخش ےک ےیل ایک مکح ےہ؟( اںوہں ےن رفامای وت ےن الطؼ یھب  تن ےک الخػ دی افر رتعج یھب 

الطؼ دے وت( الطؼ رپ وگاہ انب افر )بج رتعج رکے وت( رتعج رپ وگاہ انب افر آدنئہ ااسی ہن رکان )ینعی وگاہ  تن ےک الخػ یک )بج 

 (ےک ریغب ہن الطؼ دانی افر ہن رتعج رکان

 رشب نب الہؽ، رفعج نب امیلسؿ، سیدی، رضحت رطمػ نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 نیت الطوقں ےک دعب رتعج ںیہن وہ یتکس

     420    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًلی ب٩ حشين ب٩ واٗس، یزیس، ًرک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٍَ َحسَّ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٩ًَِ َیزٔیَس ا٨َِّٟحؤیِّ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ حَُشئِن ب٩ِٔ َوإٗٔس  ثَىٔي  ٤َِٟزَِوزٔیُّ َحسَّ ٕس ا ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َُح٤َّ

َُٟض٩َّ أَِ٪ یَُِٜت٩َ٤ِ  ٍَ رُقُوٕئ َوََل َیٔح١ُّ  َ ُٔٔشض٩َّٔ ثَََلث اُت یَتََربَِّؼ٩َ بٔأَِن َ٘ ٤َُِٟل٠َّ ا٢َ َوا َٗ ٍَ ًَبَّإض  َٙ اہللُ ِٔی أَِرَحا٣ٔض٩َّٔ اِْلَی ٣َا َخ٠َ

 ٔ ٨ُٔشَذ َذٟ َٓ َضا ثَََلثّا  َ٘ تَٔضا َوإِٔ٪ ك٠ََّ ٌَ ُّٙ بَٔزِج ُضَو أََح َٓ َٙ ا٣َِزأََتُط  ََ أَ٪َّ اٟزَُّج١َ کَاَ٪ إَٔذا ك٠ََّ ٔ ُٚ ٣َزََّتا٪ٔ َوَذٟ ََل ا٢َ اٟلَّ َٗ  ََ َو

ا ادمح نب دمحم، یلع نب نیسح نب فادق، سیدی، رکعہم، رضح
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کت رفےک رںیھک افر اؿ  

ت درتس ںیہن ہک فہ اس زیچ وک وداپںیئ وج اہلل ےن اؿ ےک رمح ںیم قیلخت یک ےہ اک اشؿ زنفؽ ہی ےہ ہک )زامہن اجتیلہ ےک ےیل ہی اب

افر ادتباےئ االسؾ ںیم( اکی صخش اینپ ویبی وک الطؼ ددی ات افر اس وک رتعج اک اایتخر ابیق راتہ اھت وخاہ اس ےن نیت الطنیق یہ ویکں 

اِؿ۔ ینعی الطؼ دف رمہبت ےہ )اس ےک دعب رھک انیل ای وھچڑ دانی ہن دی وہں رھپ ہی مکح وسنم َ

 

ي
َ
 َّرّ
ُ
اؼ
َ
ا َّ
خ وہ ایگ افر اہلل اعتیل ےن رفامای الَ

 (ےہ

 ادمح نب دمحم، یلع نب نیسح نب فادق، سیدی، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 الغؾ یک الطؼ اک ایبؿ

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ یک الطؼ اک ایبؿ

     421    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہير ب٩ رحب، یحٌي ، اب٩ سٌیس، ًلی ب٩ ٣بارک، یحٌي ب٩ ابی ٛثير، ٤ًز ب٩ ٣ٌتب، بىي ٧و١ٓ ٛے آزاز ُکزہ َُل٦  :  راوی

 ابواٟحش٩

ثَىٔي یَِحٌَي ب٩ُِ  ٤َُِٟباَرٔک َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َس ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٕب َحسَّ تِّ ٌَ ٕ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ٣ُ ثٔير َٛ أَبٔی 

َّطُ  ١َٕٓ أَِخبََرُظ أ٧َ َتئِن ث٥َُّ أَِخبََرُظ أَ٪َّ أَبَا َحَش٩ٕ ٣َِولَی بَىٔي ٧َِو َ٘ َضا َتِل٠ٔی َ٘ َل٠َّ َٓ  ٍْ َٛ ًَبَّإض ِٔی ٠٤ِ٣َُوٕک کَا٧َِت َتِحَتُط ٠٤ِ٣َُو ًَي اب٩َِ  ِٔ اِسَت

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ َضي بَٔذٟ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ُط أَِ٪ َیِدُلَبَضا  َٟ ََ َص١ِ َیِؼ٠ُُح  ٔ َس َذٟ ٌِ ا َب َ٘ ٔ  َوَس٥ََّ٠  ًُت

، انب دیعس، ، یلع نب ابمرک، ییحی نب ایب ،ریث، رمع نب ،بتع، ینب ونلف ےک آزاد رکدہ الغؾ اوبانسحل ےس رفاتی زریہ نب رحب، ییحی

ےہ ہک اںوہں ےن رضحت انب ابعس ےس ہلئسم درایتف ایک ہک ارگ وکیئ الغؾ رمد اینپ الغؾ ویبی وک دف الطںیق ددیے افر رھپ آزاد وہ 

 اتکس ےہ؟ انب ابعس ےن اہک اہں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھب ااسی یہ ہلصیف دای اھت۔ اجےئ وت ایک فہ اس ےس رھپ اکنح رک

 زریہ نب رحب، ییحی ، انب دیعس، یلع نب ابمرک، ییحی نب ایب ،ریث، رمع نب ،بتع، ینب ونلف ےک آزاد رکدہ الغؾ اوبانسحل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ یک الطؼ اک ایبؿ

     422    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، ًلی اب٩ ٣بارک :  راوی

ث٨ََا  َّي َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ََ َحسَّ َٟ ًَبَّإض َبَ٘ٔیِت  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٨َاُظ بََٔل إِٔخَبإر  ٌِ ٔ َو٣َ ًَلٔیٌّ بِّٔٔس٨َازٔظ ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز أَِخبََر٧َا 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َضي بٔطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  َواحَٔسْة 

رضحت انب ابعس ےن  ریغب رفاتی رکےت وہےئ ےتہک ںیہ ہک دمحم نب ینثم، امثعؿ نب رمع، یلع انب ابمرک ایس دحثی وک ظفل دحتثی ےک

 )اوب انسحل ےس( اہک ریتی اکی الطؼ ابیق ےہ سج ےک قلعتم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلصیف رفامای اھت۔



 

 

 دمحم نب ینثم، امثعؿ نب رمع، یلع انب ابمرک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ یک الطؼ اک ایبؿ

     423    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًائظہ٣ح٤س ب٩ ٣شٌوز، ابوًاػ٥، جزیخ ٣واہز، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، حرضت  :  راوی

سٕ  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٕ ٩ًَِ ٣َُواصٔز ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  ٕ َحسَّ وز ٌُ ُس ب٩ُِ ٣َِش ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َحسَّ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ  

تَ  ـَ ُؤَصا َحِی َتأ٪ َورُقِ َ٘ ٍٔ َتِل٠ٔی ُٚ اِْل٣ََ ا٢َ كَََل َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َػل أس٥ُ  َ٘ ِٟ ثَىٔي ا ثَىٔي ٣َُواصْٔز َحسَّ ًَأػ٥ٕ َحسَّ ا٢َ أَبُو  َٗ أ٪ 

 ُ ا٢َ أَب َٗ َتأ٪  ـَ تَُضا َحِی ا٢َ َؤًسَّ َٗ َّطُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ِٔث٠َُط إَٔلَّ أ٧َ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٍَ  و َزاُوز َوصَُو َحٔسیْث ٣َِحُضو٢ْ ًَائَٔظ

رججی اظمرہ، اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دمحم نب وعسمد، اوباعمص، 

ابدنی یک الطںیق دف ںیہ افر اس ےک رقفؤضیح ںیہ اوباعمص ےتہک ںیہ ہک اظمرہے ےن دحتثی اقمس رضحت اعہشئ ےس یبن یلص اہلل 

ااِؿ ےہ اوبداؤد ےن اہک ہی دحثی وہجمؽ ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح رفاتی ایک رگم اس ںیم  َ
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 ےہ۔

 دمحم نب وعسمد، اوباعمص، رججی اظمرہ، اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ دےنی اک ایبؿاکنح ےس ےلہپ 

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اکنح ےس ےلہپ الطؼ دےنی اک ایبؿ

     424    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦ اب٩ ػباح، ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساٟؼ٤س، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ :  راوی

 ًَ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  بَّأح َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا صَٔظا٦ْ ح و َحسَّ ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ث٨ََا ٣َََّطْ َحسَّ اََل َحسَّ َٗ ٤َٔس  ِبٔس اٟؼَّ

َّی ا ٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ  ٩ًَِ  ُٚ ا َِٟورَّ َٙ إَٔلَّ ا َُ َوََل ًِٔت ٔ َٚ إَٔلَّ ٓمََٔي َت٠٤ِ ا٢َ ََل كَََل َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ہللُ 



 

 

 َُ ٔ َٓاَئ ٧َِذٕر إَٔلَّ ٓمََٔي َت٠٤ِ بَّاحٔ َوََل َو َُ َزاَز اب٩ُِ اٟؼَّ ٔ ٍَ إَٔلَّ ٓمََٔي َت٠٤ِ َُ َوََل بَِی ٔ  ٓمََٔي َت٠٤ِ

دمصل، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص ملسم نب اربامیہ، اشہؾ انب ابصح، دبعازعلسی نب دبعا

 سج اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای الطؼ ںیہن ےہ رگم سج اک وت امکل ےہ افر آزاد رکان ںیہن ےہ رگم سج اک وت امکل ےہ افر عیب ںیہن ےہ رگم

 ا رکان ںیہن ےہ رگم سج اک وت امکل ےہ۔اک وت امکل ےہ انب اابصلح ےن ہی ااضہف لقن ایک ےہ ہک ذنر اک وپر

 ملسم نب اربامیہ، اشہؾ انب ابصح، دبعازعلسی نب دبعادمصل، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 الطؼ دےنی اک ایبؿاکنح ےس ےلہپ 

     425    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًَلء، ابواسا٣ہ، وٟیس ب٩ ٛثير، ًبساٟزح٩٤، حارث، حرضت ٤ًزو ب٩ طٌیب :  راوی

 ٕ ثٔير َٛ َِٟؤٟیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  ٍَ ََلٔئ أَِخبََر٧َا أَبُو أَُسا٣َ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحسَّ ًَ  ٩ًَِ َِٟحارٔٔث  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ا ًَ ثَىٔي  َحسَّ

ٍٔ َرح٥ٕٔ  ٌَ ٔلی َٗ ًَلَی   َٕ َُٟط َو٩ِ٣َ َح٠َ ََل ی٤َٔيَن  َٓ  ٍٕ ٔؼَی ٌِ ًَلَی ٣َ  َٕ ٨َاُظ َزاَز ٩ِ٣َ َح٠َ ٌِ ٔ َو٣َ ِیٕب بِّٔٔس٨َازٔظ ٌَ ََل ی٤َٔيَن  ُط َٓ 

ث، رضحت رمعف نب بیعش ےس یہی رفاتی رمفی ےہ اس ںیم ہی زایدہ ےہ وج دمحم نب العء، اوبااسہم، فدیل نب ،ریث، دبعارلنمح، احر

 یسک انگہ ےک اکؾ رپ مسق اھک ےھٹیب وت اس یک مسق ںیہن افر وج مسق اھک ےھٹیب عطق ریمح یک وت اس یک یھب مسق ںیہن۔

 دمحم نب العء، اوبااسہم، فدیل نب ،ریث، دبعارلنمح، احرث، رضحت رمعف نب بیعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اکنح ےس ےلہپ الطؼ دےنی اک ایبؿ

     426    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساٟزح٩٤ ب٩ حارث، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ اب٩ رسح اب٩ وہب یحٌي ب٩ ًبساہلل ب٩ سا٥ٟ،  :  راوی

 اٌٟاؾ

ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  حٔ َحسَّ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسَّ ٤ًَِزٔو  َحسَّ  ٩ًَِ ٤َِِٟدزُومٔیِّ  َِٟحارٔٔث ا ا

٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٔ َزاَز َوََل ٧َِذَر إَٔلَّ ٓمََٔي ابِ ب٩ِٔ ُط َِٟدبَر ا٢َ ِٔی َصَذا ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ظ ُتغَٔی بٔطٔ َوِجطُ اہللٔ ٩ًَِ َجسِّ



 

 

ظُ  الَی ذُِٔکُ ٌَ  َت

دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ےس رفاتی انب رسح انب فبہ ییحی نب دبعاہلل نب اسمل، دبعارلنمح نب احرث، رمعف نب بیعش، رضحت 

ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رافی ےن اسہقب دحثی ذرک یک اع ہت ہی ااضہف ایک ہک ذنر درتس ںیہن رگم اس اکؾ یک سج 

 ےس اہلل یک راضدنمی اچیہ اجےئ۔

 ف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلصانب رسح انب فبہ ییحی نب دبعاہلل نب اسمل، دبعارلنمح نب احرث، رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہصغ یک احتل ںیم الطؼ دانی

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ہصغ یک احتل ںیم الطؼ دانی

     427    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ سٌس، یٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، اب٩ اسحٙ، ٧ور ب٩ یزیس، حرضت ٣ح٤س ب٩ ًبیس ب٩ ابی ػاٟح :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَُض٥ِ  وَب ب٩َِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ُ٘ ٌِ ٕس اٟزُّصِزٔیُّ أَ٪َّ َی ٌِ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس َ َحسَّ ٩ًَِ ث  َٙ ِورٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  اب٩ِٔ إِٔسَح

ًَٔسیِّ ب٩ِٔ   ٍَ ِجُت ٣َ ا٢َ ََخَ َٗ َّٟٔذی کَاَ٪ َیِش٩ُُٜ إٔی٠َٔیا  سٔ ب٩ِٔ ًُبَِیٔس ب٩ِٔ أَبٔی َػأٟٕح ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِٟٔح٤ِٔصيِّ  َّي  ا ٨ِٜٔٔسیِّ َحً ًََسٓیٕ اِل

َٔٔوِت  ِس َح َٗ ٍَ َوکَا٧َِت  ٍَ ب٨ِٔٔت َطِیَب یَّ ٔٔ ٔلَی َػ َثىٔي إ ٌَ َب َٓ  ٍَ َّٜ ٔس٨َ٣ِا ٣َ ُت َرُسو٢َ  َٗ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٍَ َت ًَائَٔظ ُت  ٌِ َِٟت َس٤ٔ ا َٗ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ِ٣ٔ

ُٚ أَُه٨ُّ  ََِِٟٔل ا٢َ أَبُو َزاُوز ا َٗ  ٕٚ َٚ ِٔی ََُٔل ًََتا َٚ َوََل  و٢ُ ََل كَََل ُ٘ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔب اہللٔ َػل ـَ َِ ِٟ  ُط ِٔی ا

، ونر نب سیدی، رضحت دمحم نب دیبع نب ایب اصحل وج اقمؾ اایلی ںیم رےتہ ےھت رفاتی  دیبع اہلل نب دعس، وقعیب نب اربامیہ، انب ااحسؼ

رکےت ںیہ ہک ںیم دعی نب دعی ادنکلی ےک اسھت )کلم اشؾ ےس( رفاہن وہا اہیں کت ہک مہ ولگ ہکم رکمہم ےچنہپ سپ )دعی نب 

تہب یس ااحدثی اید رک ریھک ںیھت رضحت ہیفص ےن  دعی ےن( ےھجم ہیفص تنب ہبیش ےک اپس اجھب وہنجں ےن رضحت اعہشئ ےس نس رک

اہک ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ےس انس فہ  یتہ ںیھت ہک ںیم ےن انس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت الغؼ ںیم ہن الطؼ ےہ 

 افر ہن اتعؼ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ںیم اتھجمس وہں الغؼ ےس رماد ہصغ ےہ۔

 دعس، وقعیب نب اربامیہ، انب اقحس، ونر نب سیدی، رضحت دمحم نب دیبع نب ایب اصحل دیبعاہلل نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 یسنہ ذماؼ ںیم الطؼ دانی

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 یسنہ ذماؼ ںیم الطؼ دانی

     428    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي ًبساٌٟزیز، ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟزح٩٤ حبیب، ًلاء ب٩ ابی رباح اب٩ ٣اہَ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َحبٔیٕب  ًَ  ٩ًَِ ٕس  ىٔي اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ٔ َی زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٨َٔييُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ ًََلأئ ب٩ِٔ أَبٔی َربَإح 

ص٩َُّ َجسٌّ َوَصزُِٟ  ا٢َ ثَََلْث َجسُّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ََ ٍُ ٣َاَص ٌَ ُٚ َواٟزَِّج ََل  ُض٩َّ َجسٌّ ا٨ََِّٟاُح َواٟلَّ

ء نب ایب رابح انب ام ،، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ایک ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل یبنعق دبعازعلسی، نب دمحم، دبعارلنمح بیبح، اطع

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای نیت زیچںی ایسی ںیہ نج وک آدیم دصقا رکے ای یسنہ ذماؼ ںیم فہ حیحص وہ اجںیئ یگ اکی اکنح دفرسی الطؼ افر 

 رسیتی رتعج

  بیبح، اطعء نب ایب رابح انب ام ،، رضحت اوبرہریہیبنعق دبعازعلسی، نب دمحم، دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 یسنہ ذماؼ ںیم الطؼ دانی

     429    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض رضي اہلل تٌالی ٨ًہ٤ا :  راوی

 ٔ ُف بَىٔي أَبٔی َرآ ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی َب ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٍٕ ٣َِولَی ا٨َّٟٔييِّ َػل

ٍَ َوإِٔخَوتٔطٔ  َ ًَِبُس یَزٔیَس أَبُو ُرکَا٧  َٙ ا٢َ ك٠ََّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَبَّإض  ٍَ ٣َِولَی اب٩ِٔ  ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ  ٥َ ََٜح ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ َوَس٠َّ َ ٍَ َو٧ َ  أ٦َُّ ُرکَا٧

 ًَ ىٔي  ِِ َِٟت ٣َا یُ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َحائَِت ا٨َّٟٔييَّ َػل َٓ  ٍَ َزةٕ أََخَذِتَضا ٩ِ٣ٔ َرأِٔسَضا ٣ُزَی٨َِ ٌِ َزةُ َٟٔظ ٌِ ٔ اٟظَّ ىٔي َصٔذظ ِِ ٤َا ُت َٛ ىِّي إَٔلَّ 

 ٔ ٍَ َوإِٔخَوت َ ًَا بٔزُکَا٧ َس َٓ  ٍْ ٥َ َح٤ٔیَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أََخَذِت ا٨َّٟٔييَّ َػل َٓ ِٚ بَِیىٔي َوبَِی٨َُط  َْفِّ َٓ ّ ََُٓل٧ َُٟح٠ََشائٔطٔ أََتَزِوَ٪  ا٢َ  َٗ ا طٔ ث٥َُّ 

ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػ  َٗ  ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َٗ َذا  َٛ َذا َو َٛ ََُٓل٧ّا یُِظبٔطُ ٨ِ٣ُٔط  ِبٔس یَزٔیَس َو ًَ َذا ٩ِ٣ٔ  َٛ َذا َو َٛ ِبسٔ ُیِظبٔطُ ٨ِ٣ٔطُ  ٌَ ٔ ٟ ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

ٍَ َوإِٔخَوتٔطٔ  َ ََ أ٦َُّ ُرکَا٧ ٍِ ا٣َِزأََت ا٢َ َرأج َٗ ١َ ث٥َُّ  ٌَ َٔ َٓ َضا  ِ٘ ُتَضا ثَََلثّا َیزٔیَس ك٠َِّ ِ٘ يی ك٠ََّ ٔن ا٢َ إ َضا  َٗ ٌِ ٤ِٔ٠ًَُت َرأج ِس  َٗ ا٢َ  َٗ َیا َرُسو٢َ اہللٔ 



 

 

 ٔ ا٢َ أَبُو َزاُوز َوَحٔسیُث ٧َآ َٗ تٔض٩َّٔ  ٌٔسَّ ٔ وص٩َُّ ٟ ُ٘ َل٠ِّ َٓ ُت٥ِ ا٨َِّٟشاَئ  ِ٘ ٔ َوَتََل یَا أَیَُّضا ا٨َّٟٔييُّ إَٔذا ك٠ََّ ل ًَ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ٕ َو یِّ ب٩ِٔ ٍٔ ب٩ِٔ ًَُحيِر

َِٟیطٔ ا٨َّٟٔييُّ  ٔ زََّصا إ ٍَ ََفَ ِٟبَتَّ َٙ ا٣َِزأََتُط ا ٍَ ك٠ََّ َ ٔ أَ٪َّ ُرکَا٧ ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٍَ َ ََٟس َیزٔیَس ب٩ِٔ ُرکَا٧ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََػحُّ ْٔلَ٪َّ َو ًَ َّی اہللُ   َػل

٤ََّا ك٠ََّ  ٍَ إ٧ٔ َ ٥ُ٠ًَِ بٔطٔ إٔ٪َّ ُرکَا٧ ٥َ َواحَٔسةّ اٟزَُّج١ٔ َوأَص٠َِطُ أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ََضا ا٨َّٟٔييُّ َػل ٌَ َح َٓ  ٍَ ِٟبَتَّ  َٙ ا٣َِزأََتُط ا

ادمح نب اصحل، دبعارلزاؼ، انب رججی، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتیل امہنعےس رفاتی ےہ ہک دبع سیدی ےن وج راکہن افر اس 

وک الطؼ ددیی افر ہلیبق زمہنی یک اکی وعرت ےس اکنح رک ایل فہ وعرت روسؽ یلص اہلل ہیلع ےک اھب ںوں اک ابپ اھت )اینپ ویبی( ارماکہن 

فآہل فملس ےک اپس آیئ افر وبیل۔ ای روسؽ اہلل اوبراکہن ریمے یسک اکؾ اک ںیہن ےسیج اکی ابؽ دفرسے ابؽ ےک ےیل افر ہی ےتہک وہےئ 

ے افر اس ےک درایمؿ رفتقی رکا د ےج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک )اس اس ےن اےنپ رس اک ابؽ ڑکپا )ینعی فہ انرمد ےہ( ذہلا ریم

ای ہک یک اس طلغ ایبین رپ( ہصغ آ ایگ۔ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن راکہن افر اس ےک اھب ںوں وک الب اجیھب افر احرضنی سلجم ےس رفام

 افر الفں ہچب دبع سیدی ےس ینتک اشمتہب راتھک ےہ۔ ولوگں ےن اہک اہں )ینعی ایک مت دےتھکی وہ ہک اس اک ہی ہچب اس ہچب ےس انتک اشمہہب ےہ

بج دبع سیدی یک افالد یلہپ ویبی ےس وموجد ےہ افر ےچب اےنپ ابپ ےس افر دفرسے اھبیئ ونہبں ےس اشمتہب رےتھک ںیہ وت ہی ےسیک وہ 

 فآہل فملس ےن دبع سیدی ےس رفامای ہک اس وک الطؼ ددیے اتکس ےہ ہک ہی وعرت ان رمدی ےک ازلاؾ ںیم یچس وہ )رھپ آپ یلص اہلل ہیلع

 سپ اوھنں ےن الطؼ ددیی۔ رھپ رفامای اینپ اسہقب ویبی اؾ راکہن افر اس ےک اھب ںوں ےس روجع رک دبع سیدی ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل

ہل فملس ےن رفامای ےھجم ولعمؾ ےہ وت اس ےس رتعج ہیلع فآہل فملس ںیم ےن راکہن وک نیت الطںیق دے رںیھک ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآ

َ اوبداؤد ےتہک ںیہ
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 ہک اس دحثی وک انعف نب 

اس ےن اےنپ دادا ےس رفاتی ایک ہک راکہن ےن اینپ ویبی وک الطؼ ددیی رھپ روسؽ یلص نب یلع نب سیدی نب راکہن ےن اےنپ ابپ ےس افر 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےس رتعج اک مکح دای افر یہی زایدہ حیحص ےہ ویکہکن ہی رضحات افر رمد اک اٹیب راکہن افر اس ےک رھگ فاےل اس 

 ےن( اینپ ویبی وک الطؼ اع ہت دی سپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہصق ےس ایھچ رطح فافق وہں ےگ ہک راکہن ےن )ہن ہک اوبراکہن

 ےن اس وک اکی رقار دای۔

 ادمح نب اصحل، دبعارلزاؼ، انب رججی، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتیل امہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 یسنہ ذماؼ ںیم الطؼ دانی

     430    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسہ، اس٤اًی١، ایوب ًبساہلل ب٩ ٛثير، ٣حاہس، حرضت ٣حاہس رضي اہلل تٌالی :  راوی



 

 

ث٨ََا  َسَة َحسَّ ٌَ ث٨ََا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش ًَبَّإض َحسَّ ٨ُِت ٨ًَِٔس اب٩ِٔ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس   ٕ ثٔير َٛ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٌٔی١ُ أَِخبََر٧َا أَیُّوُب  إِٔس٤َ

َِٟیطٔ ث٥َُّ  ٔ َصا إ َّطُ َرازُّ َّي َه٨ِ٨َُت أ٧َ ََٜت َحً ََٓش ا٢َ  َٗ َٙ ا٣َِزأََتطُ ثَََلثّا  َّطُ ك٠ََّ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ َحائَُط َرُج١ْ  َٓ  ٔ ا٢َ ی٨ََِل٠ ُب َٗ َٛ يَرِ َٓ  ٥ِ ُٛ ُٙ أََحُس

َُٟط ٣َ   ١ِ ٌَ ٙٔ اہلَل یَِح ا٢َ َو٩ِ٣َ یَتَّ َٗ ًَبَّإض َوإٔ٪َّ اہللَ  ًَبَّإض َیا اب٩َِ  و٢ُ یَا اب٩َِ  ُ٘ ٍَ ث٥َُّ َی َٗ ُِٟح٤ُو ٥ِ٠َ أَٔجِس ا َٓ ٙٔ اہلَل  ٥َِٟ َتتَّ  ََ َّ ّجا َوإ٧ٔ ُِخَ

ََ ا٣ِ  ََ َوبَا٧َِت ٨ِ٣ٔ ًََؼِیَت َربَّ ّجا  ََ ٣َُِخَ ُٗب١ُٔ َٟ وص٩َُّ ِٔی  ُ٘ َل٠ِّ َٓ ُت٥ِ ا٨َِّٟشاَئ  ِ٘ ا٢َ یَا أَیَُّضا ا٨َّٟٔييُّ إَٔذا ك٠ََّ َٗ ََ َوإٔ٪َّ اہلَل  َزأَتُ

ًَبَّإض َوَر  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  َُيِرُُظ  ُد َو َِٟحٔسیَث ح٤َُِیْس اِْلرَِعَ ا٢َ أَبُو َزاُوز َرَوی َصَذا ا َٗ تٔض٩َّٔ  ٩ًَِ ًٔسَّ  ٍُ َب ٌِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ  َواُظ ُط ًَ

 ٩ًَِ ٍَ ب٩ِٔ َخأٟٕس  ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ا  ٌّ ًَبَّإض َوأَیُّوُب َواب٩ُِ ُجَزیِٕخ َج٤ٔی ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ُزََّة   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر َس

٩ًَِ ابِ  ًََلإئ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ َِٟح٤ٔیٔس ب٩ِٔ َرآ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ٩ًَِ ًَبَّإض َواب٩ُِ ُجَزیِٕخ  َِٟحارٔٔث  َٔ ب٩ِٔ ا ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٤ًَُِع  َ ًَبَّإض َوَرَواُظ اِْل  ٩ٔ

 َ ََلٔث أ ٚٔ اٟثَّ ََل اُٟوا ِٔی اٟلَّ َٗ ُض٥ِ  ًَبَّإض ک٠ُُّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ ًَبَّإض َواب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ََ اب٩ِٔ  ا٢َ َوبَا٧َِت ٨ِ٣ٔ َٗ َّطُ أََجاَزَصا  ٧

 ٌٔ ٣َ ٧َِحَو َحٔسیٔث إِٔس٤َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٩ًَِ أَیُّوَب  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ا٢َ أَبُو َزاُوز َوَرَوی َح٤َّ َٗ  ٕ ثٔير َٛ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَیُّوَب  ٩ًَِ اب٩ِٔ ی١َ   ٍَ

ٌٔی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  َٓهَٔی َواحَٔسْة َوَرَواُظ إِٔس٤َ ٥ٕ َواحٕٔس  َٔ ْٙ ثَََلثّا بٔ ٔ ا٢َ أ٧َِٔت كَاٟ َٗ ٥َِٟ  ًَبَّإض إَٔذا  ِوُُٟط  َٗ ٍَ صََذا  ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٩ًَِ أَیُّوَب 

ًَبَّإض ٓمََٔي  ِو٢ُ اب٩ِٔ  َٗ ا٢َ أَبُو َزاُوز َوَػاَر  َٗ  ٍَ ٣َ ِو٢َ ًرِٔکٔ َٗ ٠َطُ  ٌَ ًَبَّإض َوَج  یَِذُُکِ اب٩َِ 

 دبعاہلل نب ابعس ےک اپس دیمح نب دعسمہ، اامسلیع، اویب دبعاہلل نب ،ریث، اجمدہ، رضحت اجمدہ ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم

اھت اےنت ںیم اکی صخش آای افر وبال ہک ںیم ےن اینپ ویبی وک نیت الطںیق ددیی ںیہ۔ دبعاہلل نب ابعس ہی نس رک اخومش وہ ےئگ اہیں 

اکی صخش  کت ہک ےھجم امگؿ وہا ہک اشدی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک رتعج اک مکح دںی ےگ رگم رھپ آپ ےن اہک ہک مت ںیم ےس

ڑھکا وہات ےہ افر امحتق رپ وسار وہ اجات ےہ رھپ اندؾ وہات ےہ افر اتہک ےہ۔ اے انب ابعس۔ اے انب ابعس )وکیئ الخیص یک دت ج ، 

 یئاؤ( احالہکن اہلل اعتیل اک رفامؿ ےہ وج صخش اہلل اعتیل ےس ڈرے اگ اہلل اس ےک ےیل )لکشم ےس ےنلکن ےک ےیل( وکیئ ہن وکیئ لیبس دیپا

امےئ اگ وا ہ وت ےن وخػ دخا وک وحلمظ ںیہن راھک سپ ںیم ریتے اکٹھچرے یک وکیئ لیبس ںیہن اپات۔ وت ےن اےنپ رب یک ان رفامین یک رف

)ینعی اکی یہ دہعف ںیم نیت الطںیق دےی ڈاںیل( افر ریتی ویبی وک  ےس دجا وہیئگ اہلل اعتیل رفامات ےہ اے یبن بج مت وعروتں وک 

 رہط( ےک آاغز ںیم دف اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس رفاتی وک دیمح ارعج ف ریغہ ےن دنسب اجمدہ رضحت انب ابعس ےس الطؼ دف وت دعت )ینعی

لقن ایک ےہ۔ ایس رطح ہبعش ےن وباہطس رمعف نب رمہ دنسب دیعس نب ریبج رضحت انب ابعس ےس رفاتی ایک ےہ افر رفاتی ایک ےہ اس 

نب اخدل دنسب دیعس نب ریبج افر رفاتی ایک ےہ اس وک انب رججی ےن وباہطس دبعادیمحل نب راعف وک اویب افر انب رججی ےن وباہطس رکعہم 

دنسب اطعء افر رفاتی ایک اس وک اشمع ےن وباہطس امکل نب احرث۔ افر ایس رطح رفاتی ایک اس وک انب رججی ےن وباہطس رمعف نب دانیر 



 

 

 افر اہک ہک انب ابعس ےن اس وک اجےن دای )ینعی الطؼ ہثاہث وک اکی رضحت انب ابعس ےس بس یہ ےن اس ںیم نیت الطؼ اک ذرک ایک

وبداؤد رقار ںیہن دای( افر رفامای ہک وت ےن اینپ ویبی وک دجا رک دای۔ افر اےسی یہ اامسلیع یک دحثی ےہ وباہطس اویب دنسب دبعاہلل نب ،ریث ا

س ےس رفاتی ایک۔ بج وکیئ صخش اینپ ویبی وک اکی ہنم ےس ےہک ےن اہک ہک امحد نب زدی ےن وباہطس اویب دنسب رکعہم رضحت انب ابع

اتن اطقل اثلث )ینعی اکی یہ دہعف ہہک دے ہک ںیم ےن ےجھت نیت الطؼ دی( وت فہ اکی یہ امشر وہیگ افر یہی وقؽ اامسلیع نب اربامہی ےن 

س اک ذرک ںیہن ےہ اوبداؤد ےن اہک ہک انب ابعس اک دنسب اویب وباہطس رکعہم رفاتی ایک ےہ ہک ہی رکعہم اک وقؽ ےہ نکیل اس ںیم انب ابع

 وقؽ ایلص دحثی ںیم ےہ

 دیمح نب دعسمہ، اامسلیع، اویب دبعاہلل نب ،ریث، اجمدہ، رضحت اجمدہ ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؼ اک ایبؿالط :   ابب

 یسنہ ذماؼ ںیم الطؼ دانی

     431    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ػاٟح، ٣ح٤س ب٩ یحٌي ، اح٤س ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤  :  راوی

 ب٩ ثوبا٪ ٣ح٤س ب٩ ایاض

ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َحسَّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  اََل َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َیِحٌَي َوَصَذا َحسٔیُث أَِح٤ََس  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح َو٣َُح٤َّ  

 ٔ سٔ ب٩ِٔ إ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ثَِوبَاَ٪  سٔ ب٩ِٔ  ٖٕ َو٣َُح٤َّ ِو ًَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ٍَ ب٩ِٔ  ًَبَّإض َوأَبَا صَُزیَِزَة َس٤َ٠َ یَإض أَ٪َّ اب٩َِ 

اُٟوا ََل تَ  َٗ ُض٥ِ  ُّ٠ََُٓ َضا َزِوُجَضا ثَََلثّا  ُ٘ ِٟبرِٔکٔ یَُل٠ِّ ٩ًَِ ا أؾ ُسئ٠ُٔوا  ٌَ ِٟ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ َُيِرَُظ َو َٜٔح َزِوّجا  َّي َت٨ِ َٟطُ َحً ٔح١ُّ 

٩ًَِ یَ   َْ ٔ ا٢َ أَبُو َزاُوز َرَوی ٣َاٟ َٗ ٍَ ِٟ٘ٔؼَّ ٔ ا َّطُ َطضَٔس َصٔذظ ًَیَّإغ أ٧َ ٍَ ب٩ِٔ أَبٔی  اؤیَ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٔ ب٩ِٔ اِْلََطخِّ  َٜيِر ُ ٩ًَِ ب ٌٔیٕس  ِحٌَي ب٩ِٔ َس

 َٓ  ََ ٔ ٩ًَِ َذٟ ُض٤َا  َٟ َ َشأ َٓ ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ٔ َو ٔلَی اب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ٔ إ َٜيِر ِٟبُ ُس ب٩ُِ إٔیَأض ب٩ِٔ ا اََل اذِصَ حٔيَن َجاَئ ٣َُح٤َّ ًَبَّإض َوأَبٔی َ٘ ٔلَی اب٩ِٔ  ِب إ

َِٟدبَرَ  َٚ َصَذا ا ٨ًََِضا ث٥َُّ َسا ٍَ َرضَٔي اہللُ  ًَائَٔظ ُتُض٤َا ٨ًَِٔس  ِٛ يی َتَز ّٔن َٓ  صَُزیَِزَة 

 ادمح نب اصحل، دمحم نب ییحی، ادمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبہملس، نب دبعارلنمح، دمحم نب دبعارلنمح نب وثابؿ دمحم نب اایس ےس

رفاتی ےہ ہک انب ابعس ریض اہلل ہنع اوبرہریہ ریض اہلل ہنع افر دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل ہنع ےس وساؽ وہا ہک اکی 

صخش ےن اینپ ابرکہ ویبی وک نیت الطںیق ددیںی )وت ااکس ایک مکح ےہ؟( وت اؿ بس اک وجاب اھت ہک فہ اےکس ےیل الحؽ ںیہن وہ یتکس 

ے صخش ےس اکنح ہن رکے )افر رھپ اس ےک اکنح ےس لکن اجےئ( اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوکس امکل ےن دنسب ییحی اتفہکیتق فہ یسک دفرس



 

 

نب دیعس وباہطس ریکب نب اعجش اعمفہی نب ایب ایعش رفاتی رکےت وہےئ اہک ےہ ہک سج فتق دمحم نب اایس نب ریکب ہی ہلئسم درایتف 

س آےئ وت اس فتق فہ فاہں وموجد ےھت اؿ دفونں رضحات ےن اہک انب ابعس افر رکےن ےک ےیل انب زج ، افر اعمص نب رمع ےک اپ

اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےک اجؤ ںیم ا وک رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےک اپس وھچڑ رک آ راہ وہں اس ےک دعب رافی ےن ہی دحثی ایبؿ 

 یک

 اوبہملس، نب دبعارلنمح، دمحم نب دبعارلنمح نب وثابؿ دمحم نب اایس ادمح نب اصحل، دمحم نب ییحی ، ادمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 یسنہ ذماؼ ںیم الطؼ دانی

     432    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا٠٤َٟ ب٩ ٣زوا٪، ابون٤ٌا٪، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، حرضت كاؤض رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٤َأ٪ َحسَّ ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ َٔ ب٩ِٔ ٣َزَِواَ٪ َحسَّ ٔ ٠٤َِٟ ًَِبسٔ ا ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ٔ َواحٕٔس  َُيِر  ٩ًَِ كَاُوٕض أَیُّوَب 

٤ِٔ٠ًََت أَ٪َّ اٟزَُّج١َ  ا٢َ أ٣ََا  َٗ ًَبَّإض  َؤا٢ٔ َٔلب٩ِٔ  ثٔيَر اٟشُّ َٛ ِضَبأئ کَاَ٪  َٟطُ أَبُو اٟؼَّ ا٢ُ  َ٘ َٙ ا٣َِزأََتُط ثَََلثّا أَ٪َّ َرُجَّل یُ کَاَ٪ إَٔذا ك٠ََّ

 َّ ًَِضسٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  ٠ُوَصا َواحَٔسّة  ٌَ ِب١َ أَِ٪ یَِسُخ١َ بَٔضا َج ا٢َ َٗ َٗ ٔ ٤ًََُز  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَبٔی برَِکٕ َوَػِسّرا ٩ِ٣ٔ إ٣َٔاَرة ًَ ی اہللُ 

ًَلَی ٠ُوَصا َواحَٔسّة  ٌَ ِب١َ أَِ٪ یَِسُخ١َ بَٔضا َج َٗ َٙ ا٣َِزأََتُط ثَََلثّا  ًَبَّإض بَلَی کَاَ٪ اٟزَُّج١ُ إَٔذا ك٠ََّ َّی اہللُ  اب٩ُِ  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

٠َِیطٔ َو  ًَ ًَ ا٢َ أَٔجیزُوص٩َُّ  َٗ وا ٓٔیَضا  ٌُ ِس َتَتاَب َٗ ا َرأَی ا٨َّٟاَض  َّ٤٠َ َٓ  ٠َِیض٥ِٔ َس٥ََّ٠ َوأَبٔی برَِکٕ َوَػِسّرا ٩ِ٣ٔ إ٣َٔاَرةٔ ٤ًََُز 

دمحم نب دبعاکلمل نب رمفاؿ، اوبامعنؿ، امحد نب زدی، اویب، رضحت اطؤس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوباابہصلء انیم اکی 

ت ابعس ریض اہلل ہنع ےس رثکت ےس اسملئ وپاھچ رکات اھت اکی دؿ اس ےن وپاھچ ہک ایک آوکپ اس ابت اک ملع ےہ ہک صخش رضح

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامےن ںیم افر رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےک زامہن الختف ںیم افر رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک 

دوخؽ ےس لبق وعرت وک نیت الطںیق د ات اھت وت فہ اکی یہ امشر وہیت یھت رضحت انب ابعس ادتبایئ دہع الختف ںیم بج وکیئ صخش 

ریض اہلل ہنع ےن وجاب دای اہں ےھجم ولعمؾ ےہ بج وکیئ صخش دوخؽ )امجع( ےس لبق وعرت وک الطؼ د ات اھت وت فہ اکی یہ امشر یک 

ایئ دفر ںیم نکیل بج رمع افرفؼ ےن ہی داھکی ہک ولگ رثکت ےس اجیت یھت دہع راستل ںیم دہع دصیقی ںیم افر دہع افرفیق ےک ادتب

 نیت الطںیق دےنی ےگل ںیہ وت اںوہں ےن رفامای ںیم اؿ ونیتں وک اؿ رپ انذف رکفں اگ

 دمحم نب دبعاکلمل نب رمفاؿ، اوبامعنؿ، امحد نب زدی، اویب، رضحت اطؤس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 یسنہ ذماؼ ںیم الطؼ دانی

     433    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اہلل ٨ًہاح٤س ب٩ ػاٟح، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، حرضت كاؤض رضي  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی اب٩ُِ كَاُوٕض  ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ا٢َ َٔلب٩ِٔ َحسَّ َٗ ِضَبأئ  یطٔ أَ٪َّ أَبَا اٟؼَّ

ًَِضسٔ  ًَلَی  ١ُ َواحَٔسّة  ٌَ ََلُث تُِح ٤ََّا کَا٧َِت اٟثَّ ٥ُ٠َ أ٧َ ٌِ ٔ ٤ًَُزَ  ًَبَّإض أََت ٥َ َوأَبٔی برَِکٕ َوثَََلثّا ٩ِ٣ٔ إ٣َٔاَرة ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔييِّ َػل

 ٥ِ ٌَ ًَبَّإض َن ا٢َ اب٩ُِ  َٗ 

ادمح نب اصحل، دبعارلزاؼ، انب رججی، رضحت اطؤس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوباابہصلء ےن رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض 

 آپ وک ولعمؾ ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم افر رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع ےک اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک ایک

زامہن الختف ںیم افر رضحت رمع افرفؼ ریض اہلل ہنع ےک دہع الختف ےک ادتبایئ نیت اسولں ںیم )اکی دہعف ںیم دی یئگ( نیت 

 ریض اہلل ہنع ےن وجاب دای اہںالطںیق اکی یہ ںیھجمس اجیت ںیھت رضحت انب ابعس 

 ادمح نب اصحل، دبعارلزاؼ، انب رججی، رضحت اطؤس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ انکہی اک ایبؿ افر ہی ہک ااکحؾ تین رپ رمبت وہےت ںیہ

 ایبؿالطؼ اک  :   ابب

 الطؼ انکہی اک ایبؿ افر ہی ہک ااکحؾ تین رپ رمبت وہےت ںیہ

     434    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، یحٌي ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ ب٩ وٗاؾ، حرضت ٤ًز ٓاروٚ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٕ ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّٗ َحسَّ ٍَ ب٩ِٔ َو ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ َِّیِٔمِّ  سٔ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ اٟت ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٌٔیٕس  ثَىٔي یَِحٌَي ب٩ُِ َس َیاُ٪ َحسَّ ِٔ إؾ أَِخبََر٧َا ُس

٤ََّا  ٥َ إ٧ٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ أب َی َِٟدلَّ ُت ٤ًََُز ب٩َِ ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ََّا ١َُِّٟٔ اا٠َِّٟیثٔيِّ  ٤ًَِا٢ُ بٔا٨ِّٟیَّأت َوإ٧ٔ َ ِْل

 ٔ ٔلَی اہللٔ َوَرُسؤٟطٔ َو٩ِ٣َ کَا٧َِت ص ضِٔحَزتُُط إ َٓ ٔلَی اہللٔ َوَرُسؤٟطٔ  ٩ِ٤َ کَا٧َِت صِٔحَزتُُط إ َٓ ِحَزتُطُ ُٟٔس٧َِیا ُیٔؼیبَُضا أَِو ا٣َِزأَةٕ ا٣ِزٕٔئ ٣َا ٧ََوی 

ٔلَی ٣َا صَ  ضِٔحَزتُُط إ َٓ ُجَضا  َِٟیطٔ َیَتزَوَّ ٔ  اَجَز إ



 

 

دمحم نب ،ریث، ییحی نب دیعس، دمحم نب اربامیہ، ہمقلع نب فاقص، رضحت رمع افرفؼ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع 

افر فآہل فملس ےن رفامای امتؾ اامعؽ اک دمار تین رپ ےہ افر رہ صخش وک فیہ ھچک ےلم اگ یکسج اس ےن تین یک وہیگ سپ یکسج رجہت اہلل 

اےکس روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل وہیگ وت ایکس رجہت اہلل افر روسؽ ےک ےیل یھجمس اجےئ یگ افر سج ےن رجہت وصحؽ داین 

 ای یسک وعرت ےس اکنح ےک ےیل یک وہیگ وت ایکس رجہت اےکس ےیل یھجمس اجےئ یگ سج یک اخرط اس ےن رجہت یک ےہ

 ، دمحم نب اربامیہ، ہمقلع نب فاقص، رضحت رمع افرفؼ ریض اہلل ہنعدمحم نب ،ریث، ییحی نب دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 الطؼ انکہی اک ایبؿ افر ہی ہک ااکحؾ تین رپ رمبت وہےت ںیہ

     435    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح س٠مَي٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب :  راوی

اََل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  َٗ ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز  ٔح َوُس٠َمَِيَ ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اٟسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطضَ َحسَّ ًَبُِس   إب أَِخبََرنٔی 

ٕب ٩ِ٣ٔ ب٨َٔیطٔ  ٌِ َٛ ائَٔس  َٗ ٕب َوکَاَ٪  ٌِ َٛ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ  َٕ أَ٪َّ  ٔ ٔب ب٩ِٔ ٣َاٟ ٌِ َٛ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  َب  اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ٌِ َٛ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَِٔمَ  حٔيَن 

ِت أَ  ـَ َّي إَٔذا ٣َ ا٢َ َحً َٗ َتُط ِٔی َتبُوَک  َٚ ٗٔؼَّ َشا َٓ  َٕ ٔ ٠ًََِیطٔ ب٩َِ ٣َاٟ َّی اہللُ  َِٟد٤ِٔشيَن إٔذَا َرُسو٢ُ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل وَ٪ ٩ِ٣ٔ ا ٌُ ِرَب

ا٢َ  َٗ  ََ َتز٢َٔ ا٣َِزأََت ٌِ ٥َ یَأ٣ُِزَُک أَِ٪ َت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ِتٔی  ٥َ َیأ ا٢َ َوَس٠َّ َٗ  ١ُ ٌَ ِٓ َضا أ٦َِ ٣َاَذا أَ ُ٘ ٠ُِت أُك٠َِّ ُ٘ َٓ   

ٔضَي اہللُ  ِ٘ َّي َی ُٜونٔی ٨ًَِٔسص٥ُِ َحً َٓ  َٔ ٔ َِٟحِٔی بٔأَص٠ِ ٠ُِت َٔل٣َِزأَتٔی ا ُ٘ َٓ ب٨َََّضا  ََل َتَِقَ َٓ َِٟضا  ٔ ًَِتز ٔ ََل ب١َِ ا   ُسِبَحا٧َُط ِٔی صََذا اِْل٣َِز

انانیب وہ ےئگ وت فہ بعک ادمح نب رمعف نب رسح امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ویسن، انب اہشب ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب بعک بج 

ےک ںوٹیں وک ےیل رےتہ ےھت دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن بعک نب امکل ےس انس ہک اںوہں ےن زغفہ وبتک اک ہصق انسای )سج ںیم روسؽ 

وک وگتفگ ےئک  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رشتک ہن رکےن فاولں ےس امتؾ ولوگں وک وگتفگ رکےن ےس عنم رفام دای اھت فہ ےتہک ںیہ ہک )یبن

وہےئ( اچپس ںیم ےس اچسیل دؿ سگر ت ے ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اکی اقدص آای افر اس ےن اہک ہک روسؽ یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس اک مکح ےہ ہک وت اینپ ویبی ےس اگل وہ اج۔ ںیم ےن اہک ایک ںیم اوکس الطؼ ددیفں؟ ای ںیم اےکس اسھت ھچک افر اعمہلم 

ب کہ یلچ اج افر رکف
م
ں؟ اس ےن اہک ںیہن رصػ اس ےس دجا رہ افر اس ےس تبحص ہن رک سپ ںیم ےن اینپ ویبی ےس ہہک دای ہک وت اےنپ 

 فںیہ رہ بج کت ہک اہلل اعتیل اس دقمہم اک ہلصیف ہن رفام دںی۔

 ادمح نب رمعف نب رسح امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ویسن، انب اہشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 وعرت وک الطؼ اک اایتخر دانی

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 وعرت وک الطؼ اک اایتخر دانی

     436    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣سوٚ، حرضت ًائظہ رضي اہلل ٨ًہا٣شسز، ابوًوا٧ہ، ا٤ًع، ابوؿهی،  :  راوی

َِٟت َخ  ا َٗ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َِسُ َهی  ُـّ ٩ًَِ أَبٔی اٟ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل  ٍَ َ َوا٧ ًَ ث٨ََا أَبُو  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی اہللُ َحسَّ ََّر٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ي

ََ َطیِ  ٔ سَّ ذَٟ ٌُ ٥ِ٠َ َی َٓ اِختَر٧َِاُظ  َٓ  ّئا٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ی، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک 

ح

 

ض

دسمد، اوبوعاہن، اشمع، اوب

اس  )الطؼ اک ای اےنپ اسھت رےنہ اک( اایتخر دای وت مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اایتخر ایک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 (وک ھچک ںیہن اھجمس )ینعی الطؼ ںیہن اھجمس )اایتخر(

ی، رسمفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

ح

 

ض

 دسمد، اوبوعاہن، اشمع، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےھجت ےہ وت ااکس ایک مکح ےہ؟ارگ وکیئ رمد اینپ وعرت ےس ہہک دے ہک اب الطؼ اک اایتخر 

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکیئ رمد اینپ وعرت ےس ہہک دے ہک اب الطؼ اک اایتخر ےھجت ےہ وت ااکس ایک مکح ےہ؟

     437    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، س٠مَي٪ ب٩ رحب، ح٤از ب٩ زیس :  راوی

ث٨ََا  ٥ُ٠َ أَحَ َحسَّ ٌِ ٠ُُِٗت ْٔلَیُّوَب َص١ِ َت ا٢َ  َٗ ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  از ٩ًَِ َح٤َّ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ِو٢ٔ ا َ٘ ا٢َ بٔ َٗ ّسا 

ٕ ٣َِولَی اب٩ِٔ َس٤ُ  ثٔير َٛ  ٩ًَِ َتاَزةُ  َٗ ث٨ََاُظ  ا٢َ ََل إَٔلَّ َطِیّئا َحسَّ َٗ َِٟحَش٩ٔ ِٔی أ٣َِزُٔک بَٔیٔسٔک  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ ا ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٍَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َ َزَة 

ثُِت بٔضَ  ا٢َ ٣َا َحسَّ َ٘ َٓ ُتُط  ِٟ َ َشأ َٓ ثٔيْر  َٛ ٠َِی٨َا  ًَ ٔس٦َ  َ٘ َٓ ا٢َ أَیُّوُب  َٗ  ٔ ٥َ ب٨َِٔحؤظ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َػل َ٘ َٓ َتاَزَة  َ٘ ٔ تُُط ٟ ََٓذَُکِ مُّ  َٗ َذا 

٨َّٜٔطُ ٧َٔسيَ   بَلَی َوَل



 

 

نسح نب یلع، امیلسؿ نب رحب، امحد نب زدی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اویب ےس وپاھچ ہک ایک آپ یسک اےسی صخش ےس فافق ںیہ 

سج ےن ارمک دیبک ںیم نسح ےک وقؽ وک ایبؿ ایک وہ؟)ینعی نسح اک ہی وقؽ ہک ارگ وکیئ صخش اینپ ویبی ےس ہک دے ارمک 

یگ( اںوہں ےن اہک ںیہن رگم اکی رفاتی ےہ وج اتقدہ ےن دنسب ،ریث ومیل نب رمسہ وباہطس دیبک وت اس رپ نیت الطںیق فارد وہ اجںیئ 

اوبہملس ربفاتی اوبرہریہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس لثم )نسح ےک وقؽ ےک لثم( رفاتی یک ےہ اویب ےتہک ںیہ ہک اکی 

اںوہں ےن اہک ںیم ےن ہی دحثی یھبک ایبؿ ںیہن یک رھپ ںیم ےن  رمہبت ،ریث امہرے اپس آےئ وت ںیم ےن اؿ ےس قلعتم درایتف ایک وت

 اس اک ذرک اتقدہ ےس ایک وت اںوہں ےن اہک ہک ،ریث ےن  ھج ےس ہی دحثی ایبؿ یک یھت رگم اؿ وک اید ںیہن راہ۔

 نسح نب یلع، امیلسؿ نب رحب، امحد نب زدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکیئ رمد اینپ وعرت ےس ہہک دے ہک اب الطؼ اک اایتخر ےھجت ےہ وت ااکس ایک مکح ےہ؟

     438    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ٗتازہ، حش٩ :  راوی

ا٢َ ثَََلْث  َٗ َِٟحَش٩ٔ ِٔی أ٣َِزُٔک بَٔیٔسٔک  ٩ًَِ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ  َحسَّ

 ےن اہک ارمک دیبک ںیم نیت الطںیق فاعق وہں یگ۔

 

ن

س
 خ
ہ

 ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، اتقد

  اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ، نسحملسم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ ہتب اک ایبؿ

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 الطؼ ہتب اک ایبؿ

     439    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابزاہی٥ ب٩ خاٟس، ٣ح٤س ب٩ ازریص، ٣ح٤س ب٩ ًلی ب٩ طآٍ، ًبیساہلل ب٩ ًلی ب٩ ًبس یزیس، حرضت اب٩ رسح،  :  راوی

 رکا٧ہ ب٩ ًبس یزیس

ُس بِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اُٟوا َحسَّ َٗ ی٩َ  ٠ََِِٟٔييُّ أَبُو ثَِوٕر ِٔی آََخٔ حٔ َوإٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َخأٟٕس ا ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسَّ آٔعٔیُّ َحسَّ ًَِمِّ  ٩ُ إِٔزرٔیَص اٟظَّ ثَىٔي  َحسَّ



 

 

ِبٔس یَ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٍٔ ب٩ِٔ ًَُحيِر ٔ ٩ًَِ ٧َآ ائٔٔب  ًَلٔیِّ ب٩ِٔ اٟشَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ َطآ ُس ب٩ُِ  ٍَ ب٩َِ ٣َُح٤َّ َ ٍَ أَ٪َّ ُرکَا٧ َ زٔیَس ب٩ِٔ ُرکَا٧

أَِخبََر ا َٓ  ٍَ ِٟبَتَّ ٍَ ا َٙ ا٣َِزأََتُط ُسَضِی٤َ ِبٔس َیزٔیَس ك٠ََّ ا٢َ ًَ َ٘ َٓ ا٢َ َواہللٔ ٣َا أََرِزُت إَٔلَّ َواحَٔسّة  َٗ ََ َو ٔ ٥َ بَٔذٟ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨َّٟٔييَّ َػل

ٍُ َواہللٔ ٣َا أََر  َ ا٢َ ُرکَا٧ َ٘ َٓ ٥َ َواہللٔ ٣َا أََرِزَت إَٔلَّ َواحَٔسّة  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ  ِزُت إَٔلَّ َواحَٔسةّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ زََّصا إ ََفَ

 ُ ا٢َ أَب َٗ ٍَ ِٔی َز٣َأ٪ ًُِث٤َاَ٪  أَٟث ٍَ ِٔی َز٣َأ٪ ٤ًََُز َواٟثَّ ا٧َٔی َضا اٟثَّ َ٘ َل٠َّ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ُظ َػل ُى إٔبَِزاصٔی٥َ َوآَٔخُ ِٔ َٟ ُٟطُ  و َزاُوز أَوَّ

حٔ  ِ ُى اب٩ِٔ اٟسَّ ِٔ َٟ 

دل، دمحم نب ادرسی، دمحم نب یلع نب اشعف، دیبع اہلل نب یلع نب دبع سیدی، رضحت راکہن نب دبع سیدی ےس رفاتی انب رسح، اربامیہ نب اخ

 مہ وک الطؼ ہبت دی سپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس فاہعق یک ربخ دی یئگ راکہن ےن اہک دخبا ںیم 
شہ ن

ےن ےہ ہک اںوہں ےن اینپ ویبی 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن راکہن ےس وپاھچ ایک وت ےن فایعق اکی الطؼ یک تین یک یھت؟ راکہن ےن رھپ  اکی یہ الطؼ یک تین یک یھت

اہک دخبا ںیم ےن اکی یہ الطؼ یک تین یک یھت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس یک ویبی اس وک ولاٹ دی )ینعی رتعج اک مکح 

رضحت رمع ےک زامہن الختف ںیم دی افر رسیتی رضحت امثعؿ ینغ ےک دہع الختف ںیم اوبداؤد ےتہک رفامای( رھپ راکہن ےن دفرسی الطؼ 

 ںیہ ہک الہپ ہصح اربامیہ اک رفاتی رکدہ ےہ افر دفرسا انب رساح اک۔

 ہن نب دبع سیدیانب رسح، اربامیہ نب اخدل، دمحم نب ادرسی، دمحم نب یلع نب اشعف، دیبعاہلل نب یلع نب دبع سیدی، رضحت راک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 الطؼ ہتب اک ایبؿ

     440    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ازریص، ٣ح٤س ب٩ ًلی اب٩ سائب، ٧آٍ ب٩ ًحير، رکا٧ہ٣ح٤س ب٩ یو٧ص، ًبساہلل ب٩ زبير، ٣ح٤سب٩  :  راوی

سٔ ب٩ِٔ إِٔزرٔی ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ثَُض٥ِ  ٔ َحسَّ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ اٟزُّبَيِر ُس ب٩ُِ یُو٧َُص ا٨ََّٟشائٔیُّ أَ٪َّ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَلٓٔیٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ  ًَِمِّ ٣َُح٤َّ ثَىٔي  َص َحسَّ

ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ائٔٔب  َِٟحٔسیٔث  ٩ًَِ اب٩ِٔ اٟشَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔضَذا ا َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَِبٔس َیزٔیَس  ٍَ ب٩ِٔ  َ ٩ًَِ ُرکَا٧  ٕ  ًَُحيِر

 ر ، راکہن اکی دفرسی دنس ےک اسھت راکہن نب دبع 
ج ی
ی

دمحم نب ویسن، دبعاہلل نب زج ،، دمحمنب ادرسی، دمحم نب یلع انب اسبئ، انعف نب 

 رموفاع رفاتی ےہ۔سیدی ےس ایس رطح 

 ر ، راکہن :  رافی
ج ی
ی

 دمحم نب ویسن، دبعاہلل نب زج ،، دمحمنب ادرسی، دمحم نب یلع انب اسبئ، انعف نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 الطؼ ہتب اک ایبؿ

     441    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠مَي٪ ب٩ زاؤز، جزیز ب٩ حاز٦، زبير ب٩ سٌیس، ًبساہلل، ًلی ب٩ یزیس :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ اٟزُّبَيِر ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٕٔ  َتکٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز ا ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ٩ًَِ  ب٩ِٔ َحسَّ  ٍَ َ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ یَزٔیَس ب٩ِٔ ُرکَا٧

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َتَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل أ َٓ  ٍَ ِٟبَتَّ َٙ ا٣َِزأََتُط ا َُّط ك٠ََّ ظٔ أ٧َ ٩ًَِ َجسِّ ا٢َ  أَبٔیطٔ  َٗ ا٢َ آہللٔ  َٗ ا٢َ َواحَٔسّة  َٗ ٣َا أََرِزَت 

 َٗ ًَلَی ٣َا أََرِزَت  ا٢َ صَُو  َٗ َُّض٥ِ أَص١ُِ آہللٔ  َٙ ا٣َِزأََتُط ثَََلثّا ْٔل٧َ ٍَ ك٠ََّ َ ا٢َ أَبُو َزاُوز َوَصَذا أََػحُّ ٩ِ٣ٔ َحٔسیٔث اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَ٪َّ ُرکَا٧

ًَبَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ  ٍٕ ٔ ٔف بَىٔي أَبٔی َرآ ٌِ ٩ًَِ َب ٥ُ٠ًَِ بٔطٔ َوَحٔسیُث اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ َرَواُظ   إض بَِیتٔطٔ َوص٥ُِ أَ

امیلسؿ نب داؤد، رجری نب احزؾ، زج ، نب دیعس، دبع اہلل، یلع نب سیدی ےس رفاتی ےہ ہک راکہن ےن اینپ ویبی وک الطؼ اع ہت دی وت فہ 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ریتی تین ایک یھت؟ وبال اکی الطؼ یک آپ یلص 

فآہل فملس ےن وپاھچ دخا یک مسق اھک ےتکس وہ؟ اس ےن اہک اہں دخبا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رھپ وت فیہ ےہ وج ریتی اہلل ہیلع 

تین یھت )ینعی اکی یہ الطؼ فاعق وہ یگ( اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک انب رجبا یک دحثی یک تبسنب ہی دحثی زایدہ حیحص ےہ سج ںیم ہی 

ےن اینپ ویبی وک نیت الطںیق دی ںیھت اس دحثی یک تحص یک فہج ہی ےہ ہک رھگ فاےل رھگولی اعمالمت ےس زایدہ ذموکر اھت ہک راکہن 

فافق وہےئ ںیہ افر انب رجبا یک دحثی ینب ایب راعف ےک یسک صخش ےک وحاہل ےس افر رکعہم ےک فاہطس ےس رضحت انب ابعس ےس 

 وقنمؽ ےہ۔

 زج ، نب دیعس، دبعاہلل، یلع نب سیدی امیلسؿ نب داؤد، رجری نب احزؾ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ضحم الچؼ ےک ایخؽ ےس الطؼ فاعق ںیہن وہیت

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ضحم الچؼ ےک ایخؽ ےس الطؼ فاعق ںیہن وہیت

     442    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠، ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ٗتازہ، زرارہ ب٩ اوِی، حرضت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ ُزَراَرَة ب٩ِٔ أَِوَِی  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ا٨َّٟٔييِّ َػل

َُٔشَضا ثَِت بٔطٔ أَِن ١ِ٤َ بٔطٔ َوب٤َٔا َحسَّ ٌِ ٥َِٟ َتَت٥َِّ٠ََ بٔطٔ أَِو َت ا  َّ٤ًَ ًٔي  ا٢َ إٔ٪َّ اہللَ َتَحاَوَز ْٔل٣َُّ َٗ 

رفامای اہلل ملسم، نب اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ، زرارہ نب افیف، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اعتیل ےن ریمی اتم ےس اعمػ ایک وج رطخے افر ایخالت دؽ ںیم آےت ںیہ بج کت ہک زابؿ ےس اس اک ااہظر ہن رکے ای اس رپ 

 لمع ہن رکے۔

 ملسم، نب اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ، زرارہ نب افیف، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ویبی وک نہب انہک

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ویبی وک نہب انہک

     443    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از، ابوکا١٣، ًبساٟوحس، خاٟس، حرضت ابوت٤ی٤ہ ہحیِم :  راوی

ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ  ُ َحسَّ ىَي ک ٌِ ٤َِٟ اُ٪ ا حَّ َِٟواحٔٔس َوَخأْٟس اٟلَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ َحسَّ اْز ح و َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ٩ًَِ إِٔس٤َ ُض٥ِ  ُّ٠

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َ٘ َٓ  ٍُ ا٢َ َٔل٣َِزأَتٔطٔ یَا أَُخیَّ َٗ ُِٟضَحِیِٔمِّ أَ٪َّ َرُجَّل  ٍَ ا ٩ًَِ أَبٔی َت٤ٔی٤َ َظ َخأٟٕس  َٓرَکٔ ََ هَٔی  ٥َ أُِخُت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ل

٨ًَِطُ  ََ َو٧ََهی  ٔ  َذٟ

ی ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن اینپ

 م
 خ ن
ہ

 مہ 
من

 

ت

ویبی وک اہک اے نہب  ومیس نب اامسلیع، امحد، اوباکلم، دبعاولدح، اخدل، رضحت اوب

 فہ ریتی نہب ںیہن ےہ( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک فہ ریتی نہب ےہ؟ )ینعی

 ربا اجان افر اس ےس عنم رفامای۔

ی :  رافی

 م
 خ ن
ہ

 مہ 
من

 

ت

 ومیس نب اامسلیع، امحد، اوباکلم، دبعاولدح، اخدل، رضحت اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ویبی وک نہب انہک



 

 

     444    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، بزار، ابونٌی٥، ًبساٟشَل٦ اب٩ رحب، خاٟس، ابی ت٤ی٤ہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو  َِٟبزَّاُز َحسَّ ُس ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ أئ  َِٟحذَّ ٩ًَِ َخأٟٕس ا ٕب  ىٔي اب٩َِ رَحِ ٌِ ٔ َی ََل٦ ًَِبُس اٟشَّ ث٨ََا  ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ نُ

و٢ُ َٔل٣ِزَ  ُ٘ ٍَ َرُجَّل َی ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َس٤ٔ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔييَّ َػل َّطُ َس٤ٔ ِو٣ٔطٔ أ٧َ َٗ ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ   ٍَ ا٢َ َت٤ٔی٤َ َٗ ٨ََضاُظ  َٓ  ٍُ أَبُو َزاُوز  أَتٔطٔ یَا أَُخیَّ

َّی ا ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٍَ ٩ًَِ أَبٔی َت٤ٔی٤َ ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  ٩ًَِ َخأٟٕس  ٤ُِِٟدَتارٔ  ٔ ب٩ُِ ا زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ٍُ َوَرَواُظ  َب ٌِ ٥َ َوَرَواُظ ُط ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ہللُ 

َّی اہللُ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٍَ ٩ًَِ أَبٔی َت٤ٔی٤َ ٩ًَِ َرُج١ٕ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ًَِ َخأٟٕس    

 مہ یک وقؾ ںیم ےس اکی صخش ےس رفاتی ےہ ہک اس ےن یبن یلص اہلل 
من

 

ت

دمحم نب اربامیہ، زبار، اوبمیعن، دبعاالسلؾ انب رحب، اخدل، ایب 

وک )ااسی ےنہک ےس(  ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی صخش ےس انس سج ےن اینپ ویبی وک نہب ہہک دای اھت وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس

 مہ یبن یلص اہلل ہیلع
من

 

ت

 فآہل عنم رفامای اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس رفاتی وک دبعازعلسی نب اتخمر ےن دنسب اخدل وباہطس ایب امثعؿ ربفاتی ایب 

 مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
من

 

ت

 رفاتی ایک ےہ۔ فملس ےس رفاتی ایک ےہ افر ہبعش ےن دنسب اخدل وباہطس اکی صخش ربفاتی ایب 

 مہ :  رافی
من

 

ت

 دمحم نب اربامیہ، زبار، اوبمیعن، دبعاالسلؾ انب رحب، اخدل، ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ویبی وک نہب انہک

     445    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًبساٟوہاب، ہظا٦، ٣ح٤س، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  َِٟوصَّأب َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  َّي َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللَُحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  

الَی ٌَ مُّ إَٔلَّ ثَََلثّا ث٨َِٔتأ٪ ِٔی َذأت اہللٔ َت َٗ ٥ِ یَِٜٔذِب  َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  بٔيرُص٥ُِ  أَ٪َّ إٔبَِزاصٔی٥َ َػل َٛ ٠َُط  ٌَ َٓ ِوُُٟط ب١َِ  َٗ يی َس٘ٔی٥ْ َو ٔن ِوُُٟط إ َٗ

ُط ا٣َِزأَ َصَذا َوبَِی٤َ٨َا صَُو َیٔشيرُ ِٔی أَِرٔق َجبَّ  ٌَ َّطُ ٧َز٢ََ َصاص٨َُا َرُج١ْ ٣َ ُط إ٧ٔ َٟ ٘ٔی١َ  َٓ َِٟحبَّاُر  ُتَٔی ا أ َٓ َِٟحَبابَٔزةٔ إٔذِ ٧َز٢ََ ٨ِ٣َزَّٔل  ْة هَٔی إر ٩ِ٣ٔ ا

 ٔ ا٢َ إ َٗ ِیَضا  َٟ ٔ ٍَ إ ا َرَج َّ٤٠ََٓ ََّضا أُِخًٔي  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٨ًََِضا  َٟطُ  َ َشأ َٓ َِٟیطٔ  ٔ أَِرَس١َ إ َٓ ا٢َ  َٗ َٔ أَِحَش٩ُ ا٨َّٟأض  َّ َٓأ٧ََِبأِتُطُ أ٧َ  َٔ ٨ِ ًَ َٟىٔي  َ ٪َّ صََذا َسأ

بٔیىٔي ٨ًِٔ  َٜذِّ ََل تُ َٓ َٔ أُِخًٔي ِٔی َٛٔتأب اہللٔ  َّ َُيِرٔی َوَُيِرُٔک َوإ٧ٔ َِٟیِو٦َ ٣ُِش٥ْٔ٠  َِٟیَص ا َُّط  ا٢َ أَبُو َزاُوز أُِخًٔي َوإ٧ٔ َٗ َِٟحٔسیَث  َٚ ا َسُظ َوَسا

ِیُب ب٩ُِ أَ  ٌَ َِٟدبََر ُط َ َرَوی صََذا ا ٥َ ٧ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز  ِحَوظُ بٔی َح٤ِزََة 

دمحم نب ینثم، دبعاولاہب، اشہؾ، دمحم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رضحت اربامیہ 



 

 

ہیلع االسلؾ ےن یھبک وھجٹ ںیہن وبال رگم نیت وماعق رپ ضحم اہلل اعتیل ےک ےیل اکی ہی بج اںوہں ےن اینپ وقؾ ےس اہک این میقس )ںیم 

ا )ہکلب  امیبر وہں( َ 

 

ْم َهد
ُ
ه

ُ

  ِ
 َ
 ک
ُ
َلة
َ
ع
َ افر دفرسے بج اںوہں ےن )اینپ ینکش وک اؿ ےک ڑبے تب یک رطػ وسنمب رکےت وہےئ اہکلَْب ف

اؿ ےک اس ڑبے تب ےن ااسی ایک ےہ( افر رسیتے بج ہک فہ اکی اظمل ابداشہ ےک کلم ںیم رفس رک رےہ ےھت )وج ولوگں یک ویبویں وک 

ؾ رپ ارتے سپ فہ اظمل آ ایگ ولوگں ےن اس وک یئاای ہک اہیں اکی صخش ےہ سج یک ویبی نیسح ےہ سپ اس نیھچ اتیل اھت( افر اکی اقم

ےن اکی صخش وک رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ ےک اپس اجیھب افر اؿ یک اہیلہ ےک قلعتم وپھچ ھچگ یک وت رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ ےن 

ھاارے ابرے رفامای ہی وت ریمی نہب ےہ بج آپ ہیلع االسلؾ ا

م

 

ت

ینپ اہیلہ ےک اپس ےچنہپ وت اؿ ےس یھب رفامای ہک اس صخش ےن  ھج ےس 

ھاارے وسا اس رس 

م

 

ت

ںیم وساؽ ایک اھت وت ںیم ےن یئاای ہک مت ریمی نہب وہ )افر ہی ابت ھچک ایسی طلغ یھب ںیہن ےہ ویکہکن( آج ریمے افر 

ریمی )دینی( نہب وہ سپ ارگ اس اظمل اک اسانم وہ وت ریمی ذکتبی ہن رکان  زنیم رپ وکیئ املسمؿ ںیہن ےہ افر اہلل یک اتکب یک رف ےس مت

 اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک بیعش نب ایب زمحہ ےن وباہطس ایب ازلان ددنسب ارعج ربفاتی اوبرہریہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس

 ایس رطح رفاتی ایک ےہ۔

 دمحم، رضحت اوبرہریہدمحم نب ینثم، دبعاولاہب، اشہؾ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہظر اک ایبؿ

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اہظر اک ایبؿ

     446    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًَلء، اب٩ ازریص، ٣ح٤سب٩ اسحٙ، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ًلاء، اب٩ ًَلء، ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ٤٘٠ًہ، ب٩ ًیاغ، س٠مَي٪ ب٩ یشار، حرضت س٤٠ہ ب٩ ؿَح بیاضي

٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ث٨ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص  اََل َحسَّ َٗ ىَي  ٌِ ٤َِٟ ََلٔئ ا ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٍَ َو٣َُح٤َّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٔ َحسَّ سٔ ب٩ِٔ ٔس ب٩ِٔ إ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  َٙ ِسَح

ٍَ ب٩ِٔ َػ  ٩ًَِ َس٤َ٠َ َ٪ ب٩ِٔ َیَشإر  ٩ًَِ ُس٠َمَِيَ ًَیَّإغ  ٍَ ب٩ِٔ  ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ََلٔئ اب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ًََلإئ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ  ََلٔئ ًَ ٌَ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ُِخٕ 

٨ُِت ا٣َِزأّ أُٔػیُب ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشأئ ٣َا ََل یُٔؼیُب  ُٛ ا٢َ  َٗ ِٟبََیاضٔيُّ  ُت أَِ٪ أُٔػیَب ٩ِ٣ٔ ا٣َِزأَتٔی ا ِٔ اَ٪ خٔ ـَ ا َزَخ١َ َطِضزُ َر٣َ َّ٤٠َ َٓ َُيِرٔی 

بَِی٨َا هَٔی َتِدُس٣ُىٔي َذاَت  َٓ اَ٪  ـَ َّي َی٨َِش٠َٔذ َطِضزُ َر٣َ َواَصزُِت ٨ِ٣َٔضا َحً َٓ َّي أُِػبَٔح  ٍُ بٔی َحً َٕ لٔی ٨ِ٣َٔضا  َطِیّئا یَُتابَ َٜظَّ ٍٕ إٔذِ َت ِی٠َ َٟ



 

 

 ِٟ ٥ِ٠َ أَ َٓ َ َطِیْئ  ٔل ٠ُُِٗت ا٣ُِظوا ٣َعٔی إ َِٟدبََر َو أَِخبَرِتُُض٥ِ ا َٓ ِومٔی  َٗ ٔلَی  ِجُت إ ا أَِػَبِحُت ََخَ َّ٤٠َ َٓ ٠ًََِیَضا  َّی َبِث أَِ٪ ٧َزَِوُت  ی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔييِّ َػل ُت إ ِ٘ َٓا٧َِل٠َ اُٟوا ََل َواہللٔ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٠ُُِٗت أ٧ََا اہللُ   ٍُ ا٢َ أ٧ََِت بَٔذاَک یَا َس٤َ٠َ َ٘ َٓ أَِخبَرِتُُط  َٓ َوَس٥ََّ٠ 

ِر َر  ا٢َ رَحِّ َٗ اِح٥ُِٜ ِٔیَّ ٣َا أََراَک اہللُ  َٓ ٔ اہللٔ  ِّٙ ٣َا بَٔذاَک یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َزََّتئِن َوأ٧ََا َػابْٔز ْٔل٣َِز َِٟح ََ بٔا َث ٌَ َّٟٔذی َب ٠ُُِٗت َوا  ٍّ َب َٗ

 َُ ٔ َّٟٔذی أََػبِ أ٠٣َِ ا٢َ َوص١َِ أََػِبُت ا َٗ ئِن  ٌَ َُٓؼ٥ِ َطِضَزی٩ِٔ ٣ُتََتابٔ ا٢َ  َٗ َبًٔي  َٗ ٍَ َر َح ِٔ بُِت َػ َ َِ َُيَِرَصا َو  ٍّ َب َٗ ُت إَٔلَّ ٩ِ٣ٔ َر

 َ٘ َٟ  ِّٙ َِٟح ََ بٔا َث ٌَ َّٟٔذی َب ٠ُُِٗت َوا ٜٔی٨ّا  يَن ٣ِٔش ٕ بَيَِن ٔستِّ ا ٩ِ٣ٔ َت٤ِز ّ٘ ٥ِ َوِس ٌٔ ِ أَك َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ َیا٦ ا٦ْ اٟؼِّ ٌَ َ ٨َا ك َٟ ِس بٔت٨َِا َوِحَظئِن ٣َا 

ا ٩ِ٣ٔ  ّ٘ ٜٔی٨ّا َوِس يَن ٣ِٔش ٥ٌِٔ ٔستِّ ِ أَك َٓ  ََ ِی َٟ ٔ َضا إ ٌِ َٓ ٠َِیِس َٓ  ٕٙ ٍٔ بَىٔي ُزَریِ َٗ ٔلَی َػاحٔٔب َػَس ِٙ إ ٔ َٓا٧َِل٠ ا٢َ  َٗ ََ ٕ َوک١ُِ أ٧ََِت َؤًَیاُٟ َت٤ِز

 ٔ ٠ُِت َوَجِسُت ً ُ٘ َٓ ِومٔی  َٗ ٔلَی  ُت إ ٌِ َج ٍَ َب٘ٔیََّتَضا ََفَ ٌَ ٥َ اٟشَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٙ َوُسوَئ اٟزَّأِٔی َوَوَجِسُت ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔييِّ َػل ی ِـّ ٥ِ اٟ ُٛ ٨َِس

ٍُ بَِل  ا٢َ اب٩ُِ إِٔزرٔیَص بََیاَؿ َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ت٥ُِٜٔ َزاَز اب٩ُِ ا َٗ ِس أ٣َََزنٔی أَِو أ٣َََز لٔی بَٔؼَس َٗ ٕٙ َوحُِش٩َ اٟزَّأِٔی َو  ٩ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔي ُزَریِ

 امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب العء، انب ادرسی، دمحمنب ااحسؼ ، دمحم نب رمعف نب اطعء، انب العء، نب ہمقلع، نب ایعش، امیلسؿ نب اسیر،

ر  ایبیض ےس رفاتی ےہ ہک ںیم وعروتں اک اانت وخادنمشہ اھت انتج ہک دفرسا ہن وہاگ )ینعی ںیم ،ریث اوہشلت اھت( بج 
خ

 

ض

رضحت ہملس نب 

اک ہنیہم آای وت ےھجم ادنہشی وہا ہک ںیہک ںیم ویبی ےس ھچک رک ہن وھٹیبں )امجع ہن رک وھٹیبں( سج یک ربایئ حبص کت ریما اسھت ہن راضمؿ 

وھچڑے وت ںیم ےن اس راضمؿ ےک متخ کت اہظر رک ایل اکی دؿ ااسی وہا ہک رات ےک فتق فہ ریمی دختم رک ریہ یھت اس دفراؿ 

ایگ ںیم طبض ہن رک اکس افر اس رپ ڑچھ ایگ )ینعی اس ےس امجع ایک( بج حبص وہیئ وت ںیم اینپ وقؾ ےک اپس اس ےک دبؿ اک ھچک ہصح لھک 

 ایگ افر اؿ وک اس فاہعق یک ربخ دی افر اہک ریمے اسھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس (ول فہ وبےل دخبا مہ ہن اجںیئ ےگ سپ

آہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس )رات اک( احؽ ایبؿ ایک آپ یلص ںیم االیک یہ یبن یلص اہلل ہیلع ف

آہل اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ اے ہملس ایک وت ےن فایعق ااسی ایک ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک یج اہں ںیم ےن ااسی ایک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع ف

ایک )افر دفونں رمہبت ںیم ےن اابثت ںیم وجاب دای( افر رعج ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی وساؽ  ھج ےس دفابرہ رعض 

فآہل فملس ںیم اہلل ےک مکح رپ رایض وہں سپ ریمے ابرے ںیم مکح اصدر رفامےیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکی الغؾ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس وک قح ےک اسھت وعبمث رفامای ےہ ںیم اس آزاد رک ںیم ےن رعض ایک مسق ےہ اس ذات یک سج ےن آپ یلص

رگدؿ ےک وسا یسک رگدؿ اک امکل ںیہن وہں )افر ہی ےتہک وہےئ( ںیم ےن اینپ رگدؿ رپ امرا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای )ارگ 

ہی تبیصم وت رفزفں یہ یک فہج ےس  ھج رپ آیئ ےہ  ااسی ںیہن رک اتکس وت( وت رھپ ےپ درےپ دف ونیہمں ےک رفزے رھک ںیم ےن رعض ایک

ض بت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ااھچ وت رھپ اسھٹ ونیکسمں وک اکی فقس )ہی اکی امیپہن اک انؾ ےہ( وجھکر الھک ںیم ےن رھپ رع

فملس وک قح ےک اسھت وعبمث رفامای ےہ مہ  ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ذات یک مسق سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل



 

 

دفونں ایمں ویبی ےن رات وھبےک رہ رک سگاری ےہ ویکہکن امہرے سپ اھکان ہن اھت )ہی نس رک( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

ں وک اکی اکی فقس ااھچ وت رھپ ینب زرقی ےک اکی دصہق دےنی فاےل ےک اپس اج فہ وک  وک دصہق دے اگ سپ اس ںیم ےس اسھٹ ونیکسم

ھاارے اپس یگنت افر 

م

 

ت

وجھکر دے افر ابیق وت وخد اھک افر ابؽ وچبں وک الھک اس ےک دعب ںیم اینپ وقؾ ےک اپس ولٹ آای افر اہک ںیم ےن 

ےھجم دصہق رخاب راےئ اپیئ افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اشکدیگ افر ایھچ راےئ اپیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رکےن اک مکح رفامای ےہ انب االعلء ےن ہی ااضہف ایک ہک انب ادرسی ےن اہک ہک ایبہض ینب زرقی یک اکی اشخ ےہ۔

امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب العء، انب ادرسی، دمحمنب اقحس، دمحم نب رمعف نب اطعء، انب العء، نب ہمقلع، نب ایعش، امیلسؿ نب  :  رافی

ر  ایبیض اسیر، رضحت ہملس نب
خ

 

ض
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 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اہظر اک ایبؿ
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٤ٌ٣ز ب٩ ًبساہلل ب٩ ح٨و٠ہ، یوسٕ، ب٩ ًبساہلل ب٩ حش٩ ب٩ ًلی، یحٌي ب٩ از٦، اب٩ ازریص ٣ح٤س ب٩ اسحٙ،  :  راوی

 سَل٦، حرضت خوی٠ہ ب٨ت ٣اَٟ ب٩ ث٠ٌبہ

 ٩ًَِ  َٙ سٔ ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ آَز٦َ َحسَّ ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٔ ب٩ِٔ  ٤َز ٌِ ٣َ

 ٩ًَِ  ٍَ َِٟت َهاَصَز ٣ٔىِّي َزِوظٔی أَِوُض َح٨َِو٠َ ا َٗ  ٍَ ٠ََب ٌِ َٔ ب٩ِٔ َث ٔ ٍَ ب٨ِٔٔت ٣َاٟ ٩ًَِ ُخَوی٠َِ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َسََل٦ٕ  َٕ ب٩ِٔ  ا٣ٔٔت  یُوُس ب٩ُِ اٟؼَّ

٠ًََیِ  َّی اہللُ  َِٟیطٔ َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِطُٜو إ ًَ َّی اہللُ  حٔئُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل و٢ُ اتَِّٔی اہللَ َٓ ُ٘ ٥َ یَُحازُٟٔىٔي ٓٔیطٔ َوَی طٔ َوَس٠َّ

ََ ِٔی َزِؤجَضا  ًَّٟٔي تَُحازُٟٔ ِو٢َ ا َٗ ٍَ اہللُ  ِس َس٤ٔ َٗ آُ٪  َُِٟقِ َّي ٧َز٢ََ ا ٤َا بَزِٔحُت َحً َٓ  َٔ ِّ٤ًَ َُّط اب٩ُِ  ٧ّٔ َٓ ٍّ َب َٗ ُٙ َر ٔ ت ٌِ ا٢َ یُ َ٘ َٓ ٔق  َِْٟفِ ٔلَی ا إ

َیُؼ  َٓ ا٢َ  َٗ َِٟت ََل َیحُٔس  ا ٥ِ ٔس َٗ ٌٔ ٠ُِیِل َٓ ا٢َ  َٗ بٔيْر ٣َا بٔطٔ ٩ِ٣ٔ ٔػَیا٦ٕ  َٛ َُّط َطِیْذ  َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ ا َٗ ئِن  ٌَ يَن و٦ُ َطِضَزی٩ِٔ ٣ُتََتابٔ تِّ

٠ُُِٗت َیا َر   ٕ ٕٚ ٩ِ٣ٔ َت٤ِز َز ٌَ ًََتئٕٔذ بٔ ُتَٔی َسا أ َٓ َِٟت  ا َٗ ُٚ بٔطٔ  َِٟت ٣َا ٨ًَِٔسُظ ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ یََتَؼسَّ ا َٗ ٜٔی٨ّا  ٕٚ ٣ِٔش َز ٌَ يی أًُٔی٨ُُط بٔ ّٔن َٓ ُسو٢َ اہللٔ 

 ٌَ ِٟ ا٢َ َوا َٗ  َٔ ِّ٤ ًَ ٔلَی اب٩ِٔ  ٜٔی٨ّا َواِرٔجعٔی إ يَن ٣ِٔش ٨ًَُِط ٔستِّ ٌِٔٔم بَٔضا  ِ أَك َٓ ِس أَِحَش٨ِٔت اذَِصٔيي  َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ آََخَ  َٗ ا  ًّ وَ٪ َػا ُٚ ٔستُّ َز

 ٔ ٨ُِط ٩ِ٣ٔ َُيِر ًَ ِت  َ
ْفَّ َٛ ََّضا   أَِ٪ َتِشَتأ٣َِٔزظُ  أَبُو َزاُوز ِٔی َصَذا إ٧ٔ

نسح نب یلع، ییحی نب آدؾ، انب ادرسی دمحم نب ااحسؼ ، رمعم نب دبعاہلل نب ہلظنح، ویفس، نب دبعاہلل نب السؾ، رضحت وخہلی تنب 

امکل نب ہبلعث ےس رفاتی ےہ ہک ریمے وشرہ افس نب اصتم ےن  ھج ےس اہظر ایک وت ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 



 

 

اپس اکشتی ےل رک یئگ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک ابرے ںیم  ھج ےس ڑگھج رےہ ےھت افر رفام رےہ ےھت فہ ریتا اچچ 

 زاد اھبیئ ےہ )دفر اجتیلہ ںیم افر ادتباےئ االسؾ ںیم اہظر الطؼ اھجمس اجات اھت وخہلی اےنپ وشرہ ےک اپس رانہ اچیتہ یھت آپ یلص اہلل

 فملس وخہلی وک دخا ےس ڈرےن یک نیقلت رک رےہ ےھت افر رفام رےہ ےھت ہک اب فہ ریتا وشرہ ںیہن راہ ہکلب رصػ اچچ زاد اھبیئ رہ ہیلع فآہل

ایگ ےہ( سپ ںیم ںیہن یٹہ اہیں کت ہک رقآؿ یک ہی آتی انزؽ وہیئ دق عمس اہلل اخل)رتہمج( اہلل ےن اس وعرت یک ابت نس یل وج 

فملس ےس اےنپ وشرہ ےک ابرے ںیم ڑگھج ریہ یھت افر اہلل ےس وکشہ رک ریہ یھت اس آتی زنفؽ ےک دعب آپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ ینعی ریتا وشرہ اکی الغؾ آزاد رکے ںیم ےن رعج ایک اس یک اطتق ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فزے رھک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ تہب وبڑاھ ےہ اس فملس ےن رفامای رھپ دف ہنیہم ےک ےپ درےپ ر

ںیم رفزے رےنھک یک تکس ںیہن ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت رھپ فہ اسھٹ ونیکسمں وک اھکان الھکےئ ںیم ےن رعض ایک اس 

یھبت وجھکر اک اکی الیھت آای وت ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل  ےک اپس ھچک ںیہن ےہ سج ےس فہ دصہق دے وخہلی ےتہک ںیہ ہک

ہیلع فآہل فملس ںیم اس وک دفرسا وجھکرفں اک الیھت دے دفں یگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای کیھٹ ےہ اج اس وک ےل اج افر اس 

( اےنپ اچچ ےک ےٹیب ےک اپس رہ رافی اک ایبؿ ےہ ہک رعؼ ںیم ےس اس یک رطػ ےس اسھٹ ونیکسمں وک الھک افر رھپ )ےب وخػ ف رطخ

 اسھٹ اصع اک وہات ےہ اوبداؤد ےن اہک ہک وخہلی ےن اےنپ وشرہ وک یئاےئ ریغب اس یک رطػ ےس افکرہ ادا ایک۔

السؾ، رضحت وخہلی نسح نب یلع، ییحی نب ادؾ، انب ادرسی دمحم نب اقحس، رمعم نب دبعاہلل نب ہلظنح، ویفس، نب دبعاہلل نب  :  رافی

 تنب امکل نب ہبلعث

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اہظر اک ایبؿ

     448    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌي ، ٣ح٤سب٩ س٤٠ہ، اب٩ اسحاٚحش٩ ب٩ ًلی، ًبساٌٟزیز، ب٩  :  راوی

ث٨ََا ٣َُح٤َّ  انٔیُّ َحسَّ ََِٟحَّ ّٔ ا ٔ ب٩ُِ یَِحٌَي أَبُو اِْلَِػَب زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َٙ بَٔضَذا َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ إِٔسَح  ٍَ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠َ

 ُٚ َز ٌَ ِٟ ا٢َ َوا َٗ َّطُ  ٔ ٧َِحَوُظ إَٔلَّ أ٧َ ا٢َ أَبُو َزاُوز َوَصَذا أََػحُّ ٩ِ٣ٔ َحٔسیٔث َیِحٌَي ب٩ِٔ آَز٦َ  اِْلِٔس٨َاز َٗ ا  ًّ ٍُ ثَََلثٔيَن َػا  ٣َِٜٔت١ْ َیَش

نب ییحی، دمحمنب ہملس، انب ااحسؼ ےس یھب ایس رطح رمفی ےہ وساےئ اس ےک ہک اس ںیم ہی ےہ ہک رعؼ  نسح نب یلع، دبعازعلسی،

 ۔ اوبداؤد ےن اہک ہک ہی دحثی ییحی نب آدؾ یک دحثی ےس زایدہ حیحص ےہاکی امیپہن اک انؾ ےہ سج ںیم سیت اصع آےت ںیہ

 نسح نب یلع، دبعازعلسی، نب ییحی ، دمحمنب ہملس، انب ااحسؼ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اہظر اک ایبؿ

     449    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي اب٩ اس٤اًی١، ابا٪، یحٌي ، حرضت ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ :  راوی

ا٢َ  َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٍَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َ ث٨ََا یَِحٌَي  ث٨ََا أَبَاُ٪ َحسَّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٚٔ ز٧ِٔبٔیَّل َیأُِخُذ َحسَّ َز ٌَ ِٟ ىٔي بٔا ٌِ َی

ًّا ًََْشَ َػا  ٍَ  َخ٤َِش

ومیس انب اامسلیع، اابؿ، ییحی، رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک رعؼ اکی زلیبن )الیھت( ےہ سج ںیم دنپرہ اصع 

 آےت ںیہ۔

 ومیس انب اامسلیع، اابؿ، ییحی ، رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اہظر اک ایبؿ

     450    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یشار اب٩ رسح اب٩ وہب، اب٩ ٟہیٌہ، ٤ًزو ب٩ حارث، بٜير ب٩ اطخ، حرضت س٠مَي٪ ب٩ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ ا َٜيِر ُ ٩ًَِ ب َِٟحارٔٔث  ٤ِزُو ب٩ُِ ا ًَ ٍَ َو ٌَ َٟضٔی ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی اب٩ُِ  ٔح َحسَّ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسَّ َ٪ ب٩ِٔ َیَشإر َحسَّ ٩ًَِ ُس٠َمَِيَ ِْلََطخِّ 

 ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب ًَ َّی اہللُ  ُتَٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل أ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ َِٟدبَر ِٚ بَٔضَذا ا ا٢َ َتَؼسَّ َٗ ا  ًّ ًََْشَ َػا یْب ٩ِ٣ٔ َخ٤َِشٍٔ  ًَِلاُظ إٔیَّاُظ َوصَُو رَقٔ َ أ َٓ  ٕ َت٤ِز

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ََِٓقَ ٣ٔىِّي َو٩ِ٣ٔ أَصِلٔی  ًَلَی أَ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ ا٢َ أَبُو َزاُو بَٔضَذا  َ٘ َٜ ز ٥َ ک٠ُِطُ أ٧ََِت َوأَص٠ُِ

ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔیُّ َحسَّ  ث٥َُِٜ بِْٔشُ ب٩ُِ برَِکٕ َحسَّ ُط َحسَّ َٟ ٠ُُِٗت  یِّ  ٤ِِْٟٔصٔ ٕ ا ٔس ب٩ِٔ َوزٔیز ًَلَی ٣َُح٤َّ أُِت  ٩ًَِ أَِوٕض أَخٔی ًَُباَزَة رَقَ ًََلاْئ  ث٨ََا 

 ٍَ ًَِلاُظ َخ٤َِش ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ ًَ َّی اہللُ  ا٣ٔٔت أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ا٢َ أَبُو َزاُوز  ب٩ِٔ اٟؼَّ َٗ ٜٔی٨ّا  يَن ٣ِٔش ا٦َ ٔستِّ ٌَ ِ ٕ إٔك ٌٔير ا ٩ِ٣ٔ َط ًّ ًََْشَ َػا

 َ ٩ًَِ اِْل ٤ََّا َرَوِوُظ  َِٟحٔسیُث ٣ُزَِس١ْ َوإ٧ٔ ٤َِِٟؤت َوا ٔسی٥ُ ا َٗ ٥ِ یُِسرِٔک أَِوّسا َوصَُو ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ بَِسٕر  َٟ ًََلاْئ  ًََلإئ أَ٪َّ َو  ٩ًَِ ِوَزاعٔیِّ 

 أَِوّسَاصُو

نب فبہ، انب ہعیہل، رمعف نب احرث، ریکب نب اجش، رضحت امیلسؿ نب اسیر ےس یہی دحثی رمفی ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک انب رسح ا



 

 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ھچک وجھکرںی آںیئ وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک ددیںی وج دنپرہ اصع ےک 

ملس ےن رفامای اس وک دصہق رک دے اس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک رقبی وہں یگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 ںیم اس وک دفں وج  ھج ےس افر ریمے رھگ فاولں ےس یھب زایدہ رغبی وہ؟ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ااھچ وت رھپ ہی

داؤد ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ہی دحثی دمحم نب سیدی رصمی ےک اسےنم زپیھ وت ںیم ےن اؿ وجھکرںی وت اھک افر ریتے رھگ فاےل اھکںیئ اوب

ےس اہک مت ےس دحثی ایبؿ یک رشب نب رکب ےن ابابخر افزایع دجتثی اطعء وباہطس افس ربادر ابعدہ نب اصتم ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےیل اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اطعء ےن افس وک ںیہن اپای ویکہکن فہ دبری  فملس ےن اس وک دنپرہ اصع وج دےیئ اسھت ونیکسمں وک الھکےن ےک

 ںیہ نج یک ومت ےلہپ فاعق وہ یکچ یھت ذہلا ہی دحثی رملس ےہ۔

 انب رسح انب فبہ، انب ہعیہل، رمعف نب احرث، ریکب نب اجش، رضحت امیلسؿ نب اسیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اہظر اک ایبؿ

     451    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از، حرضت ہظا٦ ب٩ رعوہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ  ا٣ٔٔت َوکَاَ٪ َرجُ  َحسَّ ٍَ کَا٧َِت َتِحَت أَِؤض ب٩ِٔ اٟؼَّ َوَة أَ٪َّ َج٤ٔی٠َ ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ َّل بٔطٔ إِٔس٤َ

َضارٔ  اَرَة اٟوِّ َّٔ َٛ الَی ٓٔیطٔ  ٌَ أ٧َِز٢ََ اہللُ َت َٓ ٤ُ٤ََٟطُ َهاَصَز ٩ِ٣ٔ ا٣َِزأَتٔطٔ  َََٓاَ٪ إَٔذا اِطَتسَّ   ٥ْ٤َ َٟ 

یس نب اامسلیع، امحد، رضحت اشہؾ نب رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک وخہل افس تنب اصتم ےک اکنح ںیم ںیھت افر افس اکی دویاہن وم

 آدیم اھت بج اس رپ ونجؿ اک ہبلغ وہات وت فہ اینپ وعرت ےس اہظر رک اتیل بت اہلل اعتیل ےن افکرہ اہظر فایل آتی انزؽ رفامیئ۔

 ، رضحت اشہؾ نب رعفہومیس نب اامسلیع، امحد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اہظر اک ایبؿ
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 س٤٠ہ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت ًائظہہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ٣ح٤س ب٩ ٓـ١، ح٤از ب٩  :  راوی

ٔ بِ  ٩ًَِ صَٔظا٦  ٍَ ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠َ ث٨ََا َح٤َّ ١ٔ َحسَّ ـِ َٔ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ َحسَّ َوَة  ٩ًَِ رُعِ َوَة  ٩ٔ رُعِ



 

 

ٍَ ٣ِٔث٠َطُ   ًَائَٔظ

 نب رعفہ، رضحت اعہشئ ےس یھب ایس رطح رمفی ےہ۔ اہرفؿ نب دبع اہلل، دمحم نب لضف، امحد نب ہملس، اشہؾ

 اہرفؿ نب دبعاہلل، دمحم نب لضف، امحد نب ہملس، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اہظر اک ایبؿ
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 اسحٙ ب٩ اس٤اًی١، سٔیا٪، ح٥ٜ ب٩ ابا٪، حرضت ًرک٣ہ :  راوی

 ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٥َُٜ ب٩ُِ أَبَاَ٪  َِٟح ث٨ََا ا َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس انٔیُّ َحسَّ َ٘ َٟ ا ٌٔی١َ اٟلَّ ُٙ ب٩ُِ إِٔس٤َ ث٨ََا إِٔسَح ٩ِ٣ٔ ا٣َِزأَتٔطٔ ث٥َُّ  أَ٪َّ َرُجَّل َهاَصزَ َحسَّ

 َ ًَل  ََ ا٢َ ٣َا َح٠َ٤َ َ٘ َٓ أَِخبََرُظ  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َتَی ا٨َّٟٔييَّ َػل أ َٓ  َ ِب١َ أَ٪َّ یَُْٜفِّ َٗ َضا  ٌَ َٗ ا٢َ َرأَیُِت بََیاَق َوا َٗ َت  ٌِ ی ٣َا َػ٨َ

 ََ ٨ِ ًَ  َ َْٜفِّ َّي تُ َِٟضا َحً ٔ ًَِتز ا َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ٤َز َ٘ ِٟ  َساَٗٔضا ِٔی ا

احسؼ نب اامسلیع، ایفسؿ، مکح نب اابؿ، رضحت رکعہم ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن اینپ ویبی ےس اہظر ایک افر رھپ افکرہ ایک افر ا

 رھپ افکرہ دےنی ےس لبق اس ےس امجع رک ایل سپ اس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آ رک امرجا ایبؿ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 وپاھچ ہک وت ےن ااسی ویکں ایک اس ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن اس یک لڈنیل یک دیفسی اچدنین فملس ےن اس ےس

 ںیم دیھکی )سپ  ھج ےس راہ ہن ایگ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اب وت اس ےس دجا رہ بج کت ہک افکرہ ہن دے۔

 مکح نب اابؿ، رضحت رکعہماقحس نب اامسلیع، ایفسؿ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اہظر اک ایبؿ
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 ًرک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض ےن ب٬ي ٧يي ػلی اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠زیاز ب٩ ایوب، اس٤اًی١، ح٥ٜ ب٩ ابا٪،  :  راوی

ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٥َُٜ ب٩ُِ أَبَاَ٪  َِٟح ث٨ََا ا ٌٔی١ُ َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ث٨ََا زٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّوَب َحسَّ ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل

٥ِ یَِذُُکِ  َٟ ٥َ ٧َِحَوُظ َو َٚ  َوَس٠َّ ا  اٟشَّ



 

 

زاید نب اویب، اامسلیع، مکح نب اابؿ، رکعہم، رضحت انب ابعس ےن یھب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ رگم 

 اس ںیم لڈنیل دےنھکی اک ذرک ںیہن ےہ۔

 فآہل فملسزاید نب اویب، اامسلیع، مکح نب اابؿ، رکعہم، رضحت انب ابعس ےن یھب یبن یلص اہلل ہیلع  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اہظر اک ایبؿ

     455    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٬ي ٧يي ػلی اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ابو کا١٣، ًبساٌٟزیز، ب٩ ٣دتار، خاٟس، حرضت ًرک٣ہ ےن  :  راوی

 ٔ ً ٩ًَِ ْث  ثَىٔي ٣َُحسِّ ث٨ََا َخأْٟس َحسَّ ثَُض٥ِ َحسَّ ٤ُِِٟدَتارٔ َحسَّ ٔ ب٩َِ ا زٔیز ٌَ ِٟ ِبَس ا ًَ ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ أَ٪َّ  َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٍَ ٣َ رِکٔ

ا٢َ أَبُو  َٗ َیاَ٪  ِٔ ٔ َحٔسیٔث ُس ٥َ ب٨َِٔحو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ُت ًَ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ُ َت٤ٔز ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ُث بٔطٔ َحسَّ َس ب٩َِ ًٔیَسي یَُحسِّ ت ٣َُح٤َّ ٌِ َزاُوز و َس٤ٔ

 َٛ ا٢َ أَبُو َزاُوز  َٗ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٥ِ یَِذُُکِ اب٩َِ  َٟ َِٟحٔسیٔث َو ُث بَٔضَذا ا ٥ََٜ ب٩َِ أَبَاَ٪ یَُحسِّ َِٟح ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ ا ٔلَیَّ ا َتَب إ

یِ  ًَبَّإض ب٤َٔ رُحَ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٥َٜٔ ب٩ِٔ أَبَاَ٪  َِٟح ٩ًَِ ا  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي  ـِ َٔ ِٟ ا٢َ أَِخبََر٧َا ا َٗ َّی ٕث  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٨َاُظ  ٌِ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

فآہل فملس ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ )ینعی رمالس اوب اکلم، دبعازعلسی، نب اتخمر، اخدل، رضحت رکعہم ےن یھب یبن یلص اہلل ہیلع 

ویکہکن اس ںیم انب ابعس اک فاہطس ذموکر ںیہن ےہ( اسیج ہک دحثی ایفسؿ ےہ اوبداؤد ےن اہک ہک ںیم ےن انس ہک دمحم نب ٰیسیع ےن اس یک 

انس رگم رمتعم ےن اس ںیم انب ابعس اک دحثی وک دنسب رمتعم ایبؿ رکےت وہےئ اہک ہک ںیم ےن مکح نب اابؿ وک ہی دحثی ایبؿ رکےت وہےئ 

وحاہل ذرک ںیہن ایک زین اوبداؤد ےن اہک ہک نیسح نب رحثی ےن ےھجم رحتری ایک ہک لضف نب ومٰیس ےن دنسب رمعم وباہطس مکح نب اابؿ 

 ربفاتی رکعہم رضحت انب ابعس ےس ایس ےک مہ ینعم رفاتی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ذرک یک ےہ

 اوب اکلم، دبعازعلسی، نب اتخمر، اخدل، رضحت رکعہم ےن یھب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 علخ اک ایبؿ

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 علخ اک ایبؿ

     456    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠مَي٪ ب٩ رحب ح٤از، ابی ایوب، ابی َٗلبہ، ابواس٤اء، حرضت ثوبا٪ :  راوی

٩ًَِ ثَِوبَاَ٪  ٩ًَِ أَبٔی أَِس٤َاَئ   ٍَ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبَ ٩ًَِ أَیُّوَب  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ا٢َ  َحسَّ َٗ ا٢َ  َّی اہللُ َٗ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َِٟح٨َّ  ٍُ ا ٠َِیَضا َرائَٔح ًَ ا٦ْ  ََحَ َٓ ٔ ٣َا بَإِٔض  ا ِٔی َُيِر ّٗ َِٟت َزِوَجَضا كَََل َ  ٍٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَی٤َُّا ا٣َِزأَةٕ َسأ

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج امیلسؿ نب رحب امحد، ایب اویب، ایب القہب، اوباامسء، رضحت وثابؿ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 وعرت الب فہج وشرہ ےس الطؼ بلط رکے وت اس رپ تنج یک وخوبش رحاؾ ےہ

 امیلسؿ نب رحب امحد، ایب اویب، ایب القہب، اوباامسء، رضحت وثابؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 علخ اک ایبؿ

     457    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، یحٌي ب٩ سٌیس، ٤ًزہ ب٨ت ًبساٟزح٩٤، ب٩ سٌیس، ب٩ زرارہ، حرضت حبیبہ ب٨ت سہ١ انؼاریہ :  راوی

٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ َحسَّ ََّضا أَِخبََرِتُط  ٔس ب٩ِٔ ُزَراَرَة أ٧َ ٌِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َس ٤َِزَة ب٨ِٔٔت  ًَ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  َس

إض َوأَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػ  ِیٔص ب٩ِٔ َط٤َّ َٗ ََّضا کَا٧َِت َتِحَت ثَابٔٔت ب٩ِٔ  ٍٔ أ٧َ ٍَ ب٨ِٔٔت َسِض١ٕ اِْلَِنَؼارٔیَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َحبٔیَب َّی اہللُ  َد ل ٥َ ََخَ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٠َٔص  َِ ِٟ ٍَ ب٨َِٔت َسِض١ٕ ٨ًَِٔس بَابٔطٔ ِٔی ا َوَجَس َحبٔیَب َٓ ِبٔح  ٔلَی اٟؼُّ َِٟت أ٧ََا  إ ا َ٘ َٓ  ٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ صَٔذظ

 َٗ َِٟت ََل أ٧ََا َوََل ثَابُٔت ب٩ُِ  ا َٗ  َٔ ُ ا٢َ ٣َا َطأ٧ِ َٗ ٍُ ب٨ُِٔت َسِض١ٕ  َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َحبٔیَب ا٢َ  َٗ ِیٕص  َٗ ا َجاَئ ثَابُٔت ب٩ُِ  َّ٤٠َ َٓ ِیٕص ٟٔزَِؤجَضا 

َِٟت َحبٔیبَ  ا َٗ ِت ٣َا َطاَئ اہللُ أَِ٪ َتِذُُکَ َو ٍُ ب٨ُِٔت َسِض١ٕ َوذََُکَ ٔ َحبٔیَب ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ صَٔذظ ًَ َّی اہللُ  ٍُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ک١ُُّ ٣َا َػل

ًَِلانٔی ٨ًِٔٔسی أََخَذ ٨ِ٣َٔضا َوَج٠ََشِت هٔیَ  أَ َٓ ِیٕص ُخِذ ٨ِ٣َٔضا  َٗ ٥َ َٟٔثابٔٔت ب٩ِٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘  ِٔی أَص٠َِٔضا َٓ

 یبنعق، امکل، ییحی نب دیعس، رمعہ تنب دبعارلنمح، نب دیعس، نب زرارہ، رضحت ہبیبح تنب لہس ااصنرہی ےس رفاتی ےہ ہک فہ اثتب

نب سیق نب امشس ےک اکنح ںیم ںیھت اکی دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رجف ےک ےیل ےلکن وت داھکی ہک ہبیبح تنب لہس آپ 

ےک درفازے رپ ادنریھے ںیم ڑھکی وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای ہی وکؿ ےہ؟ وت ںیم ےن رعض ایک ہبیبح 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ایک ابت ےہ؟ ںیم ےن اہک ای ںیم ںیہن ای ریما وشرہ اثتب نب سیق ںیہن )ینعی مہ تنب لہس ںیہ آپ یلص 



 

 

دفونں اب اکی اسھت ںیہن رہ ےتکس( بج اثتب نب سیق آےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس رفامای ہی ہبیبح تنب لہس ےہ 

رک دای ہبیبح ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اثتب نب سیق ےن وج ھچک وطبر رہم  ھج وک دای فہ وج ھچک اہلل وک وظنمر اھت اس ےن ایبؿ 

ریمے اپس وموجد ےہ )افر فہ ںیم ولاٹےن ےک ےیل ایتر وہں( ہی نس رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اثتب نب سیق ےس اہک 

ےل ےل سپ اثتب ےن )اانپ دای وہا امؽ( فاسپ ےل ایل افر ہبیبح اےنپ رھگ اج ںیھٹیب )ینعی اکنح خسف وہ وج ھچک وت ےن دای اھت فہ اس ےس فاسپ 

 ایگ(۔

 یبنعق، امکل، ییحی نب دیعس، رمعہ تنب دبعارلنمح، نب دیعس، نب زرارہ، رضحت ہبیبح تنب لہس ااصنرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 علخ اک ایبؿ

     458    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٤ٌ٣ز، ابوًا٣ز، ًبسا٠٤َٟ ب٩ ٤ًزو، ًبساہلل ب٩ ابی برک ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ حز٦، ٤ًزہ، حرضت ًائظہ :  راوی

ث٨ََا  ٤َِٟسٔ َحسَّ ُسؤسيُّ ا ٤ًَِزٕو اٟشَّ ث٨ََا أَبُو  ٤ِزٕو َحسَّ ًَ َٔ ب٩ُِ  ٔ ٠٤َِٟ ًَِبُس ا  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو  ٕ َحسَّ ٤َز ٌِ ُس ب٩ُِ ٣َ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ یىٔيُّ 

 ٔ ٍَ ب ٍَ أَ٪َّ َحبٔیَب ًَائَٔظ  ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِ ٔس ب٩ِٔ  إض برَِکٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ِیٔص ب٩ِٔ َط٤َّ َٗ ٨َِت َسِض١ٕ کَا٧َِت ٨ًَِٔس ثَابٔٔت ب٩ِٔ 

 َٟ ٔ َِٜتُط إ َٓاِطَت ِبٔح  َس اٟؼُّ ٌِ ٥َ َب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أََتِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ َضا  ـَ ٌِ ََٜسَ َب َٓ بََضا  رَضَ ٠َِیطٔ َٓ ًَ َّی اہللُ  ًَا ا٨َّٟٔييُّ َػل َس َٓ ِیطٔ 

 َٓ ٥َ ثَابّٔتا  ُتضَ َوَس٠َّ ِٗ يی أَِػَس ّٔن َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ََ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٔ ا٢َ َوَیِؼ٠ُُح ذَٟ َ٘ َٓ َضا  ِٗ ارٔ َٓ َف ٣َأَٟضا َو ٌِ ا٢َ ُخِذ َب ا َ٘

 ١َ ٌَ َٔ َٓ َضا  ِٗ َٓارٔ ٥َ ُخِذص٤َُا َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ َتئِن َوص٤َُا بَٔیٔسَصا  َ٘  َحٔسی

رمعم، اوباعرم، دبعاکلمل نب رمعف، دبعاہلل نب ایب رکب نب دمحم نب رمعف نب سحؾ، رمعہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک ہبیبح دمحم نب 

 تنب لہس اثتب نب سیق نب امشس ےک اکنح ںیم ںیھت اثتب ےن ا وک امرا وت ااکن وکیئ وضع وٹٹ ایگ سپ فہ امنز رجف ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع

س آںیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اثتب یک اکشتی یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اثتب وک البای افر فآہل فملس ےک اپ

رفامای اس ےس ھچک امؽ ےل ےل افر اوکس وھچڑ دے اثتب ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک ہی درتس وہاگ آپ یلص اہلل 

ؿ وت اثتب ےن اہک ںیم ےن اوکس )رہم ںیم دف ابغ دےیئ ےھت فہ ایس ےک اپس ںیہ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہ

 ےن رفامای فہ دفونں ابغ اس ےس ےل ےل افر اوکس وھچڑ دے سپ اثتب ےن ااسی یہ ایک۔

 ف نب سحؾ، رمعہ، رضحت اعہشئدمحم نب رمعم، اوباعرم، دبعاکلمل نب رمعف، دبعاہلل نب ایب رکب نب دمحم نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 علخ اک ایبؿ

     459    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٗلا٪ ہظا٦ ب٩ یوسٕ، ٤ٌ٣ز، ٤ًز و ب٩ س٠ی٥، ًرک٣ہ، حرضت ًبساہلل ب٩  ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزحی٥، بزار، ًلی ب٩ بَح :  راوی

 ًباض

ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ یُ  اُ٪ َحسَّ لَّ َ٘ ِٟ ًَلٔیُّ ب٩ُِ بََِحٕ ا ث٨ََا  َّاُز َحسَّ َِٟبز ًَِبٔس اٟزَّحٔی٥ٔ ا ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحسَّ ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  َٕ وُس

 ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  ٣ُِش٥ٕٔ٠  َّی اہللُ  ١َ ا٨َّٟٔييُّ َػل ٌَ َح َٓ ِت ٨ِ٣ُٔط  ٌَ ِیٕص اِخَت٠َ َٗ ًَبَّإض أَ٪َّ ا٣َِزأََة ثَابٔٔت ب٩ِٔ  َتَضا ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٥َ ًٔسَّ

٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠   ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ َِٟحٔسیُث َرَواُظ  ا٢َ أَبُو َزاُوز َوَصَذا ا َٗ  ٍّ ـَ َّی اہللُ َحِی ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ

 ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ُزَِسَّل 

دمحم نب دبعارلمیح، زبار، یلع نب رحب اطقؿ اشہؾ نب ویفس، رمعم، رمعف نب میلس، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک 

فملس ےن ایکس دعت اکی ضیح رقمر یک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس  اثتب نب سیق یک ویبی ےن اس ےس علخ ایل وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل

 دحثی وک دبعارلزاؼ ےن دنسب رمعم وباہطس رمعف نب ملسم ربفاتی رکعہم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رمالس رفاتی ایک ےہ۔

 رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعسدمحم نب دبعارلمیح، زبار، یلع نب رحب اطقؿ اشہؾ نب ویفس، رمعم، رمع ف نب میلس،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 علخ اک ایبؿ

     460    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٍْ ـَ ٍٔ َحِی ٌَ ٔ ٤ُِِٟدَت٠ ةُ ا ا٢َ ًٔسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا  َحسَّ

 یبنعق، امکل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک علخ احلص رکےن فایل وعرت یک دعت اکی ضیح ےہ۔

 یبنعق، امکل، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وج ابدنی یسک آزاد رمد ای الغؾ ےک اکنح ںیم وہ افر فہ آزد رک دی اجےئ وت ایک اس وک خسف اکنح اک اایتخر ےہ؟

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ایک اس وک خسف اکنح اک اایتخر ےہ؟وج ابدنی یسک آزاد رمد ای الغؾ ےک اکنح ںیم وہ افر فہ آزد رک دی اجےئ وت 

     461    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از، خاٟس، ًرک٣ہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض :  راوی

 ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ أئ  َِٟحذَّ ٩ًَِ َخأٟٕس ا اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ یَا َحسَّ َ٘ َٓ ًَِبّسا  ًَبَّإض أَ٪َّ ٣ُِٔیّثا کَاَ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ 

٥َ َیا بَزٔیَزةُ اتَِّٔی اہلَل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ِیَضا  َٟ ٔ ٍِ لٔی إ َٔ َِٟت یَا  َرُسو٢َ اہللٔ اِط ا َ٘ َٓ َٟٔسٔک  َٔ َوأَبُو َو َُّط َزِوُج ٧ّٔ َٓ

َّی اہللَُرُسو٢َ اہللٔ أَتَ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ظٔ  ًَلَی َخسِّ ََاَ٪ ز٣ُُوًُُط َتٔشی١ُ  َٓ  ٍْ ٔ ٤ََّا أ٧ََا َطآ ا٢َ ََل إ٧ٔ َٗ  ََ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣ُِزُنٔی بَٔذٟ  

َضا إٔیَّاظُ  ـٔ ِِ َحُب ٩ِ٣ٔ حُبِّ ٣ُِٔیٕث بَزٔیَزَة َوبُ ٌِ بَّأض أَََل َت ٌَ ٠ِٟٔ 

، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک )ربریہ اک وشرہ( ثیغم اکی الغؾ اھت )ربریہ آزاد ومیس نب اامسلیع، امحد، اخدل

ریہ وہیئ وت اس وک خسف اکنح اک اایتخر لم ایگ ذہلا( اس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دروخاتس یک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رب

س وک ہن وھچڑے افر بسح اس ق اس ےک اکنح ںیم رےہ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےس اس ےک ےیل افسرش رفامںیئ )ہک فہ ا

ہی ربریہ ےس اہک ہک اے ربریہ اہلل ےس ڈرف فہ ریتا وشرہ ےہ افر ریتے ہچب اک ابپ ےہ فہ وبیل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن ںیم وت افسرش رک راہ وہں افر دصہم ریمے ےیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک مکح ےہ؟ آپ یلص

یک انب رپ ثیغم یک اگولں رپ آوسنؤں یک ڑلی یہب ریہ یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ابعس ےس رفامای ایک ںیھمت ثیغم یک 

 تبحم افر ربریہ یک دعافت رپ بجعت ںیہن وہ راہ ےہ؟

 اامسلیع، امحد، اخدل، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعسومیس نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اایتخر ےہ؟وج ابدنی یسک آزاد رمد ای الغؾ ےک اکنح ںیم وہ افر فہ آزد رک دی اجےئ وت ایک اس وک خسف اکنح اک 

     462    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ًٔا٪، ٗتازہ، ًرک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض :  راوی



 

 

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ اُ٪ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ِبّسا  َحسَّ ًَ ًَبَّإض أَ٪َّ َزِوَد بَزٔیَزَة کَاَ٪ 

ىٔي ٌِ ََّرَصا َی َدي َٓ َتسَّ  أَِسَوَز ُیَشِمَّ ٣ُِٔیّثا  ٌِ ٥َ َوأ٣َََزَصا أَِ٪ َت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔييَّ َػل

رگن اک اکی الغؾ اھت سج اک انؾ امثعؿ نب ایب ہبیش، افعؿ، اتقدہ، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ربریہ اک وشرہ اکےل 

اک ثیغم اھت )بج فہ آزاد وہیئ وت( یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےس اایتخر دای اھت )اس ےک اکنح ںیم رےنہ اک ای اس ےس دجا وہ اجےن 

 وت اس ےن دحیلعیگ اک ہلصیف ایک( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک دعت سگارےن اک مکح رفامای۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، افعؿ، اتقدہ، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

  اایتخر ےہ؟وج ابدنی یسک آزاد رمد ای الغؾ ےک اکنح ںیم وہ افر فہ آزد رک دی اجےئ وت ایک اس وک خسف اکنح اک

     463    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت ًائظہ :  راوی

 ٍٔ ٍَ ِٔی ٗٔؼَّ ًَائَٔظ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ ث٨ََا َجزٔیْز  ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ِبّسا  َحسَّ ًَ َِٟت کَاَ٪ َزِوُجَضا  ا َٗ بَزٔیَزَة 

ِّرَِصا ٥ِ یَُدي َٟ ا  ِو کَاَ٪ رُحًّ َٟ َشَضا َو ِٔ اِخَتاَرِت َن َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََّرَصا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َدي َٓ 

آزاد وہیئ وت( یبن یلص اہلل ہیلع امثعؿ نب ایب ہبیش، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک اس اک وشرہ اکی الغؾ اھت )بج فہ 

 فآہل فملس ےن اس وک اایتخر دای سپ اس ےن )وشرہ ےک اجبےئ( اےنپ سفن وک اایتخر ایک ارگ اس اک وشرہ آزاد وہات وت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع

 فآہل فملس ربریہ وک اایتخر ہن دےتی۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 وج ابدنی یسک آزاد رمد ای الغؾ ےک اکنح ںیم وہ افر فہ آزد رک دی اجےئ وت ایک اس وک خسف اکنح اک اایتخر ےہ؟

     464    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، حشين ب٩ ًلی، وٟیس ب٩ ً٘بہ، زائسہ، س٤اک ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، حرضت ًائظہ :  راوی

٩ًَِ َزائَٔس   ٍَ َب ِ٘ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ًُ ًَلٓٔیٕ َوا ث٨ََا حَُشيُِن ب٩ُِ  ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َحسَّ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٔس٤َإک  َة 



 

 

٥َ َوکَاَ٪ َز  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََّرَصا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٍَ أَ٪َّ بَزٔیَزَة َخي ًَائَٔظ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ًَِبّساا  ِوُجَضا 

 اقمس، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص امثعؿ نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، فدیل نب ہبقع، زادئہ، امسک دبعارلنمح نب

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربریہ وک اایتخر دای اھت افر اس اک وشرہ الغؾ اھت۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع، فدیل نب ہبقع، زادئہ، امسک دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج ےن اہک ہک ربریہ اک وشرہ آزاد اھت

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 سج ےن اہک ہک ربریہ اک وشرہ آزاد اھت

     465    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٛثير، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، اسوز، حرضت ًائظہاب٩  :  راوی

ٍَ أَ٪َّ َزِوَد  ًَائَٔظ  ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخبََر٧َا ُس ثٔير َٛ ث٨ََا اب٩ُِ  ِت َحسَّ َ٘ ٔ ًِت ُ ا حٔيَن أ بَزٔیَزَة کَاَ٪ رُحًّ

َِٟت ٣َا أُحٔبُّ أَ  ا َ٘ َٓ َِّرِت  ََّضا ُخي َذاَوأ٧َ َٛ َذا َو َٛ ُط َوأَ٪َّ لٔی  ٌَ وَ٪ ٣َ ُٛ  ِ٪ أَ

انب ،ریث، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق ربریہ آزاد وہیئ اس فتق اس اک وشرہ یھب آزاد 

 اانت افر اانت امؽ ےلم۔وہ اکچ اھت افر ربریہ وک اایتخر ایک ایگ اھت فہ وبیل ےھجم اس اک اسھت رانہ وظنمر ںیہن ےہ ارگہچ ےھجم 

 انب ،ریث، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعرت ےک ےیل اایتخر یک دمت

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 وعرت ےک ےیل اایتخر یک دمت

     466    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

ًبساٌٟزیز ب٩ یحٌي ، ٣ح٤سب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ابی جٌْف، ابا٪ ب٩ ػاٟح، ٣حاہس، ہظا٦ ب٩ رعوہ،  :  راوی

 حرضت ًائظہ



 

 

ىٔي اب٩َِ  ٌِ ْس َی ثَىٔي ٣َُح٤َّ انٔیُّ َحسَّ ََِٟحَّ ٔ ب٩ُِ َیِحٌَي ا زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٩ًَِ أَبَاَ٪ ب٩ِٔ َحسَّ َْفٕ َو ٌِ ٩ًَِ أَبٔی َج  َٙ سٔ ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٍَ َس٤َ٠َ

ِت َوهَٔی ٨ًَِٔس ٣ُِٔ  َ٘ ٔ ًِت ُ ٍَ أَ٪َّ بَزٔیَزَة أ ًَائَٔظ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس َو ًَِبٕس ْٔل٢ٔ أَبٔی أَِح٤ََس َػأٟٕح  یٕث 

ََّرَصا َرُسو٢ُ  َدي َٓ َٔ َٟ ََل خَٔیاَر  َٓ  َٔ بَ ََٟضا إِٔ٪ رَقٔ ا٢َ  َٗ ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

دبعازعلسی نب ییحی، دمحمنب ہملس، دمحم نب ااحسؼ ، ایب رفعج، اابؿ نب اصحل، اجمدہ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک بج 

اکنح ںیم یھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربریہ وک اایتخر دای افر رفامای ارگ  ربریہ آزاد وہیئ وت فہ اوبادمح ےک الغؾ ثیغم ےک

 ریتے وشرہ ےن وک  ےس تبحص رکیل وت ےھجت اایتخر ابیق ںیہن رےہ اگ۔

 ت اعہشئدبعازعلسی نب ییحی ، دمحمنب ہملس، دمحم نب اقحس، ایب رفعج، اابؿ نب اصحل، اجمدہ، اشہؾ نب رعفہ، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ وشرہفویبی دفونں اکی اسھت آزاد وہں وت ایک ویبی وک اایتخر ےلم اگ

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وشرہفویبی دفونں اکی اسھت آزاد وہں وت ایک ویبی وک اایتخر ےلم اگ

     467    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

بساٟزح٩٤ ب٩ ٣وہب، ٗاس٥، حرضت  :  راوی  ً زہير ب٩ رحب نْص ب٩ ًلی، زہير، ًبیساہلل ب٩ ًبسا٤ٟحیس، ًبیساہلل ب٩

 ًائظہ

ث٨ََا ًُبَِیُس  ا٢َ ُزَصيِْر َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  ٕب َوَنِْصُ ب٩ُِ  ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ  ٤َِٟحٔیٔس َحسَّ ًَِبٔس ا اہللٔ ب٩ُِ 

َِٟت ا٨َّٟ  َ َشأ َٓ ا٢َ  َٗ ََٟضا َزِوْد  ئِن  َٛ َٙ ٠٤ِ٣َُو ٔ ت ٌِ ََّضا أََراَزِت أَِ٪ َت ٍَ أ٧َ ًَائَٔظ  ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٥َ ب٩ِٔ ٣َِوَصٕب  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔييَّ َػل

٩ًَِ ًُبَیِ ٩ًَِ ذَ  َِٟح٨َفٔیُّ  ًَلٓٔیٕ ا ا٢َ َنِْصْ أَِخبََرنٔی أَبُو  َٗ ٤َِٟزِأَةٔ  ِب١َ ا َٗ أ٣َََزَصا أَِ٪ َتِبَسأَ بٔاٟزَُّج١ٔ  َٓ  ََ ٔ  ٔس اہللٔ ٟ

زریہ نب رحب رصن نب یلع، زریہ، دیبع اہلل نب دبعادیجمل، دیبع اہلل نب دبعارلنمح نب ومبہ، اقمس، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک 

ںوہں ےن اےنپ الغؾ افر ابدنی وک آزاد رکےن اک ارادہ ایک وج آسپ ںیم ایمں ویبی ےھت ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ےک ا

 ابرے ںیم وشمرہ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وعرت ےس ےلہپ رمد وک آزاد رکان اتہک وعرت وک خسف اکنح اک اایتخر ہن ےلم

  اہک ہک دحثی ایبؿ یک  ھج ےس اوبیلع یفنح ےن دنسب دیبع اہلل۔رصن ےن

 زریہ نب رحب رصن نب یلع، زریہ، دیبعاہلل نب دبعادیجمل، دیبعاہلل نب دبعارلنمح نب ومبہ، اقمس، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 بج ایمں ویبی اکی اسھت املسمؿ وہں

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 بج ایمں ویبی اکی اسھت املسمؿ وہں

     468    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، ارسائی١، س٤اک ًرک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُجَّل َجاَئ ٣ُِش٤ّٔ٠ا َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٩ًَِ ٔس٤َإک  ائٔی١َ  ٩ًَِ إرِٔسَ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ٍَ َحسَّ َطِیَب

ا٢َ یَا َرُسو٢َ ا َ٘ َٓ َسُظ  ٌِ ٍّ َب ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ َجائَِت ا٣َِزأَتُُط ٣ُِش٤َٔ٠ َّی اہللُ  ًَِضسٔ ا٨َّٟٔييِّ َػل ِس کَا٧َِت أَِس٤َ٠َِت ٣َعٔی  ہللٔ ًَلَی  َٗ ََّضا  إ٧ٔ

ًَلَیَّ   ََفُزََّصا 

امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، ارسالیئ، امسک رکعہم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن 

داراالالسؾ یک رطػ( رمد ےن اہک ای  ںیم اکی صخش املسمؿ وہ رک آای اس ےک دعب اس یک ویبی املسمؿ وہ رک آیئ )دارارحلب ےس

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی ریمے اسھت یہ االسؾ الیئ یھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ وعرت اس وک دولادی )ینعی 

 (اس ےک اکنح ںیم رےنہ دای

 امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، ارسالیئ، امسک رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 بج ایمں ویبی اکی اسھت املسمؿ وہں

     469    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًباضنْص ب٩ ًلی، ابواح٤س، ارسائی١، س٤اک، ًرک٣ہ، اب٩  :  راوی

ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٩ًَِ ٔس٤َإک  ائٔی١َ  ٩ًَِ إرِٔسَ ًَلٓٔیٕ أَِخبََرنٔی أَبُو أَِح٤ََس  ث٨ََا َنِْصُ ب٩ُِ  ًَِضٔس َحسَّ ًَلَی  ا٢َ أَِس٤َ٠َِت ا٣َِزأَْة  َٗ

 َ ٔل َحاَئ َزِوُجَضا إ َٓ َجِت  َتزَوَّ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ يی  ٔن ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ی ا٨َّٟٔييِّ َػل

٥َ ٩ِ٣ٔ َزِؤجَضا اِْل  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًََضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓا٧َِتزَ ٤َٔ٠ًَِت بِّٔٔسََلمٔی  ٨ُِت أَِس٤ِ٠َُت َو ُٛ ٔ٢ ٔلَی َزِؤجَضا اِْلَوَّ  ََخٔ َوَرزََّصا إ

رصن نب یلع، اوبادمح، ارسالیئ، امسک، رکعہم، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم اکی وعرت 



 

 

ای افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص  االسؾ الیئ افر اس ےن اکی رمد املسمؿ ےس اکنح رک ایل اس ےک دعب یبن یلص اہلل ےک اپس اس اک وشرہ

ںیم االسؾ ال اکچ وہں افر ہی )ینعی ریمی ویبی( اس ابت ےس فافق یھت آپ ےن وعرت وک دفرسے وشرہ ےس اگل رک  اہلل ہیلع فملس

 ےک ےلہپ وشرہ ےک وحاہل رک دای

 رصن نب یلع، اوبادمح، ارسالیئ، امسک، رکعہم، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج وعرت رمد ےک دعب املسمؿ وہ وت فہ اس وک بک کت لم یتکس ےہ

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 بج وعرت رمد ےک دعب املسمؿ وہ وت فہ اس وک بک کت لم یتکس ےہ

     470    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س، ٣ح٤سب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ ٤ًز، س٤٠ہ، ب٩ ٓـ١، حش٩ ب٩ ًلی، زاؤز ب٩ حؼين، ًرک٣ہ،  :  راوی

 حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض

 ٍَ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠َ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِیلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس ا٨ُّٟ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ىٔي  َحسَّ ٌِ ٍُ َی ث٨ََا َس٤َ٠َ ٤ِزٕو اٟزَّازٔیُّ َحسَّ ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ح و َحسَّ

٩ًَِ َزاُوزَ   َٙ ٩ًَِ اب٩ِٔ إِٔسَح ُض٥ِ  ىَي ک٠ُُّ ٌِ ٤َ ِٟ ث٨ََا یَزٔیُس ا ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ١ٔ ح و َحسَّ ـِ َٔ ِٟ ٍَ اب٩َِ ا ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ُِٟحَؼئِن   ب٩ِٔ ا

ًَبَّا أؾ بٔا٨ََِّٟأح اِْلَوَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ًَلَی أَبٔی ا ٥َ اب٨ََِتطُ َزی٨ََِب  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرزَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٥ِ یُِحٔسِث َطِیّئا ٕض  َٟ  ٢ٔ

َس َس٨َ  ٌِ ًَلٓٔیٕ َب َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ا٢َ ا َٗ َس ٔستِّ ٔس٨ٔيَن َو ٌِ ٤ًَِزٕو ِٔی َحٔسیثٔطٔ َب ُس ب٩ُِ  ا٢َ ٣َُح٤َّ  َتئِن َٗ

دبع اہلل نب دمحم، دمحمنب ہملس، دمحم نب رمع، ہملس، نب لضف، نسح نب یلع، داؤد نب نیصح، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی 

 نب دمحم ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ اصزبحادی وک اوبااعلص رپ ےلہپ اکنح یک انب رپ ولاٹ دای افر وکیئ یئن ابت ںیہن یک

 رمعف ےن اینپ دحثی ںیم ہی ااضہف ایک ہک ھچ اسؽ دعب افر نسح نب یلع ےن اہک ہک دف اسؽ دعب

 دبعاہلل نب دمحم، دمحمنب ہملس، دمحم نب رمع، ہملس، نب لضف، نسح نب یلع، داؤد نب نیصح، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش املسمؿ وہ افر اس ےک اپس اچر ےس زادئ ویبایں وموجد وہں وت فہ ایک رکے؟



 

 

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ے؟وج صخش املسمؿ وہ افر اس ےک اپس اچر ےس زادئ ویبایں وموجد وہں وت فہ ایک رک

     471    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ہظی٥، وہب اب٩ ب٘یہ، ہظی٥، اب٩ ابی ٟیلی، ح٤ـہ، ب٩ ط٤زز٢، حارث ب٩ ٗیص :  راوی

 ٩ًَِ ٍَ أَِخبََر٧َا صَُظِی٥ْ  ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ ث٨ََا صَُظِی٥ْ ح و َحسَّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٩ًَِ َحسَّ ٤َزَِز٢ٔ  ٍَ ب٩ِٔ اٟظَّ ـَ ٩ًَِ ح٤َُِی َِٟیلَی  اب٩ِٔ أَبٔی 

ا٢َ أَِس٤ِ٠َُت َو٨ًِٔٔسی ث٤ََاُ٪ نِٔشوَ  َٗ ا٢َ َوصِْب اِْلََسسٔیِّ  َٗ ْز اب٩ِٔ ٤ًَُيَِرَة َو ا٢َ ٣َُشسَّ َٗ ِیٕص  َٗ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ  ََ ا ٔ ُت َذٟ ََٓذَُکِ  ٕ ة

 َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ث٨ََا بٔطٔ أَِح٤َُس بِ ٨٠َّٟٔٔييِّ َػل ا٢َ أَبُو َزاُوز و َحسَّ َٗ ا  ٌّ ٥َ اِختَرِ ٨ِ٣ُٔض٩َّ أَِرَب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ُ ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل

ا٢َ أَِح٤َ  َٗ ِیٕص  َٗ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ  َِٟحارٔٔث ٣َََاَ٪ ا ِیُص ب٩ُِ ا َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟحٔسیٔث  ث٨ََا صَُظِی٥ْ بَٔضَذا ا ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َصَذا صَُو  ُس إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ

َِٟحارٔٔث  ِیَص ب٩َِ ا َٗ ىٔي  ٌِ َواُب َی  اٟؼَّ

ہ، نب رمشدؽ، احرث نب سیق ےس رفاتی ےہ ہک ںیم املسمؿ وہا افر اس فتق 

 

ص
م
ح
دسمد، میشہ، فبہ انب ہیقب، میشہ، انب ایب یلیل، 

س اک ذترکہ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمے اکنح ںیم آھٹ وعرںیت ںیھت ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ا

اؿ ںیم ےس اچر نچ ےل )افر ابیق وھچڑ دے( افر ادمح نب اربامیہ ےن وباہطس مثیہ اس دحثی ںیم احرث نب سیق یک ہگج سیق نب 

 احرث لقن ایک ےہ ادمح نب اربامیہ ےن اہک ہک ہی حیحص یھب ےہ ینعی سیق نب احرث۔

ہ، نب رمشدؽ، احرث نب سیقدسمد،  :  رافی

 

ص
م
ح
 میشہ، فبہ انب ہیقب، میشہ، انب ایب یلیل، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش املسمؿ وہ افر اس ےک اپس اچر ےس زادئ ویبایں وموجد وہں وت فہ ایک رکے؟

     472    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ابزاہی٥، برک ب٩ ًبساٟزح٩٤، ًیسٰي ب٩ ٣دتار اب٩ ابی ٟیلی ایَ زورسی س٨س ٛے سات٭ ٗیص ب٩ حارث :  راوی

اضٔي  َٗ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا برَِکُ ب٩ُِ  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ٩ًَِ َحسَّ َِٟیلَی  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی  ٤ُِِٟدَتارٔ  ٩ًَِ ًٔیَسي ب٩ِٔ ا  ٍَٔٓ اِلُٜو

٨َاظُ  ٌِ َِٟحارٔٔث ب٤َٔ ِیٔص ب٩ِٔ ا َٗ  ٩ًَِ ٤َزَِز٢ٔ  ٍَ ب٩ِٔ اٟظَّ ـَ  ح٤َُِی

 ۔ادمح نب اربامیہ، رکب نب دبعارلنمح، ٰیسیع نب اتخمر انب ایب یلیل اکی دفرسی دنس ےک اسھت سیق نب احرث ےس ایس رطح رمفی ےہ

 ادمح نب اربامیہ، رکب نب دبعارلنمح، ٰیسیع نب اتخمر انب ایب یلیل اکی دفرسی دنس ےک اسھت سیق نب احرث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 زادئ ویبایں وموجد وہں وت فہ ایک رکے؟وج صخش املسمؿ وہ افر اس ےک اپس اچر ےس 

     473    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣ٌين، وہب ب٩ جزیز، یحٌي ب٩ ایوب، یزیس ب٩ ابوحبیب، ابووہب، ؿحاک ب٩ ٓيروز :  راوی

٩ًَِ أَ   ٕ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز ٌٔيٕن َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ ٣َ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔیٕب  ُث  ُت َیِحٌَي ب٩َِ أَیُّوَب یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ بٔیطٔ 

يی أَِس٤ِ٠َُت  ٔن ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  يِرُوَز  َٓ أک ب٩ِٔ  حَّ َـّ ٩ًَِ اٟ َِٟحِیَظانٔیِّ  ِٙ أَبٔی َوصِٕب ا ا٢َ ك٠َِّ َٗ َوَتِحًٔي أُِخَتأ٪ 

 ُض٤َا ٔطئَِت أَیَّتَ 

ییحی نب نیعم، فبہ نب رجری، ییحی نب اویب، سیدی نب اوببیبح، اوبفبہ، احضک نب ریففز ےن اےنپ فادل ےس رفاتی ایک ےہ ہک 

اںوہں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم املسمؿ وہ ایگ وہں افر ریمے 

 دف یگس ںینہب ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اؿ ںیم ےس اکی وک وت الطؼ ددیے سج وک وت اچےہ۔ اکنح ںیم

 ییحی نب نیعم، فبہ نب رجری، ییحی نب اویب، سیدی نب اوببیبح، اوبفبہ، احضک نب ریففز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج امں ابپ ںیم ےس وکیئ اکی املسمؿ وہ وت افالد سک ےک اپس رےہ یگ

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 بج امں ابپ ںیم ےس وکیئ اکی املسمؿ وہ وت افالد سک ےک اپس رےہ یگ

     474    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًیسي، ًبساٟح٤یس ب٩ جٌْف، حرضت رآٍ ب٩ س٨ا٪ابزاہی٥، ب٩ ٣وسي،  :  راوی

 ٔ َْفٕ أَِخبََرنٔی أَب ٌِ َِٟح٤ٔیسٔ ب٩ُِ َج ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي اٟزَّازٔیُّ أَِخبََر٧َا ًٔیَسي َحسَّ َّطُ َحسَّ ٍٔ ب٩ِٔ ٔس٨َإ٪ أ٧َ ٔ ی َرآ ٩ًَِ َجسِّ ی 

ٍْ اب٨ًَِٔ أَِس٥َ٠َ َوأَبَِت ا٣َِزأَتُُط أَِ٪ ُتِش٥َٔ٠  ٔ ا٢َ َرآ َٗ ٔلی٥ْ أَِو َطَبُضُط َو َٓ َِٟت اب٨ًَِٔي َوهَٔی  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أََتِت ا٨َّٟٔييَّ َػل ي َٓ

َس ا ٌَ ِٗ ا٢َ َوأَ َٗ  ٍّ ٔسی ٧َاحَٔی ٌُ ِٗ َضا ا َٟ ا٢َ  َٗ ٍّ َو ِس ٧َاحَٔی ٌُ ِٗ ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َُٟط ا٨َّٟٔييُّ َػل ا٢َ  ا٢َ اِزًَُواَصا ٟؼَّ َٗ َٗ ٍَ بَِی٨َُض٤َا ث٥َُّ  بٔیَّ

َِٟت اٟؼَّ  ٤َا َٓ ٥َ ا٠َُّٟض٥َّ اصِٔسَصا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ َضا  ٔلَی أ٣ُِّ ٍُ إ بٔیَّ َِٟت اٟؼَّ ٤َا أََخَذَصآَ َٓ ٔلَی أَبٔیَضا  ٍُ إ  بٔیَّ

نب انسؿ ےس رفاتی ےہ ہک فہ املسمؿ وہےئ نکیل اؿ یک ویبی ےن املسمؿ  اربامیہ نب ومیس، یسیع، دبعادیمحل نب رفعج، رضحت راعف



 

 

 وہےن ےس ااکنر رک دای سپ فہ )راعف یک ویبی( یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آیئ افر وبیل ریمی یٹیب ےھجم دال دےئجی اس اک دفدھ

دےئجی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوبراعف ےس رفامای وت اکی  ٹھچ اکچ ےہ ای ےنٹھچ ےک رقبی اھت اوبراعف ےن اہک ریمی یٹیب ےھجم دال

البؤ سپ فہ  وکہن ںیم ھٹیب اج افر اس یک ویبی ےس اہک وت دفرسے وکہن ںیم ھٹیب اج افر یچب وک اؿ دفونں ےک چیب اٹب دای افر رفامای مت دفونں اس وک

امای اے اہلل اس وک دہاتی دے اس ےک دعب فہ اےنپ ابپ یک رطػ یچب اینپ امں یک رطػ ڑبیھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف

 ڑبیھ سپ اوبراعف ےن اےس ےل ایل

 اربامیہ، نب ومیس، یسیع، دبعادیمحل نب رفعج، رضحت راعف نب انسؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿاعلؿ اک 

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اعلؿ اک ایبؿ

     475    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، سہ١ ب٩ سٌس، حرضت سہ١ ب٩ سٌساٟشاًسی :  راوی

أًسٔ  ٕس اٟشَّ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ َسِض١َ ب٩َِ َس  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا ًَبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ث٨ََا  یَّ أَِخبََرُظ أَ٪َّ ًَُوی٤َِٔز ب٩َِ َحسَّ

ًَأػ٥ُ أََرأَیَِت  َٟطُ یَا  ا٢َ  َ٘ َٓ ًَسٔٓیٕ  ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ  ٔلَی  ِحََلنٔیَّ َجاَئ إ ٌَ ِٟ ُت٠ُو٧َُط أ٦َِ  أَِطََقَ ا ِ٘ َت َٓ ُت٠ُطُ  ِ٘ ٍَ ا٣َِزأَتٔطٔ َرُجَّل أََی َرُجَّل َوَجَس ٣َ

ًَأػ٥ْ َرُسو٢َ ا َشأ٢ََ  َٓ  ََ ٔ ٩ًَِ ذَٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَأػ٥ُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ١ُ َس١ِ لٔی یَا  ٌَ ِٔ َٕ َی ِی َٛ ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

َظ َرُسو٢ُ  رَکٔ ٍَ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َٓ ًَأػ٥ٕ ٣َا َس٤ٔ ًَلَی  بَُر  َٛ َّي  ًَابََضا َحً ٤ََِٟشائ١َٔ َو ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ  اہللٔ َػل ًَ َّی اہللُ  َػل

ا٢َ  َٗ ًَأػ٥ُ ٣َاَذا  َُٟط یَا  ا٢َ  َ٘ َٓ ٔلَی أَص٠ِٔطٔ َجائَُط ًَُوی٤ِْٔز  ًَأػ٥ْ إ  ٍَ ا َرَج َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ا٢َ  َوَس٠َّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ

ُِٟتطُ  َ ًَّٟٔي َسأ ٍَ ا َٟ َ ٤َِِٟشأ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ  َظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِس َُکٔ َٗ  ٕ ٥َِٟ َتأِتٔىٔي بَٔديِر ا٢َ ًَُوی٤ِْٔز َواہللٔ ََل أ٧ََِتهٔی ًَأػ٥ْ  َ٘ َٓ ٨ًََِضا   

 َ َّي أَِسأ َ٘ َحً َٓ ٥َ َوصَُو َوِسَم ا٨َّٟأض  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّي أَتَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل َب١َ ًَُوی٤ِْٔز َحً ِٗ َ أ َٓ ٨ًََِضا  ُط  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََرأَیَِت َٟ

ا٢َ  َ٘ َٓ  ١ُ ٌَ ِٔ َٕ َی ِی َٛ ُت٠ُو٧َطُ أ٦َِ  ِ٘ َت َٓ ُت٠ُطُ  ِ٘ ٍَ ا٣َِزأَتٔطٔ َرُجَّل أََی ََ  َرُجَّل َوَجَس ٣َ ِس أ٧ُِز٢َٔ ٓٔی َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 َّ ٍَ ا٨َّٟأض ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨ًََا َوأ٧ََا ٣َ َتََل َٓ ا٢َ َسِض١ْ  َٗ أِٔت بَٔضا  َٓ َٓاذَِصِب  آْ٪  ََ رُقِ ٔ ا َؤِی َػاحٔبَت َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

ا٢َ ًَُوی٤ِٔ  َٗ َُا  ِب١َ أَِ٪ َیأ٣َُِزُظ ا٨َّٟٔييُّ ََفَ َٗ َضا ًَُوی٤ِْٔز ثَََلثّا  َ٘ َل٠َّ َٓ ٠ًََِیَضا یَا َرُسو٢َ اہللٔ إِٔ٪ أ٣ََِشُِٜتَضا  َذبُِت  َٛ ٠ًََِیطٔ ْز  َّی اہللُ   َػل



 

 

٤َُِٟتََل٨ًَٔئِن  ٍُ ا ََ ُس٨َّ َََٓا٧َِت ت٠ِٔ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب  َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

اہشب، لہس نب دعس، رضحت لہس نب دعسااسلدعی ےس رفاتی ےہ ہک وعرمی نب ارقش الجعین اعمص نب  دیبع اہلل نب ہملسم، امکل، انب

ھااری ایک راےئ ےہ ہک ارگ وکیئ صخش اینپ ویبی ےک اپس ایبنج رمد وک اپےئ )ینعی اس وک 

م

 

ت

دعی ےک اپس آےئ افر وبےل اے اعمص یئاؤ 

وجاب ںیم وطبر اصقص اس وک یھب لتق ایک اجےئ اگ؟ )افر ارگ اس وک لتق ہن  زان رکےت وہےئ اپےئ( افر فہ اس وک لتق رک ڈاےل وت ایک

رکے وت رھپ( اس ےک اسھت ایک اعمہلم رکے؟ اے اعمص رباےئ رکؾ ریمے ےیل ہی ہلئسم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ااہتنیئ انوگاری وہیئ وپوھچ سپ اعمص ےن ہی ہلئسم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک وت

افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اس انوگاری ےس اعمص وک فیلکت یچنہپ بج اعمص ولٹ رک رھگ فاسپ آےئ وت وعرمی اؿ ےک اپس آےئ 

اشد رفامای؟ اعمص وبےل اے وعرمی افر وپاھچ اے اعمص روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )اس ہلئسم ےک ابرے ںیم( ایک ار

ھااری ذات ےس ےھجم یھبک الھبیئ ںیہن یلم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی ہلئسم وپانھچ ااھچ ںیہن اگل وعرمی ےن اہک دخبا 

م

 

ت

ںیم وت ہی 

آہل فملس ےک اپس ےئگ افر آپ یلص اہلل ہلئسم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپھچ رک یہ روہں اگ رھپ وعرمی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

ہیلع فآہل فملس ولوگں ےک درایمؿ ےھٹیب وہےئ ےھت وعرمی ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم اس صخش ےک ابرے ںیم 

 سج ےن اینپ ویبی ےک اپس یسک ایبنج رمد وک اپای افر اس ےن اس صخش وک لتق رک دای وت ایک اس وک یھب

 

اصقاص لتق ایک اجےئ اگ؟ ای  التبی 

رھپ فہ اس ےک اسھت ایک اعمہلم رکے؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریتے افر ریتی ویبی ےک ابرے ںیم مکح انزؽ وہ ایگ 

 یلص اہلل ےہ اج افر اینپ ویبی وک ےل رک آ۔ لہس اک ایبؿ ےہ ہک رھپ اؿ دفونں ےن اعلؿ ایک افر ںیم دفرسے ولوگں ےک اسھت روسؽ اہلل

ہیلع فآہل فملس یک سلجم ںیم وموجد اھت بج دفونں اعلؿ رک ت ے وت وعرمی ےن اہک ارگ ںیم اس وک رھپ ےس اےنپ اکنح ںیم روھکں وت وھجاٹ 

نب رقار اپؤں سپ وعرمی ےن اہک لبق اس ےک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مکح اصدر رفامںیئ اینپ ویبی وک نیت الطںیق ددیںی ا

 اہشب ےن اہک رھپ اعلؿ رکےن فاولں ےک ےیل یہی رطہقی راجئ وہ ایگ۔

 دیبعاہلل نب ہملسم، امکل، انب اہشب، لہس نب دعس، رضحت لہس نب دعسااسلدعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعلؿ اک رطہقی

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اعلؿ اک رطہقی

     476    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبساٌٟزیز ب٩ یحٌي ، ٣ح٤س، اب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ًباض ب٩ سہ١، حرضت سہ١ :  راوی

 ٍَ ىٔي اب٩َِ َس٤َ٠َ ٌِ ْس َی ثَىٔي ٣َُح٤َّ ٔ ب٩ُِ َیِحٌَي َحسَّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحسَّ ًَبَّاُض ب٩ُِ َسِض١ٕ  ثَىٔي  َٙ َحسَّ سٔ ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ

َّي َت٠َٔس  ٤َِٟزِأََة ٨ًَِٔسَک َحً َِ ا ًَسٔٓیٕ أ٣َِٔش أػ٥ٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل

 لہس، رضحت لہس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دبعازعلسی نب ییحی، دمحم، انب ہملسم، دمحم نب ااحسؼ ، ابعس نب

 فملس ےن اعمص نب دعی ےس اہک ہک وعرت وک )ینعی وعرمی یک وعرت وک( مت اےنپ اپس روھک اہیں کت ہک فہ فالدت ےس افرغ وہ اجےئ۔

 دبعازعلسی نب ییحی ، دمحم، انب ہملسم، دمحم نب اقحس، ابعس نب لہس، رضحت لہس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اعلؿ اک رطہقی

     477    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اٟشاًسیاح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، حرضت سہ١ ب٩ سٌس  :  راوی

سٕ  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ا٢َ أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ا٢َ  َحسَّ َٗ أًٔسیِّ  اٟشَّ

ةَ  ًَِْشَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأ٧ََا اب٩ُِ َخ٤َِص  ًَ َّی اہللُ  ا٧َُض٤َا ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔييِّ َػل ٌَ ٔ ُت ٟ َجِت  َحرَضِ ا٢َ ٓٔیطٔ ث٥َُّ ََخَ َٗ َِٟحسٔیَث  َٚ ا ٍّ َوَسا َس٨َ

طٔ  ٔلَی أ٣ُِّ َُٟس یُِسعَی إ َِٟو ََاَ٪ ا َٓ  َحا٣َّٔل 

ادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رضحت لہس نب دعس ااسلدعی ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق اؿ دفونں ےن اعلؿ ایک 

ںیم وموجد اھت افر اس فتق ریمی رمع دنپرہ اسؽ یھت اس ےک دعب رافی ےن ابیق دحثی ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک سلجم 

 ایبؿ یک رگم اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک رھپ فہ وعرت احہلم یلکن افر دیپاش ےک دعب اس ہچب وک امں یک رطػ وسنمب ایک اجات اھت۔

 اسلدعیادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رضحت لہس نب دعس ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اعلؿ اک رطہقی

     478    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤سب٩ جٌْف، ابزاہی٥، اب٩ سٌس، زہزی، حرضت سہ١ ب٩ سٌس :  راوی



 

 

٩ًَِ َسِض١ٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٕس  ٌِ ىٔي اب٩َِ َس ٌِ َِٟوَرکَانٔیُّ أَِخبََر٧َا إٔبَِزاصٔی٥ُ َی َْفٕ ا ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤َُِٟتََل٨ًَٔئِن َحسَّ ٔ ا ٕس ِٔی َخبَر ٌِ  ب٩ِٔ َس

 َ ِّٔ٪ َجائ َٓ وَصا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَبِْٔصُ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  ِس َٗ َٗ َََٓل أَُراُظ إَٔلَّ  َِٟیَتئِن  َ ًَٔوی٥َ اِْل ِی٨َئِن  ٌَ ِٟ َخ ا ًَ ِت بٔطٔ أَِز

ٔت ا ٌِ ًَلَی ا٨َّٟ َحائَِت بٔطٔ  َٓ ا٢َ  َٗ ََل أَُراُظ إَٔلَّ کَاذٔبّا  َٓ ْة  َُّط َورَحَ أ٧َ َٛ َٚ َوإِٔ٪ َجائَِت بٔطٔ أَُحِی٤ٔزَ  ٔ َػَس  ٤َِٟرِکُوظ

رضحت لہس نب دعس ےس ایس اعلؿ فاےل فاہعق ںیم رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم نب رفعج، اربامیہ، انب دعس، زرہی، 

اؾ فآہل فملس ےن رفامای دوھکی ارگ ہی وعرت ااسی ہچب ےنج سج یک آںیھکن اکیل وہں افر وکےھل اھبری وہں وت ںیم وھجمسں اگ ہک وعرمی اک ازل

 وہا وت ںیم وھجمسں اگ ہک وعرمی اک ازلاؾ طلغ اھت افر ےتہک ںیہ ہک رھپ اس ےک ہچب ان درتس اھت افر ارگ اس اک رگن رگف یک رطح املئ ہب رسیخ

 (دنسپدی رطقی رپ دیپا وہا )ینعی وعرمی اک ازلاؾ درتس الکن

 دمحمنب رفعج، اربامیہ، انب دعس، زرہی، رضحت لہس نب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اعلؿ اک رطہقی

     479    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز، ب٩ خاٟس، اوزاعی، حرضت سہ١ ب٩ سٌس اٟشاًسی :  راوی

ث٨ََا  ٌِ َحسَّ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔیِّ  یَابٔیُّ  ِْٟٔفِ ث٨ََا ا ٣َِظِٔیُّ َحسَّ أًٔسیِّ بَٔضَذا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس اٟسِّ ٕس اٟشَّ

طٔ  ََٟس ْٔل٣ُِّ َِٟو ىٔي ا ٌِ َََٓاَ٪ یُِسعَی َی ا٢َ  َٗ  ٔ َِٟدبَر  ا

ےس اس دحثی ےک ذلی ںیم رفاتی ےہ ہک رھپ فہ ہچب امں یک رطػ وسنمب  ومحمد نب اخدل، افزایع، رضحت لہس نب دعس ااسلدعی

 رک ےک اکپرا اجات اھت۔

 ومحمد، نب اخدل، افزایع، رضحت لہس نب دعس ااسلدعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اک رطہقیاعلؿ 

     480    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٤ًزو، اب٩ رسح، اب٩ طہاب، حرضت سہ١ ب٩ سٌس :  راوی



 

 

 ٔ َُيِر ِٔٔضزٔیِّ َو ِٟ ًَِبٔس اہللٔ ا ٩ًَِ ًَٔیأق ب٩ِٔ  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  حٔ َحسَّ ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اٟسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٔ َحسَّ ٩ًَِ َسِض١ٔ  ظ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  إت ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َ٘ َضا ثَََلَث َتِل٠ٔی َ٘ َل٠َّ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ َِٟدبَر ٕس ِٔی صََذا ا ٌِ َّی اہللُ ب٩ِٔ َس َذُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٔ أَِن َٓ  ٥َ

ٍَ ٨ًَِٔس ا٨َّٟئ  ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوکَاَ٪ ٣َا ُػ٨ َّی اہللُ ًَ ُت َصَذا ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َسِض١ْ َحرَضِ َٗ  ٍْ ٥َ ُس٨َّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  يِّ َػل

أ٪ أَبَّس  ٌَ َٚ بَِی٨َُض٤َا ث٥َُّ ََل یَِحَت٤ٔ ٤َُِٟتََل٨ًَٔئِن أَِ٪ یَُْفَّ ُس ِٔی ا ٌِ ٍُ َب َّ٨ ِت اٟشُّ ـَ ٤َ َٓ  ٥َ  ا٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

نب رسح، انب اہشب، رضحت لہس نب دعس ےس اس دحثی ےک ہلسلس ںیم رمفی ےہ ہک وعرمی ےن روسؽ اہلل یلص ادمح نب رمعف، ا

زیچ  اہلل ہیلع فآہل فملس یک وموجدیگ ںیم اینپ ویبی وک نیت الطںیق ددیںی افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک انذف رفام دای افر وج

یک وموجدیگ ںیم یک اجےئ )افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رپ ریکن ہن رفامںیئ وت( فہ  تن رقار روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

اپیت ےہ لہس ےتہک ںیہ ہک ںیم اس فاہعق اعلؿ ےک فتق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک سلجم ںیم وموجد اھت اس ےک دعب اعلؿ 

 دفونں ےک درایمؿ رفتقی یک اجےئ یگ افر فہ یھبک عمج ہن وہ ںیکس ےگ۔ رکےن فاولں ےک ےیل یہی رطہقی رقار اپای ہک اؿ

 ادمح نب رمعف، انب رسح، انب اہشب، رضحت لہس نب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اعلؿ اک رطہقی

     481    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، وہب ب٩ بیا٪، اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، سٔیا٪، زہزی، حرضت سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪  حٔ َو ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اٟسَّ ْز َوَوصُِب ب٩ُِ بََیإ٪ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُشسَّ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اُٟوا َحسَّ َٗ

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَ ًَلَی  ٤َُِٟتََل٨ًَٔئِن  ا٢َ َطضِٔسُت ا َٗ ْز  ا٢َ ٣َُشسَّ َٗ ٕس  ٌِ ٥َ َوأ٧ََا اب٩ُِ َخ٤َِص َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس َّ٠

 َّ َٚ بَِی٨َُض٤َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َْفَّ َٓ َة  َُّط َطضَٔس ا٨َّٟٔييَّ ًَِْشَ وَ٪ إ٧ٔ ا٢َ اِْلََخُ َٗ ٕ َو ز ٨ًََا َوَت٥َّ َحٔسیُث ٣َُشسَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن َتََل ًَ ی اہللُ 

٠َِیَضا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ًَ َذبُِت  َٛ ا٢َ اٟزَُّج١ُ  َ٘ َٓ ٤َُِٟتََل٨ًَٔئِن  َٚ بَيَِن ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََفَّ َّی اہللُ  ُض٥ِ إِٔ٪ أ٣ََِشِٜ َػل ـُ ٌِ ١ِ َب ُ٘ ٥َِٟ َی ُتَضا 

٤َُِٟتََل٨ًَٔئِن  َٚ بَيَِن ا َُّط ََفَّ ًَلَی أ٧َ ٍَ أََحْس  ٍِ اب٩َِ ًَُیِی٨َ ٔ ٥َِٟ یَُتاب ا٢َ أَبُو َزاُوز  َٗ ٠َِیَضا  ًَ 

ؿ دسمد، فبہ نب ایبؿ، ادمح نب رمعف نب رسح، رمعف نب امثعؿ، ایفسؿ، زرہی، رضحت لہس نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک اس فاہعق اعل

ےک فتق ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس وموجد اھت افر اس فتق ریمی رمع دنپرہ اسؽ یھت بج فہ دفونں اعلؿ ےس 

افرغ وہ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ دفونں ےک درایمؿ رفتقی رفام دی ہی ایفسؿ یک دحثی وباہطس زرہی ےک اافلظ 



 

 

اہیں رپ وپری وہیئگ وا ہ دفرسفں یک رفاتی ویں ےہ ہک لہس نب دعس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھت افر دسمد یک دحثی 

ےک اپس وموجد ےھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اعلؿ رکےن فاولں ےک درایمؿ رفتقی رک دی سپ اس صخش )وعرمی( 

ںیم ےن اس رپ وھجٹ الب افر وضعبں ےن اہک ہک اس ےن اہیلع ںیہن اہک اھت اوبداؤد ےتہک ےن اہک ہک ارگ ںیم اس وک اےنپ اکنح ںیم روھکں وت 

 ںیہ ہک اس ابت رپ ہنییع اک وکیئ اتمع ںیہن ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک درایمؿ رفتقی رکا دی یھت

 ، زرہی، رضحت لہس نب دعسدسمد، فبہ نب ایبؿ، ادمح نب رمعف نب رسح، رمعف نب امثعؿ، ایفسؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اعلؿ اک رطہقی

     482    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠مَي٪ ب٩ سٌس، حرضت سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

ِٟحَ  ٕس ِٔی َصَذا ا ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٠َُِٓیْح  ث٨ََا  َتکٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز ا ث٨ََا ُس٠َمَِيَ َٓأ٧َرَِکَ َحسَّ سٔیٔث َوکَا٧َِت َحا٣َّٔل 

 ٔ ٤ِٟٔيَرأث أَِ٪ َیز ٍُ ِٔی ا َّ٨ َِٟیَضا ث٥َُّ َجَزِت اٟشُّ ٔ َََٓاَ٪ اب٨َُِضا یُِسعَی إ ََٟضاَح٠َ٤َِضا  زَّ َوَج١َّ  ًَ َق اہللُ   ثََضا َوَتزَٔث ٨ِ٣ٔطُ ٣َا ََفَ

امیلسؿ نب دعس، رضحت لہس نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک فہ وعرت احہلم یھت افر وعرمی ےن اس ابت ےس ااکنر ایک ہک ہی لمح اس ےس 

اعمہلم رپ ہی  تن اجری وہیئ ہک فہ ہچب اینپ امں اک ےہ رھپ اس وعرت اک ہچب اینپ امں یک رطػ وسنمب رک ےک اکپرا اجات اھت رھپ ریماث ےک 

 فارث وہاگ افر امں اس ہچب یک فارث رقار اپےئ یگ انتج ہک اہلل اعتیل ےن اس ےک ےیل رقمر رفامای ےہ۔

 امیلسؿ نب دعس، رضحت لہس نب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اعلؿ اک رطہقی

     483    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ا٤ًع، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٍَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا َجزٔیْز  ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٍُ َحسَّ ٠َِی٠َ َٟ َّا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٕ وز ٌُ  ب٩ِٔ ٣َِش

ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِِٟشحٔسٔ  ٤َِِٟشحٔسٔ إٔذِ َزَخ١َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ ِٔی ا ٍٕ ِٔی ا ٌَ ٥َ بٔطٔ ُج٤ُ ََٓت٠َََّ ٍَ ا٣َِزأَتٔطٔ َرُجَّل  َِٟو أَ٪َّ َرُجَّل َوَجَس ٣َ



 

 

 َّ ٨ًَِطُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  َّ٩َٟ َ ًَلَی َُِیٕى َواہللٔ َْلَِسأ ََٜت  ََٜت َس ِّٔ٪ َس َٓ َت٠ُِت٤ُوُظ  َٗ َت١َ  َٗ ا کَاَ٪ َج٠َِست٤ُُوُظ أَِو  َّ٤٠َ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ی اہللُ 

ٔس أَتَی َِ ِٟ َ  ٩ِ٣ٔ ا ََٓتَ ٍَ ا٣َِزأَتٔطٔ َرُجَّل  ِو أَ٪َّ َرُجَّل َوَجَس ٣َ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َٟطُ  َ َشأ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥َ بٔطٔ َج٠َِست٤ُُوُظ أَِو َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّ٠

 َٓ ١َ یَِسًُو  ٌَ َتِح َوَج ِٓ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ ا َ٘ َٓ ًَلَی َُِیٕى  ََٜت  ََٜت َس َت٠ُِت٤ُوُظ أَِو َس َٗ َت١َ  َّٟٔذی٩َ َیز٣ُِوَ٪ أَِزَواَجُض٥ِ َٗ أ٪ َوا ٌَ ٍُ ا٠ِّٟ َِٟت آَی ٨َزَ

حَ  َٓ ََ اٟزَُّج١ُ ٩ِ٣ٔ بَئِن ا٨َّٟأض  ٔ ابُِتلَٔی بٔطٔ َذٟ َٓ  ٍَ ُُٔشُض٥ِ َصٔذظٔ اِْلیَ ُض٥ِ ُطَضَساُئ إَٔلَّ أَِن َٟ ٥ِ َی٩ُِٜ  َٟ ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َو اَئ صَُو َوا٣َِزأَتُُط إ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٍَ  َػل َِٟدا٣َٔش ٩َ ا ٌَ َٟ ازٔٗٔيَن ث٥َُّ  ٩ِٔ٤َٟ اٟؼَّ َّطُ  ٍَ َطَضاَزإت بٔاہللٔ إ٧ٔ َظضَٔس اٟزَُّج١ُ أَِربَ َٓ ٨َا  ًَ َتََل َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ إِٔ٪ کَاَ٪ َوَس٠َّ  

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٟضا ا٨َّٟٔييُّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ  ٩ٌَٔ ََٓذَصَبِت َٟٔت٠َِت ا٢َ  َٗ ََِٟاذٔبٔيَن  ٠ََّضا ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ا أَِزبََزا  َّ٤٠َ َٓ ٠َِت  ٌَ َٔ َٓ أَبَِت  َٓ ٣َِط 

ّسا ٌِ ََٓحائَِت بٔطٔ أَِسَوَز َج ّسا  ٌِ  أَِ٪ َتحٔیَئ بٔطٔ أَِسَوَز َج

امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اکی دؿ ہعمج یک رات دجسم ںیم اھٹیب 

 اےنت ںیم اکی ااصنری صخش آای افر ےنہک اگل ارگ وکیئ صخش اینپ ویبی ےک اپس یسک ایبنج رمد وک اپےئ افر رھپ فہ اس رپ زان اک ازلاؾ وہا اھت

اگلےئ وت مت اس وک دح ذقػ ںیم وکڑے اگلؤ ےگ افر لتق رکےن رپ اس وک لتق رک ڈاول ےگ افر ارگ اخومیش اایتخر رکے وت وخؿ ےک 

مسق ںیم ہی ہلئسم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رضفر درایتف رکفں اگ بج االگ دؿ وہا وت فہ روسؽ اہلل یلص وھگٹ ےئپ دخا یک 

اس اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ہی ہلئسم وپےنھچ ےک ےیل آای افر یہی اہک ہک ارگ وکیئ صخش اینپ ویبی ےک اپس یسک ایبنج رمد وک اپےئ افر 

ےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک وکڑے اگلںیئ ےگ ای لتق رک دے وت اس وک اصقاص لتق رک دںی ےگ افر ارگ رپ زان اک ازلاؾ اگل

اخومیش اایتخر رکے وت وخؿ ےک ےس وھگٹن ےئپ ہی نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک ےیل داع رفامیئ ہک اے اہلل اس 

اہلل ہیلع فآہل فملس داع رک یہ رےہ ےھت ہک ہی آتی انزؽ وہیئ )رتہمج( وج ولگ اینپ ویبویں  ےک ابرے ںیم وکیئ مکح اجری رفام آپ یلص

رپ زان اک ازلاؾ اگلںیئ افر اؿ ےک اپس وبثت شیپ رک ےن ےک ےیل وکیئ وگاہ وموجد ہن وہ وساےئ اینپ ذات ےک وت۔ سپ فہ صخش وج اس 

 ےک اپس آای افر اس یک ویبی یھب آیئ رھپ دفونں ےن اعلؿ ایک ینعی ےلہپ رمد ےن تبیصم ںیم التبم اھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اچر رمہبت اہلل اک انؾ ےل رک وگایہ دی ہک فہ اےنپ ازلاؾ ںیم اچس ےہ رھپ اپوچنںی رمہبت تنعل رکےت وہےئ اہک ہک اس رپ دخا یک تنعل وہ

ہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک ڑھجک دای نکیل فہ ںیہن امین افر اس ےن وج وھجٹ وبےل اس ےک دعب وعرت ےن اعلؿ رکان اچاہ آپ یلص ا

یھب ایس رطح اعلؿ ایک بج فہ دفونں فاہں ےس ےلچ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اشدی اس وعرت ےک وھگرگنایےل ابولں 

ابولں فاال افر ایسہ رگن اک اھت ینعی وعرت رپ زان اک ازلاؾ  فاال ہچب ایسہ رگن اک دیپا وہاگ رھپ بج اس ےک ہچب دیپا وہا وت فہ وھگرگنایےل

 درتس الکن۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، اربامیہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اعلؿ اک رطہقی

     484    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ ابی ًسی، ہظا٦ ب٩ حشا٪ ًرک٣ہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض رضي اہلل تٌالی :  راوی

ًَسٔٓیٕ أَِخبََر٧َا صَٔظا٦ُ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَبَّإض أَ٪َّ صََٔل٢َ ب٩َِ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍُ ٣َ ثَىٔي ًرِٔکٔ اَ٪ َحسَّ ب٩ُِ َحشَّ

ا٢َ ا٨َّٟ  َ٘ َٓ َٔ اب٩ِٔ َسِح٤َاَئ  ی ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَْٔشٔ ًَ َّی اہللُ  َٖ ا٣َِزأََتطُ ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َذ َٗ  ٍَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣َُیَّ َّی اہللُ  ٔييُّ َػل

ٍُ أَِو  ٨َ ِٟبَیِّ ١َ  ا ٌَ َح َٓ  ٍَ ٨َ ِٟبَیِّ ًَلَی ا٣َِزأَتٔطٔ ی٠ََِت٤ُٔص ا ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ إَٔذا َرأَی أََحُس٧َا َرُجَّل  َٗ ٠َِیطٔ  َحسٌّ ِٔی َهِضزَٔک  ًَ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔييُّ َػل

ثَ  ٌَ َّٟٔذی َب ا٢َ صََٔل٢ْ َوا َ٘ َٓ َحسٌّ ِٔی َهِضزَٔک  َٓ ٍُ َوإَٔلَّ  ٨َ ِٟبَیِّ و٢ُ ا ُ٘ ٥َ َی ٩ََّٟ اہللُ ِٔی أ٣َِزٔی ٣َا َوَس٠َّ ٔ َٟی٨ُِز ْٚ َو ٔ ََٟؼاز يی  ٔن ا إ ِّٙ ٧َبٔیًّ َِٟح ََ بٔا

َُٟض٥ِ ُطَضَساُئ إَٔلَّ أَنِ  ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ َّٟٔذی٩َ َیز٣ُِوَ٪ أَِزَواَجُض٥ِ َو َِٟت َوا ٨َزَ َٓ َِٟحسِّ  َّ ٩ِ٣ٔ یُبِرُٔئ بٔطٔ َهِضزٔی ٩ِ٣ٔ ا َّي ب٠ََ َ َحً أ ََقَ َٓ ُُٔشُض٥ِ 

ازٔٗٔيَن  ٔ اٟؼَّ َظض َٓ  ٍَ ا٦َ صََٔل٢ُ ب٩ُِ أ٣َُیَّ َ٘ َٓ َحائَا  َٓ َِٟیض٤َٔا  ٔ َٓأَِرَس١َ إ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٖ ا٨َّٟٔييُّ َػل َّی اہللُ َٓاِنَْصَ َس َوا٨َّٟٔييُّ َػل

َض١ِ ٤َُٜ٨ِ٣ٔا ٩ِ٣ٔ َتائٕٔب  َٓ ٤َا کَاذْٔب  ُٛ ٥ُ٠َ أَ٪َّ أََحَس ٌِ و٢ُ اہللُ َی ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ٍٔ أَ٪َّ  ًَ َِٟدا٣َٔش ا کَاَ٪ ٨ًَِٔس ا َّ٤٠َ َٓ ََٓظضَٔسِت  ا٣َِت  َٗ ث٥َُّ 

َّٜأَِت  َت٠َ َٓ ًَبَّإض  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ  ٍْ ََّضا ٣ُؤجَب ََٟضا إ٧ٔ اُٟوا  َٗ ازٔٗٔيَن َو ٠َِیَضا إِٔ٪ کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ًَ َب اہللٔ  ـَ ََّضا َُ َّي َه٨٨ََّا أ٧َ َو٧َََٜؼِت َحً

 ِٓ َِٟت ََل أَ ا َ٘ َٓ  ٍُ ِّٔ٪ َجائَِت بٔطٔ َستَرِٔج َٓ وصَا  ٥َ أَبِْٔصُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ ِت  ـَ ٤َ َٓ  ٔ َِٟیِو٦ ِومٔی َسائَٔز ا َٗ ُح  َح١َ  ـَ ِٛ أَ

 َٓ  ََ ٔ َذٟ َٛ َحائَِت بٔطٔ  َٓ َٔ اب٩ِٔ َسِح٤َاَئ  ی ُضَو َْٟٔشٔ َٓ ئِن  َٗ ا ََّٟخ اٟشَّ َِٟیَتئِن َخَس َ َّ اِْل ٔ ِی٨َئِن َساب ٌَ ِٟ ٠َِیطٔ ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘

َز بٔطٔ  ا َتَْفَّ ا٢َ أَبُو َزاُوز َوَصَذا ٤٣َّٔ َٗ ََٟضا َطأِْ٪  َََٟاَ٪ لٔی َو َِٟوََل ٣َا ٣ََضي ٩ِ٣ٔ َٛٔتأب اہللٔ   ٥َ ٤َِٟسٔی٨ٍَٔ َحٔسیُث اب٩ِٔ َوَس٠َّ أَص١ُِ ا

إر َحٔسیُث صََٔل٢ٕ   َبظَّ

نب اسؿ رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک الہؽ نب اہیم ےن اینپ  دمحم نب اشبر، انب ایب دعی، اشہؾ

مااء رپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وموجد یگ ںیم تمہت اگلیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن الہؽ ےس رفامای 
ح
ش

ویبی رشکی نب 

ے اگلےئ اجںیئ ےگ اس ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج مہ ںیم وبثت شیپ رک فرہن دح ذقػ ںیم ریتی ھٹیپ رپ وکڑ

ےس وکیئ صخش اینپ ویبی ےک اپس یسک ایبنج رمد وک زان رکےت وہے اپےئ وت ایک فہ وگاہ ڈوھڈن ےن لکن اجےئ؟ نکیل آپ یلص اہلل ہیلع 

الہؽ ےن اہک مسق ےہ اس ذات اپک یک سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع  فآہل فملس یہی رفامےت رےہ ہک وگاہ ال فرہن ذقػ ےک ےیل ایتر وہ اج



 

 

فآہل فملس وک قح ےک اسھت وعبمث ایک ےہ ہک ںیم اچس وہں افر اہلل اعتیل انیقی ریمے ابرے ںیم وکیئ ااسی مکح انزؽ رفامےئ سج ےس 

گ اینپ ویبویں رپ زان یک تمہت اگلںیئ ریمی ھٹیپ دح ذقػ ںیم وکڑے اھکےن ےس چب اجےئ یگ بت ہی آتی انزؽ وہیئ )رت ہمج( وج ول

افر اؿ ےک اپس اےنپ وسا وکیئ وگاہ ہن وہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس آتی وک نم ااصلدنیق کت زپاھ۔ اس ےک دعب آپ یلص 

ڑھکے وہے افر وگایہ دی اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ دفونں )ینعی الہؽ نب اہیم افر اس یک ویب ی( وک الب اجیھب۔ سپ ےلہپ الہؽ نب اہیم 

افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت اجےت ےھت دوھکیں اہلل اجاتن ےہ یک مت دفونں ںیم ےس اکی انیقی وھجاٹ ےہ ایک مت ںیم ےس وکیئ 

س اک وشرہ اچس وتہب رکات ےہ رھپ وعرت ڑھکی وہیئ افر اس ےن یھب ایس رطح وگایہ دی۔ بج اپوچنںی وگایہ اک ربمن آای ینعی ہی ہک ارگ ا

وہ وت اس رپ اہلل اک بضغ انزؽ وہ۔ ولوگں ےن اس ےس اہک ہک ہی اپوچنںی وگایہ بضغ وک فابج رک دے یگ۔ انب ابعس اک ایبؿ ےہ ہک 

 ہی نس رک فہ وعرت ذرا یکھج افر اےٹل اپؤں ولیٹ اہیں کت ہک مہ ےھجمس ہک فہ اےنپ ایبؿ ےس رھپ اجےئ یگ۔ رھپ فہ وبیل ںیم زامےن رھب ںیم

 اینپ وقؾ وک روسا ہن رکفں یگ افر ہی ہہک رک اس ےن اپوچنںی وگایہ یھب دے ڈایل۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای۔ دوھکی ارگ اس

مااء اک ےہ وت رھپ اس ےک ااسی یہ 
ح
ش

 ہچباک ہچب اکیل آوھکنں فاال ڑبے ڑبے رسنی فاال افر ومیٹ ومیٹ لڈنویلں فاال دیپا وہا وت فہ رشکی نب 

دیپا وہا بت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ اس ابپ ںیم اہلل اک مکح انزؽ ہن وہ اتکچ وت ںیم اس وعرت ےک اسھت رضفر ھچک 

رکات )ینعی اس رپ دح زان اجری رکات اوبداؤد ےن اہک ہک ہی دحثی اؿ ااحدثی ںیم ےس اکی ےہ نج ںیم الہ دمہنی رفنمد وہےئ ںیہ۔ 

 یک دحثی وک وباہطس انب دعی اشہؾ نب اسؿ ےس اوھنں ےن یہ رفاتی ایک ےہ۔ینعی انب اشبر 

 دمحم نب اشبر، انب ایب دعی، اشہؾ نب اسؿ رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اعلؿ اک رطہقی

     485    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣د٠س ب٩ خاٟس، سٔیا٪، ًاػ٥ ب٩ ک٠یب، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ک٠َُِیٕب   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس يِرٔیُّ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ٣َِد٠َُس ب٩ُِ َخأٟٕس اٟظُّ َّی اہللُ َحسَّ ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ  أَبٔیطٔ 

 ِٟ ًَلَی ٓٔیطٔ ٨ًَِٔس ا ٍَ یََسُظ  ـَ ٨ًََا أَِ٪ َی ٤َُِٟتََل٨ًَٔئِن أَِ٪ یََتََل ٍْ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣َََز َرُجَّل حٔيَن أ٣َََز ا ََّضا ٣ُؤجَب و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ٍٔ َی  َدا٣َٔش

رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اعلؿ  دلخم نب اخدل، ایفسؿ، اعمص نب بیلک،

رکےن فاولں وک اعلؿ ےک ےیل رفامای وت اکی صخش وک مکح دای ہک بج فہ اپوچنںی وگایہ رپ ےچنہپ وت اس ےک ہنم رپ اہھت رھک دے افر اس 

 ےس اہک ہک ہی اپوچنںی وگایہ تنعل اک ومبج وہ یگ۔



 

 

  نب اخدل، ایفسؿ، اعمص نب بیلک، رضحت دبعاہلل نب ابعسدلخم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اعلؿ اک رطہقی

     486    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی یزیس ب٩ ہارو٪، ًباز، ب٩ ٨٣ؼور، ًرک٣ہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباضحش٩ ب٩  :  راوی

٩ًَِ ابِ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ًَبَّازُ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا  ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ َحسَّ ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ا٢َ َجاَئ صََٔل٢ُ َحسَّ َٗ ًَبَّإض   ٩ٔ

ََل  ٍَ َوصَُو أََحُس اٟثَّ ِی٨ٔطٔ َو ب٩ُِ أ٣َُیَّ ٌَ أَی بٔ َوَجَس ٨ًَِٔس أَص٠ِٔطٔ َرُجَّل ََفَ َٓ ا  ًَٔظیًّ ََٓحاَئ ٩ِ٣ٔ أَِرٔؿطٔ  ٠َِیض٥ِٔ  ًَ َّٟٔذی٩َ َتاَب اہللُ  ٍٔ ا َ ٍَ ث َس٤ٔ

ا٢َ یَا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّي أَِػَبَح ث٥َُّ ََُسا  ٥ِ٠َ َیضِٔحطُ َحً َٓ يی ٔجئُِت أَصِلٔی ًَٔظاّئ  بٔأُذ٧ُٔطٔ  ٔن َرُسو٢َ اہللٔ إ

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  َظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓرَکٔ ُت بٔأُذُنَیَّ  ٌِ ِیىَيَّ َوَس٤ٔ ٌَ أَیُِت بٔ َوَجِسُت ٨ًَِٔسص٥ُِ َرُجَّل ََفَ ٠َِیطٔ َٓ ًَ ٥َ ٣َا َجاَئ بٔطٔ َواِطَتسَّ  َوَس٠َّ

َّٟٔذی٩َ یَز٣ُِوَ٪ أَِزَو  َِٟت َوا ٨َزَ ٩ًَِ َر َٓ َی  َُٓسِّ َظَضاَزةُ أََحٔسص٥ِٔ اِْلیََتئِن ک٠ِٔتَِیض٤َٔا  َٓ ُُٔشُض٥ِ  ُض٥ِ ُطَضَساُئ إَٔلَّ أَِن َٟ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ُسو٢ٔ اَجُض٥ِ َو

ّجا َو٣َُِخَ  ََ ََفَ َٟ زَّ َوَج١َّ  ًَ ١َ اہللُ  ٌَ ِس َج َٗ ا٢َ أَبِْٔشِ َیا صََٔل٢ُ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََ اہللٔ َػل ٔ ٨ُِت أَِرُجو ذَٟ ُٛ ِس  َٗ ا٢َ صََٔل٢ْ  َٗ ّجا 

٠ًََِیض٤َٔا َر  َتََلَصا  َٓ َحائَِت  َٓ ِیَضا  َٟ ٔ ٥َ أَِرٔس٠ُوا إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ يی  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ َرب َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

ص٤َُا َوأَِخبََرص٤َُا أَ٪َّ  َ
َذَب  َوَذُکَّ َٛ ِس  َٗ َِٟت  ا َ٘ َٓ ٠َِیَضا  ًَ ُت  ِٗ ِس َػَس َ٘ َٟ ا٢َ صََٔل٢ْ َواہللٔ  َ٘ َٓ ٧َِیا  ًََذأب اٟسُّ ةٔ أََطسُّ ٩ِ٣ٔ  ًََذاَب اِْلَٔخَ

ٍَ َط  ََٓظضَٔس أَِربَ ٘ٔی١َ ٟٔضََٔل٢ٕ اِطَضِس  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل٨ًُٔوا بَِی٨َُض٤َا  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ ٩ِٔ٤َٟ َضآَ َّطُ  َزإت بٔاہللٔ إ٧ٔ

 ًَ ٧َِیا أَصَِوُ٪ ٩ِ٣ٔ  ًََذاَب اٟسُّ  َّ٪ّٔ َٓ ٙٔ اہلَل  ُط یَا صََٔل٢ُ اتَّ َٟ ٍُ ٗٔی١َ  َِٟدا٣َٔش ا کَا٧َِت ا َّ٤٠َ َٓ ازٔٗٔيَن  ٔ اٟؼَّ ٔ َوإٔ٪َّ َصٔذظ ة َذأب اِْلَٔخَ

ا٢َ َواہللٔ ََل  َ٘ َٓ َذاَب  ٌَ ِٟ ََ ا ٠َِی ًَ ًَّٟٔي تُؤجُب  ٍُ ا ٤ُِٟؤجَب ٍَ ا ٨َ ٌِ َٟ ٍَ أَ٪َّ  َِٟدا٣َٔش َظضَٔس ا َٓ ٠َِیَضا  ًَ ٥َِٟ یَُح٠ِِّسنٔی  ٤َا  َٛ ٠َِیَضا  ًَ بُىٔي اہللُ  ذِّ ٌَ  ُی

 َٟ َّطُ  ٍَ َطَضاَزإت بٔاہللٔ إ٧ٔ َظضَٔسِت أَِربَ َٓ ََٟضا اِطَضٔسی  ََِٟاذٔبٔيَن ث٥َُّ ٗٔی١َ  ٠َِیطٔ إِٔ٪ کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ ا ًَ ٤٠ََّ اہللٔ  َٓ ََِٟاذٔبٔيَن  ا کَا٧َِت ٩ِٔ٤ ا

٤ُِٟؤجبَ  ٔ ا ٔ َوإٔ٪َّ َصٔذظ ة ًََذأب اِْلَٔخَ ٧َِیا أَصَِوُ٪ ٩ِ٣ٔ  ًََذاَب اٟسُّ  َّ٪ّٔ َٓ ََٟضا اتَِّٔی اہلَل  ٍُ ٗٔی١َ  َِٟدا٣َٔش َٔ ا ٠َِی ًَ ًَّٟٔي تُؤجُب  ٍُ ا

 ِٟ َظضَٔسِت ا َٓ ِومٔی  َٗ ُح  ـَ ِٓ َِٟت َواہللٔ ََل أَ ا َٗ ٍّ ث٥َُّ  ًَ َّٜأَِت َسا َت٠َ َٓ َذاَب  ٌَ ِٟ ازٔٗٔيَن ا ٠َِیَضا إِٔ٪ کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ًَ َب اہللٔ  ـَ َُ ٍَ أَ٪َّ  َدا٣َٔش

 َ َُٟسَصا ْٔلَٕب َوََل تُزِم َضي أَِ٪ ََل یُِسعَی َو َٗ ٥َ بَِی٨َُض٤َا َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٚ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َْفَّ َُٟسَصا َو٩ِ٣َ َر٣َاَصا أَِو َٓ ی َوََل یُزِمَی َو

ََٟس  ٔ َرمَی َو أ٪ ٩ِ٣ٔ َُيِر َٗ َُّض٤َا یََتَْفَّ ُٗوَت ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ أ٧َ ٠َِیطٔ َوََل  ًَ ََٟضا  َضي أَِ٪ ََل بَِیَت  َٗ َِٟحسُّ َو ٠َِیطٔ ا ٌَ َٓ ٨ًََِضا َصا  َّی  ٕٚ َوََل ٣َُتَوِ كَََل



 

 

ُضَو ٟٔضََٔل٢ٕ َو  َٓ ئِن  َٗ ا ا٢َ إِٔ٪ َجائَِت بٔطٔ أَُػِیضَٔب أَُرِیٔؼَح أُثُِیبَٔخ َح٤َِع اٟشَّ َٗ ََّٟخ َو ا َخَس ّسا ُج٤َأٟیًّ ٌِ َٚ َج إِٔ٪ َجائَِت بٔطٔ أَِوَر

ََّٟخ اٟشَّ  ّسا َج٤َأٟیًّا َخَس ٌِ َٚ َج َحائَِت بٔطٔ أَِوَر َٓ ُضَو ٠َّٟٔٔذی ُر٣َٔیِت بٔطٔ  َٓ َِٟیَتئِن  َ َّ اِْل ٔ ئِن َساب َٗ ا ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ َِٟیَتئِن  َ َّ اِْل ٔ ئِن َساب َٗ ا

 ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ٣ُرَضَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََ أ٣َٔيّرا  ٔ َس َذٟ ٌِ َََٓاَ٪ َب  ٍُ ٣َ ا٢َ ًرِٔکٔ َٗ ََٟضا َطأِْ٪  َََٟاَ٪ لٔی َو ِوََل اِْلَی٤َِاُ٪  َٟ  ٥َ َو٣َا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

 یُِسعَی ْٔلَٕب 

نسح نب یلع سیدی نب اہرفؿ، ابعد، نب وصنمر، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک الہؽ نب اہیم اؿ نیت آدویمں 

ںیم ےس اکی ےہ نج اک اہلل ےن زغفہ وبتک ےک ومعق رپ )اہجد ںیم دعؾ رشتک اک( وصقر اعمػ رفام دای اھت سپ الہؽ نب اہیم رات وک 

 وت اینپ ویبی ےک اپس اکی صخش وک زان رکےت وہےئ( اپای۔ سپ اینپ آوھکنں ےس داھکی افر اےنپ اکونں اینپ زنیم )تیھک( ےس رھگ آےئ

 ےس انس۔ الہؽ ےن ہن اس وک ڈااٹن افر ہن داکمھای۔ بج حبص وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک ہک ای

وک اےنپ رھگ ایگ وت اینپ ویبی ےک اپس اکی صخش وک اپای۔ سپ ںیم ےن اینپ آوھکنں ےس داھکی افر روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اشؾ 

)اؿ یک آفازفں وک( اےنپ اکونں ےس انس سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی ابت انوگار سگری۔ الہؽ رپ ہی ارم تخس سگرا۔ بت ہی 

اک ازلاؾ اگلےت ںیہ رگم اؿ ےک اپس اےنپ وسا وکیئ وگاہ ںیہن وہات وت اؿ ںیم ےس رہ  آتی انزؽ وہیئ )رت ہمج( وج ولگ اینپ ویبویں رپ زان

اکی رپ اچر وگانایں ںیہ۔ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ فیح یک دشت اجیت ریہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے الھؽ 

ال۔ الہؽ ےن اہک ےھجم یھب اےنپ رب ےس یہ ادیم یھت آپ یلص اہلل ہیلع وخش وہاج اہلل ےن ریتے فاےطس فتعس دیپا یک افر راہتس اکن

فآہل فملس ےن رفامای اس وعرت وک الب وجیھب فہ آیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ دفونں ےک اسےنم یہی آتی زپیھ افر تحیصن 

ےن اہک ہک دخا یک مسق ںیم ےن چس اہک اس اک احؽ۔ وعرت یک افر ربخدار ایک ہک آرخت یک فیلکت داین یک فیلکت ےس دشدی رت ےہ۔ الہؽ 

ےن اہک ہی وھجٹ وباتل ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )اےنپ ااحصب ےس( رفامای ہک اؿ دفونں وک اعلؿ رک آؤ۔ ےلہپ الہؽ ےس اہک 

 ایگ ہک اے الہؽ اہلل ےس ڈر ہک داین یک زسا آرخت ایگ ہک وگانایں دںی ہک ںیم چس اتہک وہں۔ بج اپوچنںی وگایہ اک ربمن آای وت الہؽ ےس اہک

یک زسا ےس یکلہ ےہ افر یہی آرخی وگایہ ےہ وج۔ وھجاٹ وہےن رپ ریتے افرپ ذعاب وک فابج رک دے یگ الہؽ ےن اہک دخا یک مسق اہلل 

ای ےہ۔ وس اس ےن اپوچنںی اس وعرت رپ ازلاؾ یک انب رپ ےھجم ذعاب ںیہن دے اگ سج رطح اس ےن ریمی ھٹیپ وک وکڑے ےنگل ےس اچب

وگایہ یھب دںی دی ہک  ھج رپ اہلل یک تنعل ارگ ںیم وھجٹ وبولں۔ اس ےک دعب وعرت ےس اہک ایگ ہک وت یھب وگانایں دے۔ اس ےن 

ایگ ہک اہلل ےس یھب اہلل اک انؾ ےل رک اچر وگانایں دںی ہک فہ )ینعی اس اک وشرہ( وھجاٹ ےہ بج اپوچنںی وگایہ اک ربمن آای وت اس ےس یھب اہک 

ڈر ویکہکن داین اک ذعاب آرخت ےک ذعاب ےس مک ےہ افر یہی اپوچنںی وگایہ وک  رپ وھجاٹ وہےن یک وصرت ںیم اہلل اک ذعاب فابج رک 

دے یگ ہی نس رک فہ وعرت اکی ےحمل ےک ےیل اچکچہیئ۔ رھپ وبیل دخا یک مسق ںیم اینپ وقؾ وک روسا ہن رکفں یگ۔ افر ہی ہہک رک اس ےن 



 

 

وچنںی وگایہ یھب دںی دی ہک ارگ اس اک وشرہ ازلاؾ ںیم اچس وہ وت اس رپ اہلل اک بضغ انزؽ وہ۔ اس ےک دعب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل اپ

فملس ےن اؿ دفونں ےک درایمؿ رفتقی رکا دی افر ہی ہلصیف رفامای ہک اس ےک ہچب وک ابپ یک رطػ وسنمب ںیہن ایک اجےئ اگ افر ہن یہ 

ےک ازلاؾ ےس مہتم ایک اجےئ اگ افر ہن اس ےک ہچب وک فدلازلان اہک اجےئ اگ افر وج صخش اس وعرت رپ زان یک افر اس ےک  اس وعرت وک زان

ہچب رپ فدلازلان وہےن یک تمہت اگلےئ وت اس رپ دح ذقػ اجری یک اجےئ یگ افر ہی یھب ہلصیف رفامای ہک رمد ےک ذہم وعرت ےک ےیل اکھٹان 

 دانی الزؾ ںیہن ےہ ویکہکن ہک ہی دفونں ریغب الطؼ ےک دجا وہےئ ںیہ افر ہن اس ےک وشرہ یک فافت وہیئ زین رفامہ رکان افر انؿ ف ہقفن

وہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی یھب رفامای ارگ اےکس ہچب وھبرے ابولں فاال ےلتپ رسنی فاال وچڑے ٹیپ فاال افر دیلب لڈنویلں فاال 

رگ دنگیم رگن ابؽ رفہب ومیٹ لڈنویلں افر ڑبی رسنی فاال دیپا وہ وت اس صخش اک ےہ سج ےک اسھت زان یک تمہت ہی ہچب الہؽ اک ےہ افر ا

اہلل اگلیئ یئگ ےہ سپ بج اےکس ہچب دیپا وہا وت فہ دنگؾ وگں رگنھگایےل ابؽ رفہب ومیٹ لڈنویلں فاال افر اھبری رسنی فاال دیپا وہا آپ یلص 

رگ ےلہپ وگانایں ہن وہ یکچ وہںیت وت ںیم اس وعرت وک زسا د ات رکعہم ےتہک ںیہ ہک دعب ںیم )فہ ہچب ڑبا وہ رک( رصم ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ا

 اک احمک انب نکیل اوکس ابپ یک رطػ وسنمب رک ےک ہن اکپرا اجات اھت

 نسح نب یلع سیدی نب اہرفؿ، ابعد، نب وصنمر، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس :  رافی
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 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اعلؿ اک رطہقی

     487    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًز رضي اہلل ٨ًہاح٤س ب٩ ح٨ب١، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو ب٩ سٌیس ب٩ جبير، حرضت ًبساہلل ب٩  :  راوی

و٢ُ َس٤ٔ  ُ٘ ٕ َی ٌٔیَس ب٩َِ ُجَبيِر ٤ًَِْزو َس  ٍَ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٍَ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨َ ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ُت اب٩َِ ٤ًََُز َی ٌِ

٥َ ٤ُ٠َِٟٔتََل٨ًَٔئِن حَٔشاب٤َُُٜ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٠َِیَضا  ًَ  ََ َٟ ٤َا کَاذْٔب ََل َسبٔی١َ  ُٛ ًَلَی اہللٔ أََحُس ا 

 ًَ َذبَِت  َٛ ٨َِت  ُٛ ٔجَضا َوإِٔ٪  ُضَو ب٤َٔا اِسَتِح٠ِ٠ََت ٩ِ٣ٔ ََفِ َٓ ٠َِیَضا  ًَ َت  ِٗ ٨َِت َػَس ُٛ ََ إِٔ٪  َٟ ا٢َ ََل ٣َا٢َ  َٗ ََ ٣َالٔی  َٟ ُس  ٌَ ََ أَبِ ٔ َذٟ َٓ  ٠َِیَضا 

، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دیعس نب ریبج، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع ادمح نب لبنح

فآہل فملس ےن اعلؿ رکےن فاولں ےس رفامای ایک مت دفونں اک اسب اہلل ےک اپس ےہ مت دفونں ںیم ےس انیقی اکی وھجاٹ ےہ )رمد ےس 

 وج ںیم ےن رفامای( وک  وک اس وعرت رپ اقوب

 

 ںیہن اس ےن اہک ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریما امؽ)ینعی اس ےس ریما فہ امؽ دالی 

وک اےنپ افرپ  وطبر رہم اوکس دای اھت( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ وت اچس ےہ وت ریتا امؽ اےکس دبہل ںیم ایگ ہک وت ےن ایکس رشؾ اگہ

 وت ےن اس رپ وھجٹ ابدناھ وت رھپ فہ رہم امانگن ریتے اشایؿ اشؿ ںیہن الحؽ ایک ےہ افر ارگ



 

 

 ادمح نب لبنح، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دیعس نب ریبج، رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اعلؿ اک رطہقی

     488    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ح٨ب١، اس٤ٌی١، ایوب، سٌیس ب٩ جبيرسے روایت ےہ ٛہ ٣یں ےن حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا  ٔس ب٩ِٔ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َٖ َحسَّ َذ َٗ ٠ُُِٗت َٔلب٩ِٔ ٤ًََُز َرُج١ْ  ا٢َ  َٗ  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ث٨ََا أَیُّوُب  ٌٔی١ُ َحسَّ إِٔس٤َ

ا٢َ اہللُ  َٗ ِحََلٔ٪ َو ٌَ ِٟ ٥َ بَيَِن أََخَوِی بَىٔي ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٚ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ ََفَّ َٗ َ ا٣َِزأََتُط  ٤َا ک ُٛ ٥ُ٠َ أَ٪َّ أََحَس ٌِ َض١ِ  َی َٓ اذْٔب 

َٚ بَِی٨َُض٤َا َْفَّ َٓ أَبََیا  َٓ زَُصا ثَََلَث ٣َزَّإت   ٤َُٜ٨ِ٣ٔا َتائْٔب یَُززِّ

ادمح نب دمحم نب لبنح، اامسلیع، اویب، دیعس نب ریبج ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب رمع ےس وپاھچ ہک ارگ وکیئ صخش 

درایمؿ رفتقی یک اجےئ یگ( اںوہں ےن اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ینب الجعؿ  اینپ ویبی رپ زان اک ازلاؾ اگلےئ )وت ایک اؿ ےک

اکی رضفر  ےک دف اھبیئ ونہبں وک )وعرمی افر اس یک ویبی وک( دجا رک دای اھت افر رفامای اھت ہک انیقی ہی ابت اہلل اعتیل اجاتن ےہ ہک مت ںیم ےس

آپ ےن ہی املکت نیت رمہبت درہاےئ )نکیل بج اؿ دفونں ںیم یسک ےن وتہب ںیہن یک وھجاٹ ےہ سپ مت ںیم ےس وکؿ وتہب رکات ےہ؟ 

 افر اینپ اینپ ابت رپ ےمج رےہ( وتآپ ےن اؿ دفونں ےک درایمؿ رفتقی رفام دی

 ادمح نب دمحم نب لبنح، الیعمس، اویب، دیعس نب ریبجےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اعلؿ اک رطہقی

     489    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًََ ا٣َِزأََتطُ ِٔی َز٣َأ٪ َرُسو٢ٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُجَّل ََل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

٥َ بَیِ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٚ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َْفَّ َٓ َٟٔسَصا  َز بٔطٔ َوا٧َِتفَی ٩ِ٣ٔ َو َّٟٔذی َتَْفَّ ا٢َ أَبُو َزاُوز ا َٗ ٤َِٟزِأَةٔ  ََٟس بٔا َِٟو َٙ ا َِٟح ٨َُض٤َا َوأَ

ٕس ِٔی َحٔسیٔث ا٠ِّٟ  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ا٢َ یُو٧ُُص  َٗ ٔ و  ٤َِٟزِأَة ََٟس بٔا َِٟو َٙ ا َِٟح ِوُُٟط َوأَ َٗ  َْ ٔ َََٓاَ٪ ٣َاٟ أ٪ َوأ٧َرَِکَ َح٠َ٤َِضا  ٌَ



 

 

َِٟیَضااب٨َُِضا  ٔ  یُِسعَی إ

یبنعق، امکل، انعف، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم اکی صخش ےن اینپ ویبی ےس اعلؿ ایک افر 

 ےک اس ےک ہچب وک اانپ ہچب امےنن ےن ےس ااکنر رک دای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ دفونں ےک درایمؿ رفتقی رک دی افر ہچب

 بسن وک وعرت ےس وسنمب ایک۔

 یبنعق، امکل، انعف، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج ہچب ےک ابرے ںیم کش دیپا وہ اجےئ وت ایک مکح ےہ

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اجےئ وت ایک مکح ےہبج ہچب ےک ابرے ںیم کش دیپا وہ 

     490    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی خ٠ٕ، سٔیا٪، زہزی، سٌیس، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالی :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٕٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی َخ٠َ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔييِّ َػل ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َٗ

 ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ََ ٩ِ٣ٔ إٔب١ٕٔ  َٟ ا٢َ َص١ِ  َ٘ َٓ َٟٕس أَِسَوَز  ا٢َ إٔ٪َّ ا٣َِزأَتٔی َجائَِت بَٔو َ٘ َٓ زَاَرَة  َٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ بَىٔي  ا٢َ َوَس٠َّ َٗ ا٢َ ح٤ُِْز  َٗ َِٟوا٧َُضا  ا٢َ ٣َا أَ َٗ

 َٗ  َٚ َض١ِ ٓٔیَضا ٩ِ٣ٔ أَِوَر َٓ َ ًََسي أَِ٪ یَُٜوَ٪ ٧ ا٢َ َوصََذا  َٗ  ْٚ ًَطُ رٔعِ ًََسي أَِ٪ یَُٜوَ٪ ٧َزَ ا٢َ  َٗ َّی تَُزاُظ  أَن َٓ ا٢َ  َٗ ا  ّٗ ُوِر َٟ ًَُط ا٢َ إٔ٪َّ ٓٔیَضا  زَ

 ْٚ  رٔعِ

 انب ایب فلخ، ایفسؿ، زرہی، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک ینب زفارہ ےک اکی صخش ےن یبن یلص اہلل ہیلع

فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی ویبی ےک اکال ہچب دیپا وہا ےہ۔ آپ یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ہک ایک ریتے اپس ھچک افٹن ںیہ؟ اس ےن اہک اہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ اؿ افوٹنں اک رگن 

ےن اہک۔ رسخ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس وپاھچ ہک ایک اؿ افوٹنں ںیم وکیئ وھبرے رگن اک یھب ےہ؟ فہ اسیک ےہ؟ اس 

 وبال اشدی ہی رگن یسک رگ ےن چنیھک ایل وہ

 انب ایب فلخ، ایفسؿ، زرہی، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 بج ہچب ےک ابرے ںیم کش دیپا وہ اجےئ وت ایک مکح ےہ

     491    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، حرضت زہزی :  راوی

َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا زِّ َحسَّ ٌَ ٨َاُظ َوصَُو حٔی٨َئٕٔذ یُ ٌِ ٔ َو٣َ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بِّٔٔس٨َازٔظ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  َٔٔیطُ ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ُق بٔأَِ٪ َی٨ِ

گن نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت زرہی ےن ایس وہفمؾ یک رفاتی ذرک یک ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک )فہ رمد ہچب ےک اکےل ر

 ےس( اس ابت اک ااشرہ رک راہ اھت ہک فہ ہچب اس اک ںیہن ےہ۔

 نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ایک مکح ےہبج ہچب ےک ابرے ںیم کش دیپا وہ اجےئ وت 

     492    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالی :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ا أَتَی ا٨َّٟٔييَّ َحسَّ ابٔیًّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ أرَِعَ  ٍَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َ

٨َاظُ  ٌِ ََٓذَُکَ ٣َ ُظ  يی أ٧ُرِٔکُ ٔن ََٟسِت ََُُل٣ّا أَِسَوَز َوإ ا٢َ إٔ٪َّ ا٣َِزأَتٔی َو َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک اکی ارعایب روسؽ یلص  ادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس، رضحت

اسہقب اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر وبال ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی ویبی ےن ایسہ رگن اک ہچب انج ےہ۔ ابیق ومضمؿ 

 دحثی یک رطح ےہ

 ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیلادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہچب ےک بسن ےس ااکنر یک ذمتم

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ہچب ےک بسن ےس ااکنر یک ذمتم



 

 

     493    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، اب٩ ہاز، ًبساہلل ب٩ یو٧ص، سٌیس، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالی :  راوی

 ٩ًَِ  ٔ َِٟضاز ٩ًَِ اب٩ِٔ ا َِٟحارٔٔث  ىٔي اب٩َِ ا ٌِ ٤ًَِْزو َی ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ    ٩ًَِ ب٩ِٔ یُو٧َُص 

 َ و٢ُ حٔيَن ٧ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّطُ َس٤ٔ ٩ًَِ أَبٔی صُزَیَِزَة أ٧َ بُرٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕس ا ٤َُِٟتََل٨ًَٔئِن أَی٤َُّا ا٣َِزأَةٕ َس ٍُ ا َِٟت آَی زَ

٠َِیَشِت ٩ِ٣ٔ  َٓ َِٟیَص ٨ِ٣ُٔض٥ِ   ٩ِ٣َ ٕ ِو٦ َٗ ًَلَی  ََٟسُظ َوصَُو َی٨ُِوزُ  أَِزَخ٠َِت  ٩َِٟ یُِسخ٠ََٔضا اہللُ َج٨ََّتُط َوأَی٤َُّا َرُج١ٕ َجَحَس َو اہللٔ ِٔی َطِیٕئ َو

ی٩َ  ٟٔيَن َواِْلَٔخٔ ًَلَی ُرُؤٔض اِْلَوَّ َحُط  ـَ َٓ َِٟیطٔ اِحَتَحَب اہللُ ٨ِ٣ٔطُ َو ٔ  إ

دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک بج  ادمح نب اصحل، انب فبہ، رمعف نب احرث، انب اہد، دبعاہلل نب ویسن،

وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج وعرت ےن اےنپ ہچب وک اس وقؾ ںیم دالخ ایک سج ںیم ےس فہ  اعلؿ فایل آتی انزؽ وہیئ

 اس وک رہسگ اینپ تنج ںیم دالخ ہن ںیہن ےہ وت فہ وعرت اہلل یک )رتمح یک( زیچفں ںیم ےس یسک زیچ ںیم دالخ ںیہن ےہ افر اہلل

رکے اگ افر وج رمد ااسی وہ ہک ہچب وک اانپ ہچب امےنن ےس ااکنر رکے اس احؽ ںیم ہک فہ ہچب اس یک رطػ )ایپر رھبی رظنفں ےس( دھکی 

 روسا رکے اگ راہ وہ وت ایقتم ےک دؿ اس وک اہلل اعتیل اک ددیار بیصن ہن وہاگ افر اہلل اعتیل اس وک امتؾ ولخمؼ ےک اسےنم

 ادمح نب اصحل، انب فبہ، رمعف نب احرث، انب اہد، دبعاہلل نب ویسن، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فدل ازلان اک دمیع وہان

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ازلان اک دمیع وہانفدل 

     494    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ٤ٌ٣ز، س٥٠ ب٩ ابی ذیا٢، سٌیس ب٩ جبير، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض :  راوی

ىٔي اب٩َِ  ٌِ ٩ًَِ َس٥ٕ٠ِ َی َت٤ْٔز  ٌِ ث٨ََا ٣ُ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َی ٕ َحسَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ُف أَِػَحاب٨َٔا  ٌِ ثَىٔي َب ٔ َحسَّ أَبٔی اٟزَّیَّاز

ًَاَة ِٔی اِْلِٔسََل٦ٔ ٩ِ٣َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل ٣َُشا َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َُّط  ًَبَّإض أ٧َ َٙ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٔح َٟ ِس  َ٘ َٓ  ٍٔ َِٟحاص٠ٔٔیَّ  َساعَی ِٔی ا

َؼبَتٔطٔ  ٌَ ََل َیزُٔث َوََل یُوَرُث  بٔ َٓ ٔ رِٔطَسةٕ  َُيِر َّٟسا ٩ِ٣ٔ   َو٩ِ٣َ ازَّعَی َو

وقعیب نب اربامیہ، رمعم، ملس نب ایب ذایؽ، دیعس نب ریبج، رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

 ںیم ہشیپ ایک اھت )افر اس ےک  ہجیت ںیم ہچب دیپا وہا وت( اس اک بسن فملس ےن رفامای االسؾ ںیم ہشیپ رکاان نکمم ںیہن افر سج زامہن اجتیلہ

 اس ےک ومیل ےس ےلم اگ افر ارگ وکیئ ریغب اکنح ےیک یسک ہچب ےک بسن اک دمیع وہ وت ہن فہ ہچب اس اک فارث وہاگ افر ہن فہ ہچب اک۔

 دبعاہلل نب ابعسوقعیب نب اربامیہ، رمعم، ملس نب ایب ذایؽ، دیعس نب ریبج، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 فدل ازلان اک دمیع وہان

     495    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًلی، یزیس ب٩ ہارو٪، ٣ح٤س ب٩ راطس، س٠مَي٪ ب٩ ٣وسي، ٤ًزو ب٩ طیبا٪ ب٩ َفور، ٣ح٤س ب٩ راطس، حش٩ ب٩  :  راوی

 طٌیب، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ

ث٨ََا َیزٔیُس  ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ُس ب٩ُِ َرأطٕس ح و َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ ََفُّوَر َحسَّ ُس  َحسَّ ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ

ا٢َ إٔ٪َّ اٟ َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط  ٩ًَِ َ٪ ب٩ِٔ ٣ُوَسي  ٩ًَِ ُس٠َمَِيَ  ٍُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٩ُِ َرأطٕس َوصَُو أَِطَب َّی اہللُ  ٨َّٔييَّ َػل

ًَاظُ  َُٟط ازَّ َّٟٔذی یُِسعَی  َس أَبٔیطٔ ا ٌِ َٙ َب ٕٙ اِسُت٠ِٔح َضي أَ٪َّ ک١َُّ ٣ُِشَت٠َِح ٍٕ ی٠٤ََُِٜٔضا یَِو٦َ  َٗ َضي أَ٪َّ ک١َُّ ٩ِ٣َ کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أ٣ََ َ٘ َٓ َوَرثَُتُط 

٤ِٟٔيَرأث َطِیْئ َو٣َا أَِزَرَک ٩ِ٣ٔ  ِب٠َُط ٩ِ٣ٔ ا َٗ ُٗٔش٥َ  ا  َٟطُ ٤٣َّٔ َِٟیَص  ُط َو َ٘ َٙ ب٩ِ٤َٔ اِسَت٠َِح ٔح َٟ ِس  َ٘ َٓ ٠َطُ أََػابََضا  َٓ َش٥ِ  ِ٘ ٥َِٟ ُی  ٣ٔيَرإث 

 ُٙ ًَاَصَز بَٔضاَنٔؼیبُُط َوََل َی٠َِح ةٕ  ٥َِٟ ی٠٤ََِِٜٔضا أَِو ٩ِ٣ٔ رُحَّ  ٍٕ ُظ َوإِٔ٪ کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أ٣ََ َُٟط أ٧َرَِکَ َّٟٔذی یُِسعَی  ُٙ بٔطٔ  إَٔذا کَاَ٪ أَبُوُظ ا َُّط ََل َی٠َِح ٧ّٔ َٓ

ةٕ کَاَ٪  ٍٕ ٩ِ٣ٔ رُحَّ َُٟس ز٧َِٔی ُضَو َو َٓ ًَاُظ  َٟطُ صَُو ازَّ َّٟٔذی یُِسعَی  ٍٕ  َوََل َیزُٔث َوإِٔ٪ کَاَ٪ ا  أَِو أ٣ََ

نابیؿ نب رففخ، دمحم نب رادش، نسح نب یلع، سیدی نب اہرفؿ، دمحم نب رادش، امیلسؿ نب ومیس، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب 

رمعف نب ااعلص ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن بج اس اعمہلم ںیم ہلصیف رکان اچاہ وج ہچب اےنپ ابپ ےک رم 

ےک دعب اس ےس المای اجےئ ینعی اس ابپ ےس سج ےک انؾ ےس اکپرا اجات ےہ افر ابپ ےک فارث اس وک المان اچںیہ وت آپ یلص اہلل اجےن 

ہیلع فآہل فملس ےن ہی ہلصیف رفامای ارگ فہ ہچب اس ابدنی ےس ےہ سج اک وبتق امجع اس اک ابپ امکل اھت وت اس اک بسن المےن فاےل ےس 

رتہک اس ےک المےئ اجےن ےس ےلہپ میسقت وہ اکچ ےہ اس ںیم اس اک وکیئ ہصح ہن وہاگ اع ہت وج رتہک ایھب کت میسقت وج  لم اجےئ اگ نکیل

ںیہن وہا اس ںیم اس اک ہصح وہاگ رگم بج فہ ابپ سج ےس اس اک بسن المای اج راہ ےہ اینپ زدنیگ ںیم اس ےک بن ےس ااکنر رکات راہ وہ 

 ںیہن ےلم اگ افر ارگ فہ ہچب ایسی ابدنی ےس وہ سج اک امکل اس اک ابپ ہن اھت ای فہ یچب آزاد وعرت ےک وت فاروثں ےک المےن ےس اس اک بسن

ٹیپ ےس دیپا وہ سج ےس اس ےک ابپ ےن زان ایک اھت وت اس اک بسن ہن ےلم اگ افر ہن فہ اس اک فارث وہاگ ارگہچ اس ےک ابپ ےن اینپ 



 

 

 ا ےہ ویکہکن فہ فدل ازلان ےہ وخاہ آزاد وعرت ےک ٹیپ ےس وہ ای ابدنی ےک ٹیپ ےس۔زدنیگ ںیم اس اک دوعی ایک وہ ہک ہی ہچب ریم

نابیؿ نب رففخ، دمحم نب رادش، نسح نب یلع، سیدی نب اہرفؿ، دمحم نب رادش، امیلسؿ نب ومیس، رمعف نب بیعش، رضحت  :  رافی

 دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 فدل ازلان اک دمیع وہان

     496    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ خاٟس، ٣ح٤س ب٩ راطس :  راوی

سٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبٔی  ث٨ََا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ّة أَِو َحسَّ طٔ ٩ِ٣َ کَا٧ُوا رُحَّ َُٟس ز٧َٔا ْٔلَص١ِٔ أ٣ُِّ ٨َاُظ َزاَز َوصَُو َو ٌِ ٔ َو٣َ ب٩ِٔ َرأطٕس بِّٔٔس٨َازٔظ

ِس ٣ََضي َ٘ َٓ ِب١َ اِْلِٔسََل٦ٔ  َٗ ُتٔش٥َ ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٕ  ِٗ ٤َا ا َٓ ٢ٔ اِْلِٔسََل٦ٔ  َٙ ِٔی أَوَّ ََ ٓمََٔي اِسُت٠ِٔح ٔ ٍّ َوَذٟ  أ٣ََ

ےس یھب ایس دنس ےک اسھت ایس وہفمؾ یک رفاتی رمفی ےہ سج ںیم ہی ااضہف ےہ ہک فہ ہچب )فدلازلان( ومحمد نب اخدل، دمحم نب رادش 

اینپ امں ےک ولوگں ںیم لم اجےئ اگ وخاہ آزاد وعرت ےس وہ ای ابدنی ےس افر ہی مکح اس ںیم ےہ وج ادتباء االسؾ ںیم وہ وج امؽ االسؾ 

 ےس ےلہپ میسقت وہ اکچ فہ سگر ایگ۔

 د نب اخدل، دمحم نب رادشومحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایقہف انشیس اک ایبؿ

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ایقہف انشیس اک ایبؿ

     497    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، اب٩ رسح، سٔیا٪، زہزی، رعوہ، حرضت ًائظہ٣شسز،  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِز َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اُٟوا َحسَّ َٗ ٔح  ِ ىَي َواب٩ُِ اٟسَّ ٌِ ٤َِٟ ٍَ ا ْز َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ث٨ََا ٣َُشسَّ َِٟت َحسَّ ا َٗ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ یِّ 

ْز َواب٩ُِ ا ا٢َ ٣َُشسَّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ًَلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُٖ أََسارٔیزُ َزَخ١َ  َز ٌِ ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ ُت َٗ وّرا َو ٔح یَِو٣ّا ٣َِسُ ِ ٟسَّ



 

 

َیا ُرُؤَس  َُلَّ ِس  َٗ  ٍَ ٤ُِِٟسٟٔطٔیَّ َرأَی َزیِّسا َوأَُسا٣َ ٥َِٟ َتَزِی أَ٪َّ ٣َُحزِّّزا ا ٍُ أَ ًَائَٔظ ا٢َ أَِی  َ٘ َٓ َسا٣ُُض٤َا َوِجضٔطٔ  ِٗ ٍٕ َوبََسِت أَ َٔ ٔلی َ٘ ُض٤َا بٔ

 َ ٔ اِْل ا٢َ إٔ٪َّ صَٔذظ َ٘ ٍُ أَِسَوَز َوکَاَ٪ َزیِْس أَبَِیَف َٓ ا٢َ أَبُو َزاُوز کَاَ٪ أَُسا٣َ َٗ ٕف  ٌِ َضا ٩ِ٣ٔ َب ـُ ٌِ َسا٦َ َب ِٗ 

دسمد، امثعؿ نب ایب ہبیش، انب رسح، ایفسؿ، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

اتی ایک ہک اس دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وخش ےھت افر امثعؿ ےن ریمے اپس رشتفی الےئ دسمد افر انب رسح ےن رف

رفاتی ایک ہک وخیش آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رہچے ےس وھپیٹ زپیت یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے اعہشئ ایک 

اؿ ےک رس ےپھچ وہےئ ےھت رصػ اپؤں داھکیئ دے رےہ ںیھمت ہتپ ےہ ہک آج زجمر دمیجل ےن زدی افر ااسہم وک داھکی اس احؽ ںیم ہک 

 ےھت اس ےن اہک ہی اپؤں اکی دفرسے ےس ےتلم ےتلج ںیہ اوبداؤد ےن اہک ااسہم اک رگن اکال اھت افر زدی اک دیفس۔

 دسمد، امثعؿ نب ایب ہبیش، انب رسح، ایفسؿ، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ایقہف انشیس اک ایبؿ

     498    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٍُ َحسَّ ُٗتَِیَب ث٨ََا  ُٚ أََسارٔیزُ َوِجضٔطٔ َحسَّ وّرا َتبِرُ ًَلَیَّ ٣َِسُ َِٟت َزَخ١َ  ا َٗ ا٢َ  َٗ ٨َاُظ  ٌِ ٔ َو٣َ  بِّٔٔس٨َازٔظ

 ہبیتق، ثیل، انب اہشب یک رفاتی ںیم ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رہچے ےک وطخط ےنکمچ ےگل۔

 ہبیتق، ثیل، انب اہشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج اکی ہچب ےک یئک دمیع وہں وت رقہع ادنازی یک اجےئ

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 بج اکی ہچب ےک یئک دمیع وہں وت رقہع ادنازی یک اجےئ

     499    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، اج٠ح، طٌيي، ًبساہلل ب٩ خ٠ی١، حرضت زیس ب٩ ار٥ٗ رضي اہلل تٌالی :  راوی

٩ًَِ َزیِٔس بِ  َِٟد٠ٔی١ٔ  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ اِْلَِج٠َٔح  ث٨ََا َیِحٌَي  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٨ُِت َجأّٟشا َحسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٥َ َٗ ٩ٔ أَِر



 

 

 َ ا٢َ إٔ٪َّ ث َ٘ َٓ َِٟی٩ٔ٤َ  َحاَئ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟیطٔ ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔييِّ َػل ٔ ٠ًَٔیًّا یَِدَتٔؼ٤ُوَ٪ إ َِٟی٩ٔ٤َ أََتِوا  ٍَ َنَْفٕ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َ ََلث

 َ٠ َِ َٓ َٟٔس َٟٔضَذا  َِٟو ا٢َ َٔلث٨َِئِن ٨ِ٣ُٔض٤َا كٔیَبا بٔا َ٘ َٓ ٕ َواحٕٔس  ٕ ِٔی كُِضز ًَلَی ا٣َِزأَة وا  ٌُ َٗ ِس َو َٗ َٟٕس َو َٟٔس ِٔی َو َِٟو ا٢َ َٔلث٨َِئِن كٔیَبا بٔا َٗ َیا ث٥َُّ 

يی ٣َُِقٔ َٟٔضَذ  ٔن کَاُئ ٣َُتَظاُٛٔشوَ٪ إ ا٢َ أْمُتَْن َُشَ َ٘ َٓ ٠ََیا  َِ َٓ َٟٔس َٟٔضَذا  َِٟو ا٢َ َٔلث٨َِئِن كٔیَبا بٔا َٗ ٠ََیا ث٥َُّ  َِ َٓ ٠َطُ ا  َٓ  ََ ٩ِ٤َ رُقٔ َٓ َْ بَِی٥ُِٜ٨َ 

٠َُط ٩ِ٤َٟٔ  ٌَ َح َٓ ََ بَِی٨َُض٥ِ  َٓأرَِقَ  ٍٔ َی ٠َِیطٔ َٟٔؼاحٔبَِیطٔ ث٠َُُثا اٟسِّ ًَ َُٟس َو َو ِٟ َّي بََسِت ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحً ًَ َّی اہللُ  ََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔح ـَ َٓ  ََ رُقٔ

اُسُط أَِو ٧ََوأجُذظُ  َ ِِ  أَ

ح، یبعش، دبعاہلل نب لیلخ، رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ یک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

ح ل

دسمد، ییحی، ا

نمی ےس اکی صخش آای افر وبال ہک نیت آدیم اکی ہچب ےک ابرے ںیم ڑگھجےت وہے آےئ۔ افر اؿ ونیتں اپس اھٹیب وہا اھت اےنت ںیم 

ےن اکی وعرت ےس اکی یہ رہط ںیم امجع ایک اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ںیم ےس دف وک اگل رک ےک اہک ہک مت دفونں اس 

 امین افر لچ ےن الچ ےن ےگل رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ںیم ےس ہچب وک رسیتے صخش وک ددیف نکیل اوھنں ےن ہی ابت ںیہن

دفرسے دف وک اگل رک ےک یہی ابت یہک نکیل اوھنں ےن یھب امےنن ےس ااکنر رک دای افر اکی دفرسے ےس ڑگھج ےن ےگل۔ رضحت یلع 

ہع ےلکن فہ ہچب ےل ےل افر اےنپ دف ہیقب اسویھتں وک ےن رفامای مت بس ڑگھجےن فاےل رشکی وہ ںیم رقہع ڈاولں اگ سج ےک انؾ رپ رق

دتی اک اکی اکی اہتیئ ادا رک دے سپ اوھنں ےن رقہع ڈاال افر سج ےک انؾ رپ رقہع الکن اھت اوھنں ےن ہچب ایس ےک وحاےل رک دای۔ ہی 

 نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سنہ زپے اہیں کت ہک آپ یک ڈاڑںیھ رظن آےن ںیگل۔

ح، یبعش، دبعاہلل نب لیلخ، رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل اعتیل :  رافی

ح ل

 دسمد، ییحی ، ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 بج اکی ہچب ےک یئک دمیع وہں وت رقہع ادنازی یک اجےئ

     500    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

بساٟززاٚ، ثوری، ػاٟح، طٌيي، ًبسخير، حرضت زیس ب٩ ار٥ٗ رضي اہلل تٌالی :  راوی  حظیع ب٩ اِص٦،ً 

َِٟض٤َِسانٔیِّ  ٩ًَِ َػأٟٕح ا ِورٔیُّ  ٚٔ أَِخبََر٧َا اٟثَّ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٦َ َحسَّ ث٨ََا ُخَظِیُع ب٩ُِ أَِِصَ ٩ًَِ َزیِسٔ َحسَّ  ٕ ًَِبٔس َخيِر  ٩ًَِ ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ

ٕ َو  ٕ ِٔی كُِضز ًَلَی ا٣َِزأَة وا  ٌُ َٗ َِٟی٩ٔ٤َ َو ٍٕ َوصَُو بٔا َ ٨ًَِطُ بَٔثََلث ًَلٔیٌّ َرضَٔي اہللُ  ُتَٔی  ا٢َ أ َٗ  ٥َ َٗ أ٪ َٟٔضَذا ب٩ِٔ أَِر َشأ٢ََ اث٨َِئِن أَُتَٔقَّ َٓ احٕٔس 

 َٟ َ َّي َسأ اََل ََل َحً َٗ َٟٔس  َو ِٟ ٠ًََ بٔا َّٟٔذی َػاَرِت  ََٟس بٔا َو ِٟ َٙ ا َِٟح َ أ َٓ ََ بَِی٨َُض٥ِ  َٓأرَِقَ اََل ََل  َٗ ١َ ک٤ََّ٠ُا َسأ٢ََ اث٨َِئِن  ٌَ َح َٓ ا  ٌّ ِیطٔ ُض٥ِ َج٤ٔی

 ََ ٔح ـَ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََ ٨٠َّٟٔٔييِّ َػل ٔ ََٓذَُکَ َذٟ ا٢َ  َٗ  ٍٔ َی ٠ًََِیطٔ ث٠ُُثَِي اٟسِّ  ١َ ٌَ ٍُ َوَج ًَ َُِٟقِ َّي بََسِت ٧ََوأجُذظُ  ا  َحً



 

 

شیشح نب ارصؾ، دبعارلزاؼ، وثری، اصحل، یبعش، دبعریخ، رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک نمی ںیم رضحت 

یلع ےک اپس نیت آدیم آےئ وھنجں ےن اکی وعرت ےس اکی یہ رہط ںیم امجع ایک اھت۔ رضحت یلع ےن دف وک اگل رک ےک اؿ ےس اہک 

اس ہچب ےک ےیل ارقار رکف۔ اوھنں ےن ہن امان اس رطح اوھنں ےن ونیتں ےس وپاھچ۔ رھپ رقہع ڈاال سج ےک انؾ رپ رقہع الکن ہچب اس ہک مت 

وک ددیای افر اس ےس اکی فتق اک اکی اکی ثلث ہیقب دف وک دولادای۔ ہی نس رک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سنہ زپے اہیں کت آپ 

 فملس یک ڈاڑںیھ داھکیئ دےنی ںیگلیلص اہلل ہیلع فآہل 

 شیشح نب ارصؾ، دبعارلزاؼ، وثری، اصحل، یبعش، دبعریخ، رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 وہں وت رقہع ادنازی یک اجےئبج اکی ہچب ےک یئک دمیع 

     501    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، س٤٠ہ، طٌيي، خ٠ی١، اب٩ خ٠ی١ :  راوی

ئ  ٌِ ٍَ اٟظَّ ٍَ َس٤ٔ ٩ًَِ َس٤َ٠َ  ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ًَلٔیُّ َحسَّ ُتَٔی  ا٢َ أ َٗ َِٟد٠ٔی١ٔ  َِٟد٠ٔی١ٔ أَِو اب٩ِٔ ا ٩ًَِ ا يَّ 

َِٟی٩َ٤َ َوََل ا٨َّٟئ  ٥َِٟ یَِذُُکِ ا ٍٕ ٧َِحَوُظ  َ ََٟسِت ٩ِ٣ٔ ثَََلث ٕ َو ٨ًَُِط ِٔی ا٣َِزأَة َٟطُ ب٩ُِ أَبٔی كَأٟٕب َرضَٔي اہللُ  ِو َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوََل  ًَ َّی اہللُ  يَّ َػل

 َٟ َِٟو  سٔ كٔیَبا بٔا

دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، ہملس، یبعش، لیلخ، انب لیلخ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ےک اپس نیت صخش ڑگھجے ےت 

وہےئ آےئ اکی ہچب ےک ابرے ںیم وج اکی ےن اؿ ونیتں ےس امجع ےک دعب احہلم وہ رک انج اھت نکیل۔ اس ںیم نمی اک ذرک ںیہن ےہ افر 

 اہلل ہیلع فآہل فملس اک افر ہن رضحت یلع ےک وقؽ ابیط ابولدل اک۔ہن یہ روسؽ یلص 

 دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، ہملس، یبعش، لیلخ، انب لیلخ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ںیم اکنح ےک رطوقیں اک ایبؿ

 

 زامہن اجہ لب

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ںیم اکنح ےک رطوقیں اک ایبؿ

 

 زامہن اجہ لب

     502    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

اح٤س ب٩ ػاٟح، ٨ًبشہ، خاٟس، یو٧ص ب٩ یزیس ٣ح٤س ب٩ ٣ش٥٠ ب٩ طہاب، رعوہ ب٩ زبير، حرضت ًائظہ رضي اہلل  :  راوی

 تٌالی ٨ًہ

ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ ٔطَضإب أَ َحسَّ ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ  َٗ ثَىٔي یُو٧ُُص ب٩ُِ َیزٔیَس  ٍُ ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ٨َِبَش ًَ ث٨ََا  ِخبََرنٔی َػأٟٕح َحسَّ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخ  ًَ َّی اہللُ  ٨ًََِضا َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل ٍَ َرضَٔي اہللُ  ًَائَٔظ ٔ أَ٪َّ  َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَيِر ًَلَی رُعِ  ٍٔ َِٟحاص٠ٔٔیَّ بَرَِتُط أَ٪َّ ا٨ََِّٟاَح کَاَ٪ ِٔی ا

َُٗضا  َٓیُِؼٔس ٔلَی اٟزَُّج١ٔ َؤٟیََّتُط  َِٟیِو٦َ یَِدُلُب اٟزَُّج١ُ إ َََٓاَ٪ ٨ِ٣َٔضا ٧ََٔاُح ا٨َّٟأض ا ٍٔ أ٧ََِحإئ  ٌَ ُٜٔحَضا َو٧ََٔاْح آََخُ کَاَ٪ أَِرَب ث٥َُّ ی٨َِ

و٢ُ َٔل٣َِزأَتٔطٔ  ُ٘ َضا أَبَّس اٟزَُّج١ُ َی َتزَُٟٔضا َزِوُجَضا َوََل َی٤َشُّ ٌِ عٔی ٨ِ٣ُٔط َوَی ـٔ َٓاِستَِب ََُٓلٕ٪  ٔلَی  َّي إَٔذا كَُضَزِت ٩ِ٣ٔ ك٤َِثَٔضا أَِرٔسلٔی إ ا َحً

 ٔ ََّن َح٠٤َُِضا أََػابََضا َزِوُجَضا إ َّٔذا َتَبي َٓ ٍُ ٨ِ٣ٔطُ  ـٔ َّٟٔذی َتِشتَِب ََ اٟزَُّج١ٔ ا ٔ ََّن َح٠٤َُِضا ٩ِ٣ٔ ذَٟ ٍّ یَتََبي ََ َرَُِب ٔ ١ُ َذٟ ٌَ ِٔ ٤ََّا َی ِ٪ أََحبَّ َوإ٧ٔ

ٍُ اٟزَّصُِم زُوَ٪  َٔ َو٧ََٔاْح آََخُ یَِحَت٤ٔ ا ـَ َََٓاَ٪ َصَذا ا٨ََِّٟاُح ُیَشِمَّ ٧ََٔاَح أَلِستِٔب َٟٔس  َِٟو ٍٔ ا ًَلَی ِٔی ٧ََحابَ َیِسُخ٠ُوَ٪  َٓ  ٔ ة َْشَ ٌَ ِٟ ا

َّٔذا َح٠َ٤َِت َو  َٓ ُض٥ِ ُیٔؼیبَُضا  ٤َِٟزِأَةٔ ک٠ُُّ ٍِ َرُج١ْ ٨ِ٣ُٔض٥ِ أَِ٪ ا ٥ِ٠َ َیِشَتٔل َٓ َِٟیض٥ِٔ  ٔ ٍَ َح٠َ٤َِضا أَِرَس٠َِت إ ـَ َس أَِ٪ َت ٌِ ََٟیا٢ٕ َب ِت َو٣َزَّ  ٌَ َوَؿ

َِٟسُت َوصُوَ  ِس َو َٗ ٥ِ َو ُٛ ٔ َّٟٔذی کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز ُت٥ِ ا ِٓ ِس رَعَ َٗ ُض٥ِ  َٟ و٢ُ  ُ٘ َت َٓ وا ٨ًَِٔسَصا  ٌُ َّي یَِحَت٤ٔ ٍَ َحً ٔ ُٓ َی٤ِت٨َ ََ یَا  َُٓتَشِمِّ ٩ِ٣َ  اب٨ُِ ََلُ٪ 

ًَلَی ا َیِسُخ٠ُوَ٪  َٓ َٜثٔيرُ  ٍُ ا٨َّٟاُض اِل ٍْ یَِحَت٤ٔ ٔ َُٟسَصا َو٧ََٔاْح َراب ُٙ بٔطٔ َو َی٠َِح َٓ ٩ِ َجائََضا أََحبَِّت ٨ِ٣ُٔض٥ِ بٔاِس٤ٔطٔ  َّ٤٣ٔ ٍُ ٔ ٤َِٟزِأَةٔ ََل َت٤ِت٨َ

ًَلَی أَبَِوابٔض٩َّٔ َراَیإت  ٩َّ ی٨َِٔؼبَِن  ُٛ اَیا  َِ َب ِٟ وا  َوص٩َُّ ا ٌُ ِت َح٠َ٤َِضا ُج٤ٔ ٌَ َوَؿ َٓ َّٔذا َح٠َ٤َِت  َٓ ٠ًََِیض٩َّٔ  ٤ّ٠ًََا ٩ِ٤َٟٔ أََراَزص٩َُّ َزَخ١َ  َی٩َُّٜ 

 ٍُ ٔ َِٟتاكَطُ َوزُعَٔی اب٨َِطُ ََل َی٤ِت٨َ ا َٓ َّٟٔذی َیَزِوَ٪  ََٟسَصا بٔا وا َو ُ٘ َِٟح ٍَ ث٥َُّ أَ َٓ ا َ٘ ِٟ ُض٥ِ ا َٟ ِوا  ًَ َضا َوَز َث َٟ ٌَ ا َب َّ٤٠َ َٓ  ََ ٔ ّسا  ٩ِ٣ٔ ذَٟ اہللُ ٣َُح٤َّ

َِٟیِو٦َ  ٍٔ ک٠َُُّط إَٔلَّ ٧ََٔاَح أَص١ِٔ اِْلِٔسََل٦ٔ ا َِٟحاص٠ٔٔیَّ ٥َ َصَس٦َ ٧ََٔاَح أَص١ِٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

رفاتی ےہ ادمح نب اصحل، ہسبنع، اخدل، ، ویسن نب سیدی دمحم نب ملسم نب اہشب، رعفہ نب زج ،، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس 

 ںیم اکنح اچر رطح ےس وہات اھت اؿ ںیم ےس اکی اکنح اک رطہقی وت یہی اھت اج اب ولوگں ںیم اجری ےہ ینعی اکی صخش 

 

ہک زامہن اج ہ لب

دفرسے صخش ےک اپس اغیپؾ اکنح د ات ےہ افر فہ )اینپ یٹیب نہب ای وج یھب وہ( اس اک رہم رقمر رکات ےہ افر رھپ اکنح رک د ات ےہ دفرسے 

ح اک رطہقی ہی اھت ہک وعرت بج ضیح ےس افرغ وہ اجیت وت رمد اس ےس اتہک ہک الفں صخش وک الب جیھب افر اس ےس امجع رکفا۔ اس اکن

ےک دعب اس اک وشرہ اس ےس اگل راتہ افر اس ےس امجع ہن رکات اہیں کت ہک اس صخش اک لمح اظرہ وہ اجات سج ےس اس ےن امجع 

اتہک فہ احہلم وہیئگ ےہ وت اس وک وشرہ ارگ اچاتہ وت اس ےس امجع رکات افر ہی رطہقی اس ےیل اجری رک راھک  رکفاای اھت سپ بج ولعمؾ وہ اج

اھت اتہک ایھچ لسن ےک ےچب احلص ےیک اجںیئ اس اکنح وک اکنح ااضبتسع اہک اجات اھت افر اکنح وک رسیتا رطہقی ہی اھت ہک آھٹ دس آدیم 

بس اس ےس امجع رکےت بج فہ احہلم وہ اجای رکیت افر ہچب دیپا وہ اجات دنچ رفز ےک دعب فہ بس  اکی وعرت ےک اپس آای اجای رکےت افر



 

 

وک الب یتجیھب افر بس عمج وہےت افر وکیئ صخش آےن ےس ااکنر ںیہن رک اتکس اھت بج بس آ اجےت وت فہ اؿ ےس  یتہ ہک مت بس اانپ احؽ اج 

ہچب مت ںیم ےس الفں صخش اک ےہ فہ اؿ ںیم ےس سج اک اچیتہ انؾ ےل دیتی افر فہ ہچب ایس ےتن وہ افر اب ریمے ہچب دیپا وہ اکچ ےہ افر ہی 

صخش وک رقار اپات۔ افر وچیھت مسق اک اکنح ہی اھت ہک تہب ےس آدیم اکی وعرت ےک اپس اجےت )ینعی اس ےس امجع رکےت( افر فہ یسک 

 اؿ ےک رھگفں ےک درفازے رپ ڈنھجے ےگل رےتہ ےھت ہی اس وک یھب امجع ےس ہن رفیتک ایسی وعرںیت اغبای )وطافئ( الہکیت ںیھت

ابت یک العتم یھت ہک وج اچےہ اؿ ےک اپس )رغبض( امجع آ اتکس ےہ سپ بج فہ احہلم وہیت افر ہچب یتنج وت اس ےک امتؾ آانش اس 

فر وکیئ اس ےس ااکنر ںیہن رک اتکس اھت۔ بج ےک اپس عمج وہےت افر ایقہف انشش وک البےت رھپ فہ سج اک ہچب ہہک دےتی فہ ایس اک رقار اپات ا

وحں اہلل اعتیل ےن رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک روسؽ انب رک اجیھب وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ذرہعی دفر اجتیلہ ےک اکن

 ےہ۔ےک امتؾ رطوقیں وک ابلط رقار دے دای وساےئ اس رطہقی اکنح ےک وج آج لک الہ االسؾ ںیم راجئ 

 ادمح نب اصحل، ہسبنع، اخدل، ویسن نب سیدی دمحم نب ملسم نب اہشب، رعفہ نب زج ،، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہچب اصبح رفاش اک ےہ

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 رفاش اک ےہ ہچب اصبح

     503    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ٣شسز، سٔیا٪، رعوہ، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالی ٨ًہا :  راوی

َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اََل َحسَّ َٗ ْز  ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َو٣َُشسَّ ث٨ََا َس إؾ َحسَّ َّٗ ُس ب٩ُِ أَبٔی َو ٌِ ٍَ اِخَتَؼ٥َ َس ًَائَٔظ  ٩ًَِ

ْس أَِوَػ  ٌِ ا٢َ َس َ٘ َٓ  ٍَ ٌَ ٍٔ َز٣ِ ٥َ ِٔی اب٩ِٔ أ٣ََ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٍَ إ ٌَ ِبُس ب٩ُِ َز٣ِ ًَ ٍَ َو َّٜ ٔس٣ُِت ٣َ َٗ ٍُ إَٔذا  انٔی أَخٔی ًُتَِب

ٔلَی اب٩ِٔ أ٣ٍََٔ َز  َ أَِ٪ أ٧َُِوَز إ أ أغ أَبٔی ََفَ ًَلَی َٔفَ ٍَ أَخٔی اب٩ُِ أ٣ٍََٔ أَبٔی ُؤَٟس  ٌَ ًَِبُس ب٩ُِ َز٣ِ ا٢َ  َٗ َّطُ اب٨ُِطُ َو ٧ّٔ َٓ طُ  ـَ ٔ ب ِٗ َ أ َٓ  ٍَ ٌَ ی َرُسو٢ُ اہللٔ ٣ِ

َِٟححَ  ٔ ا اصٔز ٌَ أغ َو٠ِٟٔ َُٟس ٠ِْٟٔٔفَ َو ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٍَ تَِب ٌُ ٨ّا بٔ ٥َ َطَبّضا بَیِّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ْز ِٔی َػل ٨ُِط یَا َسِوَزةُ َزاَز ٣َُشسَّ ًَ زُ َواِحَتحٔٔيي 

ًَِبُس  ا٢َ صَُو أَُخوَک یَا  َٗ  َحٔسیثٔطٔ َو

دیعس نب وصنمر، دسمد، ، ایفسؿ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک زہعم یک ابدنی ےک ہچب ےک ہلسلس ںیم 

 نب ایب فاقص افر دبع نب زہعم ےن ڑگھجا ایک۔ دعس ےتہک ےھت ہک ریمے اھبیئ ہبتع ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک سلجم ںیم دعس



 

 

ےھجم فتیص یک یھت ہک بج ںیم ہکم اجؤں وت زہعم یک ابدنی ےک ہچب وک دوھکیں افر اےس الص رکفں ویکہکن فہ ریما ہچب ےہ افر دبع نب 

دنی اک اٹیب ےہ وج ریمے ےک رھگ ںیم دیپا وہا۔ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زہعم اک انہک اھت ہک فہ ریما اھبیئ ےہ ویکہکن فہ ریمے یک اب

 ےن اس ہچب وک داھکی وت فاحض وطر رپ ہبتع ےک اشمہب اپای۔ سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہچب اصبح رفاش اک ےہ افر زاین ےک

امای وت اس ےس رپدہ ایک رک( رہ دنچ ہک وسدہ تنب زہعم اک فہ ہچب اھبیئ ےیل رھتپ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت وسدہ ےس رف

 رقار اپای رگم وچہکن فہ ہبتع اک ہفطن اھت اس ےیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےس رپدہ رکےن اک مکح رفامای( افر دسمد ےن اینپ دحثی

 ے دبعنب زہعم ہی ہچب ریتا اھبیئ ےہںیم ہی ااضہف ایک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ا

 دیعس نب وصنمر، دسمد، ایفسؿ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ہچب اصبح رفاش اک ےہ

     504    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، یزیس ب٩ ہارو٪، حشين، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حرضت ًبساہلل ب٩ رضي اہلل تٌالی :  راوی

٤ًَِزٔو ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا حَُشيِْن ا ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ا٦َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ظٔ  ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ُط

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟحاص٠ٔٔیٍَّٔ  طٔ ِٔی ا ًَاَصزُِت بٔأ٣ُِّ ََُٓل٧ّا ابِىٔي  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ ًَِوَة ِٔی َرُج١ْ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َز ًَ ی اہللُ 

 ٔ َِٟحاص٠ٔ َِٟحَحزُ اِْلِٔسََل٦ٔ َذَصَب أ٣َِزُ ا ٔ ا اصٔز ٌَ أغ َو٠ِٟٔ َُٟس ٠ِْٟٔٔفَ َِٟو ٍٔ ا  یَّ

زریہ نب رحب، سیدی نب اہرفؿ، نیسح، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ڑھکا وہا 

یک امں ےس زان ایک اھت۔ آپ یلص اہلل  افر وبال ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس۔ الفں ہچب ریما ےہ ویکہکن زامہن اجتیلہ ںیم ےن اس

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای االسؾ ںیم ) زان ےک ببس بسن اک( دوعی ںیہن ےہ۔ اجتیلہ ےک امتؾ رطےقی متخ وہ ت ے ںیہ۔ اب وت ہچب ایس اک 

 ےہ سج ےک رھگ دیپا وہا افر زان اکر ےک ےیل گنس اسری یک زسا ےہ۔

 نیسح، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب ریض اہلل اعتیل زریہ نب رحب، سیدی نب اہرفؿ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ہچب اصبح رفاش اک ےہ
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ب٩ اس٤اًی١، ٣ہسی ب٩ ٣ی٤و٪، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ابویٌ٘وب، حش٩ ب٩ سٌس، حش٩ ب٩ ًلی، اب٩ ابی  ٣وسي :  راوی

 كاٟب، حرضت رباح رضي اہلل تٌالی

ِبٔس اہللٔ ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا ٣َِضٔسیُّ ب٩ُِ ٣َِی٤ُوٕ٪ أَبُو َیِحٌَي َحسَّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َِٟحَش٩ٔ  ب٩ِٔ أَبٔی َحسَّ ٩ًَِ ا وَب  ُ٘ ٌِ َی

َجىٔي أَصِلٔی أ٣ََ  ا٢َ َزوَّ َٗ ٩ًَِ َربَإح  ٨ُِط  ًَ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَبٔی كَأٟٕب َرضَٔي اہللُ  َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ  ٕس ٣َِولَی ا ٌِ ٠َِیَضا ب٩ِٔ َس ًَ ُت  ٌِ َٗ َو َٓ  ٍّ ُض٥ِ ُرو٣ٔیَّ َٟ  ٍّ

ًَِبَس اہللٔ  ِیُتُط  َش٤َّ َٓ ََٟسِت ََُُل٣ّا أَِسَوَز ٣ِٔثلٔی  َو ِیُتطُ ًُبَِیَس اہللٔ ث٥َُّ كَبَٔن َٓ ََٓش٤َّ ََٟسِت ََُُل٣ّا أَِسَوَز ٣ِٔثلٔی  َو َٓ ٠َِیَضا  ًَ ُت  ٌِ َٗ  ث٥َُّ َو

 ٩ِ٣ٔ ٍْ َُ َُّط َوَز أ٧َ َٛ ََٟسِت ََُُل٣ّا  َو َٓ اك٨َََضا ب٠َٔٔشا٧ٔطٔ  ُط یُوَح٨َِّط ََفَ َٟ ا٢ُ  َ٘ ٠ُِت  ََٟضا ََُُل٦ْ ْٔلَصِلٔی ُرومٔیٌّ ُی ُ٘ َٓ َُأت  َِٟوَز ََٟضا ٣َا َصَذا  ا

ا٢َ  َ٘ َٓ ا  َٓ ًِتََر ا َٓ ُض٤َا  َٟ َ َشأ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ ٣َِضٔسیٌّ  َٗ ٔلَی ًُِث٤َاَ٪ أَِحَشبُُط  ٨َا إ ٌِ َٓ َِٟت صََذا ُٟٔیوَح٨َِّط ََفَ ا َ٘ ٔضَي َٓ ِٗ َُٟض٤َا أََتزَِؿَیأ٪ أَِ٪ أَ

٥َ إٔ٪َّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أئ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ـَ َ٘ أغ َوأَِحَشبُُط  بَِی٤َُٜ٨َا بٔ ََٟس ٠ِْٟٔٔفَ َو ِٟ َضي أَ٪َّ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ئِن  َٛ َح٠ََسَصا َوَج٠ََسُظ َوکَا٧َا ٠٤ِ٣َُو َٓ ا٢َ  َٗ 

رابح ریض ومیس نب اامسلیع، دہمی نب ومیمؿ، دمحم نب دبعاہلل نب اوبوقعیب، نسح نب دعس، نسح نب یلع، انب ایب اطبل، رضحت 

اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک ریمے رھگ فاولں ےن۔ رھگ یہ یک اکی ابدنی ےس۔ ریما اکنح رک دای سپ ںیم ےن اس ےس امجع ایک وت  ھج 

دبعاہلل انؾ راھک۔ ںیم ےن رھپ اس ےس تبحص یک وت رھپ اس ےک اکی ڑلاک دیپا وہا وج ریمی  اسیج یہ اکی اکال ہچب دیپا وہا سج اک ںیم ےن

ہ اھت یہ رط

 

ہی ح اکال اھت ںیم ےن اس اک انؾ دیبع اہلل راھک۔ رھپ ااسی وہا ہک ریمے یہ رھگ ےک اکی رفیم الغؾ ےن اس رپاچ ایل سج اک انؾ ویخب

اس ےس اینپ زابؿ ںیم اس ےس وگتفگ رکات )سج وک مہ ںیہن ےتھجمس ےھت( رھپ اس ےک اکی ڑلاک دیپا وہا وگای ہک فہ رگٹگ اھت )ینعی اس اک 

ہ اک ےہ سپ مہ ےن ہی رگن 

 

رفویمں یک رطح رسخ اھت( ںیم ےن اس ےس وپاھچ ہی ایک ےہ؟ )ینعی ہی سک اک ہفطن ےہ؟( فہ وبیل ہی ویخب

دقمہم رضحت امثعؿ ےک اسےنم شیپ ایک۔ اوھنں ےن ارتعاػ رک ایل افر اؿ ےس وپاھچ ہک ایک مت اس ہلصیف رپ رایض وہ وج روسؽ یلص اہلل 

ای اھت افر فہ ہلصیف ہی اھت ہک ہچب اصبح رفاش اک ےہ رفای اک ایبؿ ےہ ہک ریما امگؿ ےہ رضحت امثعؿ ےن اؿ ہیلع فآہل فملس ےن رفام

 دفونں۔ الغؾ افر ابدنی وک ) زان یک زسا ںیم( وکڑے اگلےئ ےھت۔

یب اطبل، رضحت ومیس نب اامسلیع، دہمی نب ومیمؿ، دمحم نب دبعاہلل نب اوبوقعیب، نسح نب دعس، نسح نب یلع، انب ا :  رافی

 رابح ریض اہلل اعتیل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امں افر ابپ ںیم ےس ہچب یک رپ فرش اک زایدہ دقحار وکؿ ےہ؟
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 ٣ح٤وز ب٩ خاٟس، س٠ِم وٟیس، ابی ٤ًزو، اوزاعی، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ رضي اہلل تٌالی :  راوی

 ِ٤ ًَ ٩ًَِ أَبٔی  َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ٠َِٔمُّ َحسَّ ث٨ََا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس اٟشُّ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ِزُو ب٩ُِ ُط ًَ ثَىٔي  ىٔي اِْلَِوَزاعٔیَّ َحسَّ ٌِ زٕو َی

ًَاّئ  ٔ ُط و َٟ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ ابِىٔي َصَذا کَاَ٪ بَِلىٔي  ا َٗ ٤ًَِزٕو أَ٪َّ ا٣َِزأَّة  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٔ ظ ُط حَٔواّئ  َجسِّ َٟ اّئ َوحِٔحزٔی  َ٘ ُط ٔس َٟ َوثَِسِٔی 

 ٔ ِ َوإ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّی اہللُ  ََٟضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ًَُط ٣ٔىِّي  ٔ ىٔي َوأََراَز أَِ٪ ی٨ََِتز َ٘ ٜٔهٔی٪َّ أَبَاُظ ك٠ََّ ٥ِ َت٨ِ َٟ ُّٙ بٔطٔ ٣َا   ٔت أََح

 اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک ومحمد نب اخدل، یملس فدیل، ایب رمعف، افزایع، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل

 ںیم اکی وعرت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آیئ افر وبیل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی ریما اٹیب ےہ۔ زامہن لمح

ابپ ےن ےھجم الطؼ  ریما ٹیپ ااکس الغػ اھت افر زامہن راضتع ریمی اھچیت اےکس ےنیپ اک ربنت افر ریمی وگد ااکس اکھٹان۔ اب اس ےک

ددیی افر اچاتہ ےہ ہک اس ہچب وک  ھج ےس نیھچ ےل۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وعرت ےس رفامای وت یہ اس یک زایدہ دقحار 

 ےہ بج کت ہک وت یسک افر ےس اکنح ہن رکے۔

 نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل اعتیلومحمد نب اخدل، یملس فدیل، ایب رمعف، افزایع، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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حش٩ ب٩ ًلی، ًبساٟززاٚ، ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ زیاز ہ، ہَل٢ ب٩ اسا٣ہ، ابو٣ی٤و٧ہ، حرضت ہَل٢ ب٩ اسا٣ہ رضي  :  راوی

 اہلل تٌالی

 ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَِخبََرن ًَأػ٥ٕ  ٚٔ َوأَبُو  ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ُِٟح٠َِوانٔیُّ َحسَّ ًَلٓٔیٕ ا َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٍَ أَ٪َّ  ی زٔیَازْ َحسَّ ٩ًَِ صََٔل٢ٔ ب٩ِٔ أَُسا٣َ

ٍَ أَبٔی صَُزیَِزَة  ا٢َ بَِی٤َ٨َا أ٧ََا َجأْٟص ٣َ َٗ  ٕٚ ٍٔ َرُج١َ ٔػِس ٤َِٟٔسی٨َ ٍَ َس٠َِِم ٣َِولّی ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َ َضا أَبَا ٣َِی٤ُو٧ ٌَ ٣َ ٍْ ارٔٔسیَّ َٓ َجائَِتطُ ا٣َِزأَْة 

َضا َزِوُجَضا  َ٘ ِس ك٠ََّ َٗ ًََیاُظ َو ازَّ َٓ َضا  َٟ ا٢َ أَبُو اب٩ِْ  َ٘ َٓ ٍٔ َزِوظٔی یُزٔیُس أَِ٪ یَِذَصَب بٔابِىٔي  ارٔٔسیَّ َٔ ِٟ ُط بٔا َٟ َِٟت یَا أَبَا صَُزیَِزَة َوَرك٨ََِت  ا َ٘ َٓ

ا٢َ أَبُو صُ  َ٘ َٓ َٟٔسی  ىٔي ِٔی َو ُّٗ ا٢َ ٩ِ٣َ یَُحا َ٘ َٓ َحاَئ َزِوُجَضا  َٓ  ََ ٔ َضا بَٔذٟ َٟ ٠َِیطٔ َوَرك٩ََ  ًَ ُٗو٢ُ َصَذا َزیَِزَة ا٠َّٟ صَُزیَِزَة اِسَتض٤َٔا  َ يی ََل أ ٔن ُض٥َّ إ



 

 

 َ٘ َٓ أًْس ٨ًَِٔسُظ  َٗ ٥َ َوأ٧ََا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُت ا٣َِزأَّة َجائَِت إ ٌِ يی َس٤ٔ َِٟت َیا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ َزِوظٔی یُزٔیُس أَِ٪ إَٔلَّ أَن ا

 ٔ انٔی ٩ِ٣ٔ بٔئِز َ٘ ِس َس َٗ ا٢َ  یَِذَصَب بٔابِىٔي َو َ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ  ٥َ اِسَتض٤َٔا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ىٔي  ٌَ َٔ ِس َن َٗ ٍَ َو أَبٔی ٨ًََٔب

 َٓ  ََ ٔ أ٣ُُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َصَذا أَبُوَک َوَصٔذظ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ َٟسٔی  ىٔي ِٔی َو ُّٗ أََخَذ بَٔیٔس  ُدِذ بَٔیسٔ َزِوُجَضا ٩ِ٣َ یَُحا َٓ أَیِّض٤َٔا ٔطئَِت 

ِت بٔطٔ  َ٘ ا٧َِل٠َ َٓ طٔ   أ٣ُِّ

نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، اوباعمص، انب رججی زاید ہ، الہؽ نب ااسہم، اوبومیمہن، رضحت الہؽ نب ااسہم ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی 

اھت اس اک ایبؿ ےہ ہک اکی رمہبت ںیم رضحت اوبرہریہ ےہ ہک اوبومیمہن سج اک انؾ ہملس اھت الہ دمہنی اک آزاد رکدہ الغؾ افر اچس آدیم 

ریض اہلل اعتیل ےک اپس اھٹیب وہا اھت اےنت ںیم اکی افریس وعرت آیئ اس ےک اسھت اس اک اٹیب یھب اھت سج ےک ابرے ںیم ایمں ویبی 

ےس وگتفگ یک ہک ریما وش رہ دوعدیار ےھت افر اس ےک وشرہ ےن اس وک الطؼ دے ریھک یھت اس ےن افریس زابؿ ںیم رضحت اوبرہریہ 

 ھج ےس ریمے ےٹیب وک اننیھچ اچاتہ ےہ رضحت اوبرہریہ ےن اس یک ابت نس رک اہک دفونں اس رپ رقہع ادنازی رکول ہی ابت اوھنں ےن 

رہریہ افریس ںیم اس وک اھجمس دی۔ اس ےک دعب اس اک اخفدن آای افر وبال  ھج ےس ریمے ہچب ےک ابرے ںیم وکؿ ڑگھجات ےہ؟ رضحت اوب

ےن رفامای دخبا ہی ابت ںیم اینپ رطػ ےس ںیہن ہہک راہ وہں ہکلب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی وعرت آیئ۔ ںیم آپ 

 ےک ونکںیئ یک سلجم ںیم وموجد اھت۔ ںیم ےن انس فہ ہہک ریہ یھت ریما وشرہ  ھج ےس ریما اٹیب اننیھچ اچاتہ ےہ۔ احالہکن ریما اٹیب  ھج وک اوبہبتع

ےس اپین ال رک الپات ےہ افر ریمی دختم رکات ےہ۔ )ینعی ںیم ےن اپؽ وپس رک ڑبا ایک( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دفونں 

 رقہع ڈاول۔ دعب ںیم اس اک وشرہ آای افر وبال  ھج ےس ریما ہچب ےک ابرے ںیم وکؿ ڑگھجات ےہ؟ وت روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ڑلےک

امای۔ ہی ریتا ابپ ےہ افر ہی ریتی امں ےہ اؿ ںیم ےس سج اک یج اچےہ وت اہھت ڑکپ ےل سپ اس ےن اینپ امں اک اہھت ڑکپ ایل افر فہ ےس رف

 اس وک ےل رک یلچ یئگ۔

 نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، اوباعمص، انب رججی زاید ہ، الہؽ نب ااسہم، اوبومیمہن، رضحت الہؽ نب ااسہم ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 امں افر ابپ ںیم ےس ہچب یک رپ فرش اک زایدہ دقحار وکؿ ےہ؟

     508    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبسا٠٤َٟ، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، یزیس ب٩ ہاز، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ٧آٍ، اب٩ ًحير، حرضت  ًباض ب٩ ًبساٌٟوی٥، :  راوی

 ًلی



 

 

ٔ ب٩ُِ ٣ُحَ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٤ِزٕو َحسَّ ًَ َٔ ب٩ُِ  ٔ ٠٤َِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٔوی٥ٔ َحسَّ ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا بَّاُض ب٩ُِ  ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ َحسَّ  ٔ َِٟضاز ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ ا ٕس  َّ٤

سٔ  َ  ٣َُح٤َّ َد َزیُِس ب٩ُِ َحارٔث ا٢َ ََخَ َٗ ٨ُِط  ًَ ًَلٓٔیٕ َرضَٔي اہللُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٍٔ ب٩ِٔ ًَُحيِر ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٔس٦َ بٔاب٨ٍَِٔ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  َ٘ َٓ  ٍَ َّٜ ٔلَی ٣َ ٍَ إ

َٟتُ  ًَِمِّ َو٨ًِٔٔسی َخا  ٍُ ُّٙ بَٔضا اب٨َِ َْفْ أ٧ََا آُخُذَصا أ٧ََا أََح ٌِ ا٢َ َج َ٘ َٓ ًَِمِّ َح٤ِزََة   ٍُ ُّٙ بَٔضا اب٨َِ ًَلٔیٌّ أ٧ََا أََح ا٢َ  َ٘ َٓ ٍُ أ٦ٌُّ  َٟ َِٟدا ٤ََّا ا َضا َوإ٧ٔ

ُّٙ بَٔضا أَ  ا٢َ َزیِْس أ٧ََا أََح َ٘ َٓ ُّٙ بَٔضا  ٥َ َوهَٔی أََح ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍُ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُت َو٨ًِٔٔسی اب٨َِ َِٟیَضا َوَساََفِ ٔ ِجُت إ ٧َا ََخَ

 ٔ ٔس٣ُِت ب َٗ ٌِ َو ٔضي بَٔضا َٟٔح ِٗ َ أ َٓ  ٍُ َِٟحارَٔی ا ا ا٢َ َوأ٣ََّ َٗ ََٓذَُکَ َحٔسیّثا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َد ا٨َّٟٔييُّ َػل ََُٓخَ َٟتَٔضا َضا  ٍَ َخا َْفٕ َتُٜوُ٪ ٣َ

ٍُ أ٦ٌُّ  َٟ َِٟدا ٤ََّا ا  َوإ٧ٔ

 ر ، رضحت یلع ےس رفاتی ےہ ہک زدی ابعس نب دبعامیظعل، دبعاکلمل، دبعازعلسی نب دمحم، سیدی نب اہد، دمحم نب ارب
ج ی
ی

امیہ، انعف، انب 

 نب احرہث ہکم ےئگ وت فاہں ےس رضحت زمحہ ریض اہلل اعتیل یک یٹیب وک ےل رک آےئ۔ رفعج ےن اہک اس وک وت ںیم ولں اگ ںیم یہ اس اک زایدہ

اخہل وت امں وہیت ےہ رضحت یلع ےن اہک ںیم دقحار وہں ویکہکن ہی ریمے اچچ یک یٹیب ےہ افر ریمے اکنح ںیم اس یک اخہل یھب ےہ افر 

اس اک زایدہ دقحار وہں ہی ریمے اچچ یک یٹیب ےہ افر ریمے اکنح ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اصزبحادی ںیہ افر فہ یھب اس 

ےل رک آای اس ےک دعب آپ یلص یک زایدہ دقحار ںیہ۔ زدی وبےل ںیم اس اک زایدہ دقحار وہں ویکہکن ںیم یہ اس یک اخرط ایگ افر اس وک 

اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ رشتفی الےئ وت رفامای ڑلیک رفعج وک ےلم یگ ویکں ہک اس رطح فہ اینپ اخہل ےک اپس رےہ یگ وج امں ےک درہج 

 ںیم وہیت ےہ

 ر ، رضحت یلعابعس نب دبعامیظعل، دبعاکلمل، دبعازعلسی نب دمحم، سیدی نب اہد، دمحم نب اربامیہ، انعف، انب :  رافی
ج ی
ی

  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 امں افر ابپ ںیم ےس ہچب یک رپ فرش اک زایدہ دقحار وکؿ ےہ؟

     509    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًیسي، سٔیا٪ ابوَفوہ، حرضت ًبساٟز ح٩٤ ب٩ ابی ٟیلی رضي اہلل تٌالی :  راوی

َِٟیلَی بَٔضَذا  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی  ًَ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ أَبٔی ََفِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ُس ب٩ُِ ًٔیَسي َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟیَص بَٔت٤َا٣ٔطٔ  ٔ َو َِٟدبَر ا

َْفٕ  ٌِ َضي بَٔضا َٟٔح َٗ ََٟتَضا ٨ًَِٔسظُ َو ا٢َ إٔ٪َّ َخا َٗ   َو

دمحم نب یسیع، ایفسؿ اوبرففہ، رضحت دبعارل نمح نب ایب یلیل ریض اہلل اعتیل ےس یہی دحثی رمفی ےہ نکیل لمکم ںیہن ےہ۔ اس ںیم 

 ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای۔ ڑلیک رفعج ےک اپس رےہ یگ ویکہکن اس ےک اکنح ںیم اس یک اخہل ےہ



 

 

 دمحم نب یسیع، ایفسؿ اوبرففہ، رضحت دبعارل نمح نب ایب یلیل ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 امں افر ابپ ںیم ےس ہچب یک رپ فرش اک زایدہ دقحار وکؿ ےہ؟

     510    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًباز ب٩ ٣وسي، اس٤اًی١ ب٩ جٌْف، ارسائی١، ابواسحٙ، حرضت ًلی رضي اہلل تٌالی :  راوی

٩ًَِ صَ   َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ائٔی١َ  ٩ًَِ إرِٔسَ ثَُض٥ِ  َْفٕ َحسَّ ٌِ ٌٔی١َ ب٩َِ َج ًَبَّازُ ب٩ُِ ٣ُوَسي أَ٪َّ إِٔس٤َ ث٨ََا  ا َحسَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَلٓٔیٕ   ٩ًَِ ا٧ٕٔئ َوصَُبيَِرَة 

 َٗ أََخَذ بَٔیٔسَصا َو َٓ ًَلٔیٌّ  ََٟضا  َٓت٨ََاَو  ُّ٥ًَ ٥ًَُّ یَا  ت٨َِا ب٨ُِٔت َح٤ِزََة ت٨َُازٔی یَا  ٌَ ٔ ٍَ َتب ِج٨َا ٩ِ٣ٔ ٣ََّٜ َح٠َ٤َِتَضا ََخَ َٓ  َٔ ِّ٤ ًَ َٔ ب٨َِٔت  َ ا٢َ زُو٧

َْفْ ابِ  ٌِ ا٢َ َج َٗ ا٢َ َو َٗ َِٟدبََر  ؽَّ ا َ٘ َٓ ٍُ َٟ َِٟدا ا٢َ ا َٗ َٟتَٔضا َو ٥َ َٟٔدا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َضي بَٔضا ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ َُٟتَضا َتِحًٔي  ًَِمِّ َوَخا  ٍُ ٨َ

ٍَٟٔ اِْل٦ُِّ  ٔ  ب٨ِ٤َٔز

وت زمحہ یک ابعد نب ومیس، اامسلیع نب رفعج، ارسالیئ، اوب ااحسؼ ، رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک بج مہ ہکم ےنلچ ےگل 

ای افر یٹیب امہرے ےھچیپ آیئ افر اکپرےن یگل اچچ اچچ سپ رضحت یلع ےن اس وک ااھٹ ایل افر اہھت ڑکپ رک رضحت افہمط ریض اہلل اعتیل ہنع وک ددی

۔ ہی ریمے اہک ول اھبنسول اینپ اچچیک یٹیب وک سپ رضحت افہمط ےن اس وک اےنپ اسھت ےل ایل اس ےک دعب یہی ہصق ایبؿ ایک۔ رفعج ےن اہک

یک  اچچ یک یٹیب ےہ افر اس یک اخہل ریمے اکنح ںیم ےہ سپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اخہل ےک قح ںیم ہلصیف دای افر رفامای اخہل امں

 رطح ےہ

 ابعد نب ومیس، اامسلیع نب رفعج، ارسالیئ، اوباقحس، رضحت یلع ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہقلطم یک دعت اک ایبؿ

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ہقلطم یک دعت اک ایبؿ

     511    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ہاجز، حرضت اس٤اء ب٨ت یزیس ب٩ اٟش٩ٜ س٠مَي٪ ب٩ ًبساٟح٤یس، یحٌي ب٩ ػاٟح، اس٤ٌی١ ب٩ ًیاغ، ٤ًزو ب٩  :  راوی

 اَلنؼاریہ



 

 

یَّ  ًَ ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إِٔس٤َ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ َِٟبِضَزانٔیُّ َحسَّ َِٟح٤ٔیٔس ا ًَِبسٔ ا ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ٕ َحسَّ ٤ِزُو ب٩ُِ ٣َُضأجز ًَ ثَىٔي  إغ َحسَّ

٩ًَِ أَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت یَزٔیَس بِ  ٥َِٟ َی٩ُِٜ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو َّی اہللُ  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  ِت  َ٘ ََّضا ك٠ُِّ ٔ أ٧َ ٩َٜٔ اِْلَِنَؼارٔیٍَّ  ٩ٔ اٟشَّ

 ٢َ َََٓا٧َِت أَوَّ  ٔٚ ََل ةٔ ٠ٟٔلَّ ٌٔسَّ ِٟ ِت أَِس٤َاُئ بٔا َ٘ َّ َوَج١َّ حٔيَن ك٠ُِّ ًَز أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ ْة  ٍٔ ًٔسَّ َ٘ أت  ٩ِ٣َ  ٤ُ٠َِٟٔل٠َّ َ٘ ةُ ٤ُ٠َِٟٔل٠َّ ٌٔسَّ ِٟ َِٟت ٓٔیَضا ا ٔ  أ٧ُِز

ایعش، رمعف نب اہمرج، رضحت اامسء تنب سیدی نب انکسل االاصنرہی ےس رفاتی ےہ  امیلسؿ نب دبعادیمحل، ییحی نب اصحل، اامسلیع نب

ت ںیہن وہیت یھت بج اامسء وک الطؼ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم اؿ وک الطؼ وہیئ اس زامہن ںیم ہقلطم یک دع

 وہیئ وت الطؼ یک دعت اک مکح انزؽ وہا سپ اامسء فہ یلہپ وعرت ںیہ نج ےک ہصق ںیم ہقلطم وعروتں یک دعت اک مکح انزؽ وہا

 االاصنرہیامیلسؿ نب دبعادیمحل، ییحی نب اصحل، الیعمس نب ایعش، رمعف نب اہمرج، رضحت اامسء تنب سیدی نب انکسل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہقلطم وعروتں یک دعت ںیم اانثتسء ےک ااکحامت

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 ہقلطم وعروتں یک دعت ںیم اانثتسء ےک ااکحامت

     512    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًلی ب٩ حشين، یزیس، ًرک٣ہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ َیزٔیَس ا٨َّٟ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ حَُشيِٕن  ثَىٔي  ٤َِٟزَِوزٔیُّ َحسَّ ٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔت ا ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ِحؤیِّ 

ا٢َ  َٗ ٤َِٟٔحیٔف ٩ِ٣ٔ نَٔشائُٜٔ  ًَبَّإض  ئٔی یَئِٔش٩َ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ َواَٟلَّ َٗ ٍَ رُقُوٕئ َو َ ُٔٔشض٩َّٔ ثَََلث اُت یَتَرَبَِّؼ٩َ بٔأَِن َ٘ ٤َُِٟل٠َّ ٥ِ إِٔ٪ اِرَتبُِت٥ِ َوا

ِب١ٔ أَِ٪ َت٤َشُّ  َٗ ُت٤ُوص٩َُّ ٩ِ٣ٔ  ِ٘ ا٢َ ث٥َُّ ك٠ََّ َٗ ََ َو ٔ ٨َُٓٔشَذ ٩ِ٣ٔ َذٟ  ٕ ٍُ أَِطُضز َ تُُض٩َّ ثَََلث ٌٔسَّ ةٕ َٓ ٠ًََِیض٩َّٔ ٩ِ٣ٔ ًٔسَّ ٤َا َل٥ُِٜ  َٓ وص٩َُّ 

و٧ََضا َتسُّ ٌِ  َت

ادمح نب دمحم، یلع نب نیسح، سیدی، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اہلل اعتیل ےن رفامای ہقلطم وعرںیت اےنپ آپ وک 

انزؽ وہا وج وعرںیت ضیح ےس امویس وہ یکچ وہں )دفرسے اکنح ےس( نیت رقؤ )نیت ضیح ای نیت رہط( کت رفےک رںیھک رھپ ہی مکح 

اؿ یک دعت نیت امہ ےہ اس ںیم رھپ زمدی اانثتسء وہا افر رفامای ارگ مت اؿ وک وھچےن ےس لبق )امجع ےس لبق( الطؼ ددیف وت اؿ رپ وکیئ 

 دعت ںیہن ےہ

 ادمح نب دمحم، یلع نب نیسح، سیدی، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 الطؼ ےس روجع رکےن اک ایبؿ

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 الطؼ ےس روجع رکےن اک ایبؿ
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یحٌي ب٩ زُکیا، اب٩ ابی زائس، ػاٟح ب٩ ػاٟح، س٤٠ہ ب٩ ٛہی١، سٌیس ب٩ جبير، اب٩ سہ١ ب٩ ٣ح٤س ب٩ زبير،  :  راوی

 ًباض، حرضت ٤ًز

 ٩ًَِ یَّا ب٩ِٔ أَبٔی َزائَٔسَة  ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َزَُکٔ یُّ َحسَّ ِشرَکٔ ٌَ ِٟ ٔ ا ٔس ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ث٨ََا َسِض١ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٍَ ب٩ِٔ  َحسَّ ٩ًَِ َس٤َ٠َ َػأٟٔح ب٩ِٔ َػأٟٕح 

 َ ٥َ ك ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس َضِی١ٕ  َضاُٛ ٌَ ٍَ ث٥َُّ َراَج َؼ ِٔ َٙ َح َّ٠ 

ل، دیعس نب ریبج، انب ابع
 ب 
کہ

س، رضحت رمع ےس رفاتی لہس نب دمحم نب زج ،، ییحی نب زرکای، انب ایب زادئ، اصحل نب اصحل، ہملس نب 

 ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ہصفح وک الطؼ ددیی افر رھپ الطؼ ےک دعب اس ےس روجع رفام ایل

ل، دیعس نب ریبج، انب ابعس، رضحت رمع :  رافی
 ب 
کہ

 لہس نب دمحم نب زج ،، ییحی نب زرکای، انب ایب زادئ، اصحل نب اصحل، ہملس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ہ دی یئگ

 

ب

 

ب ت
ل
 اس وعرت ےک ہقفن اک ایبؿ سج وک الطؼ ا

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

ہ دی یئگ

 

ب

 

ب ت
ل
 اس وعرت ےک ہقفن اک ایبؿ سج وک الطؼ ا
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 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ًبساہلل ب٩ یزیس، اسوز ب٩ سٔیا٪، ابی س٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ٓاك٤ہ ب٩ ٗیص :  راوی

 ٍَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َ َیاَ٪  ِٔ ٔ ب٩ِٔ ُس ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس ٣َِولَی اِْلَِسَوز  ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٍَ َحسَّ اك٤َٔ َٓ  ٩ًَِ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ   ب٩ِٔ 

أَِرَس  َٓ ٍَ َوصَُو َُائْٔب  ِٟبَتَّ َضا ا َ٘ ٕؽ ك٠ََّ ِٔ ٤ِزٔو ب٩َِ َح ًَ ِیٕص أَ٪َّ أَبَا  َٗ َٔ ب٨ِٔٔت  َٟ ا٢َ َواہللٔ ٣َا  َ٘ َٓ َلِتُط  َتَشدَّ َٓ  ٕ ٌٔير َِٟیَضا َوٛٔی٠َُط بَٔظ ٔ ١َ إ

َِٟیَص  ََٟضا  ا٢َ  َ٘ َٓ ُط  َٟ  ََ ٔ ِت َذٟ ََٓذَُکَ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َحائَِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ ٠َِی٨َا ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ  ٍْ َوأ٣َََزَصا أَِ٪  ًَ َ٘ َٔ ٠َِیطٔ َن ًَ  َٔ َٟ

َتسَّ ِٔی ٌِ ٔ  َت ّ َٓ  ٕ ی ِٔی بَِیٔت اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َُِٜتو٦ ًَِتسِّ َظاَصا أَِػَحابٔی ا ِِ ََ ا٣َِزأَْة َی ا٢َ إٔ٪َّ ت٠ِٔ َٗ َٕ ث٥َُّ  ی ًَِِم بَِیٔت أ٦ُِّ ََشٔ َّطُ َرُج١ْ أَ ٧



 

 

ٍَ بِ  اؤیَ ٌَ ُط أَ٪َّ ٣ُ َٟ ُت  ا َح٠ِ٠َُت َذَُکِ َّ٤٠َ َٓ َِٟت  ا َٗ َٓآذ٧ٔٔیىٔي  َٔ َوإَٔذا َح٠ِ٠َٔت  ٌٔيَن ثَٔیابَ ـَ ا٢َ َت َ٘ َٓ َیاَ٪ َوأَبَا َجِض٥ٕ َخَلَبانٔی  ِٔ ٩َ أَبٔی ُس

 ٍُ اؤَی ٌَ ا ٣ُ ًَاتٔ٘ٔطٔ َوأ٣ََّ  ٩ًَِ ًََؼاُظ   ٍُ ـَ ََل َی َٓ ا أَبُو َجِض٥ٕ  ٥َ أ٣ََّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٜٔهٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِ َٟطُ ا٧ ٠ُوْک ََل ٣َا٢َ  ٌِ ُؼ َٓ  

صِتُ  َٓرَکٔ َِٟت  ا َٗ ٍَ ب٩َِ َزیِٕس  ثٔيّرا َواُِتََبِلُت بٔطٔ أَُسا٣َ َٛ الَی ٓٔیطٔ َخيِّرا  ٌَ ١َ اہللُ َت ٌَ َح َٓ َِٜحُتطُ  ٨َ َٓ ٍَ ب٩َِ َزیِٕس  ٜٔهٔی أَُسا٣َ ِ ا٢َ ا٧ َٗ  طُ ث٥َُّ 

یبنعق، امکل، دبعاہلل نب سیدی، اوسد نب ایفسؿ، ایب ہملس نب دبعارلنمح، رضحت افہمط نب سیق ےس رفاتی ےہ ہک اوبرمعف نب صفح 

ہ دی اس احؽ ںیم ہک فہ وموجد ںیہن ےھت )رفس ںیم ےھت فںیہ ےس الطؼ دی( افر افہمط نب سیق ےک اپس اےنپ  ےن اؿ وک الطؼ

 

ب

 

ب ت
ل
ا

فلیک وک ھچک وج دے رک اجیھب فہ ہی وھتڑے ےس وج دھکی رک فلیک رپ انراض وہںیئ فلیک ےن اہک دخبا امہرے ےیل آپ وک ھچک دانی رضفری 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آںیئ افر ہی ہصق ایبؿ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ےک  ہن اھت افہمط نب سیق روسؽ اہلل یلص

ذہم ریتا ہقفن ںیہن ےہ زین رفامای رشکی ےک رھگ ںیم دعت سگار رھپ رفامای ںیہن اس ےک اپس ںیہن ویکہکن اس ےک اپس امہرے ااحصب 

وتکمؾ ےک رھگ ںیم دعت سگار ویکہکن فہ انانیب صخش ےہ وت ڑپکے ااترے یگ وت رپدہ یک  اجےت رےتہ ںیہ )فاہں دتق وہ یگ( ہکلب انب اؾ

رضفرت ںیہن وہیگ بج ریتی دعت وپری وہ اجےئ وت ےھجم االطع رکان افہمط نب سیق  یتہ ںیہ ہک بج ریمی دعت وپری وہیئگ وت ںیم 

 ایفسؿ افر اوب مہ اک اغیپؾ اکنح اچنہپ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ذرک ایک ہک ریمے اپس اعمفہی نب

فملس ےن رفامای اوب مہ وت اےنپ دنکےھ ےس الیھٹ ااترات یہ ںیہن ےہ )ینعی فہ وعروتں وک امرات ےہ( افر اعمفہی اندار سلفم ےہ اس ےک 

 ںیہن ےہ )ویکہکن فہ آزاد رکدہ الغؾ ےھت افر ایسہ رگن ےک اپس ھچک امؽ ںیہن ےہ وت ااسہم نب زدی ےس اکنح رک ےل فہ وبںیل ےھجم فہ دنسپ

ےھت( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ااسہم نب زدی ےس اکنح رک ےل سپ ںیم ےن اںیہن ےس اکنح رک ایل افر اہلل اعتیل ےن ااسہم 

 ںیم ریمے ےیل ریخ رفامیئ افر وعرںیت  ھج رپ رکش رکےن ںیگل۔

 ، دبعاہلل نب سیدی، اوسد نب ایفسؿ، ایب ہملس نب دبعارلنمح، رضحت افہمط نب سیقیبنعق، امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

ہ دی یئگ

 

ب

 

ب ت
ل
 اس وعرت ےک ہقفن اک ایبؿ سج وک الطؼ ا
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 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ابا٪ ب٩ یزیس، یحٌي ب٩ ٛثير، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗیص :  راوی

 ٕ ثٔير َٛ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ أَبٔی  اُر َحسَّ لَّ ٌَ ِٟ ث٨ََا أَبَاُ٪ ب٩ُِ َیزٔیَس ا ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َحسَّ ٍَ ب٩ُِ  ثَىٔي أَبُو َس٤َ٠َ َحسَّ

َِٟحسٔیَث ٓٔیطٔ َو  َٚ ا َضا ثَََلثّا َوَسا َ٘ ٤ُِِٟٔيَرةٔ ك٠ََّ ٔؽ ب٩َِ ا ِٔ ثَِتُط أَ٪َّ أَبَا َح ِیٕص َحسَّ َٗ ٍَ ب٨َِٔت  اك٤َٔ َٓ ا أَ٪َّ  َِٟؤٟیٔس َوَنَْفّ أَ٪َّ َخأَٟس ب٩َِ ا



 

 

َٙ ا٣َِزأََتُط ثَََل  ٩ِ٣ٔ بَىٔي ٣َِدزُو٦ٕ أََتِوا ا٨َّٟٔييَّ  ٤ُِِٟٔيَرةٔ ك٠ََّ ٔؽ ب٩َِ ا ِٔ اُٟوا یَا ٧َٔييَّ اہللٔ إٔ٪َّ أَبَا َح َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َُّط َتَزَک َػل ثّا َوإ٧ٔ

َٕ أََت٥ُّ  ٔ َِٟحسٔیَث َوَحٔسیُث ٣َاٟ َٚ ا ََٟضا َوَسا  ٍَ َ٘ َٔ ا٢َ ََل َن َ٘ َٓ ٍّ َیٔشيَرّة  َ٘ َٔ َضا َن َٟ 

اامسلیع، اابؿ نب سیدی، ییحی نب ،ریث، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت افہمط تنب سیق ےس رفاتی ےہ ہک اوبصفح نب ومیس نب 

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل  ریغمہ ےن اؿ وک نیت الطںیق دںی رھپ رافی ےن یہی دحثی ایبؿ یک افر اہک ہک اخدل نب فدیل افر دنچ دفرسے ولگ

ر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبہصفح ےن اینپ ویبی وک نیت الطںیق دی ںیہ افر فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ اف

اس ےک ےیل تہب مک ہطقن )رخچ( وھچڑا ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ےک فاےطس ہقفن ںیہن ےہ رافی ےن آےگ 

 ۔دحثی ایبؿ یک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک امکل یک دحثی امت ےہ

 ومیس نب الیعمس، اابؿ نب سیدی، ییحی نب ،ریث، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت افہمط تنب سیق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

ہ دی یئگ

 

ب

 

ب ت
ل
 اس وعرت ےک ہقفن اک ایبؿ سج وک الطؼ ا

     516    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ خاٟس، وٟیس، ابو٤ًزو، یحٌي ، ابوس٤٠ہ، حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗیص :  راوی

ٍَ حَ  ثَىٔي أَبُو َس٤َ٠َ ٩ًَِ َیِحٌَي َحسَّ ٤ًَِزٕو  ث٨ََا أَبُو  َِٟؤٟیُس َحسَّ ث٨ََا ا ث٨ََا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ِیٕص أَ٪َّ أَبَا َحسَّ َٗ ٍُ ب٨ُِٔت  اك٤َٔ َٓ ثَِتىٔي  سَّ

ا٢َ ا٨َّٟ  َ٘ َٓ ا٢  َٗ َِٟؤٟیٔس  َِٟحسٔیَث َوَخبََر َخأٟٔس ب٩ِٔ ا َٚ ا َضا ثَََلثّا َوَسا َ٘ ٤َِِٟدزُومٔیَّ ك٠ََّ ٕؽ ا ِٔ ٤ِزٔو ب٩َِ َح ًَ ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔييُّ َػل

ا َٗ ٍْ َوََل ٣َِش٩َْٜ  َ٘ َٔ ََٟضا َن َٔ َِٟیَشِت  ٔش ِٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ ََل َتِشبٔ٘ٔیىٔي ب٨َٔ َّی اہللُ  َِٟیَضا ا٨َّٟٔييُّ َػل ٔ  ٢َ ٓٔیطٔ َوأَِرَس١َ إ

ومحمد نب اخدل، فدیل، اوبرمعف، ییحی، اوبہملس، رضحت افہمط تنب سیق ےس رفاتی ےہ ہک اوبرمعف نب صفح زخمفیم ےن اؿ وک نیت 

افرپ ذموکر وہ یکچ ےہ افر اخدل نب فدیل اک ہصق ذرک ایک افر اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  الطںیق دںی رھپ یہی دحثی ایبؿ یک وج

فرسا رفامای اس ےک ےیل ہن ہقفن ےہ افر ہن اکھٹہن افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن افہمط ےس الہک اجیھب ہک  ھج ےس وپےھچ ریغب د

 اکنح ہن رکان۔

 اخدل، فدیل، اوبرمعف، ییحی ، اوبہملس، رضحت افہمط تنب سیق ومحمد نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب



 

 

ہ دی یئگ

 

ب

 

ب ت
ل
 اس وعرت ےک ہقفن اک ایبؿ سج وک الطؼ ا

     517    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ جٌْف، ٣ح٤س ب٩ ٤ًز، یحٌي ابوس٤٠ہ، ٓاك٤ہ ب٨ت ٗیص :  راوی

اكٔ  َٓ  ٩ًَِ  ٍَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َ ٤ِزٕو  ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َْفٕ  ٌِ ٩ًَِ إِٔس٤َأًی١َ ب٩ِٔ َج ٌٔیٕس  ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  ٔ َحسَّ ٍَ ب ٨ُِت ٤َ ُٛ َِٟت  ا َٗ ِیٕص  َٗ ٨ِٔت 

وِّتٔیىٔي َٔ ا٢َ ٓٔیطٔ َوََل ُت َٗ  َٕ ٔ َٚ ٧َِحَو َحٔسیٔث ٣َاٟ ٍَ ث٥َُّ َسا ِٟبَتَّ ىٔي ا َ٘ َل٠َّ َٓ  ٕ ا٢َ أَبُو َزاُوز  ٨ًَِٔس َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ بَىٔي ٣َِدزُو٦ َٗ  َٔ ٔش ِٔ ب٨َٔ

ًَِبٔس اٟزَّ   ٩ًَِ ًََلاْئ  َِٟبهٔیُّ َو ٔييُّ َوا ٌِ ََ َرَواُظ اٟظَّ ٔ َذٟ َٛ ِیٕص َو َٗ ٍَ ب٨ِٔٔت  اك٤َٔ َٓ  ٩ًَِ ُض٥ِ  َِٟحِض٥ٔ ک٠ُُّ ًَأػ٥ٕ َوأَبُو برَِکٔ ب٩ِٔ أَبٔی ا ِح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ 

َضا ثَََلثّا َ٘  أَ٪َّ َزِوَجَضا ك٠ََّ

ہبیتق نب دیعس، دمحم نب رفعج، دمحم نب رمع، ییحی اوبہملس، افہمط تنب سیق ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ینب زخمفؾ ےک اکی صخش ےک اکنح ںیم 

ہ اک ذرک ےہ( رافی ےن رھپ دحثی امکل یک امدنن رفاتی ایک  یھت

 

ب

 

ب ت
ل
ہ دی )ینعی اس ںیم الطؼ ہثاث اک ںیہن ہکلب الطؼ ا

 

ب

 

ب ت
ل
اس ےن ےھجم ا

 اس ںیم ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  ھج ےس وپےھچ ریغب دفرسا اکنح ہن رکان اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس رفاتی وک

افر اطعء ےن دنسب دبعارلنمح نب اعمص افر اوبرکبنب  مہ رفاتی ایک ےہ افر بس یہ ےن افہمط تنب سیق ےس رفاتی ایک ہک اؿ  یبعش یہب

ہ

 

ب

 

ب ت
ل
 (ےک وشرہ ےن اؿ وک نیت الطؼ ہثاث دی یھت )ہن ہک الطؼ ا

 ہبیتق نب دیعس، دمحم نب رفعج، دمحم نب رمع، ییحی اوبہملس، افہمط تنب سیق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

ہ دی یئگ
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     518    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٛہہ١، طٌيي، ٓاك٤ہ ب٨ت ٗیص٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، س٤٠ہ  :  راوی

 ٔ ٍَ ب اك٤َٔ َٓ  ٩ًَِ ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ َضِی١ٕ  ُٛ ٍُ ب٩ُِ  ث٨ََا َس٤َ٠َ َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ٕ أَِخبََر٧َا ُس ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َضا َحسَّ َ٘ ِیٕص أَ٪َّ َزِوَجَضا ك٠ََّ َٗ ٨ِٔت 

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ََٟضا ا٨َّٟٔييُّ َػل  ١ِ ٌَ ٥ِ٠َ َیِح َٓ ٍّ َوََل ُسِٜىَيثَََلثّا  َ٘ َٔ ٥َ َن  طٔ َوَس٠َّ

ل، یبعش، افہمط تنب سیق ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک وشرہ ےن اؿ وک نیت الطؼ دی افر یبن یلص اہلل 
 ہ 
کہ

دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، ہملس نب 

 ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک ےیل ہن ہقفن رقار دای افر ہن ینکس۔

ل،  :  رافی
 ہ 
کہ

 یبعش، افہمط تنب سیقدمحم نب ،ریث، ایفسؿ، ہملس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب
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 اس وعرت ےک ہقفن اک ایبؿ سج وک الطؼ ا

     519    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 خاٟس، ٟیث ً٘ی١، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ ٓاك٤ہ، ب٨ت ٗیص یزیس ب٩ :  راوی

 َٓ  ٩ًَِ  ٍَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ َخأٟٕس اٟز٣َِّلٔیُّ َحسَّ ََّضا َحسَّ ِیٕص أ٧َ َٗ ٍَ ب٨ِٔٔت  اك٤َٔ

ٔؽ  ِٔ ََّضا کَا٧َِت ٨ًَِٔس أَبٔی َح ََّضا َجائَِت  أَِخبََرِتُط أ٧َ ٤َِت أ٧َ ًَ زَ َٓ إت  َ٘ َضا آَٔخَ ثَََلٔث َتِل٠ٔی َ٘ ٤ُِِٟٔيَرةٔ ك٠ََّ ٔؽ ب٩َِ ا ِٔ ٤ُِِٟٔيَرةٔ َوأَ٪َّ أَبَا َح ب٩ِٔ ا

 ٔ أ٣َََزَصا أَِ٪ َت٨َِت١َٔ٘ إ َٓ ؤجَضا ٩ِ٣ٔ بَِیتَٔضا  تَِتطُ ِٔی َُخُ ِٔ اِسَت َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َبَی لَی ابِ َرُسو٢َ اہللٔ َػل أ َٓ ًَِِم  َ ٕ اِْل ٩ٔ أ٦ُِّ ٣َُِٜتو٦

ٍُ َر  ًَائَٔظ ِت  َوةُ َوأ٧َرَِکَ ا٢َ رُعِ َٗ ٍٔ ٩ِ٣ٔ بَِیتَٔضا  َ٘ ٤َُِٟل٠َّ ؤد ا ٍَ ِٔی َُخُ اك٤َٔ َٓ َٚ َحٔسیَث  ٍَ ٣َزَِواُ٪ أَِ٪ ُیَؼسِّ اك٤َٔ َٓ ًَلَی  ٨ًََِضا  ضَٔي اہللُ 

ََ َرَواُظ َػا ٔ َذٟ َٛ ا٢َ أَبُو َزاُوز َو َٗ ِیٕص  َٗ ا٢َ أَبُو ب٨ِٔٔت  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ُض٥ِ  ِیُب ب٩ُِ أَبٔی َح٤ِزََة ک٠ُُّ ٌَ ِیَشاَ٪ َواب٩ُِ ُجَزیِٕخ َوُط َٛ ُٟٔح ب٩ُِ 

 ٕ ِیُب ب٩ُِ أَبٔی َح٤ِزََة َواِس٥ُ أَبٔی َح٤ِزََة زٔی٨َاْر َوصَُو ٣َِولَی زٔیَاز ٌَ  َزاُوز َوُط

 ےس رفاتی ےہ ہک فہ اوبصفح نب ریغمہ ےک اکنح ںیم ںیھت سیدی نب اخدل، ثیل ،لیق، انب اہشب، اوبہملس افہمط، تنب سیق

اوبصفح ےن اؿ وک نیت ںیم ےس آرخی الطؼ دی افہمط روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ںیئ افر اؿ ےس رھگ ےس ابرہ ےنلکن 

لقتنم وہ اج بج ہی دحثی رمفاؿ نب مکح ےک  ےک قلعتم درایتف ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای انانیب انب اؾ وتکمؾ ےک رھگ

اسےنم ایبؿ یک یئگ وت رمفاؿ ےن رھگ ےس ابرہ ےنلکن ےک قلعتم افہمط یک دحثی یک یدصقی رکےن ےس ااکنر رک دای رعفہ ےن اہک رضحت 

ےن یھب ایس رطح رفاتی ایک  اعہشئ ےن افہمط یک ابت اک ااکنر ایک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اصحل نب اسیکؿ انب رجبا افر بیعش نب ایب زمحہ

ےہ افر بس ےن زرہی ےس رفاتی ایک ےہ اوبداؤد ےن اہک بیعش نب ایب زمحہ افر اوبزمحہ اک انؾ دانیر ےہ وج ہک زاید اک آزاد رکدہ الغؾ 

 ےہ۔

 سیدی نب اخدل، ثیل ،لیق، انب اہشب، اوبہملس افہمط، تنب سیق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

ہ دی یئگ
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     520    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣د٠س ب٩ خاٟس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، حرضت ًبیس اہلل :  راوی



 

 

ث٨ََا  ا٢َ أَِرَس١َ ٣َزِ َحسَّ َٗ ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اہللٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ََٟضا ٣َِد٠َُس ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ َ َشأ َٓ  ٍَ َٓاك٤َٔ ٔلَی  َواُ٪ إ

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٕؽ َوکَاَ٪ ا٨َّٟٔييُّ َػل ِٔ ََّضا کَا٧َِت ٨ًَِٔس أَبٔی َح أَِخبََرِتُط أ٧َ َِٟی٩ٔ٤َ َٓ ٔف ا ٌِ ًَلَی َب ىٔي  ٌِ ًَلٔیَّ ب٩َِ أَبٔی كَأٟٕب َی َز  ٥َ أ٣ََّ َس٠َّ

 ِٟ ٍَ َوا ٌَ ًَیَّاَغ ب٩َِ أَبٔی َربٔی ََٟضا َوأ٣َََز  ٍٕ کَا٧َِت َبَ٘ٔیِت  َ٘ َِٟیَضا بَٔتِل٠ٔی ٔ َث إ ٌَ َب َٓ ُط َزِوُجَضا  ٌَ َد ٣َ َُخَ ا َٓ َ٘ ٔٔ ٕ أَِ٪ ی٨ُِ َحارَٔث ب٩َِ صَٔظا٦

اََل َو  َ٘ َٓ ٠َِیَضا  ًَ َٔ ا٢َ ََل َن َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أََتِت ا٨َّٟٔييَّ َػل َٓ ٍْ إَٔلَّ أَِ٪ َتُٜوَ٪ َحا٣َّٔل  َ٘ َٔ ََٟضا َن َٔ إَٔلَّ أَِ٪ َتُٜونٔی اہللٔ ٣َا  َٟ  ٍَ َ٘

َِٟت أَی٩َِ أ٧ََِت١ُٔ٘ یَا َرُسو٢َ  ا َ٘ َٓ ََٟضا  أَذَٔ٪  َٓ ا٢ٔ  َ٘ ٔ ٍُ  َحا٣َّٔل َواِسَتأَِذ٧َِتطُ ِٔی أَل٧ِت ـَ ًَِِم َت ٕ َوکَاَ٪ أَ ا٢َ ٨ًَِٔس اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َُِٜتو٦ َٗ اہللٔ 

َّی اہللُ  ََٜحَضا ا٨َّٟٔييُّ َػل ِ أ٧َ َٓ تَُضا  ِت ًٔسَّ ـَ َّي ٣َ ٥ِ٠َ َتز٢َِ ص٨َُاَک َحً َٓ َصا  ٍُ ثَٔیابََضا ٨ًَِٔسُظ َوََل یُِبْٔصُ بٔیَؼ َٗ  ٍَ َج ٍَ ََفَ ٥َ أَُسا٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

ٔلَی ٣َزَِواَ٪  ًٔ  إ َّٟ ٍٔ ا ٌِٔؼ٤َ ِٟ ََٓش٨َأُِخُذ بٔا  ٕ َِٟحٔسیَث إَٔلَّ ٩ِ٣ٔ ا٣َِزأَة ٍِ َصَذا ا ٥َِٟ َنِش٤َ ا٢َ ٣َزَِواُ٪  َ٘ َٓ  ََ ٔ أَِخبََرُظ بَٔذٟ ي َوَجِس٧َا ا٨َّٟاَض َٓ

 ٌَ ا٢َ اہللُ َت َٗ ََ بَِیىٔي َوبَِی٥ُِٜ٨َ َٛٔتاُب اہللٔ  ٔ َضا َذٟ َِ ٍُ حٔيَن ب٠ََ اك٤َٔ َٓ َِٟت  ا َ٘ َٓ ٠َِیَضا  ًَ َّ١ ٌَ َٟ َّي ََل َتِسرٔی  تٔض٩َّٔ َحً ٌٔسَّ ٔ وص٩َُّ ٟ ُ٘ ََٓل٠ِّ الَی 

ََ َرَواظُ  ٔ َذٟ َٛ ا٢َ أَبُو َزاُوز َو َٗ ََلٔث  َس اٟثَّ ٌِ ٕ یُِحسُٔث َب أَیُّ أ٣َِز َٓ َِٟت  ا َٗ ََ أ٣َِّزا  ٔ َس َذٟ ٌِ ا اہلَل یُِحسُٔث َب ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َوأ٣ََّ  یُو٧ُُص 

َِٟحٔسی َوی ا ُس بِ اٟزُّبَِیٔسیُّ ََفَ ِی١ٕ َوَرَواُظ ٣َُح٤َّ َ٘ ىَي ًُ ٌِ ٍَ ب٤َٔ ٕ َوَحٔسیَث أَبٔی َس٤َ٠َ ٤َز ٌِ ىَي ٣َ ٌِ ا َحٔسیَث ًُبَِیسٔ اہللٔ ب٤َٔ ٌّ ٩ُ َثئِن َج٤ٔی

ًَِبسٔ  ٔ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَلَی َخبَر ىّي َز٢َّ  ٌِ ثَطُ ب٤َٔ ٍَ ب٩َِ ذَُؤیِٕب َحسَّ بٔیَؼ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَ٪َّ   َٙ ٔلَی اہللٔإِٔسَح ٍُ إ بٔیَؼ َٗ  ٍَ َج ا٢َ ََفَ َٗ  حٔيَن 

 ََ ٔ أَِخبََرُظ بَٔذٟ َٓ  ٣َزَِواَ٪ 

دلخم نب اخدل، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رضحت دیبع اہلل ےس رفاتی ےہ ہک رمفاؿ ےن افہمط تنب سیق ےک اپس ہصیبق وک دحثی 

درایتف رکےن ےک ےیل اجیھب افہمط ےن اہک ہک ںیم اوبصفح ےک اکنح ںیم یھت افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یلع انب ایب اطبل وک 

 وت اؿ ےک اسھت ریما وشرہ یھب ایگ افر فںیہ ےس اس ےن  ھج وک نیت الطوقں ںیم ےس اکی وج ابیق رہ یئگ یھت الہک نمی اک اریم انب رک اجیھب

یجیھب افر ایعش نب رہعیب افر احرث نب اشہؾ وک ریمے ےیل ہقفن اک مکح ایک وت فہ دفونں وبےل دخبا اس ےک ےیل ہقفن ںیہن ےہ اال ہی ہک 

یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس یئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض احؽ یک آپ یلص اہلل  فہ احہلم وہیت ہی نس رک ںیم

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریتے ےیل ہقفن ںیہن ےہ رگم ہی ہک وت احہلم وہیت سپ ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اےنپ وشرہ اک رھگ

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااجزت ددیی ںیم ےن وپاھچ اب ںیم اہکں روہں؟ آپ یلص اہلل ہیلع  وھچڑےن یک ااجزت اچیہ افر آپ یلص

ےت فآہل فملس ےن رفامای انب اؾ وتکمؾ ہک اپس رہ انب اؾ وتکمؾ انانیب ےھت افہمط اس یک وموجدیگ ںیم ڑپکے ااتریت افر فہ اس وک ہن دھکی اپ

دعت ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ اک اکنح ااسہم نب زدی ےس رک دای  سپ افہمط فںیہ رںیہ اہیں کت ہک دعت وپری وہیئگ

بج ہصیبق ےن رمفاؿ ےک اپس فاسپ اج رک ہی احؽ ایبؿ ایک وت رمفاؿ ےن اہک مہ ےن ہی دحثی رصػ اکی وعرت ےس ینس ےہ افر مہ 



 

 

ریپا ںیہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک ویسن ےن ضحم اس دحثی یک انب رپ اس رطہقی وک ہن وھچڑںی ےگ سج رپ اب کت ولگ لمع 

زرہی ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ نکیل زدیبی ےن دفونں رفاںیتئ ،لیق یک رطح رفاتی یک ںیہ افر دمحم نب ااحسؼ ےن دنسب زرہی 

اپس فاسپ ایگ افر اس  رفاتی رکےت وہےئ اہک ہک ہصیبق نب ذفبی ےن دیبع اہلل نب دبعاہلل یک رطح رفاتی ایک ےہ ہصیبق رمفاؿ ےک

 فاہعق یک ربخ دی۔

 دلخم نب اخدل، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رضحت دیبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افہمط تنب سیق یک رتددی

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 افہمط تنب سیق یک رتددی
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 نْص ب٩ ًلی، ابواح٤س، ٤ًار ب٩ زریٙ، حرضت ابواسحاٚ :  راوی

٨ُِت  ُٛ ا٢َ  َٗ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح  ٕٙ اُر ب٩ُِ ُرَزیِ َّ٤ًَ ث٨ََا  ًَلٓٔیٕ أَِخبَرَنٔی أَبُو أَِح٤ََس َحسَّ ث٨ََا َنِْصُ ب٩ُِ  ٔ ِٔی َحسَّ ٍَ اِْلَِسَوز ٣َ ٍٔ َِٟحا٣ٔ ٤َِِٟشحٔٔس ا ا

ََ َٛٔتاَب َرب٨َِّ  ٨َّا ٨ََٟٔس ُٛ ا٢َ ٣َا  َٗ ٨ُِط  ًَ أب َرضَٔي اہللُ  َِٟدلَّ ِیٕص ٤ًََُز ب٩َِ ا َٗ ٍُ ب٨ُِٔت  َٓاك٤َٔ ا٢َ أََتِت  َ٘ ٠َِیطٔ َٓ ًَ َّی اہللُ  ٨َا َػل ٍَ ٧َبٔیِّ ا َوُس٨َّ

ِو٢ٔ ا٣َِزأَةٕ ََل ٧َِسرٔی أَ  َ٘ ٔ ٟ ٥َ ََ أ٦َِ ََل َوَس٠َّ ٔ َٔٔوِت َذٟ  َح

رصن نب یلع، اوبادمح، امعر نب زرقی، رضحت اوبااحسؼ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت اوسد ےک اسھت اجعم دجسم ںیم اھٹیب وہا اھت اںوہں 

 وعرت ےن ایبؿ ایک ہک افہمط تنب سیق رضحت رمع افرفؼ ےک اپس آیئ )افر اانپ فاہعق ایبؿ ایک( رضحت رمع افرفؼ ےن رفامای مہ اکی

ےک ایبؿ رپ اہلل یک اتکب افر  تن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رتک ںیہن رکںی ےگ ہتپ ںیہن اس وک کیھٹ ےس اید یھب راہ ای 

 ںیہن۔

 رصن نب یلع، اوبادمح، امعر نب زرقی، رضحت اوبااحسؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 افہمط تنب سیق یک رتددی

     522    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت رعوہس٠مَي٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، ًبساٟزح٩٤، اب٩ ابی ز٧از،  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ صَٔظا٦  ٔ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ث٨ََا  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز َحسَّ ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ِس َحسَّ َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ب٩ِٔ رُعِ

ِیٔب یَ  ٌَ ِٟ ٨ًََِضا أََطسَّ ا ٍُ َرضَٔي اہللُ  ًَائَٔظ  ََ ٔ ٍَ کَا٧َِت ِٔی ٣َََإ٪ ًَابَِت َذٟ اك٤َٔ َٓ َِٟت إٔ٪َّ  ا َٗ ِیٕص َو َٗ ٍَ ب٨ِٔٔت  اك٤َٔ َٓ ىٔي َحٔسیَث  ٌِ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ََٟضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َؽ  ََ َرخَّ ٔ ٠َٔذٟ َٓ ًَلَی ٧َاحَٔیتَٔضا   َٕ دٔی َٓ  َوِحٕع 

، رضحت رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ افہمط تنب امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، دبعارلنمح، انب ایب زاند، اشہؾ نب رعفہ

سیق یک دحثی رپ تہب رتعمض ںیھت رفامیت ںیھت افہمط تنب سیق اکی فریاؿ اکمؿ ںیم ریتہ ںیھت سج ےس اؿ وک وخػ وسحمس 

 وہات اھت اس ےیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک رتصخ دی ہک فہ دعت وشرہ ےک رھگ ےس ابرہ سگار ںیل

 امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، دبعارلنمح، انب ایب زاند، اشہؾ نب رعفہ، رضحت رعفہ :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪ ًبساٟزح٩٤، ب٩ ٗاس٥، حرضت رعوہ ب٩ زبير :  راوی

َوَة بِ  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخبََر٧َا ُس ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔ َحسَّ ٥َِٟ ٩ٔ اٟزُّبَيِر ٍَ أَ ائَٔظ ٌَ ٔ َّطُ ٗٔی١َ ٟ أ٧َ

 ََ ٔ ََٟضا ِٔی َذٟ َُّط ََل َخيَِر  َِٟت أ٣ََا إ٧ٔ ا َٗ  ٍَ َٓاك٤َٔ ِو٢ٔ  َٗ ٔلَی   َتَزِی إ

دمحم نب ،ریث، ایفسؿ دبعارلنمح، نب اقمس، رضحت رعفہ نب زج ، ےس رفاتی ےہ ہک ولوگں ےن رضحت اعہشئ ےس اہک ہک آپ افہمط 

 دںیتھکی؟ اںوہں ےن اہک اس اک اس رطح ےس دحثی ایبؿ رکان ےہ ویکہکن اس ےس اغمہطل دیپا وہات ےہ۔تنب سیق ےک ایبؿ وک ںیہن 

 دمحم نب ،ریث، ایفسؿ دبعارلنمح، نب اقمس، رضحت رعفہ نب زج ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ہارو٪ ب٩ زیس، سٔیا٪، یحٌي ب٩ سٌیس، حرضت س٠مَي٪ ب٩ یشار :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ َس َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا أَبٔی  ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ َزیِٕس َحسَّ ٤ََّا کَاَ٪ َحسَّ ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٍَ اك٤َٔ َٓ ؤد  َ٪ ب٩ِٔ َیَشإر ِٔی َُخُ ُس٠َمَِيَ

 ٔٙ ُِٟد٠ُ ََ ٩ِ٣ٔ ُسؤئ ا ٔ  َذٟ

 اہرفؿ نب زدی، ایفسؿ، ییحی نب دیعس، رضحت امیلسؿ نب اسیر ےس رفاتی ےہ ہک افہمط ےک رھگ ےس ےنلکن اک ببس اس یک دب یقلخ یھت۔

 رضحت امیلسؿ نب اسیر اہرفؿ نب زدی، ایفسؿ، ییحی نب دیعس، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، س٠مَي٪ ب٩ یشار٨ٌٗيي، ٣اَٟ، یحٌي ب٩ سٌیس، حرضت  :  راوی

 َ َ٪ ب٩ِٔ َیَشإر أ ٕس َوُس٠َمَِيَ أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا أ٪ أَ٪َّ َحسَّ ُض٤َا یَِذُُکَ ٌَ َّطُ َس٤ٔ ٧

ًَِبٔس اٟزَِّح٤َ  َٙ ب٨َِٔت  أؾ ك٠ََّ ٌَ ِٟ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٍُ َرضَٔي َیِحٌَي ب٩َِ َس ًَائَٔظ أَِرَس٠َِت  َٓ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٠ََضا  َ٘ َٓا٧َِت  ٍَ ِٟبَتَّ ٥َٜٔ ا َِٟح ٩ٔ ب٩ِٔ ا

٤َِٟزِأَةَ  ٙٔ اہلَل َواِرزُِز ا ُط اتَّ َٟ َِٟت  ا َ٘ َٓ ٤َِٟٔسی٨ٍَٔ  ٥َٜٔ َوصَُو أ٣َٔيرُ ا َِٟح ٔلَی ٣َزَِواَ٪ ب٩ِٔ ا ٨ًََِضا إ ٔ اہللُ  ا٢َ ٣َزَِواُ٪ ِ َ٘ َٓ ٔلَی بَِیتَٔضا  ی َحٔسیٔث  إ

 ٔ ٍَ ب اك٤َٔ َٓ َٔ َطأُِ٪  َِ أس٥ٔ أََو ٣َا ب٠ََ َ٘ ِٟ ا٢َ ٣َزَِواُ٪ ِٔی َحٔسیٔث ا َٗ ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٠َََُبىٔي َو َ٪ إٔ٪َّ  ٍُ ََل ُس٠َمَِيَ ًَائَٔظ َِٟت  ا َ٘ َٓ ِیٕص  َٗ ٨ِٔت 

 ُّ
َٔ اْٟشَّ ٔ ا٢َ ٣َزَِواُ٪ إِٔ٪ کَاَ٪ ب َ٘ َٓ  ٍَ اك٤َٔ َٓ َک أَِ٪ ََل َتِذُُکَ َحٔسیَث  ِّ َیرُضُّ َٔ ٣َا کَاَ٪ بَيَِن َصَذی٩ِٔ ٩ِ٣ٔ اْٟشَّ َحِشبُ َٓ   

یبنعق، امکل، ییحی نب دیعس، رضحت اقمس نب دمحم، امیلسؿ نب اسیر ےس رفاتی ےہ ہک ییحی نب دیعس نب اعص ےن دبعارلنمح یک یٹیب 

ہ دی سپ دبعارلنمح ےن اینپ یٹیب وک اؿ ےک رھگ ےس ااھٹ

 

ب

 

ب ت
ل
 ایل وت رضحت اعہشئ ےن اریم دمہنی رمفاؿ )افر رمفاؿ یک یجیتھب( وک الطؼ ا

نب مکح ےک اپس الہک اجیھب ہک اہلل ےس ڈرف افر وعرت وک اس ےک رھگ)وشرہ ےک رھگ( فاسپ جیھب دے وت رمفاؿ ےن امیلسؿ یک دحثی 

فاؿ ےن الہکای ہک ایک ےک اطم ق وجاب ںیم الہکای ہک دبعارلنمح ےن ےھجم وبجمر رک دای افر اقمس یک دحثی ںیم ہی ےہ ہک وجاب ںیم رم

آوکپ افہمط تنب سیق ےک اعمہلم اک ملع ںیہن ےہ؟ )سج رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک وشرہ ےک رھگ ےس ےنلکن یک ااجزت دی 

 ںیم یھت( اس رپ رضحت اعہشئ ےن رفامای ہک ارگ وت دحثی افہمط اک ذرک ہن یھب رکات وت ریتا ھچک اصقنؿ ہن وہات )ینعی افہمط ےک ہلسلس

وبجمری یھت اس ےیل اس وک رھگ ےس ےنلکن یک ااجزت یلم یھت( رمفاؿ ےن اہک ارگ آپ ہی رفامیت ںیہ ہک فاہں رش اک وخػ اھت وت اہیں یھب 

 (اؿ دفونں ایمں ویبی ےک درایمؿ رش اک وخػ ےہ )ذہلا اکمؿ دبےنل ںیم وکیئ رحج ںیہن ےہ

 اقمس نب دمحم، امیلسؿ نب اسیریبنعق، امکل، ییحی نب دیعس، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 افہمط تنب سیق یک رتددی

     526    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 جٌْفب٩ بزٗا٪، ٣ی٤و٪ ب٩ ٣ہزا٪اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير،  :  راوی

 َٗ ث٨ََا ٣َِی٤ُوُ٪ ب٩ُِ ٣ِٔضَزاَ٪  اَ٪ َحسَّ َٗ َْفُ ب٩ُِ بُزِ ٌِ ث٨ََا َج ث٨ََا ُزَصيِْر َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ِٔ یُو٧َُص َحسَّ ُت َحسَّ ٌِ ٔ َُٓسٓ  ٍَ ٤َِٟٔسی٨َ ٔس٣ُِت ا َٗ ا٢َ 

ِیٕص  َٗ ٍُ ب٨ُِٔت  اك٤َٔ َٓ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ٤َُِٟشیِّٔب  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٔلَی َس ََّضا  إ َٓت٨ََِت ا٨َّٟاَض إ٧ٔ ََ ا٣َِزأَْة  ٌٔیْس ت٠ِٔ ا٢َ َس َ٘ َٓ َجِت ٩ِ٣ٔ بَِیتَٔضا  َُخَ َٓ ِت  َ٘ ك٠ُِّ

ًَِِم  َ ًَلَی یََسِی اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َُِٜتو٦ٕ اِْل ِت  ٌَ ُؤؿ َٓ  ٍّ َٟٔش٨َ  کَا٧َِت 

وت دیعس نب ابیسمل ےک اپس ایگ افر ادمح نب ویسن، زریہ، رفعجنب رباقؿ، ومیمؿ نب رہماؿ ےس رفاتی ےہ ہک بج ںیم دمہنی ںیم آای 

رعض ایک افہمط تنب سیق وک الطؼ دی یئگ افر فہ اےنپ رھگ ےس لکن یئگ یھت وت دیعس نب ابیسمل ےن اہک ہک ہی افہمط ایسی وعرت ےہ سج 

 رھگ ںیم رےنہ اک ےن ولوگں وک ہنتف ںیم ڈاؽ دای ےہ وا ہ الص ابت ہی ےہ ہک فہ اکی دب زابؿ وعرت یھت اس ےیل اس وک انب وتکمؾ ےک

 مکح وہا اھت۔

 ادمح نب ویسن، زریہ، رفعجنب رباقؿ، ومیمؿ نب رہماؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج وعرت وک نیت الطںیق وہ یکچ وہں فہ دفراؿ دعت رضفرة رھگ ےس ابرہ اج یتکس ےہ

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 سج وعرت وک نیت الطںیق وہ یکچ وہں فہ دفراؿ دعت رضفرة رھگ ےس ابرہ اج یتکس ےہ

     527    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، یحٌي ب٩ سٌیس، ب٩ جزیخ، ابوزبير، حرضت جابز :  راوی

ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ  ًَٟٔيَحسَّ ِت َخا َ٘ ا٢َ ك٠ُِّ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ا٢َ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَيِر َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ َس ثَََلثّا  َحسَّ

َذ  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  أََتِت ا٨َّٟٔييَّ َػل َٓ ٨ََضاَصا  َٓ ٠َََٓ٘ٔیَضا َرُج١ْ  ََٟضا  َجِت َتُحسُّ ٧َِدَّل  َُخَ ظٔی َٓ ََٟضا اَِخُ ا٢َ  َ٘ َٓ ُط  َٟ  ََ ٔ ِت َذٟ َُکَ

لٔی َخيِّرا ٌَ ِٔ قٔی ٨ِ٣ُٔط أَِو َت َٔ أَِ٪ َتَؼسَّ َّ٠ ٌَ َٟ  َٔ ی ٧َِد٠َ ُحسِّ َٓ 

ادمح نب لبنح، ییحی نب دیعس، نب رججی، اوبزج ،، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک ریمی اخہل وک نیت الطںیق دی یئگ ںیھت سپ فہ اینپ 



 

 

اےتس ںیم اؿ وک اکی صخش الم اس ےن اؿ وک )دفراؿ دعت ابرہ ےنلکن ےس( عنم ایک وت فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل وجھکرںی اکےنٹ ےک ےیل ر

وت  فملس یک دختم ںیم احرض وہںیئ افر ہی فاہعق رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت الکن رک افر اینپ وجھکرںی اٹک رک اشدی

 افر کین اکؾ رکے۔ اس ںیم ےس دصہق دے ای وکیئ

 ادمح نب لبنح، ییحی نب دیعس، نب رججی، اوبزج ،، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج وعرت اک وشرہ رم اجےئ اس وک اکی اسؽ اک رخچ دانی ریماث یک آتی ےس وسنمخ وہ ایگ

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 سج وعرت اک وشرہ رم اجےئ اس وک اکی اسؽ اک رخچ دانی ریماث یک آتی ےس وسنمخ وہ ایگ

     528    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًلی ب٩ حشين ب٩ واٗس، یزیس، ًرک٣ہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا أَِح٤َُس  ٔ َحسَّ ً ٩ًَِ ٩ًَِ َیزٔیَس ا٨َِّٟحؤیِّ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ُِٟحَشئِن ب٩ِٔ َوإٗٔس  ًَلٔیُّ ب٩ُِ ا ثَىٔي  ٤َِٟزَِوزٔیُّ َحسَّ ٕس ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ  ٍَ ٣َ رِکٔ

 ِٟ ٔلَی ا ا إ ًّ ٍّ ْٔلَِزَوأجض٥ِٔ ٣ََتا ِوَ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َویََذُروَ٪ أَِزَواّجا َؤػیَّ َّٓ َّٟٔذی٩َ یَُتَو ٤ِٟٔيَرأث ًَبَّإض َوا ََ بٔآیٍَٔ ا ٔ ٨ُٔشَذ َذٟ َٓ إد  َُيَِر إَِٔخَ َحِو٢ٔ 

ًَِْشّ  ٕ َو ٍَ أَِطُضز ٌَ ١ٌَٔ أََج٠َُضا أَِرَب َِٟحِو٢ٔ بٔأَِ٪ ُج ٩ٔ٤ُ َونُٔشَذ أََج١ُ ا ٍٔ َواٟثُّ ُ َُٟض٩َّ ٩ِ٣ٔ اٟزُّب َق   اب٤َٔا ََفَ

ےس رفاتی ےہ ہک اہلل اعتیل اک ہی رفامؿ ہک بج مت ںیم  ادمح نب دمحم، یلع نب نیسح نب فادق، سیدی، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس

ےس ولگ رمےن ںیگل افر اےنپ ےھچیپ ویبایں وھچڑںی وت فہ اؿ ےک ےیل اکی اسؽ کت رھگ ےس ہن ےنلکن افر )اکی اسؽ کت( رخچ یک 

وہ( افر آ ںیاں ہصح فتیص رکںی آتی ریماث ےس وسنمخ وہ ایگ وج ہک اؿ ےک ےیل وشرہ ےک رتہک ےس وچاھتیئ )وا ہ افالد ہن 

)وا ہ افالد وہ( رقمر رک دای ایگ افر ایس رطح وعرت ےک ےیل اکی اسؽ کت رھگ ںیم رےنہ اک مکح یھب وسنمخ وہ ایگ افر اس ےک دبہل اچر 

 امہ دس دؿ کت دعت رقار اپیئ۔

 ادمح نب دمحم، یلع نب نیسح نب فادق، سیدی، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وشرہ یک فافت رپ وعرت وسگ انمےئ



 

 

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 وشرہ یک فافت رپ وعرت وسگ انمےئ

     529    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی برک ح٤یس، ب٩ ٧آٍ، زی٨ب ب٨ت ابوس٤٠ہ، حرضت ح٤یس ب٩ ٧آٍ ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ًبساہلل ب٩ :  راوی

٩ًَِ َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ ٧َآ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٕ   ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٔ َحسَّ ََّضا أَِخبََرِتُط بَٔضٔذظ ٍَ أ٧َ أَبٔی َس٤َ٠َ

 ٍٔ َ ََلث ْة َخ٠ُ  اِْلََحازٔیٔث اٟثَّ ًَِت بٔٔلیٕب ٓٔیطٔ ُػِْفَ َس َٓ َیاَ٪  ِٔ يَی أَبُوَصا أَبُو ُس ٍَ حٔيَن تُُوِ ًَلَی أ٦ُِّ َحبٔیَب َِٟت َزی٨َُِب َزَخ٠ُِت  ا ْٚ أَِو َٗ و

 ٍٕ یٔب ٩ِ٣ٔ َحاَج َِٟت َواہللٔ ٣َا لٔی بٔاٟلِّ ا َٗ ارَٔؿِیَضا ث٥َُّ  ٌَ ِت بٔ ٍّ ث٥َُّ ٣َشَّ ََٓسَص٨َِت ٨ِ٣ٔطُ َجارَٔی ُت َرُسو٢َ اہللٔ  َُيِرُُظ  ٌِ يی َس٤ٔ َُيَِر أَن

ًَلَی  ٔ اِْلَٔخٔ أَِ٪ تُٔحسَّ  َِٟیِو٦ ٕ تُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا و٢ُ ََل َیٔح١ُّ َٔل٣َِزأَة ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َزِوٕد َػل ََٟیا٢ٕ إَٔلَّ  َٚ ثَََلٔث  ِو َٓ ٣َیِّٕت 

َِٟت َز  ا َٗ ا ًَِْشّ ٕ َو ٍَ أَِطُضز ٌَ َِٟت أَِرَب ا َٗ ِت ٨ِ٣ُٔط ث٥َُّ  ٤َشَّ َٓ ًَِت بٔٔلیٕب  َس َٓ يَی أَُخوَصا  ًَلَی َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت َجِحٕع حٔيَن تُُوِ ی٨َُِب َوَزَخ٠ُِت 

و٢ُ َو  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ يی َس٤ٔ ٍٕ َُيَِر أَن یٔب ٩ِ٣ٔ َحاَج ًَلَی َواہللٔ ٣َا لٔی بٔاٟلِّ ٔ ََل یَح١ُّٔ َٔل٣َِزأَةٕ صَُو  ٨ِٔ٤ِٟبَر ا

ٍَ أَِط  ٌَ ًَلَی َزِوٕد أَِرَب ََٟیا٢ٕ إَٔلَّ  َٚ ثَََلٔث  ِو َٓ ًَلَی ٣َیِّٕت  ٔ اِْلَٔخٔ أَِ٪ تُحٔسَّ  َِٟیِو٦ ُت تُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا ٌِ َِٟت َزی٨َُِب َوَس٤ٔ ا َٗ ا ًَِْشّ ٕ َو ُضز

ٔلَی و٢ُ َجائَِت ا٣َِزأَْة إ ُ٘ ٍَ َت يی أ٦َُّ َس٤َ٠َ ٨ًََِضا َزِوُجَضا  أُم يَی  َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ اب٨ًَِٔي تُُوِ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

٥َ ََل ٣َزََّتئِن أَِو ثَََل  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٨َََِٜٓح٠َُضا  ًَِی٨ََضا أَ َِٜت  ِس اِطَت َٗ ُ َو ا٢َ ثّا ک َٗ و٢ُ ََل ث٥َُّ  ُ٘ ََ َی ٔ ١ُّ َذٟ

٩َّ ِٔی  ُٛ ِس کَا٧َِت إِٔحَسا َٗ ًَِْشْ َو ٕ َو ٍُ أَِطُضز ٌَ ٤ََّا هَٔی أَِرَب ٥َ إ٧ٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرأِٔض َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  ٔ َزة ٌِ َِٟب ٍٔ َتزِمٔی بٔا َِٟحاص٠ٔٔیَّ ا

٠ُِت ٟٔزَی٨ََِب  ُ٘ َٓ ا٢َ ح٤َُِیْس  َٗ َِٟحِو٢ٔ  ٨ًََِضا َزِوُجَضا  ا يَی  ٤َِٟزِأَةُ إَٔذا تُُوِ َِٟت َزی٨َُِب کَا٧َِت ا ا َ٘ َٓ َِٟحِو٢ٔ  ًَلَی َرأِٔض ا  ٔ َزة ٌِ َِٟب َو٣َا َتزِمٔی بٔا

 ٔ ٍْ ث٥َُّ تُِؤتَی ب َّي َت٤ُزَّ بَٔضا َس٨َ ٥ِ َت٤َصَّ كٔیّبا َوََل َطِیّئا َحً َٟ َٟبَٔشِت ََشَّ ثَٔیابَٔضا َو ّظا َو ِٔ ٔ ٕ َسابَّ َزَخ٠َِت ح ٕ أَِو كَائٔز ٍٕ ح٤َٔإر أَِو َطاة

 ٍُ تَرِمٔی بَٔضا ث٥َُّ تَُزأج َٓ َزّة  ٌِ َلي َب ٌِ ُت َٓ ُد  َتفُّ بَٔظِیٕئ إَٔلَّ ٣َاَت ث٥َُّ َتُِخُ ِٔ ٤ََّ٠ا َت َ٘ َٓ َتفُّ بٔطٔ  ِٔ َت َٓ  ٔ َُيِرٔظ ُس ٣َا َطائَِت ٩ِ٣ٔ كٔیٕب أَِو  ٌِ َب

ُع بَِیْت َػِٔيرْ  ِٔ ِٟٔح ا٢َ أَبُو َزاُوز ا َٗ 

امکل، دبعاہلل نب ایب رکب دیمح، نب انعف، زبنی تنب اوبہملس، رضحت دیمح نب انعف ےن اہک زبنی تنب ایب ہملس ےن اؿ وک نیت یبنعق، 

دحںیثی انسیئ )( رضحت زبنی تنب ایب ہملس  یتہ ںیہ ہک ںیم رضحت اؾ ہبیبح )زفہج روسؽ ف تنب ایب ایفسؿ( ےک اپس یئگ بج اؿ 

ا سپ اںوہں ےن اکی وخوبش دار زیچ اگنمیئ سج ںیم زرد رگن اھت افر اس ںیم ےس ےل رک اکی ڑلیک ےک ےک فادل اوبایفسؿ اک ااقتنؽ وہ

اگلیئ افر رھپ اےنپ راسخرفں رپ الم اس ےک دعب رفامای دخبا ےھجم وخوبش یک رضفرت ںیہن ےہ رگم ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

 افر ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ ر یتھ وہ اس ےک ےیل اجزئ ںیہن ےہ ہک فہ یسک تیم رپ نیت فملس اک ہی رفامؿ انس ےہ ہک وج وعرت اہلل رپ

راوتں )افر نیت دؿ کت( ےس زایدہ وسگ انمےئ نکیل وشرہ یک ومت رپ اچر ےنیہم افر دس دؿ کت وسگ انمےئ۔ زبنی نب ایب ہملس 

 اہلل ہیلع فآہل فملس( ےک اپس یئگ بج اؿ ےک اھبیئ )دیبع رفام یت ںیہ ہک ںیم رضحت زبنی تنب شح ریض اہلل اعتیل )زفہج روسؽ یلص

اہلل نب شح( اک ااقتنؽ وہا۔ سپ اوھنں ےن اکی وخوبشں اگنمیئ افر اس وک اگلای۔ رھپ رفامای دخبا ےھجم وخوبشں یک رضفرت ہن یھت رگم 

ایقتم ےک دؿ رپ اامیؿ ر یتھ وہ اس ےک ےیل اجزئ  ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہی رفامؿ انس ےہ ہک وج وعرت اہلل رپ افر

ںیہن ہک فہ یسک تیم رپ نیت دؿ ےس زایدہ وسگ انمےئ نکیل اےنپ وشرہ یک فافت رپ اچر ےنیہم افر دس دؿ کت وسگ انمےئ۔ زبنی 

ہیلع فآہل فملس ےک اپس آیئ تنب ایب ہملس ےن اہک ہک ںیم ےن اینپ فادلہ اؾ ہملس ےس انس فہ رفامیت ںیھت ہک اکی وعرت روسؽ یلص اہلل 

 افر وبیل ای روسؽ اہلل ریمی یٹیب ےک وشرہ اک ااقتنؽ وہ ایگ ےہ )افر فہ اب دعت سگار ریہ ےہ( افر اس یک آںیھکن دھک آیئ ںیہ وت ایک ںیم

رمہبت ایک افر آپ اس یک آوھکنں ںیم رسہم ڈاؽ یتکس وہں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن اس ےن ہی وساؽ دف ای نیت 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہ رمہبت یہی رفامای۔ ہک ںیہن اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اب وت دعت یک دمت 

ی یھت دیمح ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن زبنی

 

ن

 

ب کت
 ه
ت

 رصػ اچر ےنیہم افر دس دؿ ےہ وا ہ زامہن اجتیلہ ںیم اسؽ ےک وپرا وہےن رپ یہ ینگنیم 

ی 

 

ب کن

 

 ھت
ت

تنب ایب ہملس ےس وپاھچ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس وقؽ اک بلطم ایک ےہ ہک فہ اسؽ ےک وپرا وہےن رپ ینگنیم 

یھت؟ زبنی ےن اہک ہک زامہن اجتیلہ ںیم بج یسک وعرت اک وشرہ رم اجات اھت وت فہ اکی وکرھٹی ںیم سھگ اجیت افر ےٹھپ رپ اےن ڑپکے 

زتنی ےک ےیل ہن وک ہی وخوبش اگل یتکس افر ہن وکیئ افر زیچ اہیں کت ہک اکی اسؽ سگر اجات بج اکی اسؽ وپرا وہ اجات وت  یتنہپ افر زبی ف

اس ےک سپ اکی اجونر دگاھ ای رکبی ای وکیئ رپدنہ الای اجات اس ےس فہ اےنپ دبؿ وک رزگیت افر ااسی مک یہ وہات ہک فہ رپدنہ سج ےس مسج 

 اجات وہ )ہکلب ارثک رم اجات اھت( رھپ فہ ابرہ  یتلک افر اس وک اکی ینگنیم دی اجیت سج وک فہ  یتکنیھ اےکس دعب فہ دعت ےس رزگا اجات فہ زدنہ چب

 ےس رماد وھچاٹ رمکہ ےہ۔

 

س

خف

  یتلک رھپ وج اچیتہ وخوبش فریغہ اگلیت اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک 

 زبنی تنب اوبہملس، رضحت دیمح نب انعفیبنعق، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب دیمح، نب انعف،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وشرہ یک فافت ےک دعب وعرت اس ےک رھگ ںیم دعت سگارے

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 وشرہ یک فافت ےک دعب وعرت اس ےک رھگ ںیم دعت سگارے

     530    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س



 

 

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، سٌس ب٩ اسحٙ ب٩ ٌٛب ب٩ ًحزہ، زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ :  راوی

 ٩ًَِ ًَِحَزَة  ٔب ب٩ِٔ  ٌِ َٛ َٙ ب٩ِٔ  ٔس ب٩ِٔ إِٔسَح ٌِ ٩ًَِ َس  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ًَ ث٨ََا  ٔب  َحسَّ ٌِ َٛ تٔطٔ َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت  َّ٤ًَ

ََّضا ُِٟدِسرٔیِّ أَِخبََرِتَضا أ٧َ ٌٔیٕس ا َٔ ب٩ِٔ ٔس٨َإ٪ َوهَٔی أُِخُت أَبٔی َس ٔ ٍَ ب٨َِٔت ٣َاٟ ٌَ ِی ُِْٟفَ ًَِحَزَة أَ٪َّ ا َّی اہللُ  ب٩ِٔ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َجائَِت إ

ٔلَی أَ  ٍَ إ ٥َ َتِشأَُُٟط أَِ٪ َتزِٔج ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٖٔ َّي إَٔذا کَا٧ُوا بََّٔطَ وا َحً ُ٘ ُط أََب َٟ ًِبُٕس  َد ِٔی ك٠ََٔب أَ ّٔ٪َّ َزِوَجَضا ََخَ َٓ ص٠َِٔضا ِٔی بَىٔي ُخِسَرَة 

 َٓ ٔلَی أَصِلٔی  ٍَ إ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ أَِرٔج َّی اہللُ  ُِٟت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ ََٓشأ َت٠ُوُظ  َ٘ َٓ ُض٥ِ  َ٘ ٔح َٟ ُسو٦ٔ  َ٘ ِٟ ِ ا ٥ِ َیت َٟ يی  ىٔي ِٔی ٣َِش٩َٕٜ َی٠٤ُُِٜٔط َوََل ّٔن ِٛ رُ

٨ُِت ِٔی  ُٛ َّي إَٔذا  ِجُت َحً َُخَ َٓ َِٟت  ا َٗ  ٥ِ ٌَ ٥َ َن ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ  ٍٕ َ٘ َٔ انٔی أَِو َن ًَ ٤َِِٟشحٔٔس َز ُِٟحِحَزةٔ أَِو ِٔی ا ا

 ِ٠ُٗ  َٕ ِی َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ َٟطُ  َُٓسًٔیُت  َٔ أ٣َََز بٔی  ٔ ا٢َ ا٣ُِٜثٔي ِٔی بَِیت َ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ ُت ٩ِ٣ٔ َطأِٔ٪ َزِوظٔی  ًَّٟٔي َذَُکِ ٍَ ا ِٟ٘ٔؼَّ ٠ًََِیطٔ ا َزِزُت  ٔت ََفَ

ا کَاَ٪ ًُِث٤َاُ٪  َّ٤٠ََٓ َِٟت  ا َٗ ا  ًَِْشّ ٕ َو ٍَ أَِطُضز ٌَ ًَِتَسِزُت ٓٔیطٔ أَِرَب ا َٓ َِٟت  ا َٗ َٜٔتاُب أََج٠َطُ  َّ اِل َّي َیِب٠ُ اَ٪ أَِرَس َحً َّٔ ًَ ٔلَیَّ  ب٩ُِ  ١َ إ

َضي بٔطٔ  َٗ طُ َو ٌَ َب اتَّ َٓ أَِخبَرِتُُط  َٓ  ََ ٔ ٩ًَِ ذَٟ َٟىٔي  َ َشأ َٓ 

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، دعس نب ااحسؼ نب بعک نب رجعہ، زبنی تنب ایب ہملس ےس رفاتی ےہ ہک رفہعی تنب امکل نب انسؿ وج 

 ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہیئ افر درایتف ایک رضحت اوبدیعس ذخری یک نہب ںیہ فہ رفامیت ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل

 ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک ںیم اےنپ ہلیبق ینب ذخرہ ںیم یلچ اجؤں؟ ویکہکن اس اک وشرہ اےنپ اھبےگ وہےئ الغومں وک

ڈاال رفہعی  یتہ ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ڈوھڈنےن الکن اھت بج فہ الغومں ےس اج الم وت دقفؾ )اکی ہگج اک انؾ ےہ( ںیم امر 

فآہل فملس ےس وپاھچ ہک ایک ںیم اےنپ رھگ فاولں ےک اپس یلچ اجؤں ویکہکن ریمے وشرہ ےن ریمے ےیل وکیئ رھگ ںیہن وھچڑا وج اس یک 

 فملس ےن رفامای اہں وت یلچ اج سپ ںیم فاہں ےس تیکلم وہ افر ہن یہ وکیئ ہقفن )رخچ اک اسامؿ( وھچڑا ےہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

دفابرہ فاہعق لکن رک رجحہ ںیم )ای دجسم ںیم( آیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم البای افر وپاھچ ہک وت ےن ایک ایبؿ ایک اھت؟ وت ںیم ےن 

دعت وپری وہ رفہعی  یتہ ںیہ ہک رھپ ںیم ےن ایس رھگ ںیم ذرک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت ایس رھگ ںیم رہ بج کت ہک 

اچر ےنیہم دس دؿ سگارے بج رضحت امثعؿ اک دفر الختف آای وت اںوہں ےن ریمے اپس اکی اقدص جیھب رک ہی ہلئسم درایتف ایک ںیم 

 ےن اسرا ہصق رعض ایک سپ اںوہں ےن اس یک ریپفی یک افر ایس ےک اطم ق ہلصیف ایک۔

  نب ہملسم، امکل، دعس نب اقحس نب بعک نب رجعہ، زبنی تنب ایب ہملسدبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اؿ یک راےئ نج ےک زندکی ہقلطم ےک ےیل لقن اکمین درتس ےہ



 

 

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

  ےک ےیل لقن اکمین درتس ےہاؿ یک راےئ نج ےک زندکی ہقلطم

     531    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ٣وسٰي ب٩ ٣شٌوز، طب١، اب٩ ابی ٧حیح، ًلاء، زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا  ٤َِٟزَِوزٔیُّ َحسَّ ٕس ا ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ اب٩ُِ َحسَّ َٗ ًََلاْئ  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٧َحٔیٕح  ث٨ََا ٔطِب١ْ  وزٕ َحسَّ ٌُ ٣ُوَسي ب٩ُِ ٣َِش

الَی َُيِرَ  ٌَ ِو٢ُ اہللٔ َت َٗ َتسُّ َحِیُث َطائَِت َوصَُو  ٌِ َت َٓ َتَضا ٨ًَِٔس أَص٠َِٔضا  ٍُ ًٔسَّ ًََلاْئ إِٔ٪ َطاًَبَّإض َنَشَدِت صَٔذظٔ اِْلیَ ا٢َ  َٗ إد  ئَِت  إَِٔخَ

ََل  َٓ ِج٩َ  َِّٓٔ٪ ََخَ الَی  ٌَ ِو٢ٔ اہللٔ َت َ٘ ٔ َجِت ٟ ِت ٨ًَِٔس أَص٠ِٔطٔ َوَس٨ََِٜت ِٔی َؤػیَّتَٔضا َوإِٔ٪ َطائَِت ََخَ ًَِتسَّ ٩َ٠ِ ا ٌَ َٓ ٠َِی٥ُِٜ ٓمََٔي  ًَ  ُج٨َاَح 

َتسُّ َحِیُث َطائَِت  ٌِ ِٜىَي َت ٨ََشَذ اٟشُّ َٓ ٤ِٟٔيَراُث  ًََلاْئ ث٥َُّ َجاَئ ا ا٢َ  َٗ 

، انب ایب حیجن، اطعء، زبنی تنب ایب ہملس، رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ہی آتی ادمح نب
 

 

 دمحم، ومٰیس نب وعسمد، ب

َو ِؽ 
خ
ل

 ا
َ
ا اَِل
ً
اع َ

 

م َم
ِ
ه ِ
ح 

ا
َ
زف
َ
ا ً ّلِ

 

ة
َ
ّ
ِطب  َّ
اًاج ف
َ
فَؿ َازف
ُ
ر َ 

 

َ
ی 
َ
م ف

ُک

 

ب ِ
م

 َؿ 

َ
ّ

 

ف َ 
َ

 

ُ
 
 ِنیَ ی

 

َ
اّل
َ
 ارِخَاج وسنمخ وہیئگ اس یک رف ےس اس رپ ف
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 الزؾ اھت ہک فہ اےنپ غ

وشرہ ےک رھگ ںیم دعت سگارے اب وعرت وک اایتخر ےہ ہک اہجں اچےہ دعت سگارے )وخاہ وشرہ ےک رھگ ںیم وخاہ اےنپ ےکیم ںیم( 

افر اہلل ےک وقؽ ریغ ارخاج یک یہی رماد ےہ اطعء ےن اہک ارگ وعرت اچےہ وت اےنپ اخفدن ےک ولوگں ےک اپس دعت سگارے افر 

مْ فتیص ےک اطم

ُک
ْ
ب 
َ ل
َ
ع

اَح  َ

 

ُ
 
ا ج َ َ

 

 ف
َ

 
ْ
 

ٔاِْؿ رََخج َ

 

  ق اس ےک رھگ ںیم رےہ افر ارگ اچےہ وت فاہں ےس لکن اجےئ اسیج ہک اہلل اعتیل اک اراشد ےہ ف

 ینعی ارگ فہ دعت ےک دفراؿ اس رھگ ےس لکن اجںیئ وت مت رپ وکیئ انگہ ںیہن اطعء ےن اہک ہک اس ےک دعب آتی ریماث انزؽ 
َ

 

ن

لْ
َ
ع
َ ف

 مَاا 
فِن

 وت ینکس وسنمخ وہ ایگ اب وعرت وک اایتخر ےہ اہجں اچےہ دعت سگارے۔وہیئ 

، انب ایب حیجن، اطعء، زبنی تنب ایب ہملس، رضحت دبعاہلل نب ابعس :  رافی
 

 

 ادمح نب دمحم، ومٰیس نب وعسمد، ب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعت سگارےن فایل وعرت وک نک زیچفں ےس رپزیہ رکان اچےیہ

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 دعت سگارےن فایل وعرت وک نک زیچفں ےس رپزیہ رکان اچےیہ

     532    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، یحٌي ب٩ ابی بٜير، ابزاہی٥ ب٩ كحا٪، ہظا٦ ب٩ حش٨ا، ًبساہلل ب٩ جزاح، ًبساہلل ب٩ برک،  :  راوی



 

 

 ہظا٦، حرضت زی٨ب ب٨ت ٌٛب ب٩ ًحزہ، حرضت ا٦ ًلیہ

ث٨ََا إٔبِزَ  ٕ َحسَّ َٜيِر ُ ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ أَبٔی ب ِوَرقٔیُّ َحسَّ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ اٟسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َی اَ٪ ح و َحسَّ ثَىٔي صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َحشَّ اصٔی٥ُ ب٩ُِ كَِض٤َاَ٪ َحسَّ

٩ًَِ صَٔظا ِضِٔمَّ  ىٔي اب٩َِ برَِکٕ اٟشَّ ٌِ ًَِبسٔ اہللٔ َی  ٩ًَِ ضِٔشَتانٔیُّ  ُ٘ ِٟ َِٟحزَّاحٔ ا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ َِٟحزَّاحٔ  ُى اب٩ِٔ ا ِٔ َٟ ٕ َوَصَذا  ٦

ٍَ أَ  ًَٔلیَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ   ٍَ َؼ ِٔ ََّضا َح ٧ّٔ َٓ ًَلَی َزِوٕد  َٚ ثَََلٕث إَٔلَّ  ِو َٓ ٤َِٟزِأَةُ  ا٢َ ََل تُٔحسُّ ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٌَ ٠ًََِیطٔ أَِرَب تُٔحسُّ 

ًَِؼٕب َوََل َتَِٜتٔح١ُ َوََل َت٤َصُّ  ُّا إَٔلَّ ثَِوَب  ا َوََل َت٠َِبُص ثَِوبّا ٣َِؼبُو ًَِْشّ ٕ َو َضا  أَِطُضز ـٔ كٔیّبا إَٔلَّ أَِزنَی كُِضزَتَٔضا إَٔذا كَُضَزِت ٩ِ٣ٔ ٣َٔحی

ُب  ـٔ وُب َوََل َتِدَت ُ٘ ٌِ ُشوَّل َوَزاَز َی ِِ ًَِؼٕب إَٔلَّ ٣َ وُب ٣َََاَ٪  ُ٘ ٌِ ا٢َ َی َٗ إر  َٔ ُِٗشٕم أَِو أَِه  ب٨ُِٔبَذةٕ ٩ِ٣ٔ 

دبعاہلل نب رجاح، دبعاہلل نب رکب، اشہؾ، رضحت زبنی تنب  وقعیب نب اربامیہ، ییحی نب ایب ریکب، اربامیہ نب احطؿ، اشہؾ نب انسح،

بعک نب رجعہ، رضحت اؾ ہیطع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وکیئ وعرت یسک ےک رمےن رپ نیت دؿ ےس 

گ انمےئ افر دعت ےک زادئ وسگ ہن انمےئ وساےئ اےنپ وشرہ یک ومت ےک اےنپ وشرہ یک ومت رپ فہ اچر ےنیہم افر دس دؿ وس

دفراؿ رنیگن ڑپکا ہن ےنہپ رگم داھری دار ڑپکا افر ہن رسہم اگلےئ افر ہن وخوبش اگلےئ نکیل بج ضیح ےس افرغ وہ وت وھتڑا اس طسق افر 

فاار اگل یتکس ےہ )ہی دفونں وخوبشؤں ےک انؾ ںیہ( دفرسی رفاتی ںیم ویں ےہ ہک فہ رنیگن ڑپکا ہن ےنہپ رگم دوھای وہا زین

 

 یدنہی یھب اط

 ہن اگلےئ۔

وقعیب نب اربامیہ، ییحی نب ایب ریکب، اربامیہ نب احطؿ، اشہؾ نب انسح، دبعاہلل نب رجاح، دبعاہلل نب رکب، اشہؾ، رضحت زبنی  :  رافی

 تنب بعک نب رجعہ، رضحت اؾ ہیطع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 دعت سگارےن فایل وعرت وک نک زیچفں ےس رپزیہ رکان اچےیہ

     533    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًبساٟواحس، یزیس ب٩ ہارو٪ ہظا٦، حٔؼہ، حرضت ا٦ ًلیہہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ٣اَٟ  :  راوی

ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُرو اََل َحسَّ َٗ ٤ِِٟٔش٤َعٔیُّ  َِٟواحٔٔس ا ِبٔس ا ًَ َُ ب٩ُِ  ٔ ًَِبٔس اہللٔ َو٣َاٟ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ أ٦ُِّ َحسَّ  ٍَ َؼ ِٔ ٩ًَِ َح ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ   ٪َ

َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٍَ ٔلیَّ ٤ُ٠ًَِطُ ًَ ا٢َ َیزٔیُس َوََل أَ َٗ ٤ِِٟٔش٤َعٔیُّ  ا٢َ ا َٗ ٔ َحٔسیثٔض٤َٔا  َِٟیَص ِٔی َت٤َا٦ َِٟحٔسیٔث َو ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔضَذا ا ًَ  إَٔلَّ  

ًَِؼٕب  ُّا إَٔلَّ ثَِوَب  ُب َوَزاَز ٓٔیطٔ َصاُروُ٪ َوََل َت٠َِبُص ثَِوبّا ٣َِؼبُو ـٔ ا٢َ ٓٔیطٔ َوََل َتِدَت َٗ 

دبعاولادح، سیدی نب اہرفؿ اشہؾ، ہصفح، رضحت اؾ ہیطع ےس اکی دفرسی دنس ےک اسھت رفاتی ےہ ہک  ہلل، امکل نباہرفؿ نب دبع ا
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 اہرفؿ نب دبعاہلل، امکل نب دبعاولادح، سیدی نب اہرفؿ اشہؾ، ہصفح، رضحت اؾ ہیطع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 دعت سگارےن فایل وعرت وک نک زیچفں ےس رپزیہ رکان اچےیہ

     534    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہير ب٩ رحب، یحٌي ب٩ بٜير، ابزاہی٥، كہ٤ا٪ بزی١، حش٩ ب٩ ٣ش٥٠، ػٔیہ، ب٨ت، طیبہ، زوجہ رسو٢ حرضت ا٦  :  راوی

 س٤٠ہ

ث٨ََا  ٕ َحسَّ َٜيِر ُ ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ أَبٔی ب ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ َحسَّ َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٩ًَِ ا ثَىٔي بَُسی١ِْ  إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ كَِض٤َاَ٪ َحسَّ

َّی اہللُ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٍَ َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠َ  ٍَ ٍَ ب٨ِٔٔت َطِیَب یَّ ٔٔ َّ َػ ٤َُِٟتَوِ ا٢َ ا َٗ َُّط  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ٨ًََِضا   ی 

ُب َوََل َتَِٜتٔح١ُ  ـٔ ُِٟحلٔیَّ َوََل َتِدَت ٍَ َوََل ا َ٘ ٤َ٤ُِٟظَّ َیأب َوََل ا ِؼَْفَ ٩ِ٣ٔ اٟثِّ ٌَ ٤ُِٟ  َزِوُجَضا ََل َت٠َِبُص ا

زریہ نب رحب، ییحی نب ریکب، اربامیہ، امہطؿ ربلی، نسح نب ملسم، ہیفص، تنب، ہبیش، زفہج روسؽ رضحت اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ 

ہن   اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج وعرت اک وشرہ رم اجےئ فہ وعرت ہن یسک مسق اک راگن وہا ڑپکا ےنہپ افر ہن  ورف اک ہن زویر ےنہپہک یبن یلص

 یدنہی اگلےئ افر ہن رسہم۔

 ؾ ہملسزریہ نب رحب، ییحی نب ریکب، اربامیہ، امہطؿ ربلی، نسح نب ملسم، ہیفص، تنب، ہبیش، زفہج روسؽ رضحت ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 دعت سگارےن فایل وعرت وک نک زیچفں ےس رپزیہ رکان اچےیہ

     535    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ وہب، ٣ُخ٣ہ، ٣ِيرہ ب٩ ؿحاک، ا٦ حٜی٥ ب٨ت اسیس کی واٟسہاح٤س ب٩ ػاٟح،  :  راوی

٤ُِِٟٔيَرَة ب٩َِ  ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٍُ ٣َ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ٣َُِخَ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ و٢ُ أَِخبََرِتىٔي أ٦ُُّ  َحسَّ ُ٘ أک َی حَّ َـّ اٟ

٩ًَِ أ٣ُِّ  ٜٔی٥ٕ ب٨ُِٔت أَٔسیٕس  َواُب بُِٜٔح١ٔ َح ا٢َ أَِح٤َُس اٟؼَّ َٗ ِٟحََٔلٔئ  ََٓتَِٜتٔح١ُ بٔا ِی٨َِیَضا  ًَ يَی َوکَا٧َِت َتِظَتکٔی  َضا أَ٪َّ َزِوَجَضا تُُوِ



 

 

 ٔ َِٟت ََل َتَِٜتٔحلٔی ب ا َ٘ َٓ ِٟحََٔلٔئ  ِح١ٔ ا ُٛ  ٩ًَِ َِٟتَضا  َ َشأ َٓ  ٍَ ٔلَی أ٦ُِّ َس٤َ٠َ ََٟضا إ أَِرَس٠َِت ٣َِوََلّة  َٓ ِٟحََٔلٔئ  ٕ ََل بُسَّ ٨ِ٣ٔطُ طٔ إَٔلَّ ا  ٩ِ٣ٔ أ٣َِز

ٍَ َزَخ١َ  ََ أ٦ُُّ َس٤َ٠َ ٔ َِٟت ٨ًَِٔس ذَٟ ا َٗ ََٓتَِٜتح٠ٔٔيَن بٔا٠َِّٟی١ٔ َوَت٤َِشٔحی٨َُط بٔا٨ََّٟضارٔ ث٥َُّ   َٔ ٠َِی ًَ َّی اہللُ  َیِظَتسُّ  ًَلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ِس جَ  َٗ ٍَ َو يَی أَبُو َس٤َ٠َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن تُُوِ ٤ََّا صَُو َػبِْر یَا َرُسو٢َ اہللٔ ًَ ٠ُِت إ٧ٔ ُ٘ َٓ  ٍَ ا٢َ ٣َا َصَذا یَا أ٦َُّ َس٤َ٠َ َ٘ َٓ ًَِیىٔي َػبِّرا  ًَلَی  ٠ُِت  ٌَ

٠ٔیطٔ إَٔلَّ بٔا٠َِّٟی١ٔ َوَت٨ِزًَٔی٨َطُ بٔا٨ََّٟضارٔ َوََل تَ  ٌَ ََل َتِح َٓ َِٟوِجَط  َُّط َیُظبُّ ا ا٢َ إ٧ٔ َٗ ِٟٔح٨َّأئ ٤َِتٔظٔلي بٔاٟلِّ َِٟیَص ٓٔیطٔ كٔیْب  یٔب َوََل بٔا

 َٔ ٔٔيَن بٔطٔ َرأَِس ِّ٠ َِ ِسرٔ ُت ا٢َ بٔاٟشِّ َٗ ٠ُُِٗت بٔأَیِّ َطِیٕئ أ٣ََِتٔظُم یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َِٟت  ا َٗ اْب  ـَ َُّط خٔ ٧ّٔ َٓ 

وہ ایگ افر اؿ  ادمح نب اصحل، انب فبہ، رخمہم، ریغمہ نب احضک، اؾ میکح تنب ادیس یک فادلہ ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک وشرہ اک ااقتنؽ

 یک آںیھکن د یتھ ںیھت وت فہ الج )اکی مسق اک رسہم( اگلیت ںیھت اںوہں ےن اےنپ اخدہم وک رضحت اؾ ہملس ےک اپس اجیھب ہک فہ رسہم اگلای

ہملس  رکںی ای ںیہن؟ رضحت اؾ ہملس ےن رفامای ںیہن اہں ارگ رضفرت دشدی وہ وت رات وک اگلںیئ افر دؿ ںیم وپھچن ڈاںیل رھپ رضحت اؾ

ےن دحثی ایبؿ رکےت وہےئ اہک ہک بج اؿ ےک ےلہپ وشرہ اوبہملس ااقتنؽ رک ےئگ وت فہ اینپ آوھکنں ںیم اولیا اگلای رکیت ںیھت روسؽ اہلل 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ وت وپاھچ ہی ایک ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ہی اولیا ےہ اس ںیم وخوبش ںیہن ےہ آپ یلص 

ہی ہک رات وک اگل افر دؿ وک اکنؽ   ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی وت رہچہ وک وجاؿ رک د ات ےہ )ینعی وخب ام انب د ات ےہ( ذہلا اس وک ہن اگل رگماہلل

ڈاؽ ایس رطح وخوبش ای یدنہی اگل رک یھگنک ہن رک ویکہکن ہی اضخب ےہ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل رھپ ںیم اانپ رس سک زیچ ےس 

  رک اانپ رس دوھ۔

 

ر
 ه
ن

 

لت

 دوھؤں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ج ،ی ےک  ےت ےس 

 ادمح نب اصحل، انب فبہ، رخمہم، ریغمہ نب احضک، اؾ میکح تنب ادیس یک فادلہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رت یک دعت اک ایبؿاحہلم وع

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 احہلم وعرت یک دعت اک ایبؿ

     536    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠مَي٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، یو٧ص، ًتبہ، حرضت ًبیساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ :  راوی

ثَىٔي ًُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ ٤َِِٟضزٔیُّ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز ا ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َحسَّ بَِیُس اہللٔ ب٩ُِ 

٥ٔ اٟزُّصِزٔیِّ  َٗ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اِْلَِر ٔلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ  َتَب إ َٛ ٍَ أَ٪َّ أَبَاُظ  َِٟحارٔٔث اِْلَِس٤٠َٔیٍَّٔ  ًُتَِب ٍَ ب٨ِٔٔت ا ٌَ ًَلَی ُسبَِی َیأ٣ُِزُُظ أَِ٪ یَِسُخ١َ 



 

 

 َٜ َٓ ِٔتَِتُط  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن اِسَت ًَ َّی اہللُ  ََٟضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َٗ ا  َّ٤ًَ ٩ًَِ َحٔسیثَٔضا َو َضا  َٟ َ َیِشأ ِبٔس َٓ ًَ ٔلَی  ًَِبٔس اہللٔ إ َتَب ٤ًَُزُ ب٩ُِ 

ٔ  اہللٔ ًَا٣ٔز ٍَ َوصَُو ٩ِ٣ٔ بَىٔي  َٟ سٔ ب٩ِٔ َخِو ٌِ ََّضا کَا٧َِت َتِحَت َس ٍَ أَِخبََرِتطُ أ٧َ ٌَ ٍَ یُِدبٔرُُظ أَ٪َّ ُسبَِی ٩ِ َطضَٔس  ب٩ِٔ ًُتَِب ب٩ِٔ َُٟؤٓیٕ َوصَُو ٤٣َّٔ

 ٌَ ٥ِ٠َ َت٨َِظِب أَِ٪ َوَؿ َٓ َٔ َوهَٔی َحا١ْ٣ٔ  َوَزا ِٟ ٍٔ ا ٨ًََِضا ِٔی َححَّ يَی  ُتُوِ َٓ أسَضا بَِسّرا  َٔ ٔ ٠َِّت ٩ِ٣ٔ ن ٌَ ا َت َّ٤٠َ َٓ اتٔطٔ  َٓ َس َو ٌِ ِت َح٠َ٤َِضا َب

ََٟضا  ا٢َ  َ٘ َٓ ارٔ  ًَِبسٔ اٟسَّ َٕ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔي  َٜ ٌِ ٨َاب١ٔٔ ب٩ُِ َب ٠َِیَضا أَبُو اٟشَّ ًَ ََٓسَخ١َ  أب  ٠َِت ٠ُِٟٔدلَّ ٍّ َتَح٤َّ ٠َ ٣َا لٔی أََرأک ٣َُتَح٤ِّ

 َّ َٔ َتزَِتحٔيَن ا٨ََِّٟاَح إ٧ٔ َّ٠ ٌَ ا٢َ لٔی َٟ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٍُ ٌَ َِٟت ُسبَِی ا َٗ ًَِْشْ  ٕ َو ٍُ أَِطُضز ٌَ َٔ أَِرَب ٠َِی ًَ َّي َت٤ُزَّ  ََ َٔ َواہللٔ ٣َا أ٧َِٔت ب٨َٔإٛٔح َحً ٔ ذَٟ

 ٩ًَِ ُِٟتُط  َ َشأ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  أََتِیُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ ًَلَیَّ ثَٔیابٔی حٔيَن أ٣ََِشِیُت  ُت  ٌِ ِس َح٠ِ٠َُت حٔيَن َج٤َ َٗ يی  َتانٔی بٔأَن ِٓ َ أ َٓ  ََ ٔ َذٟ

َد حٔيَن َوَؿ  ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب َوََل أََری بَأِّسا أَِ٪ َتَتزَوَّ َٗ زِؤیٔخ إِٔ٪ بََسا لٔی  ُت َح٤ِلٔی َوأ٣َََزنٔی بٔاٟتَّ ٌِ ِت َوإِٔ٪ کَا٧َِت ِٔی َز٣َٔضا َُيِرَ َوَؿ ٌَ

َّي تَ  بَُضا َزِوُجَضا َحً َُّط ََل َیَِقَ  ِلُضزَ أ٧َ

امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ویسن، ہبتع، رضحت دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک فادل ےن رمع نب ارمق زرہی 

 ی عہ تنب احرث ایملس ےک اپس اجںیئ افر اؿ ےس اس دحثی ےک ابرے ںیم درایتف رکںی وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 
وک اھکل ہک فہ ست

 ی عہ ےن فآہل فملس ےن ا
ؿ ےک وساؽ ےک وجاب ںیم اراشد رفامیئ یھت۔ سپ رمع نب دبعاہلل ےن دبعاہلل نب ہبتع وک وجاب ںیم اھکل ہک ست

 ھج ےس ایبؿ ایک ہک ںیم دعس نب وخہل ےک اکنح ںیم یھت نج اک قلعت ینب اعرم نب ولیئ ےس اھت فہ گنج دبر ںیم رشکی رےہ افر 

اولداع ےک ومہعق رپ اؿ اک ااقتنؽ وہ

 

ة
ج 
ح

ا۔ افر اس فتق ںیم احہلم یھت۔ اؿ ےک ااقتنؽ ےک ھچک یہ دری دعب ریمے اہیں ےچب یک 

دیپاش وہیئ۔ بج ںیم افنس ےس افرغ وہیئ وت ںیم ےن اس رغض ےس زبی ف زتنی اایتخر یک ہک ریمے ےیل وکیئ اغیپؾ اکنح 

کک اھت ریمے اپ
ی ع
س آای افر وبال ایک ابت ےہ ہک ںیم مت وک زبی ف زتنی آےئ۔ سپ ینب دبعادلار اک اکی صخش سج اک انؾ اوباانسللب نب 

 ی عہ 
ےک اسھت دھکی راہ وہں ایک مت اکنح یک ینمتم وہ؟ دخبا مت اکنح ںیہن رک ںیتکس بج کت ہک اچر امہ دس دؿ دعت ےک ہن سگر اجںیئ ست

افر روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  یتہ ںیہ ہک بج ںیم ےن اوباانسللب یک ہی ابت ینس وت اشؾ ےک فتق ںیم ےن اےنپ ڑپکے ےنہپ 

دختم ںیم احرض وہیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اوباانسللب یک ابت یہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وک  وک فعض 

 وکیئ ابقتح ولعمؾ ںیہن وہیت لمح وہ ایگ ےہ وت اب وت الحؽ وہیئگ ےہ ارگ وت اچےہ وت اکنح رک یتکس ےہ انب اہشب ےتہک ںیہ ہک ےھجم اںیمس

ہک وکیئ وعرت ہچب یک دیپاش ےک وفرا دعب اکنح رکے ارگہچ اوکس دؾ افنس اجری یہ ویکں ہن وہ رگم ہی رضفری ےہ ہک وشرہ اس ےس 

ہ دس دؿ امجع ہن رکے بج کت ہک فہ افنس ےس افرغ ہن وہ اجےئ ےلہپ ہی ومعیم مکح انزؽ وہا ہک وعرںیت وشرہ یک فافت ےک دعب اچر ام

کت اےنپ آپ وک رفےک رںیھک ینعی اینپ دمت دعت یک سگارںی دعب ںیم اںیمس احہلم وعروتں اک اانثتسء ایک ایگ ہک ایکن دعت فعض لمح 

 ےہ



 

 

 امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ویسن، ہبتع، رضحت دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 احہلم وعرت یک دعت اک ایبؿ

     537    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ًَلء، اب٩ ًَلء، حرضت ًبساہلل رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ  ٍَ َحسَّ اؤَی ٌَ ََلٔئ أَِخبََر٧َا أَبُو ٣ُ ٌَ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ث٨ََا َو ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ َحسَّ َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٍَ َو٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبٔی َطِیَب َحسَّ

َِٟت ُسوَرةُ ا٨َِّٟشائٔ  ٔ ٨ًَُِتُط َْل٧ُِز ا٢َ ٩ِ٣َ َطاَئ ََل َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َِسُ ٩ًَِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٤ًَُِع  َ ٍٔ  اِْل ٌَ َس اِْلَِرَب ٌِ ی َب ِْصَ ُ٘ ِٟ ا

ا ًَِْشّ ٔ َو  اِْلَِطُضز

امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب العء، انب العء، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ ےتہک ےھت ہک وج اچےہ  ھج ےس ابمہلہ رک 
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ا  ےک دعب انزؽ وہیئ ےہےل ہک وھچیٹ وسرہ اسنء )ینعی وسرہ الطؼ( اْلَ

 امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب العء، انب العء، رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اؾ فدل یک دعت اک ایبؿ

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 اؾ فدل یک دعت اک ایبؿ

     538    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ جٌْف، اب٩ ٣ثىي، ًبساَلًلی، سٌیس ٣َّط، ب٩ حیوہ ٗبیؼہ ب٩ ذویب، حرضت ٤ًز و ب٩  :  راوی

 اٌٟاؾ رضي اہلل ٨ًہ

ثَُض٥ِ  َْفٕ َحسَّ ٌِ َس ب٩َِ َج ٌٔیٕس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  ٩ًَِ ٣َََّطٕ  َحسَّ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ًِلَی  َ ِبُس اِْل ًَ ث٨ََا  َّي َحسَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا ح و َحسَّ

 َٗ  ٍّ ٠ًََِی٨َا ُس٨َّ ُشوا  ا٢َ ََل ت٠َُبِّ َٗ أؾ  ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ٍَ ب٩ِٔ ذَُؤیِٕب  بٔیَؼ َٗ  ٩ًَِ ٨َا ٩ًَِ َرَجأئ ب٩ِٔ َحِیَوَة  ٍَ ٧َبٔیِّ َّي ُس٨َّ ٤َُِٟثى ا٢َ اب٩ُِ ا

َٟسٔ َػ  َو ِٟ ىٔي أ٦َُّ ا ٌِ ًَِْشْ َی ٕ َو ٍُ أَِطُضز ٌَ ٨ًََِضا أَِرَب َّی  ٤َُتَوِ ِٟ ةُ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ًٔسَّ َّی اہللُ   ل



 

 

ہبیتق نب دیعس، دمحم نب رفعج، انب ینثم، دبعاالیلع، دیعس رطم، نب ویحہ ہصیبق نب ذفبی، رضحت رمعف نب ااعلص ریض اہلل ہنع ےس 

 ہک مہ ےس ایکن  تن ہن وداپؤ افر انب اینثمل ےن اہک ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک  تن آپ یلص اہلل ہیلع رفاتی ےہ ہک اںوہں ےن اہک

 فآہل فملس ےن رفامای سج وعرت اک وشرہ رم اجےئ ایکس دعت اچر امہ دس دؿ ےہ ینعی اؾ فادل یک

 رطم، نب ویحہ ہصیبق نب ذفبی، رضحت رمع ف نب ااعلص ریض اہلل ہنعہبیتق نب دیعس، دمحم نب رفعج، انب ینثم، دبعاالیلع، دیعس  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج وعرت نیت الطںیق وہ اجںیئ فہ اسہقب وعرت ےس اکنح ںیہن رک یتکس اتفہکیتق دفرسے صخش ےس اکنح ہن رکے

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 سج وعرت نیت الطںیق وہ اجںیئ فہ اسہقب وعرت ےس اکنح ںیہن رک یتکس اتفہکیتق دفرسے صخش ےس اکنح ہن رکے

     539    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہی٥، اسوز، حرضت ًائظہ رضي اہلل ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا  َِٟت ُسئ١َٔ َرُس َحسَّ ا َٗ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل  ٍَ اؤَی ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ْز َحسَّ َّی اہللُ ٣َُشسَّ و٢ُ اہللٔ َػل

ََٓسَخ  َجِت َزِوّجا َُيَِرُظ  َتزَوَّ َٓ ىٔي ثَََلثّا  ٌِ َٙ ا٣َِزأََتطُ َی ٩ًَِ َرُج١ٕ ك٠ََّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َضا أََتح١ُّٔ ًَ ٌَ ٔ ِب١َ أَِ٪ یَُواٗ َٗ َضا  َ٘ ١َ بَٔضا ث٥َُّ ك٠ََّ

َٚ ًَُش  َّي َتُذو ٢ٔ َحً ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َتٔح١ُّ ِْٟٔلَوَّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ  ٢ٔ َٚ ًَُشِی٠ََتَضأٟزَِؤجَضا اِْلَوَّ ٍَ اِْلََخٔ َویَُذو  ِی٠َ

، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی ہلئسم دسمد، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ

درایتف ایک ایگ ہک اکی صخش ےن اینپ ویبی وک نیت الطںیق ددیی افر اس وعرت ےن دفرسے رمد ےس اکنح رک ایل فہ اےکس اپس ایگ رگم 

وشرہ ےک ےیل الحؽ وہ اجےئیگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ  اس ےن امجع ےس لبق یہ الطؼ ددیی وت ایک فہ اب ےلہپ

وعرت ےلہپ وشرہ ےک ےیل اوستق کت الحؽ ںیہن وہ یتکس بج کت فہ دفرسے وشرہ ےس افر فہ وشرہ اس ےس ذلت امجع احلص ہن 

 رکےل

 دسمد، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زان تخس رتنی انگہ ےہ



 

 

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 زان تخس رتنی انگہ ےہ

     540    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ َشحبی١، حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضي اہلل ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابووائ١،  :  راوی

 ٩ًَِ ِحبٔی١َ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َُشَ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخبََر٧َا ُس ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ُُِٗت یَا َحسَّ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ 

ا٢َ أَ  َٗ ًَِو٥ُ  ٧ِٔب أَ ٍَ أَِ٪ َیأِک١َُ َرُسو٢َ اہللٔ أَیُّ اٟذَّ َٓ ََٟسَک ٣ََدا ُت١َ َو ِ٘ ا٢َ أَِ٪ َت َٗ ٠ُِت ث٥َُّ أَیٌّ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ََ َ٘ ا َوصَُو َخ٠َ ١َ ِهَّلِل ٧ٔسًّ ٌَ ِ٪ َتِح

ِو٢ٔ ا٨َّٟ  َٗ  َٙ الَی َتِؼسٔی ٌَ ا٢َ َوأ٧َِز٢ََ اہللُ َت َٗ ٍَ َجارَٔک  ا٢َ أَِ٪ تُزَانَٔی َح٠ٔی٠َ َٗ ٠ُُِٗت ث٥َُّ أَیٌّ  ا٢َ  َٗ  ََ ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٔييِّ ٣َ َّی اہللُ  َػل

ِّٙ َو  َِٟح ٦َ اہللُ إَٔلَّ بٔا ًَّٟٔي رَحَّ َص ا ِٔ ُت٠ُوَ٪ ا٨َّٟ ِ٘ َّٟضا آََخَ َوََل َی ٔ ٍَ اہللٔ إ َّٟٔذی٩َ ََل یَِسًُوَ٪ ٣َ ٍَ َوا  ََل َیز٧ُِوَ٪ اِْلَی

د ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، وصنمر، اوبفالئ، رمعف نب رشلیبح، رضحت دبعاہلل نب وعسم

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہک وکاسن انگہ بس ےس ڑبا ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل ےک اسھت یسک وک رشکی 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رہھٹاان احالہکن فیہ ریتا اخقل ےہ ںیم ےن رھپ وپاھچ اس ےک دعب بس ےس ڑبا انگہ وکؿ اس ےہ؟ آپ یلص

اس ایخؽ ےس اےنپ ےچب وک لتق رک دانی ہک ریتے رزؼ ںیم فہ ریتا رشکی وہ اجےئ اگ ںیم ےن رھپ وپاھچ ہک اس ےک دعب بس ےس ڑبا 

ےہ اس رپ زپفیس  انگہ وکؿ اس ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای زپفیس یک ویبی ےس زان رکان )ینعی اکی وت زان ذبات وخد انگہ

ےک قح رپ ڈاہک ڈاانل دفرسا انگہ ےہ( رفامای ایکس اتدیئ ںیم ہی آتی انزؽ وہیئ )رتہمج( وج ولگ اہلل ےک اسھت یسک وک رشکی ںیہن 

 رہھٹاےت قح ےک ریغب یسک اجؿ وک لتق ںیہن رکےت افر زان ںیہن رکےت اخل

 لیبح، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنعدمحم نب ،ریث، ایفسؿ، وصنمر، اوبفالئ، رمعف نب رش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 زان تخس رتنی انگہ ےہ

     541    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥، ححاد، اب٩ جزیح، ابوزبير، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضي اہلل ٨ًہاح٤س ب٩  :  راوی

 ٍَ َُّط َس٤ٔ ٔ أ٧َ ا٢َ َوأَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَيِر َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  إد  ٩ًَِ َححَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  و٢ُ َجائَِت َحسَّ ُ٘ ِبٔس اہللٔ َی ًَ َجابَٔز ب٩َِ 

 ٍْ ٜٔی٨َ َٓتََیات٥ُِٜٔ ٣ِٔش صُوا  ََ َوََل ترُِکٔ ٔ ٨َز٢ََ ِٔی َذٟ َٓ أئ  َِ ٔ ِٟب ًَلَی ا صُىٔي  َِٟت إٔ٪َّ َسیِّٔسی یرُِکٔ ا َ٘ َٓ ٔف اِْلَِنَؼارٔ  ٌِ ائٔ َٟٔب َِ ٔ ِٟب ًَلَی ا   



 

 

 اکس انؾ ادمح نب اربامیہ، اجحج، انب رجبا، اوبزج ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی ااصنری یک ولڈنی 

ب کہ اھت فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہیئ افر وبیل ریما آاق ےھجم ہشیپ رکاےن رپ وبجمر رکات ےہ وت ہی آتی ان
س
م

زؽ 

َاائِ االۃٓی مت اینپ ابدنویں وک دباکری رپ وبجمر ہن رکف وج اپک دانم رانہ
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 (اچیتہ ںیہ وہیئ ف

 ادمح نب اربامیہ، اجحج، انب رجبا، اوبزج ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الطؼ اک ایبؿ :   ابب

 زان تخس رتنی انگہ ےہ

     542    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ٌت٤ز ٛے واٟس :  راوی

 ٔ سٔ إ ٌِ ّٔ٪َّ اہللَ ٩ِ٣ٔ َب َٓ ص٩َُّّ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ َو٩ِ٣َ یرُِکٔ َت٤ْٔز  ٌِ ث٨ََا ٣ُ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ُٔوْر َرحٔی٥ْ  َُ اصٔض٩َّٔ  ُِکَ

ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی ا َصأت َس ٤ُِٟرِکَ َُٟض٩َّ ا ُٔوْر  َُ  َِٟحَش٩ٔ 

 افؿ اہلل اخل ینعی وج صخش ا وک دباکری رپ 

 

ن
 
هہ

دیبعاہلل نب اعمذ، رمتعم ےک فادل ےس رفاتی ےہ ہک وج ہی اراشد دخا فدنی ےہ فنم رکی

ےئ دیعس نب ایب انسحل ےن اہک ہک فہ وبجمر رکے اگ وت اہلل اعتیل ایکن زربدیتس ےک دعب ےنشخب فاال افر رہمابؿ ےہ ااکس وہفمؾ ایبؿ رکےت وہ

 اؿ وبجمر افر ےب سب ولڈنویں وک ےنشخب فاال ےہ

 رمتعم ےک فادل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ : ابب

 رفزہ یک رفتیض

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفتیضرفزہ یک 
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 اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ طبویہ، ًلی ب٩ حشين ب٩ واٗس، یزیس، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حَُشئِن ب٩ِٔ َوإٗٔس  ثَىٔي  َویِطٔ َحسَّ سٔ ب٩ِٔ َطبُّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٩ًَِ َیزٔیَس ا٨َِّٟحؤیِّ  أَبٔیطٔ 

ََاَ٪ ا٨َّٟ  َٓ ِب٥ُِٜٔ٠  َٗ َّٟٔذی٩َ ٩ِ٣ٔ  ًَلَی ا تَٔب  ُٛ ٤َا  َٛ َیا٦ُ  ٠َِی٥ُِٜ اٟؼِّ ًَ تَٔب  ُٛ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا  َّی ًَبَّإض یَا أَیَُّضا ا ِضٔس ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَ ًَلَی  اُض 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا  اِخَتاَ٪ َرُج١ْ نَ اہللُ  َٓ اب٠ٍَٔٔ  َ٘ ِٟ ٔلَی ا اُب َوا٨َِّٟشاُئ َوَػا٣ُوا إ َ
ا٦ُ َواْٟشَّ ٌَ ٠َِیض٥ِٔ اٟلَّ ًَ ٍَ رَح٦َُ  َت٤َ ٌَ ِٟ ِوا ا َشطُ َػ٠َّ ِٔ

ا  ََ ُیِسّ ٔ ١َ َذٟ ٌَ زَّ َوَج١َّ أَِ٪ َیِح ًَ أََراَز اہللُ  َٓ َّٔطِ  ِٔ ٥ِ ُی َٟ ٌَٔظاَئ َو ِٟ َّی ا ِس َػل َٗ ٍَ ا٣َِزأََتُط َو َحا٣َ ا٢َ َٓ َ٘ َٓ  ٍّ ٌَ َٔ ٍّ َو٨ِ٣َ ٩ِ٤َٟٔ بََِٔی َوُرِخَؼ

ٍَ اہللُ بٔطٔ ا٨َّٟ  َٔ ا َن ٍَ َوکَاَ٪ صََذا ٤٣َّٔ َُٔش٥ُِٜ اِْلَی ٨ُِت٥ِ َتِدَتا٧ُوَ٪ أَِن ُٛ  ٥ُِ َّٜ ٥َٔ٠ًَ اہللُ أ٧َ َ ُسِبَحا٧َطُ  ُض٥ِ َوَیسَّ َٟ َؽ   اَض َوَرخَّ

رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل اعتیل اک اراشد ےہ ادمح نب دمحم نب وبشہی، یلع نب نیسح نب فادق، سیدی، 

)رتہمج( اے اامیؿ فاول مت رپ رفزہ رفض ایک ایگ ےہ سج رطح ہک مت ےس ےلہپ فاےل ولوگں رپ رفض ایک ایگ اھت دہع راستل ںیم ہی 

امجع رکان رحاؾ وہ اجات افر ہی رفزہ ایلگ رات کت اتلچ  ومعمؽ اھت ہک بج ولگ اشعء یک امنز زپھ ےتکچ وت اؿ رپ اھکان انیپ افر وعروتں ےس

سپ اکی رمہبت اکی صخش ےن اےنپ سفن ےک اسھت ایختن یک افر اینپ ویبی ےس امجع رک ایل احالہکن فہ اشعء یک امنز زپھ اکچ اھت رگم رفزہ 

ْم ااطفر ںیہن ایک اھت اہلل اعتیل ےن اچاہ ہک ولوگں ےک ےیل آاسین وہ۔ رتصخ افر تعفنم 

ُک
َ
ش
ْفُ

 

ی

َ
 َؿ أ
ُ

 

ااث َ
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خ
َ

 

ت

ْم 

ُ

 

ْن

 

ُکت

 
ْ

ُ
َ
ّ

 

َث
َ
ُ أ
َ
َ اّللّ
ِ َ
وہ وت اراشد وہا لَع

ھاارا وصقر اعمػ رک دای افر مت ےس درسگر ایک۔ افر ہی مکح اس ےیل انزؽ رفامای 

م

 

ت

ھاارے دولں یک وچری ڑکپ یل سپ اس ےن 

م

 

ت

ینعی اہلل ےن 

 ۔ہک اہلل اؿ وک عفن اچنہپےئ افر اؿ ےک ےیل رتصخ افر آاسین وہ

 ادمح نب دمحم نب وبشہی، یلع نب نیسح نب فادق، سیدی، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ یک رفتیض
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 نْص ب٩ ًلی اب٩ نْص، ابواح٤س، ارسائی١، ابی اسحٙ، حرضت بزاء ب٩ ًازب رضي اہلل تٌالی :  راوی

٩ًَِ أَبٔی إِٔس  ائٔی١ُ  ِٔمُّ أَِخبََر٧َا أَبُو أَِح٤ََس أَِخبََر٧َا إرِٔسَ ـَ َِٟحِض ًَلٔیِّ ب٩ِٔ َنِْصٕ ا ث٨ََا َنِْصُ ب٩ُِ  ا٢َ کَاَ٪ اٟزَُّج١ُ إَٔذا َحسَّ َٗ ِٟبََرأئ  ٩ًَِ ا  َٙ َح

ِیٕص اِْلَِنَؼ  َٗ ٍَ ب٩َِ  ٣َ ٔلَی ٣ِٔث٠َٔضا َوإٔ٪َّ ِٔصِ ٥َِٟ َیأِک١ُِ إ ٨َا٦َ  َٓ يی َػا٦َ  ل ٌَ َٟ َِٟت ََل  ا َٗ ا٢َ ٨ًَِٔسٔک َطِیْئ  َ٘ َٓ ارٔیَّ أَتَی ا٣َِزأََتطُ َوکَاَ٪ َػائ٤ّٔا 

ِٕ ا٨َّٟضَ  ٥ِ٠َ ی٨ََِتٔؼ َٓ  ََ َٟ  ٍّ َِٟت َخِیَب ا َ٘ َٓ َحائَِت  َٓ ًَِی٨ُُط  ٠ََُبَِتُط  ََٓذَصَبِت َو ََ َطِیّئا  َٟ أَك٠ُُِب  َٓ ٠ًََِیطٔ َوکَاَ٪ أَذَِصُب  َّي ُُٔشَي  اُر َحً

 ١ُ٤َ ٌِ یَ َی ٍَ اٟؼِّ ِی٠َ َٟ َِٟت أُح١َّٔ َل٥ُِٜ  ٨َزَ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََ ٨٠َّٟٔٔييِّ َػل ٔ ََٓذَُکَ َذٟ ٔلَی یَِو٣َطُ ِٔی أَِرٔؿطٔ  أَ إ ٔلَی نَٔشائ٥ُِٜٔ رَقَ َُٓث إ ا٦ٔ اٟزَّ



 

 

 ٔ ِحز َٔ ِٟ ِؤٟطٔ ٩ِ٣ٔ ا َٗ 

 اعزب ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک بج وکیئ صخش رفزہ رصن نب یلع انب رصن، اوبادمح، ارسالیئ، ایب ااحسؼ ، رضحت رباء نب

راتھک ےہ افر ااطفر ےیک ریغب )رغفب آاتفب ےک دعب( وس اجات وت ایلگ رات کت فہ اھک یپ ںیہن اتکس اھت اکی رمہبت رصہم نب سیق ااصنری 

ےہ؟ )سج ےس رفزہ ااطفر رک وکسں( فہ وبیل  اینپ ویبی ےک اپس آےئ اس احؽ ںیم ہک فہ رفزہ ےس ےھت وپاتھچ اپس اھکےن یک وکیئ زیچ

ںیہن رگم ںیم اجیت وہ افر ھچک التش رک ےک الیت وہں۔ فہ یلچ یئگ افر اس دفراؿ اؿ یک آھکن گل یئگ بج فہ فاسپ آیئ )افر وسےت وہےئ 

یشغ اھچ یئگ افر فہ  اپای وت( وبیل۔ اوسفس اب اھکےن ےنیپ ےس رحمفؾ وہ ےئگ۔ رھپ دفرسے دؿ دفرہپ کت وھبک یک دشت ےس اؿ رپ

دؿ رھب اےنپ تیھک رپ اکؾ ایک رکےت ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس اک ذرک وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ ہی آتی 

ھاارے ےیل وعروتں ےس امجع رکان رفزہ یک راوتں ںیم رافی ےن ہی آتی وک نم ارجفل کت زپاھ

م

 

ت

 انزؽ وہیئ )رت ہمج( الحؽ وہا 

 رصن نب یلع انب رصن، اوبادمح، ارسالیئ، ایب اقحس، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتیل :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یک وسنم یخ اک ایبؿ

 

و  ہن دف ی 
ی ق
ی ط

 آتی رقآین فیلع اذلنی 

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 یک وسنم یخ اک ایبؿ

 

و  ہن دف ی 
ی ق
ی ط

 آتی رقآین فیلع اذلنی 
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 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، برک، اب٩ ٣رض، ٤ًز ب٩ حارث، بٜير، یزیس، حرضت س٤٠ہ ب٩ اٛوَ :  راوی

ث٨ََا برَِکْ  ٌٔیٕس َحسَّ ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  ٍَ َحسَّ ٩ًَِ َس٤َ٠َ  ٍَ ٩ًَِ َیزٔیَس ٣َِولَی َس٤َ٠َ  ٕ َٜيِر ُ ٩ًَِ ب َِٟحارٔٔث  ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ىٔي اب٩َِ ٣ُرَضَ  ٌِ َی

ٜٔيٕن کَاَ٪ ٩ِ٣َ أَ  ا٦ُ ٣ِٔش ٌَ َ ٍْ ك و٧َطُ ِٓٔسَی ُ٘ َّٟٔذی٩َ یُٔلی ًَلَی ا ٍُ َو ٔ اِْلَی َِٟت صَٔذظ ا ٧َزَ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  َٔ َو ِٛ َ ِٔ ب٩ِٔ اِْل َتٔسَی َراَز ٨٣َّٔا أَِ٪ ُی ِٔ َّٔطَ َوَی

٨ََشَدِتَضا َٓ َسَصا  ٌِ ًَّٟٔي َب ٍُ ا ٔ اِْلَی َِٟت صَٔذظ َّي ٧َزَ ١َ َحً ٌَ َٓ 

 
َ

 

و ت
ی ُق
ی ُِط

 
َ

 

 ِي 

 

َ
 اّل

َ
َ
لَع
َ
 ہبیتق نب دیعس، رکب، انب رضم، رمع نب احرث، ریکب، سیدی، رضحت ہملس نب اوکع ےس رفاتی ےہ ہک بج ہی آتی ف

ُ
ة

ٍ انزؽ وہیئ وج

 

ن
 
ِکت ْ
ِش
م

ااُؾ 
َ
ع َ
ٌ ط

 

ة

َ
ت 
 اس ےک دعب ےہ اس ےن اس آتی وک وسنمخ رک دای۔ دِفْ

 ہبیتق نب دیعس، رکب، انب رضم، رمع نب احرث، ریکب، سیدی، رضحت ہملس نب اوکع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 یک وسنم یخ اک ایبؿآتی رقآین فیلع اذلنی 

 

و  ہن دف ی 
ی ق
 ی ط
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 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًلی ب٩ حشين، یزیس، ًرک٣ہ، اب٩ ًباض :  راوی

 ٔ ٩ًَِ َیزٔیَس ا٨َِّٟحو ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ حَُشيِٕن  ثَىٔي  ٕس َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َّٟٔذی٩َ َحسَّ ًَلَی ا ًَبَّإض َو ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکَ یِّ 

َٟطُ  َِٓتَسی َوَت٥َّ  ٜٔيٕن ا ٔ ٣ِٔش ا٦ ٌَ َتٔسَی بَٔل ِٔ ََاَ٪ ٩ِ٣َ َطاَئ ٨ِ٣ُٔض٥ِ أَِ٪ َی َٓ ٜٔيٕن  ا٦ُ ٣ِٔش ٌَ َ ٍْ ك و٧َطُ ِٓٔسَی ُ٘ ٩ِ٤َ  یُٔلی َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ َػِو٣ُُط 

ُط َوأَِ٪ َتُؼ  َٟ ُضَو َخيِْر  َٓ ََ َخيِّرا  ًَلَی َسَْفٕ َتَلوَّ ا أَِو  ـّ ٠َِیُؼ٤ُِط َو٩ِ٣َ کَاَ٪ ٣َزٔی َٓ ِضَز  ٩ِ٤َ َطضَٔس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ اٟظَّ َٓ ا٢َ  َٗ و٣ُوا َخيِْر َل٥ُِٜ و 

ْة ٩ِ٣ٔ أَیَّا٦ٕ أََُخَ  ٌٔسَّ َٓ 

 
ُ
ة
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و ت
ی ُق
ی ُِط

 
َ
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َ
 اّل

َ
َ
لَع
َ
ٍ  ادمح نب دمحم، یلع نب نیسح، سیدی، رکعہم، انب ابعس ےس رفاتی ہک بج ہی آتی انزؽ وہیئ ف

 

ن
 
ِکت ْ
ِش
م

ااُؾ 
َ
ع َ
ٌ ط

 

ة

َ
ت 
دِفْ

 ینعی وج ولگ ابفوجد اطتق ف وقت ےک رفزہ ہن رانھک اچںیہ وت اؿ رپ وطبر دفہی دانی اچاتہ فہ دفہی د ات ےہ افر اس ےک رفزہ یک لیمکت یھجمس

ےک قح ںیم رتہب ےہ رگم رفزہ اجیت۔ اس ےک دعب اہلل اعتیل ےن اراشد رفامای )رتہمج( وج صخش اےنپ وطر رپ زمدی الھبیئ رکان اچےہ وت اس 

ھاارے ےیل رتہب ےہ۔ اس ےک دعب ہی مکح انزؽ وہا ہک )رتہمج( مت ںیم ےس وج صخش امہ راضمؿ وک اپےئ فہ اس ےک رفزے 

م

 

ت

رانھک یہ 

 رےھک اع ہت وج صخش امیبر وہ ای احتل رفس ںیم وہ وت اےپن رفزفں یک یتنگ دفرسے دونں ںیم وپری رک ےل۔

 دمحم، یلع نب نیسح، سیدی، رکعہم، انب ابعسادمح نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

اس اک ایبؿ ہک مکح رقآین وج ولگ ابفوجد وقت ےک رفزہ ہن رںیھک فہ اکی نیکسم وک اھکان الھک دںی اب یھب وبڑےھ رمد افر 

 وعروتں ےک ےیل ابیق ےہوعرت افر احہلم 

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں ےک ےیل ابیق ےہ اس اک ایبؿ ہک مکح رقآین وج ولگ ابفوجد وقت ےک رفزہ ہن رںیھک فہ اکی نیکسم وک اھکان الھک دںی اب یھب وبڑےھ رمد افر وعرت افر احہلم

     547    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ابا٪، ٗتازہ، ًرک٣ہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض :  راوی

 َٗ ًَبَّإض  ثَُط أَ٪َّ اب٩َِ  ٍَ َحسَّ ٣َ َتاَزةُ أَ٪َّ ًرِٔکٔ َٗ ث٨ََا  ث٨ََا أَبَاُ٪ َحسَّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٍٔ َحسَّ ٤ُِٟزِٔؿ  ا٢َ أُثِبَٔتِت ٠ُِٟٔحِبلَی َوا



 

 

دہ، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک احہلم افر دفدھ الپےن فایل وعرت ےک ےیل ہی مکح ومیس نب اامسلیع، اابؿ، اتق

 اب یھب ابیق ےہ۔

 ومیس نب اامسلیع، اابؿ، اتقدہ، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےہوعروتں ےک ےیل ابیق  اس اک ایبؿ ہک مکح رقآین وج ولگ ابفوجد وقت ےک رفزہ ہن رںیھک فہ اکی نیکسم وک اھکان الھک دںی اب یھب وبڑےھ رمد افر وعرت افر احہلم

     548    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٣ثىي، اب٩ ًسی، سٌیس، ٗتازہ، ًزرہ، سٌیس ب٩ جبير، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ ًَزَِرَة   ٩ًَِ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  َّي َحسَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا ًَلَی َحسَّ ًَبَّإض َو ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر َس

َٜبٔيَرةٔ َوصُ  ٤َِٟزِأَةٔ اِل ٔ َوا َٜبٔير ِیٔذ اِل ٍّ ٠ٟٔظَّ ا٢َ کَا٧َِت ُرِخَؼ َٗ ٜٔيٕن  ا٦ُ ٣ِٔش ٌَ َ ٍْ ك و٧َطُ ِٓٔسَی ُ٘ َّٟٔذی٩َ یُٔلی ا ا َّٔطَ ِٔ َیا٦َ أَِ٪ ُی أ٪ اٟؼِّ َ٘ ٤َا یُٔلی

 ٜٔ ٤ٌَٔا ٣َََاَ٪ ک١ُِّ یَِو٦ٕ ٣ِٔش ٤ََتاَویُِل ٌَ ِ َتا َوأَك ََِّٓطَ ًَلَی أَِوََلزٔص٤َٔا أَ ىٔي  ٌِ ا٢َ أَبُو َزاُوز َی َٗ َتا  َٓ ٍُ إَٔذا َخا ٤ُِٟزِٔؿ ُِٟحِبلَی َوا  ی٨ّا َوا
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َ
ااُؾ انب ینثم، انب دعی، دیعس، اتقدہ، زعرہ، دیعس نب ریبج، رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رمفی ےہ ہک ف

َ
ع َ
 ط

ٍ اخل ہی رتصخ یھت وج وبڑےھ رمد افر وعرت ےک ےیل وا ہ فہ ابفوجد دقرت ےک رفزہ ہن رانھک اچںیہ وت رفزہ ہن رںیھک افر رہ 

 

ن
 
ِکت ْ
ِش
م

عہ ےک ےیل یھت وا ہ فہ وخػ وسحمس رکںی اوبداؤد 

 

رفزہ ےک دبہل ںیم اکی نیکسم وک اھکان الھک دںی ایس رطح ہی رتصخ احہلم افر رمط

  وچبں ےک اصقنؿ اک ہک فہ رفزہ ہن رںیھک افر اس ےک دبہل ںیم اکی نیکسم وک اھکان الھک دںی۔ےن اہک ینعی اےنپ

 انب ینثم، انب دعی، دیعس، اتقدہ، زعرہ، دیعس نب ریبج، رضحت دبعاہلل نب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہنیہم یھبک اسیتن دؿ اک یھب وہات ےہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنیہم یھبک اسیتن دؿ اک یھب وہات ےہ

     549    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠مَي٪ ب٩ رحب، طٌبہ، اسوز، ب٩ ٗیص، سٌیس ب٩ ٤ًزو، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

ىٔي اب٩َِ َس  ٌِ ٤ًَِزٕو َی ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ َس ِیٕص  َٗ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اِْلَِسَوز  ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ أؾ  ٌَ ِٟ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا



 

 

ٍْ ََل  یَّ ٍْ أ٣ُِّ َّا أ٣َُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ََٜذا َوَخ٨ََص ٤ًََُز  ََٜذا َوَصََٜذا َوَص ِضزُ َص ٧َُِٜتُب َوََل ٧َِحُشُب اٟظَّ

ی٩َ َوثَََلثٔيَن  ا َؤًِْشٔ ٌّ ىٔي تِٔش ٌِ ٍٔ َی أَٟث طُ ِٔی اٟثَّ ٌَ ُ٪ أُِػبُ  ُس٠َمَِيَ

 فملس ےن امیلسؿ نب رحب، ہبعش، اوسد، نب سیق، دیعس نب رمعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

رفامای مہ اؿ زپھ ولگ ںیہ مہ اسب اتکب ںیہن اجےتن ہنیہم ویں وہات ےہ ویں وہات ےہ افر ویں وہات ےہ )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ؿ اک وہات فملس ےن اہھت یک اویلگنں ےس یئاای( امیلسؿ ےن اہک رسیتی رمہبت ںیم اکی ایلگن وک دنب رک ایل ینعی ہی یئاای ہک ہنیہم یھبک اسیتن د

 ےہ افر یھبک سیت دؿ اک۔

 امیلسؿ نب رحب، ہبعش، اوسد، نب سیق، دیعس نب رمعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنیہم یھبک اسیتن دؿ اک یھب وہات ےہ

     550    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠مَي٪ ب٩ زاؤز، ح٤از ایوب، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا أَیُّوُب  اْز َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ َتکٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز ا ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ا٢َ َرُسو٢ُ  َحسَّ ٠ًََِیطٔ َٗ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

٠َِیُٜ  ًَ  َّ٥ُُ ٪ِّٔ َٓ َّي َتَزِوُظ  وا َحً َّٔطُ ِٔ َّي َتزَِوُظ َوََل ُت ََل َتُؼو٣ُوا َحً َٓ وَ٪  ٍْ َؤًِْشُ ِضزُ تِٔش ٥َ اٟظَّ ا٢َ َوَس٠َّ َٗ ُط ثَََلثٔيَن  َٟ ُسُروا  ِٗ ا َٓ  ٥ِ

ی٩َ  ا َؤًِْشٔ ٌّ َباُ٪ تِٔش ٌِ ََاَ٪ اب٩ُِ ٤ًََُز إَٔذا کَاَ٪ َط تََرْة  َٓ َٗ ٥َِٟ َیُح١ِ زُوَ٪ ٨ِ٣ََوزٔظٔ َسَحاْب َوََل  ٥َِٟ یَُز َو ََٓذاَک َوإِٔ٪  ِّٔ٪ ُرئَٔی  َٓ َٟطُ  ٧ََوَز 

َّٔطُ  ِٔ ََاَ٪ اب٩ُِ ٤ًََُز ُی َٓ ا٢َ  َٗ تََرْة أَِػَبَح َػائ٤ّٔا  َٗ ِّٔ٪ َحا٢َ زُوَ٪ ٨ِ٣ََوزٔظٔ َسَحاْب أَِو  َٓ ا  َّٔطّ ِٔ ٍَ ا٨َّٟأض َوََل َیأِخُ أَِػَبَح ٣ُ ُذ بَٔضَذا ٣َ

ِٟٔحَشأب   ا

امیلسؿ نب داؤد، امحد اویب، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک یھبک 

ول افر ارگ ہنیہم اسیتن دؿ اک وہات ےہ سپ بج کت اچدن ہن دوھکی رفزہ ہن روھک افر اس رطح رفزہ وموقػ ہن رکف بج کت ہک اچدن ہن دھکی 

ات اس دؿ علطم ارب آولد وہ وت سیت یک یتنگ وپری رکف رافی اک ایبؿ ےہ ہک انب رمع ابعشؿ یک اسیتن اترخی وک اچدن دےتھکی ارگ داھکیئ دے اج

آولد وہات ای رگد وت کیھٹ افر ارگ اس دؿ علطم آرب آولد ہن وہات افر ولوگں وک اچدن رظن ہن آات وت اےلگ دؿ رفزہ ہن رےتھک نکیل ارگ علطم ارب 

ک ںیم( رافی ےتہک ںیہ ہک انب رمع رفزہ بس ولوگں ےک اسھت وموقػ رکےت اس ںیم 

 

ش
ل
ابغر وہات وت اےلگ دؿ رفزہ رےتھک )ینعی ویؾ ا

 اےنپ اسب اک ایخؽ ہن رکےت۔



 

 

 امیلسؿ نب داؤد، امحد اویب، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنیہم یھبک اسیتن دؿ اک یھب وہات ےہ

     551    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسہ، ًبساٟوہاب، ایوب، حرضت ٤ًز ب٩ ًبساٌٟزیز :  راوی

ث٨ََا ح٤َُِیُس  ِٟ َحسَّ ٔلَی أَص١ِٔ ا ٔ إ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ َتَب ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َٛ ا٢َ  َٗ ثَىٔي أَیُّوُب  َِٟوصَّأب َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  َسَة َحسَّ ٌَ ٩ًَِ ب٩ُِ ٣َِش ٨َا  َِ ةٔ ب٠ََ َبِْصَ

َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٥َ ٧َِحَو َحٔسیٔث اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّا  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٟطُ أ٧َ َسُر  ِ٘ ٥َ َزاَز َوإٔ٪َّ أَِحَش٩َ ٣َا یُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

ِٟضََٔل  َذا إَٔلَّ أَِ٪ َتَزِوا ا َٛ ِو٦ُ إِٔ٪ َطاَئ اہللُ لََٜٔذا َو اٟؼَّ َٓ َذا  َٛ َباَ٪ لََٜٔذا َو ٌِ ََ إَٔذا َرأَی٨َِا صََٔل٢َ َط ٔ ِب١َ َذٟ َٗ  ٢َ 

ازعلسی ےن الہ رصبہ وک اھکل ہک ںیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ہی دیمح نب دعسمہ، دبعاولاہب، اویب، رضحت رمع نب دبع

دحثی یچنہپ ےہ اسیج ہک انب رمع یک دحثی ںیم ےہ افر اس دحثی ںیم ہی ااضہف ےہ ہک ااھچ ادنازہ ہی ےہ ہک بج مہ ابعشؿ اک اچدن 

اگ نکیل ارگ اچدن اس ےس ےلہپ رظن آ اجےئ وت راضمؿ ایس اسب الفں الفں دؿ دںیھکی وت راضمؿ اک اچدن دخا ےن اچاہ وت الفں دؿ وہ

 (ےس وہاگ سج دؿ اچدن داھکی ےہ )ویکہکن رشتعی ںیم اابتعر رفاتی اک ےہ ہن ہک ادنازہ اک

 دیمح نب دعسمہ، دبعاولاہب، اویب، رضحت رمع نب دبعازعلسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنیہم یھبک اسیتن دؿ اک یھب وہات ےہ

     552    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زی٨ار، ٤ًزو ب٩ حارث، اب٩ ابی ِار، حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوزاح٤س ب٩ ٨٣یٍ اب٩ ابی زائسہ، ًیسٰي ب٩  :  راوی

َِٟحارٔ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ًٔیَسي ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی َزائَٔسَة   ٍٕ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٨٣َٔی ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ إر  َ ِٔ ٔث ب٩ِٔ أَبٔی 

ٍَ ا٨َّٟئ  ٤ََٟا ُػ٨َ٤ِا ٣َ ا٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ ُط ثَََلثٔيَن ٣َِش ٌَ ا ُػ٨َ٤ِا ٣َ ثََر ٤٣َّٔ ِٛ ی٩َ أَ ا َؤًِْشٔ ٌّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ تِٔش َّی اہللُ   يِّ َػل

 ادمح نب عینم انب ایب زادئہ، ٰیسیع نب دانیر، رمعف نب احرث، انب ایب رضار، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےن اہک مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل

 ؿ سگارے اؿ ںیم اسیتن اترخی ےک راضمؿ زایدہ افر سیت اترخی فاےل مک ےھت۔ہیلع فآہل فملس ےک اسھت یئک راضم



 

 

 ادمح نب عینم انب ایب زادئہ، ٰیسیع نب دانیر، رمعف نب احرث، انب ایب رضار، رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنیہم یھبک اسیتن دؿ اک یھب وہات ےہ

     553    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت ابوبرکہ٣شسز، یزیس، ب٩ زریٍ، خاٟس، ًبساٟزح٩٤،  :  راوی

 ٔ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَب  ٩ًَِ اُئ  َِٟحذَّ ث٨ََا َخأْٟس ا ثَُض٥ِ َحسَّ ٍٕ َحسَّ ْز أَ٪َّ َیزٔیَس ب٩َِ ُزَریِ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َة  ی برَِکَ

اُ٪  ـَ َؼأ٪ َر٣َ ُ٘ ا٢َ َطِضَزا ًٔیٕس ََل ی٨َِ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ِٟٔححٍَّٔ  اہللُ   َوذُو ا

دسمد، سیدی، نب زرعی، اخدل، دبعارلنمح، رضحت اوبرکبہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دفونں دیع 

 ےک ےنیہم مک ںیہن وہےت ینعی راضمؿ ےک افر ذفاہجحل ےک

 دسمد، سیدی، نب زرعی، اخدل، دبعارلنمح، رضحت اوبرکبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اچدن دےنھکی ںیم ارگ ولوگں ےس یطلغ وہ اجےئ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اچدن دےنھکی ںیم ارگ ولوگں ےس یطلغ وہ اجےئ

     554    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیس ح٤از، ایوب، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صُزَ  َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ اْز ِٔی َحٔسیٔث أَیُّوَب  ث٨ََا َح٤َّ ُس ب٩ُِ ًُبَِیٕس َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  یَِزَة َذَُکَ ا٨َّٟٔييُّ َػل

 ٔ ا٢َ َوٓ َٗ ٥َ ٓٔیطٔ  ْٕ َوک١ُُّ ٣ٔىّي ٨ِ٣َََحْ َوک١ُُّ َٓٔحأد َوَس٠َّ ٔ ٍَ ٣َِوٗ َٓ وَ٪ َوک١ُُّ رَعَ حُّ ـَ ٥ِ یَِو٦َ ُت ُٛ وَ٪ َوأَِؿَحا َّٔطُ ِٔ ٥ِ یَِو٦َ ُت ُٛ ٍَ َِّطُ َّٜ ٣َ

 ْٕ ٔ ٍٕ ٣َِوٗ  ٨ِ٣َََحْ َوک١ُُّ َج٤ِ

 فآہل فملس ےن رفامای دیعارطفل اس دمحم نب دیبع امحد، اویب، دمحم نب دکنمر، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ی اس دؿ ےہ سج دؿ مت رقابین رکف افر اسرا رعافت رہھٹ ےن یک ہگج ےہ افر اسرا ینم 

ح

 

ض

دؿ ےہ سج دؿ مت ااطفر رکف افر دیع اال



 

 

 رقابؿ اگہ ےہ افر ےکم ےک امتؾ راےتس رقابین یک ہگج ںیہ افر اسرا زمدہفل فوقػ یک ہگج ےہ۔

 امحد، اویب، دمحم نب دکنمر، رضحت اوبرہریہ دمحم نب دیبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج راضمؿ ےک اچدن رپ ارب وہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 بج راضمؿ ےک اچدن رپ ارب وہ

     555    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟزح٩٤، ب٩ ٣ہسی، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ًبساہلل ب٩ ابی ٗیص، حرضت ًائظہ :  راوی

ًَِبسٔ   ٩ًَِ ٍُ ب٩ُِ َػأٟٕح  اؤیَ ٌَ ثَىٔي ٣ُ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ َحسَّ ًَ ثَىٔي  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ا٢َ  اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی َحسَّ َٗ ِیٕص  َٗ

ُى ٩ِ٣ٔ َط  َّٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یََتَح ًَ َّی اہللُ  و٢ُ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ٨ًََِضا َت ٍَ َرضَٔي اہللُ  ًَائَٔظ ُت  ٌِ ٔ َس٤ٔ َُيِرٔظ ُى ٩ِ٣ٔ  َّٔ َباَ٪ ٣َا ََل َیَتَح ٌِ

ًَسَّ ثَََلثٔيَن یَ  ٠َِیطٔ  ًَ  َّ٥ُُ ٪َِّٔٓ اَ٪  ـَ  ِو٣ّا ث٥َُّ َػا٦َ ث٥َُّ َیُؼو٦ُ ٟٔزُِؤیٍَٔ َر٣َ

ادمح نب لبنح، دبعارلنمح، نب دہمی، اعمفہی نب اصحل، دبعاہلل نب ایب سیق، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس ابعشؿ یک اتروخیں وک سج دقر اامتہؾ ےس اید رےتھک ےھت اانت یسک افر ہنیہم یک اتروخیں وک اید ںیہن رےتھک ےھت رھپ بج

راضمؿ اک اچدن وہات وت رفزے رےتھک افر ارگ اس دؿ علطم اصػ ہن وہات )افر اچدن رظن ہن آات وت( ابعشؿ ےک سیت دؿ وپرے رکےت افر 

ک ںیم رفزہ ہن رےتھک

 

ش
ل
 (رھپ رفزے رےتھک )ویؾ ا

 ادمح نب لبنح، دبعارلنمح، نب دہمی، اعمفہی نب اصحل، دبعاہلل نب ایب سیق، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 بج راضمؿ ےک اچدن رپ ارب وہ

     556    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ربعی، رحاغ، حرضت حذیٔہ٣ح٤س ب٩ ػباح، بزار، جزیز ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٨٣ؼور،  :  راوی

٩ًَِ ٨ِ٣َُؼورٔ ب٩ِٔ ا يُّ  يِّ َـّ َِٟح٤ٔیٔس اٟ ًَِبسٔ ا ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ  َِٟبزَّاُز َحسَّ بَّأح ا ُس ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ إغ  ٩ًَِ رٔبِعٔیِّ ب٩ِٔ رٔحَ  ٔ َت٤ٔز ٌِ ٤ُ ِٟ



 

 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٍَ َٔ َّي  حَُذِی َة ث٥َُّ ُػو٣ُوا َحً ٌٔسَّ ِٟ ِٟضََٔل٢َ أَِو ت٠ٔ٤ُُِٜوا ا َّي َتزَِوا ا ِضَز َحً ٣ُوا اٟظَّ سِّ َ٘ ٥َ ََل ُت َوَس٠َّ

٩ًَِ رٔبِعٓٔیٕ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َُيِرُُظ  َیاُ٪ َو ِٔ ا٢َ أَبُو َزاُوز َوَرَواُظ ُس َٗ َة  ٌٔسَّ ِٟ ِٟضََٔل٢َ أَِو ت٠ٔ٤ُُِٜوا ا َ  َتَزِوا ا ِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أ

 ٍَ َٔ ٥َِٟ یَُش٥ِّ حَُذِی  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

دمحم نب ابصح، زبار، رجری نب دبعارلنمح، وصنمر، ریعب، رحاش، رضحت ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 یک یتنگ وپری ہن رکول اس ےک دعب رفزے رےتھک روہ بج کت ہک ےن رفامای راضمؿ وک دقمؾ تم رکف بج کت ہک اچدن دھکی ہن ول ای سیت

 )دیع اک( اچدن ہن دھکی ول ای سیت رفزے وپرے رکف۔

 دمحم نب ابصح، زبار، رجری نب دبعارلنمح، وصنمر، ریعب، رحاش، رضحت ذحہفی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ اسیتن راضمؿ وک وشاؽ اک اچدن رظن ہن آےئ وت سیت رفزے وپرے رکف

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ارگ اسیتن راضمؿ وک وشاؽ اک اچدن رظن ہن آےئ وت سیت رفزے وپرے رکف

     557    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، حشين ب٩ زائسہ، س٤اک، ًرک٣ہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٩ًَِ ٔس٤َإک  ٩ًَِ َزائَٔسَة  ث٨ََا حَُشيِْن  ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َّی اہللُ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ  َػل

 ٥ِ ُٛ ِضَز بٔٔؼَیا٦ٔ یَِو٦ٕ َوََل یَِو٣َئِن إَٔلَّ أَِ٪ یَُٜوَ٪ َطِیْئ َیُؼو٣ُطُ أََحُس ٣ُوا اٟظَّ سِّ َ٘ َّي َتَزِوُظ ث٥َُّ ُػو٣ُوا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل ُت  َوََل َتُؼو٣ُوا َحً

 ِٟ وا ا أَت٤ُّٔ َٓ  ٍْ ِّٔ٪ َحا٢َ زُو٧َُط ٤ََُا٣َ َٓ َّي َتَزِوُظ  ا٢َ أَبُو َزاُوز َرَواُظ َحات٥ُٔ ب٩ُِ َحً َٗ وَ٪  ٍْ َؤًِْشُ ِضزُ تِٔش وا َواٟظَّ َِّٓٔطُ َة ثَََلثٔيَن ث٥َُّ أَ ٌٔسَّ

ا٢َ أَبُو َزاُو  َٗ وا  َِّٓٔطُ وُٟوا ث٥َُّ أَ ُ٘ ٥َِٟ َی ٨َاُظ  ٌِ ٩ًَِ ٔس٤َإک ب٤َٔ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ َػأٟٕح  ٍُ َوا َب ٌِ ِش٥ٕٔ٠ اب٩ُِ ز َوصَُو َحات٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُ أَبٔی َػِٔيَرَة َوُط

طٔ   أَبٔی َػِٔيَرَة َوأَبُو َػِٔيَرَة َزِوُد أ٣ُِّ

نسح نب یلع، نیسح نب زادئہ، امسک، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ں ںیم وکیئ اعدة رفزہ راتھک وہا افر رفزہ تم روھک رفامای اکی ای دف دؿ ےلہپ ےس رفزہ رھک رک راضمؿ اک اابقتسؽ تم رکف اال ہی ہک اؿ دون

( وت بج کت ہک اچدن ہن دھکی ول افر رھپ رفزہ رےتھک روہ اہیں کت ہک وشاؽ اک اچدن دھکی ول ارگ اس دؿ علطم رپ ارب وہ )افر اچدن رظن ہن آےئ

یھب وہات ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس رفاتی وک  سیت یک یتنگ وپری رکف افر اس ےک دعب رفزہ وموقػ رک دف افر ہنیہم یھبک اسیتن دؿ اک



 

 

فا اک ظفل ذرک 
ُ
ِر 
فْط َ
احمت نب ایب ریغصہ ہبعش افر نسح نب اصحل ےن امسک ےس ایس ینعم ف وہفمؾ ےک اسھت رفاتی ایک ےہ نکیل اںوہں ےن أ

 ںیہن ایک۔

 نسح نب یلع، نیسح نب زادئہ، امسک، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضمؿ وک دقمؾ رکےن اک ایبؿ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ وک دقمؾ رکےن اک ایبؿ

     558    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ثابت، ٣َّطٖ، حرضت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، :  راوی

 ِٟ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن َوَس  ٕٖ ٩ًَِ ٣ََُّطِّ ٩ًَِ ثَابٕٔت  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا ُحَزیِزٔیِّ 

٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ   ٕٖ َباَ٪ َطِیّئا  ٩ًَِ ٣ََُّطِّ ٌِ ٔ َط ا٢َ َٟٔزُج١ٕ َص١ِ ُػ٤َِت ٩ِ٣ٔ َطِضز َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َػل

ا٢َ أََحُسص٤َُا یَِو٣َئِن  َٗ َُٓؼ٥ِ َیِو٣ّا َو َت  ََِّٓطِ َّٔذا أَ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ ََل  َٗ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ومیس نب اامسلیع، امحد، اثتب، رطمػ، رضحت رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

صخش ےس رفامای ایک وت ےن ابعشؿ ےک آرخ ےک رفزے رےھک؟ اس ےن اہک ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج راضمؿ ےک 

 ۔رفزے وپرے وہ اجںیئ وت اکی رفزہ رھک اکی رافی یک رفاتی ںیم ویں ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دف رفزے رھک

 ومیس نب الیعمس، امحد، اثتب، رطمػ، رضحت رمعاؿ نب نیصح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ وک دقمؾ رکےن اک ایبؿ

     559    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ًَلء، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، ًبساہلل ب٩ ًَلء، حرضت ابواَلزہز ا٤ِٟيرہ ب٩ َفوہ :  راوی

ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ ث٨ََا ا ََلٔئ اٟزُّبَِیٔسیُّ ٩ِ٣ٔ َٛٔتابٔطٔ َحسَّ ٌَ ِٟ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا ٔ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی اِْلَِزَصز ََلٔئ  ٌَ ِٟ ہللٔ ب٩ُِ ا



 

 

 َّٟ ٔ ٣ِٔشَح١ٕ ا ٍُ ِٔی ا٨َّٟأض بَٔسیِز اؤیَ ٌَ ا٦َ ٣ُ َٗ ا٢َ  َٗ َوَة  ٔ ب٩ِٔ ََفِ ٤ُِِٟٔيَرة ِس َرأَی٨َِا ا َٗ َّا  ا٢َ أَیَُّضا ا٨َّٟاُض إ٧ٔ َ٘ َٓ ًَلَی بَأب ح٤َِٔؽ  ٔذی 

 ٔ َِٟیطٔ ٣َاٟ ٔ ا٦َ إ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ِطُ  ٌَ ِٔ ٠َِی َٓ ٠َُط  ٌَ ِٔ ٩ِ٤َ أََحبَّ أَِ٪ َی َٓ  ٦ْ سِّ َ٘ َذا َوأ٧ََا ٣َُت َٛ َذا َو َٛ ِٟضََٔل٢َ یَِو٦َ  ا٢َ یَا ا َ٘ َٓ َبئٔيُّ  َُ ب٩ُِ صَُبيِرََة اٟشَّ

 َ ٍُ أ اؤَی ٌَ ُت َرُسو٢َ اہلل٣ُٔ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ََ ٔ ٥َ أ٦َِ َطِیْئ ٩ِ٣ٔ َرأِی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َتُط ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ٠ًََِیطٔ َطِیْئ َس٤ٔ َّی اہللُ   َػل

ظُ  ِضزَ َورٔسَّ و٢ُ ُػو٣ُوا اٟظَّ ُ٘ ٥َ َی  َوَس٠َّ

االزرہ اریغملہ نب رففہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعمفہی ولوگں ںیم اربامیہ نب العء، فدیل نب ملسم، دبعاہلل نب العء، رضحت اوب

ل رپ وج ہک صمح رپ ےہ افر رفامای اے ولوگ مہ ےن الفں دؿ اچدن داھکی افر مہ وت ےلہپ ےس رفزے رںیھک ےگ وج 
ج

 

سن
م

ڑھکے وہےئ دری 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ینس ےہ ای رصػ  اچےہ فہ یھب رےھک امکل نب ریبہہ ابسیئ رھکے وہےئ افر وبےل مت ےن ہی ابت روسؽ اہلل

ھااری اینپ راےئ ےہ؟ رفامای ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ابعشؿ ےک 

م

 

ت

 ںیم رفزے روھک۔ آرخ افر راضمؿ ےک رشفع

 ، رضحت اوباالزرہ اریغملہ نب رففہاربامیہ نب العء، فدیل نب ملسم، دبعاہلل نب العء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ وک دقمؾ رکےن اک ایبؿ

     560    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤، وٟیس ےن ٛہا ٣یں ےن ابو٤ًزو اوزاعیس٠مَي٪ ب٩  :  راوی

 ِ٤ًَ ُت أَبَا  ٌِ َِٟؤٟیُس َس٤ٔ ا٢َ ا َٗ ا٢َ  َٗ َِٟحٔسیٔث  ٣َِظِٔیُّ ِٔی صََذا ا ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسِّ ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا ُس٠َمَِيَ و٢ُ َحسَّ ُ٘ ىٔي اِْلَِوَزاعٔیَّ َی ٌِ زٕو َی

ُٟطُ  ُظ أَوَّ  رٔسُّ

 ںیم ےن اوبرمعف افزایع ےس انس ہک رسہ ےس رماد اس اک افؽ ےہ۔ امیلسؿ نب دبعارلنمح، فدیل ےن اہک

 امیلسؿ نب دبعارلنمح، فدیل ےن اہک ںیم ےن اوبرمعف افزایع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿراضمؿ وک دقمؾ رکےن اک 

     561    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 اح٤س ب٩ ًبساٟوحس، ابو٣شہز، سٌیس ب٩ ًبساٌٟزیز :  راوی

 ُ٘ ٔ َی زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ىٔي اب٩َِ  ٌِ ٌٔیْس َی ا٢َ کَاَ٪ َس َٗ  ٕ ث٨ََا أَبُو ٣ُِشضٔز َِٟواحٔٔس َحسَّ ًَِبٔس ا ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ظُ َحسَّ ا٢َ أَبُو َزاُوز  و٢ُ رٔسُّ َٗ ُُٟط  أَوَّ

ظُ  اُٟوا آَٔخُ َٗ ُظ َوَسُلُط َو ُض٥ِ رٔسُّ ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ  َو

 ادمح نب دبعاولدح، اوبرہسم، دیعس نب دبعازعلسی ےس رفاتی ےہ ہک رسہ ےس رماد افہل ےہ۔

 ادمح نب دبعاولدح، اوبرہسم، دیعس نب دبعازعلسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ اکی رہش ںیم دفرسے رہش ےس اکی رات ےلہپ اچدن رظن آاجےئ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ارگ اکی رہش ںیم دفرسے رہش ےس اکی رات ےلہپ اچدن رظن آاجےئ

     562    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، اب٩ جٌْف، ٣ح٤س ب٩ ابی رح٠٣ہ، حرضت ُکیب :  راوی

 ٍَ ٠َ٣َ ُس ب٩ُِ أَبٔی رَحِ َْفٕ أَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ ٌِ ىٔي اب٩َِ َج ٌِ ٌٔی١ُ َی ث٨ََا إِٔس٤َ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ یِْب َحسَّ ١ٔ أَِخبََرنٔی ُُکَ ـِ َٔ ِٟ أَ٪َّ أ٦َُّ ا

ـَ  َٓاِسَتَض١َّ َر٣َ ِیُت َحاَجَتَضا  ـَ َ٘ َٓ ا٦َ  س٣ُِٔت اٟظَّ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ا٦ ٍَ بٔاٟظَّ اؤَی ٌَ ٔلَی ٣ُ َثِتطُ إ ٌَ َِٟحارٔٔث َب ٍَ ا ا٦ٔ اب٨َِ اُ٪ َوأ٧ََا بٔاٟظَّ

ٍَ ِٔی آَٔخٔ اٟظَّ  ٤َِٟٔسی٨َ ٔس٣ُِت ا َٗ ٍٔ ث٥َُّ  ٌَ ُِٟح٤ُ ٍَ ا ِی٠َ َٟ ِٟضََٔل٢َ  أَی٨َِا ا ا٢َ ٣ًََي َرأَیُِت٥ِ ََفَ َ٘ َٓ ِٟضََٔل٢َ  ًَبَّإض ث٥َُّ َذَُکَ ا َٟىٔي اب٩ُِ  َ َشأ َٓ ِضَز 

٥ِ َوَرآُظ ا٨َّٟاُض َوَػا٣ُوا َوَػا٦َ ٣ُ  ٌَ ٠ُُِٗت َن ا٢َ أ٧ََِت َرأَیَِتُط  َٗ  ٍٔ ٌَ ُِٟح٤ُ ٍَ ا ِی٠َ َٟ ٠ُُِٗت َرأَیُِتُط  ِٟضََٔل٢َ  ٨َّٜٔا َرأَی٨َِاُظ ا ا٢َ َل َٗ  ٍُ اؤَی ٌَ

ٍَ اٟ ِی٠َ َٟ ٍَ اؤیَ ٌَ َََٓل َتَِٜتفٔی بٔزُِؤیٍَٔ ٣ُ ٠ُِت أَ ُ٘ َٓ ََلثٔيَن أَِو ٧ََزاُظ  َّي ١َٔ٤ُِٜ٧ اٟثَّ ََل ٧َزَا٢ُ َنُؼو٣ُُط َحً َٓ ِبٔت  ََٜذا شَّ ا٢َ ََل َص َٗ َؤػَیا٣ٔطٔ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   أ٣َََز٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ہلم، رضحت رکبی ےس رفاتی ےہ ہک اؾ الضفل تنب ااحلرث ےن اؿ وک کلم اشؾ ںیم ومیس نب اامسلیع، انب رفعج، دمحم نب ایب رح

وہ ایگ رضحت اعمفہی ےک اپس اجیھب فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم کلم اشؾ ایگ افر وج دصقم اھت فہ وپرا ایک ایھب ںیم اشؾ ںیم یہ اھت ہک راضمؿ اک اچدن 

ںیم دمہنی آای وت انب ابعس ےن رفس اک احؽ اچؽ وپاھچ اچدن اک ذرک وہا وت  ھج  مہ ےن ہعمج یک رات ںیم اچدن داھکی رھپ ںیم راضمؿ ےک آرخ

 ےس وپاھچ ہک مت ےن اچدن بک داھکی اھت؟ ںیم ےن اہک ہعمج یک رات ںیم انب ابعس ےن  ھج ےس وپاھچ ہک ایک مت ےن وخد داھکی اھت ںیم ےن اہک

رضحت اعمفہی افر ابیق امتؾ ولوگں ےن رفزہ راھک انب ابعس ےن اہک  اہں ںیم ےن یھب افر دفرسے ولوگں ےن یھب داھکی افر اےلگ دؿ



 

 

ہک مہ ےن رچینس یک رات ںیم اچدن داھکی سپ مہ رفزے رےتھک رںیہ ےگ اہیں کت ہک سیت دؿ وپرے وہ اجںیئ ای مہ دیع اک اچدن دھکی ںیل 

 ےہ؟ رفامای ںیہن ںیمہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ںیم ےن اہک آپ ےک ےیل رضحت اعمفہی یک رفاتی افر اؿ اک رفزہ رھک انیل اکیف ںیہن

 (فملس ےن ااسی یہ مکح ایک ےہ )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفاتی رپ یہ لمع اک مکح رفامای ےہ

 ومیس نب الیعمس، انب رفعج، دمحم نب ایب رحہلم، رضحت رکبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ک وک رفزہ رانھک رکمفہ ےہ

 

ش
ل
 ویؾ ا

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

ک وک رفزہ رانھک رکمفہ ےہ

 

ش
ل
 ویؾ ا

     563    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، ابوخاٟس، اح٤ز، ٤ًزو ب٩ ٗیص، ابواسحٙ، حرضت ػ٠ہ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ِیٕص  َٗ ٤ِزٔو ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا أَبُو َخأٟٕس اِْلَِح٤َزُ  ٕ َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧يِر ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٨َّا ٨ًَِٔس َحسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٍَ ٩ًَِ ٔػ٠َ  َٙ ی إِٔسَح

َِٟیِو٦ٔ ا إر ِٔی ا ًََصي أَبَ ٤ًََّ ِس  َ٘ َٓ َِٟیِو٦َ  اْر ٩ِ٣َ َػا٦َ صََذا ا َّ٤ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ِو٦ َ٘ ِٟ ُف ا ٌِ ی َب َٓت٨ََهَّ  ٕ َتَی بَٔظاة أ َٓ َُّ ٓٔیطٔ  أس٥ٔ َّٟٔذی ُیَظ َ٘ ِٟ ا ا

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   َػل

ےہ ہک مہ رضحت امعر ےک اپس ےھت سج دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباخدل، ارمح، رمعف نب سیق، اوب ااحسؼ ، رضحت ہلص ےس رفاتی 

دؿ ہک کش فاعق وہا )ینعی ہی ہک ہی ہنیہم ابعشؿ اک ےہ ای راضمؿ رشفع وہ اکچ ےہ( امعر ےک اپس رکبی اک وگتش آای سپ ھچک ولوگں 

 رفامین یک۔ےن اھکےن ےس اانتجب ایک )ویکہکن فہ رفزہ ےس ےھت( رمع ےن اہک سج ےن اس دؿ رفزہ راھک اس ےن رضحت اوبااقلمس یک ان

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباخدل، ارمح، رمعف نب سیق، اوباقحس، رضحت ہلص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش رفزہ رھک رک ابعشؿ وک راضمؿ ےس الم دے

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ رھک رک ابعشؿ وک راضمؿ ےس الم دےوج صخش 

     564    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، یحٌي ب٩ ابی ٛثير، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ أَبٔی  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٍَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َ  ٕ ثٔير َٛ

٠ِیَ  َٓ اَ٪ بَٔیِو٦ٕ َوََل َیِو٣َئِن إَٔلَّ أَِ٪ یَُٜوَ٪ َػِو٦ْ َیُؼو٣ُطُ َرُج١ْ  ـَ ٣ُوا َػِو٦َ َر٣َ سِّ َ٘ ا٢َ ََل ُت َٗ  ٥َ ِو٦َ َوَس٠َّ ََ اٟؼَّ ٔ  ُؼ٥ِ َذٟ

ؾ، ییحی نب ایب ،ریث، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ملسم نب اربامیہ، اشہ

ںیم ےس وکیئ صخش راضمؿ ےس اکی ای دف دؿ ےلہپ رفزہ ہن رےھک اہں فہ صخش رفزہ رھک اتکس ےہ سج وک اعدت وہ افر اافتؼ ےس فہ دؿ 

 اس یک اعدت ےک اطم ق وہ اجےئ۔

 ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، ییحی نب ایب ،ریث، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش رفزہ رھک رک ابعشؿ وک راضمؿ ےس الم دے

     565    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ٣ح٤س ب٩ جٌْف، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ابوس٤٠ہ، حرضت ا٦ س٤٠ہ :  راوی

 ٩ًَِ ٨ِبَرٔیِّ  ٌَ ِٟ ٍَ ا ٩ًَِ َتِوبَ  ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط َْفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٍَ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َ ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٣َُح٤َّ

ٍٔ َطِضّزا َتا٣ًّ  ٨َ ٥َِٟ ی٩َُِٜ َیُؼو٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َُّط  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٍَ اَ٪ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠َ ـَ َباَ٪ َیٔؼ٠ُُط بَٔز٣َ ٌِ  ا إَٔلَّ َط

اربامیہ، اوبہملس، رضحت اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ادمح نب لبنح، دمحم نب رفعج، ہبعش، دمحم نب

ےک یسک ہنیہم ںیم وپرے ہنیہم ےک رفزے ںیہن رےتھک ےھت وساےئ ابعشؿ ےک ہک اس وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس راضمؿ ےس الم 

 دےتی ےھت۔

 اربامیہ، اوبہملس، رضحت اؾ ہملسادمح نب لبنح، دمحم نب رفعج، ہبعش، دمحم نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرخ ابعشؿ ںیم رفزہ رےنھک یک رکاتہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 آرخ ابعشؿ ںیم رفزہ رےنھک یک رکاتہ

     566    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، حرضت ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س :  راوی

 ٍَ ٤َِٟٔسی٨َ ٕ ا ثٔير َٛ ًَبَّازُ ب٩ُِ  ٔس٦َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٕس  ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ٔلَی ٣َِح٠ٔٔص ا ٤َا٢َ إ َٓ  

ا٣َُط  َٗ َ أ َٓ  ٔ أََخَذ بَٔیٔسظ ٠َِیطٔ َٓ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ُث  ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ إٔ٪َّ َصَذا یَُحسِّ َٗ ا٢َ إٔذَا  ث٥َُّ  َٗ  ٥َ َوَس٠َّ

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزَ  ثَىٔي  ََلُئ ا٠َُّٟض٥َّ إٔ٪َّ أَبٔی َحسَّ ٌَ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ََل َتُؼو٣ُوا  َٓ َباُ٪  ٌِ َٕ َط ََ ا٧َِتَؼ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔذٟ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  َة 

ہبیتق نب دیعس، رضحت دبعازعلسی نب دمحم ےس رفاتی ےہ ہک ابعدہ نب ،ریث دمہنی ںیم آےئ وت رضحت العء ےک اپس ےئگ افر اؿ اک اہھت 

رفاتی رکات ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ڑکپ رک ااھٹای افر اہک ہی ینعی العء اےنپ فادل ےک فاہطس ےس رضحت اوبرہریہ ےس 

رفامای بج آداھ ابعشؿ سگر اجےئ وت رفزہ ہن روھک اس ےک دعب رضحت العء ےن اہک اے اہلل البہبش ریمے فادل ےن  ھج ےس دحثی ایبؿ 

 یک )رضحت اوبرہریہ ےس( ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااسی یہ رفامای ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، رضحت دبعازعلسی نب دمحم :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وشاؽ اک اچدن دےنھکی یک دف آدویمں یک اہشدت

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وشاؽ اک اچدن دےنھکی یک دف آدویمں یک اہشدت

     567    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزحی٥، ابو یحٌي ی، بزار، سٌیس ب٩ س٠مَي٪، ًباز، ابو٣اَٟ، حرضت حشين ب٩ اٟحارث اٟحسلی :  راوی

 ٪َ ٌٔیُس ب٩ُِ ُس٠َمَِيَ ث٨ََا َس َّاُز َحسَّ َِٟبز ِبٔس اٟزَّحٔی٥ٔ أَبُو َیِحٌَي ا ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َحسَّ َٕ اِْلَِطَحعٔیِّ َحسَّ ٔ ٩ًَِ أَبٔی ٣َاٟ بَّاْز  ًَ ث٨ََا  َحسَّ

َِٟی٨َا َرُسو٢ُ  ٔ ًَضَٔس إ ا٢َ  َٗ ٍَ َخَلَب ث٥َُّ  َّٜ ِیٕص أَ٪َّ أ٣َٔيَر ٣َ َٗ  ٍَ َِٟحَسلٔیُّ ٩ِ٣ٔ َجٔسی٠َ َِٟحارٔٔث ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  حَُشيُِن ب٩ُِ ا َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ِؤیَ  ََ ٟرٔلُّ َِٟحارٔٔث ٩ِ٣َ أ٣َٔيرُ أَِ٪ ٨َِ٧ُش ُِٟحَشيَِن ب٩َِ ا ُِٟت ا َ َشأ َٓ ًَِس٢ٕ َنَش٨َِٜا بَٔظَضاَزتٔض٤َٔا  ٥ِ ٧ََزُظ َوَطضَٔس َطاصَٔسا  َٟ  ٪ِّٔ َٓ  ٍٔ  ٍَ َّٜ٣َ

 َ ا٢َ اِْل َٗ ٔس ب٩ِٔ َحاكٕٔب ث٥َُّ  َِٟحارُٔث ب٩ُِ َحاكٕٔب أَُخو ٣َُح٤َّ ا٢َ صَُو ا َ٘ َٓ ُس  ٌِ ََٟ٘ٔیىٔي َب ا٢َ ََل أَِزرٔی ث٥َُّ  َٗ ٥ُ٠ًَِ ٣ٔيرُ إٔ٪َّ ٓٔی٥ُِٜ ٩ِ٣َ صَُو أَ

ٔلَی  ٥َ َوأَِو٣َأَ بَٔیٔسظٔ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ُِت َٟٔظِیٕذ بٔاہللٔ َوَرُسؤٟطٔ ٣ٔىِّي َوَطضَٔس َصَذا ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُ٘ َٓ ُِٟحَشيُِن  ا٢َ ا َٗ َرُج١ٕ 

 َٟ ٔ َ إ َّٟٔذی أَِو٣َأ ٔلَی َج٨ِٔيي ٩ِ٣َ َصَذا ا ََ أ٣َََز٧َا إ ٔ ا٢َ بَٔذٟ َ٘ َٓ ٥َ٠ًَِ بٔاہللٔ ٨ِ٣ُٔط  َٚ کَاَ٪ أَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َوَػَس ا٢َ َصَذا  َٗ ِیطٔ اِْل٣َٔيرُ 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل



 

 

ث ادجلیل ےس رفاتی ےہ ہک ہکم ےک اریم ےن دمحم نب دبعارلمیح، اوبییحی، زبار، دیعس نب امیلسؿ، ابعد، اوبامکل، رضحت نیسح نب ااحلر

 دھکی ہبطخ زپاھ رھپ اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ےس دہع ایل ہک مہ جح ےک اراکؿ اچدن دھکی رک ادا رکںی افر ارگ وخد ہن

ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن نیسح نب احرث ےس  اپںیئ وت دف ربتعم آدیم وگایہ دںی افر رھپ اؿ یک وگایہ رپ اراکؿ یک ادایگیئ رکںی اوبامکل

وپاھچ ہک اریم وکؿ اھت؟)ینعی اس اک انؾ ایک اھت( اںوہں ےن اہک ےھجم ولعمؾ ںیہن ےہ رھپ اس ےک دعب بج دفابرہ  ھج ےس اؿ یک الماقت 

 اریم ےن ہی یھب اہک اھت ہک مت وہیئ وت اںوہں ےن اہک ہک اریم ہکم اک انؾ احرث نب احبط اھت وج ہک دمحم نب احبط ےک اھبیئ ںیہ اس ےک دعب

ںیم فہ صخش وموجد ےہ وج اہلل افر اس ےک روسؽ ےک ااکحامت وک  ھج ےس رتہب اجاتن ےہ افر ایس ےن ہی ابت وگایہ درکی یہک ہک روسؽ 

 نیسح نب احرث اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی رفامای اھت افر ہی ےتہک وہےئ اریم ےن اےنپ اہھت ےس اکی صخش یک رطػ ااشرہ ایک

ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ ربارب فاےل اکی صخش ےس وپاھچ ہی وکؿ ںیہ؟ سج یک رطػ اریم ےن ااشرہ ایک ےہ؟ اس ےن اہک ہی دیبع اہلل 

نب رمع ںیہ افر اریم ےن ہی ابت چس یہک یھت ہک دبعاہلل نب رمع اس ےس زایدہ اہلل افر اس ےک روسؽ ےک ااکحامت ےس فافق ںیہ سپ 

دبعاہلل نب رمع ےن رفامای کشیب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ یہی مکح رفامای ےہ )ہک انمکس جح اچدن دھکی رک ادا  رضحت

 (رکںی

 دمحم نب دبعارلمیح، اوب ییحی ی، زبار، دیعس نب امیلسؿ، ابعد، اوبامکل، رضحت نیسح نب ااحلرث ادجلیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وشاؽ اک اچدن دےنھکی یک دف آدویمں یک اہشدت

     568    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، خ٠ٕ ب٩ ہظا٦، ابوًوا٧ہ، ٨٣ؼور، حرضت ربعی ب٩ رحاغ :  راوی

٩ًَِ رٔبِعٔیِّ ب٩ِٔ رٔحَ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر   ٍَ َ َوا٧ ًَ ث٨ََا أَبُو  اََل َحسَّ َٗ ُئ  ٤َُِِٟقٔ ٕ ا ُٕ ب٩ُِ صَٔظا٦ ْز َوَخ٠َ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ َحسَّ إغ 

ـَ  ٕ ٩ِ٣ٔ َر٣َ َٕ ا٨َّٟاُض ِٔی آَٔخٔ یَِو٦ ا٢َ اِخَت٠َ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََٓظضَٔسا ٨ًَِٔس أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل أ٪  ابٔیَّ ٔس٦َ أرَِعَ َ٘ َٓ اَ٪ 

َّی أ٣َََز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ  ٍّ ًَٔظیَّ ِٟضََٔل٢َ أ٣َِٔص  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔاہللٔ َْلََصَلَّ ا َّی اہللُ  وا  ا٨َّٟٔييِّ َػل َّٔطُ ِٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٨َّٟاَض أَِ٪ ُی ًَ اہللُ 

ْٕ ِٔی َحٔسیثٔطٔ َوأَ  ص٥ُِ َزاَز َخ٠َ ٔلَی ٣َُؼَلَّ ُسوا إ ِِ  ِ٪ َی

دسمد، فلخ نب اشہؾ، اوبوعاہن، وصنمر، رضحت ریعب نب رحاش ےس رفاتی ےہ ہک اںوہں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

ولگ  اکی احصیب ےس انس فہ ےتہک ےھت ہک اکی رمہبت ولوگں ںیم راضمؿ ےک آرخی دؿ ےک ہلسلس ںیم االتخػ فاعق وہ ایگ )ینعی ھچک



 

 

 سیت راضمؿ ےتہک ےھت افر ھچک مکی وشاؽ( سپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم دف ارعایب احرض وہےئ افر اہلل اک انؾ رکیل وگایہ

دی ہک مہ ےن لک اشؾ اچدن داھکی ےہ سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں وک رفزہ وھکؽ دےنی اک مکح دای فلخ ےن اینپ 

ںیم ہی ااضہف ایک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھب ہی مکح رفامای ہک لک وک بس ولگ دیع اگہ ںیم )امنز ادا رکےن ےک  دحثی

 ےیل(  ںیل۔

 دسمد، فلخ نب اشہؾ، اوبوعاہن، وصنمر، رضحت ریعب نب رحاش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ راضمؿ ےک اچدن رپ اکی یہ وگاہ رمبت وہ بت یھب رفزہ رںیھک

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ارگ راضمؿ ےک اچدن رپ اکی یہ وگاہ رمبت وہ بت یھب رفزہ رںیھک

     569    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بَار ب٩ ریا٪، وٟیس، حش٩ ب٩ ًلی، حشين، زئساہ، س٤اک، ًرک٣ہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََ  ىٔي اب٩َِ أَبٔی ثَِوٕر ح و َحسَّ ٌِ َِٟؤٟیُس َی ث٨ََا ا َّارٔ ب٩ِٔ اٟزَّیَّأ٪ َحسَّ ُس ب٩ُِ بََ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ىٔي َحسَّ ٌِ ُِٟحَشيُِن َی ث٨ََا ا ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ا ا

ٔلَی ا٨َّٟئ  ابٔیٌّ إ ا٢َ َجاَئ أرَِعَ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٩ًَِ ٔس٤َإک  ىَي  ٌِ ٤َِٟ ٩ًَِ َزائَٔسَة ا فٔیَّ  ٌِ ُِٟح ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ  يِّ َػل

 َٗ ِٟضََٔل٢َ  يی َرأَیُِت ا ٔن ا٢َ إ َ٘ ا٢َ أََتِظَضُس َٓ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َط إَٔلَّ اہللُ  َٟ ٔ ا٢َ أََتِظَضُس أَِ٪ ََل إ َ٘ َٓ اَ٪  ـَ ىٔي َر٣َ ٌِ َِٟحَش٩ُ ِٔی َحسٔیثٔطٔ َی أَ٪َّ  ا٢َ ا

٠َِیُؼو٣ُوا َُّسا َٓ ِ٪ ِٔی ا٨َّٟأض  ا٢َ یَا بََٔل٢ُ أَذِّ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ّسا َرُسو٢ُ اہللٔ   ٣َُح٤َّ

، نسح نب یلع، نیسح، زدئاہ، امسک، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص دمحم نب اکبر نب رایؿ، فدیل

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی ارعایب آای افر وبال ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن )راضمؿ اک( اچدن داھکی ےہ آپ یلص

 اس ابت یک وگایہ د ات ےہ ہک اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد ربقح ںیہن؟ اس ےن اہک اہں ںیم اس یک اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ہک ایک وت

وگایہ د ات وہں اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ہک ایک وت اس ابت یک وگایہ د ات ےہ ہک دمحم اہلل اک روسؽ ےہ؟ اس 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت البؽ ےس رفامای ہک اے البؽ ولوگں وک اس ےن اہک اہں ںیم اس یک وگایہ د ات وہں اس ےک دعب 

 یک ربخ رک دف افر اؿ وک اچےئہ ہک فہ لک ےس رفزہ رںیھک۔

 دمحم نب اکبر نب رایؿ، فدیل، نسح نب یلع، نیسح، زدئاہ، امسک، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ارگ راضمؿ ےک اچدن رپ اکی یہ وگاہ رمبت وہ بت یھب رفزہ رںیھک

     570    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤از، س٤اک ب٩ رحب، حرضت ًرک٣ہ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١،  :  راوی

ُّٜوا ِٔی صََٔل٢ٔ  َُّض٥ِ َط ٍَ أ٧َ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٕب  ٩ًَِ ٔس٤َأک ب٩ِٔ رَحِ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ثَىٔي ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َٓأََرازُوا أَِ٪  َحسَّ اَ٪ ٣َزَّّة  ـَ َر٣َ

 ٔ ة ََِٟحَّ ابٔیٌّ ٩ِ٣ٔ ا َحاَئ أرَِعَ َٓ و٣ُوا َوََل َیُؼو٣ُوا  ُ٘ ا٢َ  ََل َی َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُتَٔی بٔطٔ ا٨َّٟٔييَّ َػل أ َٓ ِٟضََٔل٢َ  َُّط َرأَی ا َظضَٔس أ٧َ َٓ

 ٔ أ٣َََز ب َٓ ِٟضََٔل٢َ  َّطُ َرأَی ا ٥ِ َوَطضَٔس أ٧َ ٌَ ا٢َ َن َٗ يی َرُسو٢ُ اہللٔ  ََٟط إَٔلَّ اہللُ َوأَن ٔ ٨ََٓاَزی ِٔی ا٨َّٟاضٔ أََتِظَضُس أَِ٪ ََل إ و٣ُوا َوأَِ٪  ََلَّل  ُ٘ أَِ٪ َی

َِٟ٘ٔیا٦َ أََحْس إَٔلَّ  ٥ِ یَِذُُکِ ا َٟ ٍَ ٣ُزَِسَّل َو ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٩ًَِ ٔس٤َإک   ٍْ ًَ ا٢َ أَبُو َزاُوز َرَواُظ َج٤َا َٗ ٍَ َیُؼو٣ُوا  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠َ   َح٤َّ

وک راضمؿ ےک اچدن ےک ہلسلس ومیس نب اامسلیع، امحد، امسک نب رحب، رضحت رکعہم ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت احصہب رکاؾ 

ںیم کش وہا )ہک وہا ای ںیہن( سپ اںوہں ےن ارادہ ایک ہک فہ آج رات ںیم رتافبا ںیہن زپںیھ ےگ افر لک وک رفزہ ںیہن رںیھک ےگ 

 فآہل فملس ںیم رحہ )اکی ہگج اک انؾ( ےس اکی ارعایب آای افر اس ےن اچدن دےنھکی یک وگایہ دی سپ اس ارعایب وک یبن یلص اہلل ہیلع اےنت

 یک دختم ںیم شیپ ایک ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس وپاھچ ہک ایک وت اس ابت یک وگایہ د ات ےہ ہک اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد

 ںیہن افر ہی ہک ںیم اہلل اک روسؽ وہں اس ےن اہک اہں ںیم اس ابت یک وگایہ د ات وہں اس ےک دعب اس ےن وگایہ دی ہک ںیم ےن اچدن

داھکی ےہ سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت البؽ وک مکح رفامای ہک ولوگں ںیم اس اک االعؿ رک دںی ہک فہ آج رات ںیم رتافبا 

یھب زپںیھ افر رفزہ یھب رںیھک اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی وک اکی امجتع ےن دنسب امسک وباہطس رکعہم رمالس رفاتی ایک ےہ 

 نب ہملس ےک یسک ےن یھب رتافبا اک ذرک ںیہن ایک۔رگم وساےئ امحد 

 ومیس نب الیعمس، امحد، امسک نب رحب، رضحت رکعہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 یھب رفزہ رںیھکارگ راضمؿ ےک اچدن رپ اکی یہ وگاہ رمبت وہ بت 

     571    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤وز ب٩ خاٟس، ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٣زوا٪، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ وہب، یحٌي ب٩ ًبساہلل ب٩ سا٥ٟ، ابوبرک  :  راوی

 ب٩ ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز



 

 

ِبُس  ًَ ث٨ََا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس َو ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ صَُو اب٩ُِ ٣َُح٤َّ  َحسَّ اََل َحسَّ َٗ  ٩ُ َ٘ ٨ِٔسیُّ َوأ٧ََا َٟٔحٔسیثٔطٔ أَِت َٗ ٤َِز ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟشَّ ٕس اہللٔ ب٩ُِ 

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ ٧َآ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َسا٥ٕٟٔ  ًَ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َوصِٕب  ًَ ا٢َ َتَزائَی ا٨َّٟاُض  ٩ًَِ  َٗ اب٩ِٔ ٤ًََُز 

ََٓؼا٣َطُ َوأ٣َََز ا٨َّٟاَض بٔٔؼیَ  يی َرأَیُِتُط  ٥َ أَن ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أَِخبَرُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ ِٟضََٔل٢َ   ا٣ٔطٔ ا

اسمل، اوبرکب نب انعف، رضحت دبعاہلل  ومحمد نب اخدل، دبعاہلل نب دبعارلنمح، رمفاؿ، دمحم نب دبعاہلل نب فبہ، ییحی نب دبعاہلل نب

نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت ولوگں ےن راضمؿ اک اچدن داھکی وت اؿ وک داھکیئ ہن دای )نکیل ےھجم داھکیئ دای وت( ںیم ےن روسؽ 

 وک یھب رفزہ رےنھک اک مکح رفامای۔ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایبؿ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وخد یھب رفزہ راھک افر ولوگں

ومحمد نب اخدل، دبعاہلل نب دبعارلنمح، رمفاؿ، دمحم نب دبعاہلل نب فبہ، ییحی نب دبعاہلل نب اسمل، اوبرکب نب انعف، رضحت  :  رافی

 دبعاہلل نب رمع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رحسی اھکےن یک اتدیک

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رحسی اھکےن یک اتدیک

     572    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣بارک، ٣وسي، ب٩ ًلی اب٩ رباح، ابوٗیص، حرضت ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ :  راوی

ِبُس  ًَ ث٨ََا  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ أؾ َحسَّ ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ ِیٕص ٣َِولَی  َٗ ٩ًَِ أَبٔی  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٔیِّ ب٩ِٔ َربَإح  ٩ًَِ ٣ُوَسي ب٩ِٔ  ٤َُِٟباَرٔک  اہللٔ ب٩ُِ ا

َِٓؼ١َ ٣َا بَيَِن ٔػَیا٨َ٣ٔا َو  ٥َ إٔ٪َّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ أؾ  ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ ٍُ ٔػَیا٩ًَِ  َٜٔتأب أَک٠َِ ٔ أَص١ِٔ اِل ٦

ََحٔ   اٟشَّ

دسمد ، دبعاہلل نب ابمرک، ومیس، نب یلع انب رابح، اوبسیق، رضحت رمعف نب ااعلص ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن رفامای امہرے افر الہ اتکب ےک رفزفں ںیم رصػ رحسی اھکےن اک رفؼ ےہ۔

 نب ابمرک، ومیس، نب یلع انب رابح، اوبسیق، رضحت رمعف نب ااعلصدسمد نب دبعاہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رحسی وک دفرہپ اک اھکان یھب اہک ایگ ےہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رحسی وک دفرہپ اک اھکان یھب اہک ایگ ےہ

     573    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٤ًزو ب٩ ٣ح٤س، ح٤از ب٩ خاٟس، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، یو٧ص ب٩ سیٕ، حارث، ب٩ زیاز، ابی رہ٥، حرضت رعباق ب٩  :  راوی

 ساریہ

اُن  َِٟدیَّ ازُ ب٩ُِ َخأٟٕس ا ث٨ََا َح٤َّ ٕس ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ  ٕٕ ٩ًَِ یُو٧َُص ب٩ِٔ َسِی ٍُ ب٩ُِ َػأٟٕح  اؤَی ٌَ ث٨ََا ٣ُ َحسَّ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ًَانٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َز َٗ  ٍَ ٌٔزِبَأق ب٩ِٔ َسارَٔی ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ أَبٔی ُرص٥ِٕ   ٕ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ زٔیَاز ُحورٔ ِٔی ا ٔلَی اٟشَّ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ

 َ ٔل ا٢َ َص٥ُ٠َّ إ َ٘ َٓ اَ٪  ـَ ٤َُِٟباَرٔک َر٣َ َسأئ ا َِ ِٟ  ی ا

رمعف نب دمحم، امحد نب اخدل، اعمفہی نب اصحل، ویسن نب فیس، احرث، نب زاید، ایب رمہ، رضحت رعابض نب اسرہی ےس رفاتی ےہ 

تک اھکان اھک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  ھج وک راضمؿ ںیم رحسی ےک اھکےن رپ دموع ایک وت رفامای حبص اک )ای دفرہپ اک( رب

 ےل۔

 رمعف نب دمحم، امحد نب اخدل، اعمفہی نب اصحل، ویسن نب فیس، احرث، نب زاید، ایب رمہ، رضحت رعابض نب اسرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رحسی اھکےن اک فتق

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رحسی اھکےن اک فتق

     574    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ح٤از ب٩ زیس، زیس ب٩ ًبساہلل ب٩ سوازہ، حرضت سوازہ ب٩ ح٨و٠ہ :  راوی

ُت  ٌِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َس٤ٔ َظيِرٔیِّ  ُ٘ ِٟ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َسَواَزَة ا ًَ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َس٤َُزَة ب٩َِ ُج٨ُِسٕب یَِدُلُب َوصَُو َحسَّ

٩َّ ٩ِ٣ٔ ُسُحورٔ ٌَ ٥َ ََل ی٨َ٤َِ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ َّي َی ََٜذا َحً َّٟٔذی َص ٙٔ ا ِٓ ُ ٥ِ أََذاُ٪ بََٔل٢ٕ َوََل بََیاُق اِْل ُٛ



 

 

 َیِشَتٔليرَ 

دسمد، امحد نب زدی، زدی نب دبعاہلل نب وسادہ، رضحت وسادہ نب ہلظنح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت رمسہ نب دنجب وک ہبطخ 

 ےن رفامای البؽ یک اذاؿ مت وک رحسی اھکےن ےس ہن رفےک افر ہن دےتی وہےئ انس فہ ہہک رےہ ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 آامسؿ ےک انکرے یک فہ دیفسی وج ابملیئ ںیم وہیت ےہ اہیں کت ہک فہ لیھپ اجےئ۔

 دسمد، امحد نب زدی، زدی نب دبعاہلل نب وسادہ، رضحت وسادہ نب ہلظنح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رحسی اھکےن اک فتق

     575    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير، س٠مَي٪، ابوًث٤ا٪، ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز، حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

ث٨ََا  ُ٪ َحسَّ ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ث٨ََا ُزَصيِْر َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ َِّیِٔمِّ ح و َحسَّ ٩ًَِ اٟت ث٨ََا یَِحٌَي  ْز َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪ ٣َُشسَّ َِّیِٔمُّ   اٟت

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش َُّط  ٩ًَِ  ٧ّٔ َٓ  ٔ ٥ِ أََذاُ٪ بََٔل٢ٕ ٩ِ٣ٔ ُسُحورٔظ ُٛ ٩َّ أََحَس ٌَ ََل ی٨َ٤َِ

ا٢َ ٣ُ  َٗ و٢َ َصََٜذا  ُ٘ ِحزُ أَِ٪ َی َٔ ِٟ َِٟیَص ا ائ٥ُِٜ٤ُٔ َوی٨َِتَبَٔط ٧َائ٥ُِٜ٤ُٔ َو َٗ  ٍَ ا٢َ ی٨َُازٔی ٟٔيَرِٔج َٗ ُ٪ أَِو  َّي یَُؤذِّ ِیطٔ َحً َّٔ َٛ ٍَ َیِحٌَي  ْز َوَج٤َ َشسَّ

ََٜذا َو  و٢َ َص ُ٘ بَّابََتئِن َی ِیطٔ اٟشَّ ٌَ  ٣َسَّ َیِحٌَي بٔأُِػبُ

دسمد، ییحی، ادمح نب ویسن، زریہ، امیلسؿ، اوبامثعؿ، دبعاہلل نب وعسمد، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

ہ )رات یہ ںیم( اذاؿ د ات ےہ اتہک وج اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم ےس یسک وک البؽ یک اذاؿ رحسی اھکےن ےس ہن رفےک ویکہکن ف

 صخش دجہت ںیم وغشمؽ اھت فہ ھچک دری ےک ےیل آراؾ رک ےل افر وج وسای وہا اھت فہ دجہت افر رحسی فریغہ ےک ےیل اھٹ اجےئ افر رجف اک فتق

س رطح اظرہ وہ )رافی ےن اوکس فہ ںیہن ےہ وج اس رطح اظرہ وہ افر رافی ےن اس وک ایلیھتہں الم رک افاچن رک ےک داھکای اہیں کت ہک ا

 اینپ دفونں اتشگن اہشدت وک الیھپ رک یئاای(۔

 دسمد، ییحی ، ادمح نب ویسن، زریہ، امیلسؿ، اوبامثعؿ، دبعاہلل نب وعسمد، رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رحسی اھکےن اک فتق



 

 

     576    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًیسي، ٣َلز٦، ب٩ ٤ًزو، ًبساہلل ب٩ ن٤ٌا٪، ٗیص ب٩ ك٠ٙ، حرضت ك٠ٙ :  راوی

 ٩ًَِ ٤ِزٕو  ًَ ث٨ََا ٣ََُلز٦ُٔ ب٩ُِ  ُس ب٩ُِ ًٔیَسي َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕٙ ِیُص ب٩ُِ ك٠َِ َٗ ثَىٔي  ٤َأ٪ َحسَّ ٌِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا٨ُّٟ ًَ

٠َُُوا َوا َٓ ٌُٔس  ٤ُِِٟؼ ٍُ ا اكٔ ٥ُِ اٟشَّ َّٜ بُوا َوََل یَضٔیَس٧ ٥َ ک٠ُُوا َواَِشَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  تَرَٔق َل٥ُِٜ اِْلَِح٤َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌِ َّي َی بُوا َحً  زُ َِشَ

دمحم نب یسیع، المزؾ، نب رمعف، دبعاہلل نب امعنؿ، سیق نب قلط، رضحت قلط ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

رفامای اھکؤ افر ویپ افر مت وک فہ رفینش اھکےن ےنیپ ےس ہن رفےک وج اس رطح ڑچیتھ یلچ آیت ےہ )حبص اکذب( ہکلب اھکؤ ویپ بج کت ہک 

 ےلکن۔ رسخ رجف ہن

 دمحم نب یسیع، المزؾ، نب رمعف، دبعاہلل نب امعنؿ، سیق نب قلط، رضحت قلط :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رحسی اھکےن اک فتق

     577    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، حؼين، ب٩ ٤٧ير، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ازریص، حؼين، طٌيي، حرضت ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ  ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٕ ح و َحسَّ ث٨ََا حَُؼيُِن ب٩ُِ ٤َُ٧يِر ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ حَُؼيِٕن  ىَي  ٌِ ٤َِٟ إِٔزرٔیَص ا

َِٟدِیُم اِْلَبَِیُف  ََّن َل٥ُِٜ ا َّي یَتََبي ٍُ َحً َِٟت صَٔذظٔ اِْلَی ا ٧َزَ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ   ٩ًَِ ٔييِّ  ٌِ ا٢َ أََخِذُت اٟظَّ َٗ َِٟدِیٔم اِْلَِسَوزٔ  ٩ِ٣ٔ ا

ُتضُ  ٌِ َوَؿ َٓ اَّل أَِسَوَز  َ٘ ٔ اَّل أَبَِیَف َوً َ٘ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ً َّی اہللُ  ََ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔ ُت ذَٟ ََٓذَُکِ َِّن  ٥ِ٠َ أََتَبي َٓ ٨ََوزُِت  َٓ ٤َا َتِحَت ؤَساَزتٔی 

٤ََّا صَُو َسَوا ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ إ٧ٔ َٗ ٤ََّا صَُو ا٠َِّٟی١ُ َوا٨ََّٟضاُر و  زٔیْف كَؤی١ْ إ٧ٔ ٌَ َٟ ا٢َ إٔ٪َّ ؤَساَزَک  َ٘ َٓ  ََ ٔح ـَ  ِی١ٔ َوبََیاُق ا٨ََّٟضارٔ زُ ا٠َّٟ َٓ

دسمد، نیصح، نب ریمن، امثعؿ نب ایب ہبیش، انب ادرسی، نیصح، یبعش، رضحت دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک بج رقآؿ رکمی یک 

یل افر ہی آتی انزؽ وہیئ ہک )مت اھک یپ ےتکس وہ( بج کت دیفس افر ایسہ داھہگ ںیم اایتمز ہن وہ اجےئ وت ںیم ےن افٹن ابدنےنھ یک اکی اک

دیفس ریس یل افر اےنپ ہیکت ےک ےچین رھک یل )رھپ آرخ بش ںیم( ںیم ےن داھکی رگم ںیم اؿ دفونں ںیم اگل اگل زیمت ہن رک اکس ںیم ےن اس 

وچڑا ےہ ہصق اک ذرک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سنہ زپے افر رفامای ریتا ہیکت وت تہب ابمل 

)اس آتی ںیم اکےل افر دیفس داھہگ ےس( دؿ افر رات رماد ےہ امثعؿ یک رفاتی ںیم ویں ےہ ہک اس ےس رات یک ایسیہ افر دؿ یک 

 دیفسی رماد ےہ۔



 

 

 دسمد، نیصح، نب ریمن، امثعؿ نب ایب ہبیش، انب ادرسی، نیصح، یبعش، رضحت دعی نب احمت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج حبص یک اذاؿ وہ افر اھکےن ےنیپ اک ربنت اس ےک اہھت ںیم وہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 بج حبص یک اذاؿ وہ افر اھکےن ےنیپ اک ربنت اس ےک اہھت ںیم وہ

     578    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساَلًلی ب٩ ح٤از، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صُزَ   ٍَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َ ٤ِزٕو  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ازٕ َحسَّ ًِلَی ب٩ُِ َح٤َّ َ ًَِبُس اِْل ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ یَِزَة 

٠َِیطٔ  ٔضَي َحاَجَتُط ٨ِ٣ٔطُ ًَ ِ٘ َّي َی طُ َحً ٌِ ـَ ََل َی َٓ  ٔ ًَلَی یَسٔظ ٥ِ ا٨َِّٟساَئ َواِْل٧َٔاُئ  ُٛ ٍَ أََحُس  َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َس٤ٔ

دبعاالیلع نب امحد، ، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت 

 یک اذاؿ ےنس افر اھکےن ےنیپ اک ربنت اس ےک اہھت ںیم وہ وت فہ اس وک وفرا یہ ہن رھک دے ہکلب اینپ رضفرت وپری ںیم ےس وکیئ حبص

 رکے۔

 دبعاالیلع نب امحد، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزہ ااطفر رکےن اک فتق

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ ااطفر رکےن اک فتق

     579    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، وٛیٍ، ہظا٦، ٣شسز، ًبساہلل ب٩ زاؤز، ہظا٦، ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت ٤ًز :  راوی

ًَِبُس اہللٔ بِ  ث٨ََا  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ث٨ََا صَٔظا٦ْ ح و َحسَّ ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ىَي  ٌِ ٤َِٟ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ ا ٩ُ َزاُوَز 

ا٢َ ا٨َّٟ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َجاَئ ا٠َِّٟی١ُ ٩ِ٣ٔ َصا ص٨َُا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ َّی اہللُ  ٔييُّ َػل



 

 

ائ٥ُٔ  ََِّٓطَ اٟؼَّ ِس أَ َ٘ َٓ ٤ُِص  َُابَِت اٟظَّ ْز َو  َوَذَصَب ا٨ََّٟضاُر ٩ِ٣ٔ َصا ص٨َُا َزاَز ٣َُشسَّ

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ادمح نب لبنح، فعیک، اشہؾ، دسمد، دبعاہلل نب داؤد، اشہؾ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت رمع ےس 

فآہل فملس ےن رفامای بج اہیں ےس )رغمب ےس( رات یک ایسیہ آےئ افر اہیں ےس دؿ یک دیفسی یلچ اجےئ وت رفزہ دار رفزہ ااطفر 

 رک ےل افر دسمد یک رفاتی ںیم ویں ےہ ہک بج وسرج رغفب وہ اجےئ۔

  نب داؤد، اشہؾ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت رمعادمح نب لبنح، فعیک، اشہؾ، دسمد، دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ ااطفر رکےن اک فتق

     580    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟوحس، س٠مَي٪، حرضت ًبساہلل ب٩ ابی اوِی٣شسز ب٩  :  راوی

ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ أَ  ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِیَبانٔیُّ  ُ٪ اٟظَّ ث٨ََا ُس٠َمَِيَ َِٟواحٔٔس َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٍَ َرُسو٢ٔ َحسَّ ٧َا ٣َ و٢ُ رٔسِ ُ٘ بٔی أَِوَِی َی

٥َ َوصُ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِو أ٣ََِشِیَت اہللٔ َػل َٟ ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ ٨ََٟا  اِجَسِح  َٓ ا٢َ َیا بََٔل٢ُ ا٧ِز٢ِٔ  َٗ ٤ُِص  بَِت اٟظَّ ا َُغَ َّ٤٠َ َٓ َو َػائ٥ْٔ 

َحَس  َٓ ٨َز٢ََ  َٓ ٨ََٟا  اِجَسِح  َٓ ا٢َ ا٧ِز٢ِٔ  َٗ ََ ٧ََضاّرا  ٠َِی ًَ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ  َٗ ٨ََٟا  اِجَسِح  َٓ ا٢َ ا٧ِز٢ِٔ  َْشٔ َٗ َٓ َّی اہللُ َح  َب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ٔ ائ٥ُٔ َوأََطاَر ب ََِّٓطَ اٟؼَّ ِس أَ َ٘ َٓ َب١َ ٩ِ٣ٔ َصا ص٨َُا  ِٗ ِس أَ َٗ ِی١َ  ا٢َ إَٔذا َرأَیُِت٥ِ ا٠َّٟ َٗ ٚٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ  ٤َِِْٟشٔ ٌٔطٔ َٗٔب١َ ا  أُِػبُ

مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےئگ آپ دسمد ، دبعاولدح، امیلسؿ، رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ےس رفاتی ےہ ہک 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفزہ ےس ےھت سپ بج وسرج رغفب وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے البؽ ارت رک امہرے ےیل 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ رفامای البؽ  ںو وھگؽ البؽ ےن اہک ای روسؽ اہلل اکش آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اشؾ وہ اجےن دےتی آ

ارت رک امہرے ےیل  ںو وھگؽ البؽ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ ایھب دؿ ےہ )ینعی دؿ ایھب ابیق ےہ افر 

البؽ ارت رک امہرے ےیل  ںو وھگؽ سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفزہ دار ںیہ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ یہی رفامای اے 

فزہ البؽ ارتے افر  ںو وھگال سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ  ںو ایپ افر رفامای بج مت دوھکی رات ادرھ ےس آ یئگ ےہ وت رفزہ دار ر

 وھکؽ ےل افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ ایلگن ےس رشمؼ یک رطػ ااشرہ ایک۔

 نب دبعاولدح، امیلسؿ، رضحت دبعاہلل نب ایب افیفدسمد  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رفزہ ااطفر رکےن ںیم دلجی رکان رتہب ےہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ ااطفر رکےن ںیم دلجی رکان رتہب ےہ

     581    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 وہب ب٩ ب٘یہ، خاٟس، ٣ح٤س، اب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٍَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َ ٤ِزٕو  ًَ ىٔي اب٩َِ  ٌِ ٕس َی ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َخأٟٕس   ٍَ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ َّی َحسَّ ٥َ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ اہللُ 

وَ٪  ُ َِٟیُضوَز َوا٨ََّٟؼاَری یَُؤَخِّ َِّٔٔطَ ْٔلَ٪َّ ا ِٟ ًَح١ََّ ا٨َّٟاُض ا ی٩ُ َهاصّٔزا ٣َا  ا٢َ ََل َیزَا٢ُ اٟسِّ َٗ 

دنی  فبہ نب ہیقب، اخدل، دمحم، انب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

 اغبل رےہ اگ بج کت ہک ولگ رفزہ دلجی ااطفر ایک رکںی ےگ ویکہکن وہید افر اصنری رفزہ ااطفر رکےن ںیم اتریخ رکےت ںیہ۔

 فبہ نب ہیقب، اخدل، دمحم، انب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ ااطفر رکےن ںیم دلجی رکان رتہب ےہ

     582    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٤ًارہ ب٩ ٤ًير، حرضت ابوًلیہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٍَ اؤَی ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٍَ َرضَٔي اہللُ َحسَّ ًَائَٔظ ًَلَی  ا٢َ َزَخ٠ُِت  َٗ  ٍَ ًَٔلیَّ ٩ًَِ أَبٔی   ٕ ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ ٤ًَُيِر ٤ًَِٔع  َ اِْل

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ٕس َػل ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن َرُجََلٔ٪ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ٣َُح٤َّ ٨َ٠ِا یَا أ٦َُّ ا ُ٘ َٓ  ْٚ و ٨َِضا أ٧ََا َو٣َِسُ حِّ ًَ ٌَ َِٓلاَر ٥َ أََحُسص٤َُا یُ ٔ ١ُ اِْل

َِٓلاَر َویُ  ٔ ١ُ اِْل حِّ ٌَ َِٟت أَیُُّض٤َا یُ ا َٗ ََلَة  ُ اٟؼَّ َِٓلاَر َویَُؤَخِّ ٔ ُ اِْل ََلَة َواِْلََخُ یَُؤَخِّ ١ُ اٟؼَّ حِّ ٌَ َِٟت َوُی ا َٗ ًَِبُس اہللٔ  ٨َ٠ُِٗا  ََلَة  ١ُ اٟؼَّ حِّ ٌَ

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  ٍُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََ کَاَ٪ َیِؼ٨َ ٔ َذٟ  َوَس٥ََّ٠  َٛ

دسمد، اوباعمفہی، اشمع، امعرہ نب ریمع، رضحت اوبہیطع ےس رفاتی ےہ ہک رسمفؼ افر ںیم رضحت اعہشئ ےک اپس ےئگ افر رعض 

 نینم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب ںیم ےس دف صخش ںیہ اؿ ںیم ےس اکی رفزہ دلجی ااطفر رکات ےہ افر 

 

و
م
ل

ایک اؾ ا

ھ اتیل ےہ )ینعی دفونں اکؾ افؽ فتق ںیم رکات ےہ( وا ہ دفرسا دری ںیم رفزہ ااطفر رکات ےہ افر امنز یھب دری رک ےک امنز یھب دلجی زپ



 

 

زپاتھ ےہ )ینعی افؽ فتق سگار رک( رضحت اعہشئ ےن وپاھچ ہک فہ وکؿ ےہ وج دلجی رفزہ ااطفر رکات ےہ افر دلجی امنز زپاتھ ےہ؟مہ 

 ںیہ رضحت اعہشئ ےن رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب ااسی یہ ایک رکےت ےھت۔ ےن رعض ایک فہ دبعاہلل نب وعسمد

 دسمد، اوباعمفہی، اشمع، امعرہ نب ریمع، رضحت اوبہیطع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ان اچےئہ؟رفزہ سک زیچ ےس ااطفر رک

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ سک زیچ ےس ااطفر رکان اچےئہ؟

     583    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز ًبساٟوحس ب٩ زیاز، ًاػ٥، حٔؼہ ب٨ت سيری٩، حرضت س٠مَي٪ ب٩ ًا٣ز :  راوی

َِٟواحٔسٔ ب٩ُِ  ًَِبُس ا ث٨ََا  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٩ًَِ َس٤َ٠ِاَ٪ ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ اٟزَّبَأب  ٍَ ب٨ِٔٔت ٔسيرٔی٩َ  َؼ ِٔ ٩ًَِ َح ًَأػ٥ٕ اِْلَِحَو٢ٔ   ٩ًَِ  ٕ زٔیَاز

 ًَ َّٔطِ  ِٔ ٠ِیُ َٓ ٥ِ َػائ٤ّٔا  ُٛ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا کَاَ٪ أََحُس َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َضا  ِّ٤ًَ  ٕ ٥َِٟ َیحِٔس ًَا٣ٔز  ٪ِّٔ َٓ  ٔ ٤ِز لَی  لَی اٟتَّ ٌَ َٓ ٤َِز  اٟتَّ

٤َِٟاَئ كَُضوْر  ّٔ٪َّ ا َٓ ٤َِٟأئ   ا

دسمد ، دبعاولدح نب زاید، اعمص، ہصفح تنب ریسنی، رضحت امیلسؿ نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ر ہن لم اپےئ وت رھپ اپین ےس ااطفر رک ےل ےن رفامای مت ںیم ےس وج صخش رفزہ دار وہ وت اس وک اچےئہ ہک فہ وجھکر ےس ااطفر رکے ارگ وجھک

 ویکہکن اپین اپک رکےن فاال ےہ۔

 دسمد دبعاولدح نب زاید، اعمص، ہصفح تنب ریسنی، رضحت امیلسؿ نب اعرم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ سک زیچ ےس ااطفر رکان اچےئہ؟

     584    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟززاٚ، جٌْف ب٩ س٠مَي٪، ثابت، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

َْفُ ب٩ُِ  ٌِ ث٨ََا َج ٚٔ َحسَّ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ َٕ َحسَّ ٔ ٍَ أ٧َََص ب٩َِ ٣َاٟ َُّط َس٤ٔ ِٟب٨َُانٔیُّ أ٧َ ث٨ََا ثَابْٔت ا َ٪ َحسَّ ُس٠َمَِيَ



 

 

٥َِٟ تَ   ٪ِّٔ َٓ يَی  ِب١َ أَِ٪ ُیَؼل َٗ ًَلَی ُركََبإت  َّٔطُ  ِٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُی َّی اہللُ  و٢ُ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ٥ِ َی َٟ  ٪ِّٔ َٓ لَی َت٤َزَإت  ٌَ َٓ ٩ُِٜ ُركََباْت 

 َحَشا َحَشَوإت ٩ِ٣ٔ ٣َائٕ  َت٩ُِٜ 

ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، رفعج نب امیلسؿ، اثتب، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رت 

یتلم وت رھپ دنچ  وجھکر ےس رفزہ ااطفر رکےت ےھت امنز رغمب ےس ےلہپ ارگ رت وجھکر ہن وہیت وت کشخ وجھکر ےس ااطفر رکےت افر ارگ ہی یھب ہن

 وھگٹن اپین یپ ےتیل۔

 ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، رفعج نب امیلسؿ، اثتب، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااطفر ےک فتق یک داع

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 داعااطفر ےک فتق یک 

     585    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ یحٌي ، ًلی ب٩ حشين، حشين، ب٩ واٗس، حرضت ٣زوا٪ ب٩ سا٥ٟ :  راوی

َِٟحَش٩ٔ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٕس َحسَّ ٔس ب٩ِٔ َیِحٌَي أَبُو ٣َُح٤َّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ىٔي َحسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ َی ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ َوإٗٔس َحسَّ أَِخبََرنٔی ا

ا٢َ  َٗ ِّٕ َو َٜ ًَلَی اِل ٍُ ٣َا َزاَز  َل ِ٘ َی َٓ ًَلَی ِٟٔحَیتٔطٔ  بُٔف  ِ٘ ا٢َ َرأَیُِت اب٩َِ ٤ًََُز َی َٗ  ٍَ َّٔ َ٘ ٤ُ ِٟ َّی اہلُل اب٩َِ َسا٥ٕٟٔ ا کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ِٓ ُٚ َوثََبَت اِْلَِجزُ إِٔ٪ َطاَئ اہللُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا أَ زُو ٌُ ِٟ ُ َوابَِت٠َِّت ا ٤َأ ا٢َ َذَصَب اٟوَّ َٗ  ََّطَ 

دبع اہلل نب دمحم نب ییحی، یلع نب نیسح، نیسح، نب فادق، رضحت رمفاؿ نب اسمل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت انب رمع وک داھکی 

 وہیت اس وک اکٹ ڈاےتل افر رفامےت ےھت ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ہک فہ اینپ داڑیھ یھٹم ںیم ڑکپےت افر وج اس ےس زادئ
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یئگ رںیگ رت وہ ںیئ افر ارج فملس رفزہ ااطفر رکےت وت رفامےتَذه

 اثتب وہ ایگ ارگ اہلل ےن اچاہ۔

 دبعاہلل نب دمحم نب ییحی ، یلع نب نیسح، نیسح، نب فادق، رضحت رمفاؿ نب اسمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ااطفر ےک فتق یک داع

     586    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ہظی٥، حؼين، حرضت ٣ٌاذ ب٩ زہزہ :  راوی

َّی اہللُ  ُط أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل َِ َّطُ ب٠ََ اذٔ ب٩ِٔ ُزصَِزَة أ٧َ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٩ًَِ حَُؼيِٕن  ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ إَٔذا َحسَّ ًَ ا٢َ   َٗ ََِّٓطَ  أَ

ُت  ََِّٓطِ ََ أَ ٔ ًَلَی رِٔزٗ ََ ُػ٤ُِت َو َٟ ُض٥َّ   ا٠َّٟ
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دسمد، میشہ، نیصح، رضحت اعمذ نب زرہہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رفزہ ااطفر رکےت وت رفامایت
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 یہ ےیل رفزہ راھک افر ریتے یہ دی 

 دسمد، میشہ، نیصح، رضحت اعمذ نب زرہہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ یطلغ ےس وسرج رغفب وہےن ےس ےلہپ رفزہ ااطفر رک ےل وت ایک رکے

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ارگ یطلغ ےس وسرج رغفب وہےن ےس ےلہپ رفزہ ااطفر رک ےل وت ایک رکے

     587    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ٣ح٤س ب٩ ًَلء، ابوسا٣ہ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، ٓاك٤ہ ب٨ت ٨٣ذر، حرضت اس٤اء ب٨ت ابی برک رضي  :  راوی

 اہلل تٌالی

 ٔ ث٨ََا ص ٍَ َحسَّ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣َ اََل َحسَّ َٗ ىَي  ٌِ ٤َِٟ ََلٔئ ا ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ِبٔس اہللٔ َو٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٍَ ب٨ِٔٔت َحسَّ اك٤َٔ َٓ  ٩ًَِ َوَة  َظا٦ُ ب٩ُِ رُعِ

 ٔ ٧َا یَِو٣ّا ِ ََِّٓطِ َِٟت أَ ا َٗ ٩ًَِ أَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت أَبٔی برَِکٕ  ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ  ٥َ ث٥َُّ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَ اَ٪ ِٔی َُِی٥ٕ ِٔی  ـَ ی َر٣َ

 ََ ٔ ا٢َ َوبُسٌّ ٩ِ٣ٔ َذٟ َٗ أئ  ـَ َ٘ ِٟ ٠ُُِٗت ٟٔضَٔظا٦ٕ أ٣ُٔزُوا بٔا  ٍَ ا٢َ أَبُو أَُسا٣َ َٗ ٤ُِص  ِت اٟظَّ ٌَ  ك٠ََ

 تنب رذنر، رضحت اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک اہرفؿ نب دبع اہلل، دمحم نب العء، اوباسہم، اشہؾ نب رعفہ، افہمط

اکی رم ہتب مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم راضمؿ ےک دونں ںیم ااطفر رک ایل بج ہک آامسؿ رپ ابدؽ اھچےئ وہ 

ایسی وصرت ںیم وت اضقء اک مکح وہاگ۔ اوھنں ےن اہک ہی وت  ےھت افر رھپ وسرج لکن آای۔ اوبااسہم ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اشہؾ ےس وپاھچ

 رضفری ےہ



 

 

 اہرفؿ نب دبعاہلل، دمحم نب العء، اوباسہم، اشہؾ نب رعفہ، افہمط تنب رذنر، رضحت اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےپ درےپ رفزے رانھک

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےپ درےپ رفزے رانھک

     588    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

 ٍَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ  ا

َِی ٥ُ َوأُِس ٌَ ِ يی أُك ٔن َضِیَئت٥ُِٜٔ إ َٛ َِٟشُت  يی  ٔن ا٢َ إ َٗ ََ تَُوأػ١ُ َیا َرُسو٢َ اہللٔ  َّ ٧ّٔ َٓ اُٟوا  َٗ ِٟؤَػا٢ٔ   ا

 ہملسم، یبنعق، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےپ درےپ رفزے دبع اہلل نب

رےنھک ےس عنم رفامای ےہ احصہب ریض اہلل اعتیل اہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وت ےپ درےپ رفزے رےتھک 

 فملس ےن رفامای ریمی احتل مت یسیج ںیہن ےہ  ھج وک اھکان انیپ اتلم ےہ ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 دبعاہلل نب ہملسم، یبنعق، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رانھک ےپ درےپ رفزے

     589    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، برک ب٩ ٣رض، اب٩ ہاز، ًبساہلل ب٩ خباب، حرضت ابوسٌیس خسری :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ  ٩ًَِ  ٔ َِٟضاز ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ثَُض٥ِ  ٌٔیٕس أَ٪َّ برَِکَ ب٩َِ ٣ُرَضَ َحسَّ ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  َّطُ َحسَّ ُِٟدِسرٔیِّ أ٧َ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس  ب٩ِٔ َخبَّإب 

٠ُِیَوا َٓ أَی٥ُُِّٜ أََراَز أَِ٪ یَُوأػ١َ  َٓ و٢ُ ََل تَُوأػ٠ُوا  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ََ َس٤ٔ َّ ٧ّٔ َٓ اُٟوا  َٗ ََحَ  َّي اٟشَّ ٔػ١ِ َحً

ضَ  َٛ َِٟشُت  يی  ٔن ا٢َ إ َٗ ٤ٌُٔىٔي َوَساّٗٔیا َیِش٘ٔیىٔيتَُوأػ١ُ  ٤ٌّٔا یُِل  ِیَئت٥ُِٜٔ إٔ٪َّ لٔی ٣ُِل

ہبیتق نب دیعس، رکب نب رضم، انب اہد، دبعاہلل نب ابخب، رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

وکیئ صخش ےپ درےپ رفزے رانھک اچےہ وت اس وک فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک ےپ درےپ رفزے ہن راھک رکف۔ ارگ مت ںیم ےس 

اچےیہ ہک رفزہ وک رحس کت الم دے۔ احصہب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وت رفزفں وک الم ےتیل ںیہ۔ آپ یلص 

 افر الپےن فاال ےہ وج الپات ےہ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم مت اسیج ںیہن وہں۔ ریمے ےیل اکی الھکےن فاال ےہ وج الھکات ےہ

 ہبیتق نب دیعس، رکب نب رضم، انب اہد، دبعاہلل نب ابخب، رضحت اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزہ ںیم تبیغ رکان

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رکانرفزہ ںیم تبیغ 

     590    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، اب٩ ابی ذئب، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  بُرٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٩ًَِ ا ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ذٔئِٕب  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٠ًََِیطٔ ا٢َ َرُسو٢ُ َحسَّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ا٢َ  َٗ ابَُط و  ا٣َُط َوََشَ ٌَ َ ََ ك ٍْ أَِ٪ یََس ٠َِیَص ِهَّلِل َحاَج َٓ ١َ٤َ بٔطٔ  ٌَ ِٟ ِو٢َ اٟزُّورٔ َوا َٗ  َِ ٥ِ یََس َٟ  ٥َ ٩ِ٣َ ض٤ُِٔت إِٔس٨َاَزُظ ٩ِ٣ٔ َوَس٠َّ َٓ  أَِح٤َُس 

 ٔ ٔلَی َج٨ِب َِٟحٔسیَث َرُج١ْ إ َِٓض٤َىٔي ا  طٔ أَُراُظ اب٩َِ أَخٔیطٔ اب٩ِٔ أَبٔی ذٔئِٕب َوأَ

ادمح نب ویسن، انب ایب ذبئ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای۔ وج صخش )رفزہ رھک رک( 

 ےن اہک ںیم وھجیٹ ابت انبان افر اس رپ لمع رکان ہن وھچڑے وت اہلل وک اس ابت یک رضفرت ںیہن ہک فہ ضحم اانپ اھکان انیپ وھچڑ دے ادمح

ےن اس دحثی یک اانسد انب ایب ذبئ ےس یھجمس افر اس اک نتم ےھجم اس صخش ےن اھجمس ای وج اؿ ےک ؤولہں ںیم اھٹیب وہا اھت۔ ریما ایخؽ 

 ےہ فہ اؿ اک اجیتھب اھت

 ادمح نب ویسن، انب ایب ذبئ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ ںیم تبیغ رکان

     591    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، ابوز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِ  ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّازٔ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ًَ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  َزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل

ُِٓث َو  ََل َیزِ َٓ ٥ِ َػائ٤ّٔا  ُٛ ٍْ إَٔذا کَاَ٪ أََحُس َیا٦ُ ُج٨َّ ا٢َ اٟؼِّ يی َػائ٥ْٔ َٗ ٔن يی َػائ٥ْٔ إ ٔن ١ِ إ ُ٘ ٠َِی َٓ اَت٠َُط أَِو َطاَت٤َطُ  َٗ ِّٔ٪ ا٣ِزُْؤ  َٓ  ََل یَِحَض١ِ 

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج مت ںیم 

ہک وہیبدہ ہن ےکب افر ہن وکیئ اہجتل اکؾ رکے افر ارگ وکیئ دفرسا وکیئ صخش اس ےس ڑلایئ ےس وکیئ صخش رفزہ دار وہ وت اس وک اچےئہ 

 ڑگھجا رکے اگ ای اگیل دے اگ وت اےس ہہک دانی اچےئہ ہک ںیم رفزہ دار وہں ںیم رفزہ دار وہں

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزہ یک احتل ںیم وسماک رکان

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ یک احتل ںیم وسماک رکان

     592    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًبیساہلل، حرضت ًبساہلل ب٩ ًا٣ز ب٩ ربیٌہ٣ح٤س ب٩ ػباح، َشیَ، ٣شسز یحٌي ، سٔیا٪، ًاػ٥  :  راوی

ًَأػ   ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا َیِحٌَي  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َْ ح و َحسَّ ی ث٨ََا ََشٔ بَّاحٔ َحسَّ ُس ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ َحسَّ  ٩ًَِ ٥ٔ ب٩ِٔ ًُبَِیٔس اہللٔ 

 َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٍَ ٌَ ٔ ب٩ِٔ َربٔی ًَا٣ٔز ْز ٣َا ََل أًَُسُّ اہللٔ ب٩ِٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِشَتاُک َوصَُو َػائ٥ْٔ َزاَز ٣َُشسَّ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 َوََل أُِحٔصي

دمحم نب ابصح، رشکی، دسمد ییحی، ایفسؿ، اعمص نب دیبع اہلل، رضحت دبعاہلل نب اعرم نب رہعیب ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل 

 اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفزہ یک احتل ںیم وسماک رکےت وہےئ داھکی ےہ دسمد ےن اینپ دحثی ںیم ہی ااضہف ایک اینت رمہبت سج اک یلص

 ںیم امشر ںیہن رک اتکس۔

 دمحم نب ابصح، رشکی، دسمد ییحی ، ایفسؿ، اعمص نب دیبعاہلل، رضحت دبعاہلل نب اعرم نب رہعیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزہ دار ےک رس رپ ایپس یک فہج ےس اپین ڈاانل افر انک ںیم اپین ڈاےنل ںیم ابمہغل ےس اکؾ انیل



 

 

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ابمہغل ےس اکؾ انیلرفزہ دار ےک رس رپ ایپس یک فہج ےس اپین ڈاانل افر انک ںیم اپین ڈاےنل ںیم 

     593    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، ابوبرک ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت سِم ٣ولی ابی برک ب٩ ًبساٟزح٩٤ ےن ٧يي ػلی اہلل ٠ًیہ  :  راوی

 وآٟہ وس٥٠ ٛے بٌف اػحاب

 ٍَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ًَ ث٨ََا  ًَِبٔس اٟزَِّح٤َ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ ُسَِمٕٓ ٣َِولَی أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٩ٔ ا

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔف أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل ٌِ ًَا٦َ ٠َّ ٩ًَِ َب  ٔ ظ ٥َ أ٣َََز ا٨َّٟاَض ِٔی َسَْفٔ

ا٢َ أَبُو  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٥ِ َوَػا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُٛ ُسوِّ ٌَ ٔ ِوا ٟ وَّ َ٘ ا٢َ َت َٗ َِّٔٔطٔ َو ِٟ ِتٔح بٔا َٔ ِٟ ِس َرأَیُِت ا َ٘ َٟ ثَىٔي  َّٟٔذی َحسَّ ا٢َ ا َٗ برَِکٕ 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ََِٟحِّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َلٔع أَِو ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٟ ٤َِٟاَئ َوصَُو َػائ٥ْٔ ٩ِ٣ٔ ا ًَلَی َرأِٔسطٔ ا زِٔد َیُؼبُّ  ٌَ ِٟ ٥َ بٔا َّ٠ 

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، اوبرکب نب دبعارلنمح، رضحت یمس ومیل ایب رکب نب دبعارلنمح ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ضعب 

ہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن حتف ہکم ےک اسؽ ااحصب ےس رفاتی ایک ےہ ہک ںیم ےن روسؽ ا

دفاؿ رفس ولوگں وک ااطفر اک مکح دای افر رفامای اےنپ دنمش ےک فاےطس وقت احلص رکف اوبرکب ےن اہک ہک ایس صخش ےن  ھج ےس ایبؿ ایک ہک 

 ایپس( یک فہج ےس رس رپ اپین ڈاےتل وہےئ داھکی۔ )ای ںیم ےن آپ وک رعج ےک اقمؾ رپ رفزہ یک احتل ںیم رگیم

دبعاہلل نب ہملسم، امکل، اوبرکب نب دبعارلنمح، رضحت یمس ومیل ایب رکب نب دبعارلنمح ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک  :  رافی

 ضعب ااحصب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ دار ےک رس رپ ایپس یک فہج ےس اپین ڈاانل افر انک ںیم اپین ڈاےنل ںیم ابمہغل ےس اکؾ انیل

     594    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ػبرہٗتیبہ ب٩ سٌیس، یحٌي ، ب٩ س٠ی٥، اس٤ٌی١، اب٩ ٛثير، حرضت ٟ٘یم  :  راوی

َٟ٘ٔیٔم بِ  ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٕ ثٔير َٛ ٌٔی١َ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔس٤َ ثَىٔي َیِحٌَي ب٩ُِ ُس٠َِی٥ٕ  ٌٔیٕس َحسَّ ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  َٟ٘ٔیٔم َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ٔ َػبَِرَة 

ِّ ِٔی ا ٔ ٥َ بَاٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٚٔ إَٔلَّ أَِ٪ َتُٜوَ٪ َػائ٤ّٔاب٩ِٔ َػبَِرَة   َٔلِست٨َِٔظا

 ہبیتق نب دیعس، ییحی، نب میلس، اامسلیع، انب ،ریث، رضحت طیقل نب ربصہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای



 

 

ںیم وخب ایھچ رطح اپین دالخ رکف رگم رفزہ انک ںیم اپین ڈاےنل ںیم ابمہغل رک رگم ہی ہک وت رفزہ دار ےہ )ینعی فوض افر لسغ ںیم انک 

 (ںیم اایتحط اچےئہ

 ہبیتق نب دیعس، ییحی ، نب میلس، الیعمس، انب ،ریث، رضحت طیقل نب ربصہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگلاانرفزے یک احتل ںیم ےنھچپ اگلان ای 

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزے یک احتل ںیم ےنھچپ اگلان ای وگلاان

     595    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، ہظا٦، اح٤س ب٩ ح٨ب١، حش٩ ب٩ ٣وسي، طیبا٪، یحٌي ب٩ ابی َٗلبہ، ابواس٤اء، حرضت ثوبا٪ :  راوی

ْز  ث٨ََا ٣َُشسَّ ث٨ََا َطِیَباُ٪ َج٤ٔ َحسَّ ث٨ََا َحَش٩ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ ح و َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَي  ٩ًَِ َحسَّ ا  ٌّ ی

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ ثَِوبَاَ٪  ىٔي اٟزََّحٔييَّ  ٌِ ٩ًَِ أَبٔی أَِس٤َاَئ َی  ٍَ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبَ َِٟحأج٥ُ َیِحٌَي  ََِّٓطَ ا ا٢َ أَ َٗ  ٥َ ِیطٔ َوَس٠َّ

 َ ثَُط أَ٪َّ ثَِوبَاَ٪ ٣َِول ٍَ أَ٪َّ أَبَا أَِس٤َاَئ اٟزََّحٔييَّ َحسَّ ا٢َ َطِیَباُ٪ أَِخبََرنٔی أَبُو ََٗٔلبَ َٗ ٤َِِٟحُحو٦ُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوا َّی اہللُ  ی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ٍَ ا٨َّٟٔييَّ  َّطُ َس٤ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََرُظ أ٧َ َّی اہللُ   َػل

دسمد، ییحی، اشہؾ، ادمح نب لبنح، نسح نب ومیس، نابیؿ، ییحی نب ایب القہب، اوباامسء، رضحت وثابؿ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 اوباامسء ارل یب ےن وثابؿ ےس اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رفزہ وٹٹ ایگ ےنھچپ اگلےن افر وگلاےن فاےل اک نابیؿ ےن اہک وباہطس اوبالقہب

 رموفاع لقن ایک ےہ۔

 دسمد، ییحی ، اشہؾ، ادمح نب لبنح، نسح نب ومیس، نابیؿ، ییحی نب ایب القہب، اوباامسء، رضحت وثابؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿرفزفں اک  :   ابب

 رفزے یک احتل ںیم ےنھچپ اگلان ای وگلاان

     596    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، حش٩ ب٩ ٣وسي، طیبا٪، یحٌي ، ابوَٗلبہ، حرضت طساز ب٩ اوض :  راوی



 

 

ث٨ََا ث٨ََا َحَش٩ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ َّطُ أَِخبََرُظ أَ٪َّ  َحسَّ َِٟحزِمٔیُّ أ٧َ ٍَ ا ثَىٔي أَبُو ََٗٔلبَ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ یَِحٌَي  َطِیَباُ٪ 

ََٓذَُکَ ٧َِحَوظُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔييِّ َػل اَز ب٩َِ أَِوٕض بَِی٤َ٨َا صَُو ی٤َِٔشي ٣َ  َطسَّ

رضحت دشاد نب افس ےس رفاتی ےہ ہک فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ادمح نب لبنح، نسح نب ومیس، نابیؿ، ییحی، اوبالقہب،

 ےک اسھت لچ رےہ ےھت ابیق رفاتی بسح اس ق ےہ۔

 ادمح نب لبنح، نسح نب ومیس، نابیؿ، ییحی ، اوبالقہب، رضحت دشاد نب افس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزے یک احتل ںیم ےنھچپ اگلان ای وگلاان

     597    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوَٗلبہ، ابی طٌث، حرضت طساز ب٩ اوض٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، وہیب، ایوب،  :  راوی

٩ًَِ َط  ٔث  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی اِْلَِط  ٍَ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبَ ث٨ََا أَیُّوُب  ث٨ََا ُوصَِیْب َحسَّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٔ ب٩ِٔ أَِوٕض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َحسَّ از سَّ

ًَلَی َرُج١ٕ  ٥َ أَتَی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََِّٓطَ َػل ا٢َ أَ َ٘ َٓ اَ٪  ـَ َة َخ٠َِت ٩ِ٣ٔ َر٣َ ًَِْشَ ٍٔ َوصَُو َیِحَتح٥ُٔ َوصَُو آخْٔذ بَٔیٔسی َٟٔث٤َأ٪  َِٟب٘ٔی بٔا

ٔ أَیُّوَب ٣ِٔث٠َطُ  ٍَ بِّٔٔس٨َاز ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبَ اُئ  َِٟحذَّ ا٢َ أَبُو َزاُوز َوَرَوی َخأْٟس ا َٗ ٤َِِٟححُو٦ُ  َِٟحأج٥ُ َوا  ا

اویب، اوبالقہب، ایب ثعش، رضحت دشاد نب افس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ومیس نب اامسلیع، فبیہ،

ں اک رفزہ عیقب ںیم اکی صخش ےک اپس ےئگ فہ ےنھچپ وگلا راہ اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریما اہھت ڑکپا افر رفامای احمج افر وجحمؾ دفون

 رہ اترخی وک شیپ آای اھت اوبداؤد ےن اہک ہک اخدل اذحلاء ےن اوبالقہب ےس دنسب اویب رفاتی ایک ےہ۔وٹٹ ایگ ہی فاہعق راضمؿ یک ااھٹ

 ومیس نب الیعمس، فبیہ، اویب، اوبالقہب، ایب ثعش، رضحت دشاد نب افس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   باب

 رفزے یک احتل ںیم ےنھچپ اگلان ای وگلاان

     598    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ح٨ب١، ٣ح٤س ب٩ برک، ًبساٟززاٚ، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، اس٤ٌی١، ابزاہی٥، اب٩ جزیخ، ٧يي ػلی اہلل ٠ًیہ  :  راوی

 َُل٦ حرضت ثوبا٪وآٟہ وس٥٠ ٛے آزاز ُکزہ 



 

 

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َط  ٚٔ ح و َحسَّ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ُس ب٩ُِ برَِکٕ َو ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ىٔي اب٩َِ َحسَّ ٌِ ٌٔی١ُ َی ث٨ََا إِٔس٤َ ٍَ َحسَّ ِیَب

٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی ٣َُِٜحو٢ْ أَ٪َّ َطِیّدا ٣ٔ  ْٚ أَِخبََرُظ أَ٪َّ ثَِوبَاَ٪ ٣َِولَی َرُسو٢ٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ ِٔی َحٔسیثٔطٔ ٣َُؼسَّ َٗ َِٟهیِّ  ٩ِ ا

َِٟحا ََِّٓطَ ا ا٢َ أَ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥َ أَِخبََرُظ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤َِِٟححُو٦ُ اہللٔ َػل  ٔج٥ُ َوا

 نب رکب، دبعارلزاؼ، امثعؿ نب ایب ہبیش، اامسلیع، اربامیہ، انب رججی، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آزاد رکدہ الغؾ ادمح نب لبنح، دمحم

رضحت وثابؿ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای احمج افر وجحمؾ )ےنھچپ اگلےن فاےل افر وگلاےن فاےل( 

 دفونں ےن رفزہ وتڑا۔

ادمح نب لبنح، دمحم نب رکب، دبعارلزاؼ، امثعؿ نب ایب ہبیش، الیعمس، اربامیہ، انب رججی، یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آزاد  :  رافی

 رکدہ الغؾ رضحت وثابؿ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿرفزفں اک  :   ابب

 رفزے یک احتل ںیم ےنھچپ اگلان ای وگلاان

     599    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ خاٟس، ٣زوا٪، ہظی٥ ب٩ ح٤یس، ًَلء ب٩ حارث، ٣ٜحو٢، ابواس٤اء، حرضت ثوبا٪ :  راوی

ث٨ََ  ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ َحسَّ ث٨ََا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٩ًَِ ٣َُِٜحو٢ٕ  َِٟحارٔٔث  ََلُئ ب٩ُِ ا ٌَ ِٟ َِٟضِیَث٥ُ ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا ا ا ا

٤َِِٟححُ  َِٟحأج٥ُ َوا ََِّٓطَ ا ا٢َ أَ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ ثَِوبَاَ٪  ا٢َ أَبُو َزاُوز َوَرَواُظ اب٩ُِ أَِس٤َاَئ اٟزََّحٔييِّ  َٗ  و٦ُ 

ٔ ٣ِٔث٠َطُ  ٩ًَِ ٣َُِٜحو٢ٕ بِّٔٔس٨َازٔظ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ثَِوبَاَ٪ 

ومحمد نب اخدل، رمفاؿ، میشہ نب دیمح، العء نب احرث، وحکمؽ، اوباامسء، رضحت وثابؿ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

وک انب وثابؿ ےن اےنپ فادل ےک وحاہل ےس افر وحکمؽ ےک فملس ےن رفامای احمج افر وجحمؾ دفونں ےن رفزہ وتڑا اوبداؤد ےن اہک اس دحثی 

 فاہطس ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ۔

 ومحمد نب اخدل، رمفاؿ، میشہ نب دیمح، العء نب احرث، وحکمؽ، اوباامسء، رضحت وثابؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزے ںیم ےنھچپ وگلاےن یک ااجزت



 

 

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزے ںیم ےنھچپ وگلاےن یک ااجزت

     600    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو ٤ٌ٣ز، ًبساہلل ب٩ ٤ًزو، ًبساٟوارث، ایوب ًرک٣ہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض :  راوی

 ٕ ٤َز ٌِ ث٨ََا أَبُو ٣َ ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللَٔحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٩ًَِ ًرٔٔک٣َ ٩ًَِ أَیُّوَب  َِٟوارٔٔث  ًَِبُس ا ث٨ََا  َّی اہللُ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ  َػل

٩ًَِ أَیُّوَب بِّٔٔس٨َ  ا٢َ أَبُو َزاُوز َرَواُظ ُوصَِیُب ب٩ُِ َخأٟٕس  َٗ ٍَ َوصَٔظا٦ُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِحَتَح٥َ َوصَُو َػائ٥ْٔ  ٌَ َْفُ ب٩ُِ َربٔی ٌِ ٔ ٣ِٔث٠َطُ َوَج ازٔظ

ًَبَّإض ٣ِٔث٠َطُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ اَ٪   ب٩ُِ َحشَّ

اوب رمعم، دبعاہلل نب رمعف، دبعاولارث، اویب رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

وگلاےئ ںیہ اوبداؤد ےن اہک ہک اس دحثی وک فبیہ نب اخدل ےن اویب ےس لقن ایک ےہ افر رفعج نب رہعیب  ےن رفزہ یک احتل ںیم ےنھچپ

 فاشہؾ نب اسؿ ےن وباہطس رکعہم انب ابعس ےس رفاتی ایک ےہ۔

 اوب رمعم، دبعاہلل نب رمعف، دبعاولارث، اویب رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزے ںیم ےنھچپ وگلاےن یک ااجزت

     601    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت اب٩ ًباضحٔؽ، اب٩ ٤ًز، طٌبہ، یزیس ب٩ ابی زیاز، ٣٘ش٥،  :  راوی

ًَبَّإض أَ٪َّ َرُس  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َش٥ٕ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ٔ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی زٔیَازٕ   ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ِٔ ث٨ََا َح ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  و٢َ اہللٔ َػل

 ٦ْ  اِحَتَح٥َ َوصَُو َػائ٥ْٔ ٣َُِحٔ

مسقم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن ارحاؾ افر رفزہ یک احتل ںیم ےنھچپ صفح نب رمع، ہبعش، سیدی نب ایب زاید، 

 وگلاےئ۔

 صفح، انب رمع، ہبعش، سیدی نب ایب زاید، مسقم، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزے ںیم ےنھچپ وگلاےن یک ااجزت



 

 

     602    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟزح٩٤، ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟیلی ےن ایَ ػحابی ٛے واسلہ :  راوی

ِبُس  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  َحسَّ  ٩ًَِ ًَابٕٔص  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضسٔٓیٕ 

َّی اہللُ ٥َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ثَىٔي َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل َِٟیلَی َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَبٔی  ًَ    ٩ًَِ ٧ََهی 

ََ تُوَ  َّ َُٟط یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ ٘ٔی١َ  َٓ ًَلَی أَِػَحابٔطٔ  اّئ  َ٘ ٣ُِض٤َا إٔبِ ٥ِ یََُحِّ َٟ ٤َُِٟواَػ٠ٍَٔ َو ٍٔ َوا ِٟٔحَحا٣َ يی ا ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ََحٔ  ٔلَی اٟشَّ أػ١ُ إ

٤ٌُٔىٔي َوَیِش٘ٔیىٔي يی یُِل ََحٔ َوَرب ٔلَی اٟشَّ  أَُوأػ١ُ إ

، نب دہمی، ایفسؿ، رضحت دبعارلنمح نب ایب یلیل ےن اکی احصیب ےک فاہطس ےس رفاتی ایک ےہ ہک روسؽ ادمح نب لبنح، دبعارلنمح

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےنھچپ وگلاےن افر ےکی دعب د رگے )ریغب ااطفر ےک( رفزہ رےنھک ےس عنم رفامای ےہ نکیل اےنپ ااحصب رپ

دای احصہب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وت رفزہ وک رحس کت الم تقفش رفامےت وہےئ اس وک رحاؾ رقار ںیہن 

دےتی ںیہ )ینعی دف رفزفں ےک چیب ںیم ااطفر ںیہن رکےت( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہں ںیم رفزہ وک رحس کت الم د ات وہں 

 افر اپین الپات ےہ۔ویکہکن ریما رب )ابینط وطر رپ( ےھجم اھکان الھکات 

 ادمح نب لبنح، دبعارلنمح، نب دہمی، ایفسؿ، رضحت دبعارلنمح نب ایب یلیل ےن اکی احصیب ےک فاہطس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ااجزترفزے ںیم ےنھچپ وگلاےن یک 

     603    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، س٠مَي٪، اب٩ ٣ِيرہ، حرضت ثابت :  راوی

ا٢َ أ٧ََْص ٣َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ثَابٕٔت  ٤ُِِٟٔيَرةٔ  ىٔي اب٩َِ ا ٌِ ُ٪ َی ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ٍَ َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ًَ ث٨ََا  ٨َّ َحسَّ ُٛ ائ٥ٔٔ ا  ٍَ ٠ٟٔؼَّ ِٟحَٔحا٣َ َُ ا ا ٧ََس

َِٟحِضسٔ  ٍَ ا اصَٔی  إَٔلَّ َُکَ

دبع اہلل نب ہملسم، امیلسؿ، انب ریغمہ، رضحت اثتب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اسن اک ایبؿ ےہ ہک مہ رفزہ دار وک اس ایخؽ ےس 

 ےنھچپ ںیہن وگلاےن دےتی ےھت ہک یہک فہ زمکفر ہن وہ اجےئ۔

 امیلسؿ، انب ریغمہ، رضحت اثتبدبعاہلل نب ہملسم،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وج صخش راضمؿ ںیم حبص وک االتحؾ یک احتل ںیم اےھٹ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش راضمؿ ںیم حبص وک االتحؾ یک احتل ںیم اےھٹ

     604    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، زیس ب٩ اس٥٠ ایَ ػحابی :  راوی

٩ًَِ َرُج١ٕ ٣ٔ  ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ  ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخبََر٧َا ُس ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٩ِ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل

اَئ َوََل ٩ِ٣َ احِ اہللُ َٗ َّٔطُ ٩ِ٣َ  ِٔ ٥َ ََل ُی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   َت٥َ٠َ َوََل ٩ِ٣َ اِحَتَح٥َ  

 وک ےق وہیئ ای االتحؾ دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، زدی نب املس اکی احصیب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج

 وہا ای ےنھچپ وگلاےئ وت اس اک رفزہ ںیہن وٹاٹ۔

 دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، زدی نب املس اکی احصیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسےت فتق رسہم اگلان

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 فتق رسہم اگلانوسےت 

     605    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 نٔیلی، ًلی ب٩ ثابت، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ن٤ٌا٪ ب٩ ٣ٌبس ب٩ ہوزہ :  راوی

٤َأ٪ ب٩ِٔ  ٌِ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ا٨ُّٟ ًَ ثَىٔي  ًَلٔیُّ ب٩ُِ ثَابٕٔت َحسَّ ث٨ََا  ِیلٔیُّ َحسَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ٩ًَِ َحسَّ  ٔ ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َبٔس ب٩ِٔ َصِوَذَة  ٌِ ٣َ

٘ٔطٔ ا ا٢َ َٟٔیتَّ َٗ ٔ َو ٔح ٨ًَِٔس ا٨َِّٟو٦ ٤ُِٟزَوَّ َُّط أ٣َََز بٔاِْلٔث٤ِٔٔس ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ لٔی َیِحٌَي ب٩ُِ ا٨َّٟٔييِّ َػل َٗ ا٢َ أَبُو َزاُوز  َٗ ائ٥ُٔ  ٟؼَّ

ٌٔيٕن صَُو َحسٔیْث ٨٣ُِ  ىٔي َحٔسیَث اِلُِٜح١ٔ ٣َ ٌِ  رَکْ َی

ی، یلع نب اثتب، دبعارلنمح نب امعنؿ نب دبعم نب وہزہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےت فتق 

ب ل
ف

 

ی

 ہی رسہم ےس کشم ےس الم وہا رسہم اگلےن اک مکح رفامای نکیل رفزہ دار اس ےس ےچب اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک  ھج ےس ییحی نب نیعم ےن اہک



 

 

 قلعتم دحثی رکنم ےہ۔

ی، یلع نب اثتب، دبعارلنمح نب امعنؿ نب دبعم نب وہزہ :  رافی

ب ل
ف

 

ی

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وسےت فتق رسہم اگلان

     606    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 وہب ب٩ ب٘یہ، ابو٣ٌاویہ، ًتبہ، ب٩ ابی ٣ٌاذ، ًبیساہلل ب٩ ابی برک ب٩ ا٧ص، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  اذٕ  ٌَ ٍَ أَبٔی ٣ُ ٩ًَِ ًُتَِب  ٍَ اؤَی ٌَ ٍَ أَِخبََر٧َا أَبُو ٣ُ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ َّطُ َحسَّ َٕ أ٧َ ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص 

 کَاَ٪ یََِٜتح١ُٔ َوصَُو َػائ٥ْٔ 

فبہ نب ہیقب، اوباعمفہی، ہبتع، نب ایب اعمذ، دیبع اہلل نب ایب رکب نب اسن، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفزہ یک احتل 

 ںیم رسہم اگلےت ےھت۔

 اوباعمفہی، ہبتع، نب ایب اعمذ، دیبعاہلل نب ایب رکب نب اسن، رضحت اسن نب امکلفبہ نب ہیقب،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وسےت فتق رسہم اگلان

     607    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل، یحٌي ، اب٩ ٣وسي، یحٌي ب٩ ًیسي، ا٤ًع :  راوی

 ٔ ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ ً اََل َحسَّ َٗ َِٟب٠ِخٔیُّ  مٔیُّ َوَیِحٌَي ب٩ُِ ٣ُوَسي ا ٤َُُِٟخِّ ًَِبسٔ اہللٔ ا ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ ٣َا َرأَیُِت َحسَّ َٗ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل یَسي 

ٔ أََحّسا ٩ِ٣ٔ أَِػ  بٔر ائ٥ُٔ بٔاٟؼَّ ُؽ أَِ٪ یََِٜتٔح١َ اٟؼَّ ائ٥ٔٔ َوکَاَ٪ إٔبَِزاصٔی٥ُ یَُزخِّ ُظ اِلُِٜح١َ ٠ٟٔؼَّ  َحاب٨َٔا یرَِکَ

دمحم نب دبع اہلل، ییحی انب ومیس، ، ییحی نب یسیع، اشمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اےنپ اسویھتں )دحمنیث فاہقفء( ںیم ےس یسک وک ںیہن 

 ےک ےیل رسہم اگلےن وک ربا اتھجمس وہ افر اربامیہ رفزہ دار وک اولیے ےک اسھت رسہم اگلےن یک ااجزت دےتی ےھت۔داھکی ہک فہ رفزہ دار 

 دمحم نب دبعاہلل، ییحی ، انب ومیس، ییحی نب یسیع، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رفزہ دار دصقا ےق رکے وت ااکس رفزہ وٹٹ اجےئ اگ ارگ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ارگ رفزہ دار دصقا ےق رکے وت ااکس رفزہ وٹٹ اجےئ اگ

     608    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًیسٰي ب٩ یو٧ص، ہظا٦ ب٩ حشا٪، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی  ٔس ب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ اَ٪  ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َحشَّ ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ صَُزیَِزَة 

ـَ  َٗ ٠َِیطٔ  ًَ ٠َِیَص  َٓ ِیْئ َوصَُو َػائ٥ْٔ  َٗ ًَطُ  ٥َ ٩ِ٣َ َذَر ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أَبُو َزاُوز َرَواُظ اہللٔ َػل َٗ ٔف  ِ٘ ٠َِی َٓ اَئ  َ٘ اْئ َوإِٔ٪ اِسَت

٩ًَِ صَٔظا٦ٕ ٣ِٔث٠َطُ  ُؽ ب٩ُِ َُٔیإث  ِٔ ا َح ـّ  أَِی

دسمد، ٰیسیع نب ویسن، اشہؾ نب اسؿ، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ےق ہبلغ رکے وت اس رپ اضقء ںیہن ےہ )ینعی اس اک رفزہ ںیہن وٹاٹ( افر سج ےن از وخد ےق یک اس رپ رفامای سج رپ رفزہ یک احتل ںیم 

 اضقء الزؾ ےہ۔

 دسمد، ٰیسیع نب ویسن، اشہؾ نب اسؿ، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ارگ رفزہ دار دصقا ےق رکے وت ااکس رفزہ وٹٹ اجےئ اگ

     609    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساٟوارث، حشين، یحٌي ، ًبساٟزح٩٤، ب٩ ٤ًزو یٌیع ب٩ وٟیس ب٩ ہظا٦، حرضت  ابو ٤ٌ٣ز ًبساہلل ب٩ ٤ًزو، :  راوی

 ابواٟسرزاء

 َ ث ٩ًَِ یَِحٌَي َحسَّ ُِٟحَشيُِن  ث٨ََا ا َِٟوارٔٔث َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٤ِزٕو َحسَّ ًَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ  ٕ ٤َز ٌِ ث٨ََا أَبُو ٣َ ٤ًَِزٕو َحسَّ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ ىٔي 

ِرزَ اِْلَِوَزاعٔ  ٍَ أَ٪َّ أَبَا اٟسَّ َساُ٪ ب٩ُِ ك٠ََِح ٌِ ثَىٔي ٣َ ثَُط َحسَّ َِٟؤٟیٔس ب٩ِٔ صَٔظا٦ٕ أَ٪َّ أَبَاُظ َحسَّ ٌٔیَع ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َی ثَُط أَ٪َّ َرُسو٢َ یُّ  أئ َحسَّ

٠َ٘ٔیُت ثَِوبَاَ٪ ٣َِولَی َرُسو٢ٔ اہللٔ  َٓ ََِّٓطَ  َ أ َٓ اَئ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٠ُِت إٔ٪َّ  اہللٔ َػل ُ٘ َٓ  َٙ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔی ٣َِشحٔسٔ ز٣َِٔظ َّی اہللُ  َػل

َٚ َوأ٧ََا َػ  ا٢َ َػَس َٗ ََِّٓطَ  َ أ َٓ اَئ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ثَىٔي أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِرَزأئ َحسَّ َّی اہللُ أَبَا اٟسَّ َٟطُ َوُؿوئَطُ َػل بَِبُت 



 

 

 ٥َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

 رمعم دبعاہلل نب رمعف، دبعاولارث، نیسح، ییحی، دبعارلنمح، نب رمعف  شیع نب فدیل نب اشہؾ، رضحت اوبادلرداء ےس رفاتی ےہ اوب

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےق یک افر رفزہ وک وتڑ ڈاال )رافی ےتہک ںیہ ہک( اس ےک دعب دقشم یک اجعم دجسم ںیم ریمی 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آزاد رکدہ الغؾ وثابؿ ےس وہیئ ںیم ےن اؿ ےس اہک ہک اوبادلرداء اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ  الماقت آرضحنت یلص

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےق یک افر رفزہ متخ رک دای اںوہں ےن اہک اوبادلرداء ےن چس اہک اس فتق ںیم ےن آپ وک فوض رکایئ 

 یھت۔

  رمعف، دبعاولارث، نیسح، ییحی ، دبعارلنمح، نب رمعف  شیع نب فدیل نب اشہؾ، رضحت اوبادلرداءاوب رمعم دبعاہلل نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزہ دار ےک ےیل وبہس انیل اجزئ ےہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 انیل اجزئ ےہرفزہ دار ےک ےیل وبہس 

     610    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہی٥، اسوز، ٤٘٠ًہ، حرضت ًائظہ :  راوی

 ٍَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٔ َو ٩ًَِ اِْلَِسَوز ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل  ٍَ اؤَی ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی َحسَّ َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ

ََ ْٔلِٔربٔطٔ  ٨َّٜٔطُ کَاَ٪ أ٠َ٣َِ ١ُ َوصَُو َػائ٥ْٔ َویَُبأَشُ َوصَُو َػائ٥ْٔ َوَل بِّ َ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُی  اہللُ 

اہلل ہیلع فآہل فملس رفزہ یک احتل ںیم دسمد، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ، اوسد، ہمقلع، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

ریما وبہس یھب ےتیل افر ریمے اسھت ابمرشت )مسج اک اسمس( یھب رکےت نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ سفن رپ تہب زایدہ 

 اقوب ایہتف ےھت۔

 دسمد، اوباعمفہی، اشمع، اربامیہ، اوسد، ہمقلع، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ دار ےک ےیل وبہس انیل اجزئ ےہ

     611    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 حرضت ًائظہابو توبہ، ربیٍ ب٩ ٧آٍ، ابواحوؾ، زیاز ب٩ ًَلٗہ، ٤ًزو ب٩ ٣ی٤و٪،  :  راوی

٤ًَِزٔو ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٍَ َٗ ٔ ب٩ِٔ ًََٔل ٩ًَِ زَٔیاز ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ٍٕ َحسَّ ٔ ٍُ ب٩ُِ ٧َآ ٍَ اٟزَّبٔی ث٨ََا أَبُو َتِوبَ َِٟت کَاَ٪ َحسَّ ا َٗ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ ٣َِی٤ُوٕ٪ 

 ٔ ِو٦ ٔ اٟؼَّ ١ُ ِٔی َطِضز بِّ َ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُی َّی اہللُ   ا٨َّٟٔييُّ َػل

وتہب، رعیب نب انعف، اوباوحص، زاید نب العہق، رمعف نب ومیمؿ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوب 

 راضمؿ ےک ہنیہم ںیم )ینعی دؿ ںیم رفزہ یک احتل ںیم( وبہس ایل رکےت ےھت۔

 ؿ، رضحت اعہشئاوب وتہب، رعیب نب انعف، اوباوحص، زاید نب العہق، رمعف نب ومیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ دار ےک ےیل وبہس انیل اجزئ ےہ

     612    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ ابزاہی٥، ك٠حہ ب٩ ًبساہلل، ًبسا٠٤َٟ ب٩ سٌیس، جابز ب٩ ًبساہلل، حرضت ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، سٌیس  :  راوی

 ًائظہ

ىٔ  ٌِ ًَِبسٔ اہللٔ َی ٍَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ك٠ََِح ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٌِ ٩ًَِ َس َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخبََر٧َا ُس ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ٔشيَّ  َُِٟقَ ي اب٩َِ ًُِث٤َاَ٪ ا

ٍَ َرضَٔي اہللُ  ٍْ ًَائَٔظ ٠ُىٔي َوصَُو َػائ٥ْٔ َوأ٧ََا َػائ٤َٔ بِّ َ٘ ٥َ یُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ٨ًََِضا    

دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، دیعس نب اربامیہ، ہحلط نب دبع اہلل، دبعاکلمل نب دیعس، اجرب نب دبع اہلل، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ریما وبہس ےتیل ےھت اس احؽ ںیم ہک ںیم افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں رفزہ دار وہےت ےھت۔اہلل یلص 

 دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، دیعس نب اربامیہ، ہحلط نب دبعاہلل، دبعاکلمل نب دیعس، اجرب نب دبعاہلل، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ دار ےک ےیل وبہس انیل اجزئ ےہ

     613    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سٌس، بٜير ب٩ ًبساہلل، ًبسا٠٤َٟ ب٩ سٌیس، حرضت جابز ب٩ اح٤س ب٩ یو٧ص، ٟیث، ًیسٰي ب٩ ح٤از، ٟیث ب٩  :  راوی

 ًبساہلل



 

 

 ًَ ٕس  ٌِ ٕ أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث ب٩ُِ َس از ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ َح٤َّ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث ح و َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٩ًَِ َحسَّ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  َٜيِر ُ ٩ِ ب

 ًَ ٌٔیٕس  َٔ ب٩ِٔ َس ٔ ٠٤َِٟ ِبٔس ا ٠ُِت یَا َرُسو٢َ ًَ ُ٘ َٓ ب٠َُِّت َوأ٧ََا َػائ٥ْٔ  َ٘ َٓ أب َصَظِظُت  َِٟدلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  اہللٔ ٩ِ َجابٔز

 ٔ ٤َِٟأئ َوأ٧ََِت َػائ َت ٩ِ٣ٔ ا ـِ ٤َ ـِ َِٟو ٣َ ا٢َ أََرأَیَِت  َٗ ب٠َُِّت َوأ٧ََا َػائ٥ْٔ  َٗ ًَٔومَّي  َِٟیِو٦َ أ٣َِّزا  ُت ا ٌِ ٕ ِٔی َػ٨َ از ا٢َ ًٔیَسي ب٩ُِ َح٤َّ َٗ  ٥ْ

٤ََٓطِ  ا٢َ  َٗ ا  َ٘ َٔ ٠ُُِٗت ََل بَأَِض بٔطٔ ث٥َُّ اتَّ  َحٔسیثٔطٔ 

ادمح نب ویسن، ثیل، ٰیسیع نب امحد، ثیل نب دعس، ریکب نب دبع اہلل، دبعاکلمل نب دیعس، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک 

ویبی ےس( وخش وہا وت ںیم ےن رفزہ یہ یک احتل ںیم وبہس ےل ایل رھپ ںیم ےن روسؽ اہلل رضحت رمع نب اباطخب ےن اہک ہک ںیم )اینپ 

یک  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آج  ھج ےس ڑبا وصقر وہ ایگ ےہ افر فہ ہی ہک ںیم ےن رفزہ

آہل فملس ےن رفامای ارگ وت رفزے یک احتل ںیم یلک رک ےل وت ریتا ایک ایخؽ ےہ؟ ںیم احتل ںیم ویبی اک وبہس ےل ایل آپ یلص اہلل ہیلع ف

 ےن اہک اس ںیم وت وکیئ رحج ںیہن ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت رھپ اخومش رہ۔

 ت اجرب نب دبعاہللادمح نب ویسن، ثیل، ٰیسیع نب امحد، ثیل نب دعس، ریکب نب دبعاہلل، دبعاکلمل نب دیعس، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ رفزہ دار اعلب لگن اجےئ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ارگ رفزہ دار اعلب لگن اجےئ

     614    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًیسي، ٣ح٤س ب٩ زی٨ار، سٌس ب٩ اوض، ابو یحٌي ی، حرضت ًائظہ :  راوی

 َٕ ٩ًَِ ٣ِٔؼَس ِبٔسیُّ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ أَِوٕض ا ٌِ ث٨ََا َس ُس ب٩ُِ زٔی٨َإر َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ ًٔیَسي َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍَ أَ٪َّ َحسَّ ًَائَٔظ  ٩ًَِ أَبٔی َیِحٌَي 

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  َِٟیَص بَٔؼ ا٨َّٟٔييَّ َػل ابٔیِّ َصَذا اِْلِٔس٨َازُ  ا٢َ اب٩ُِ اِْلرَِعَ َٗ ٠َُضا َوصَُو َػائ٥ْٔ َوی٤َُؽُّ َٟٔشا٧ََضا  بِّ َ٘  حٔیٕح طٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ ُی

دمحم نب یسیع، دمحم نب دانیر، دعس نب افس، اوبییحی، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفزہ یک احتل 

  اؿ اک وبہس ےتیل افر زابؿ وچےتس ےھت۔ںیم

 دمحم نب یسیع، دمحم نب دانیر، دعس نب افس، اوب ییحی ی، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وجاؿ آدیم ےک ےیل ابمرشت رکمفہ ےہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وجاؿ آدیم ےک ےیل ابمرشت رکمفہ ےہ

     615    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 نْص ب٩ ًلی ابواح٤س، زبيری، ارسائی١، ابو٨ًبص، اُغ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ىٔي اٟزُّبَيِرٔیَّ  ٌِ ث٨ََا أَبُو أَِح٤ََس َی ًَلٓٔیٕ َحسَّ ث٨ََا َنِْصُ ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُجَّل َحسَّ ٩ًَِ اِْلََُغِّ  ٨َِبٔص  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا ائٔی١ُ  أَِخبََر٧َا إرِٔسَ

َٟطُ  َ ََٓشأ َٟطُ َوأََتاُظ آََخُ  َؽ  خَّ ائ٥ٔٔ ََفَ ةٔ ٠ٟٔؼَّ ٤َُِٟباََشَ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّٟٔذی َرخَّ  َسأ٢ََ ا٨َّٟٔييَّ َػل َّٔذا ا َٓ ٨ََضاُظ  ُط َطِیْذ َٓ َٟ َؽ 

َّٟٔذی ٧ََضاُظ َطابٌّ   َوا

س، ارغ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 
ت 

 

عب

رصن نب یلع اوبادمح، زج ،ی، ارسالیئ، اوب

فملس ےن اس وک اس یک فآہل فملس ےس وپاھچ ہک رفزہ دار وک ابمرشت رکان )اکی دفرسے ےس انٹپل( اسیک ےہ؟ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ااجزت دے دی رھپ دفرسا صخش آای )افر اس ےن یھب یہی وساؽ ایک( وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک اس یک ااجزت ںیہن 

 دی )مہ ےن اس رپ وغر ایک وت اپای ہک( سج وک ااجزت دی یھت فہ وبڑاھ اھت افر سج وک عنم ایک فہ وجاؿ اھت۔

س، ارغ، رضحت اوبرہریہرصن نب یلع اوب :  رافی
ت 

 

عب

 ادمح، زج ،ی، ارسالیئ، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش راضمؿ ںیم انجتب یک احتل ںیم حبص رکے

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش راضمؿ ںیم انجتب یک احتل ںیم حبص رکے

     616    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ًبسربہ ب٩ سٌیس، ابوبرک ب٩ حارث ب٩  :  راوی

 ہظا٦، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالی ٨ًہ اور حرضت ا٦ س٤٠ہ رضي اہلل تٌالی

 ًَ ث٨ََا  َٙ اِْلَذَِرمٔیُّ َحسَّ ٔس ب٩ِٔ إِٔسَح ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  َٕ ح و َحسَّ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ َحسَّ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ 



 

 

ِٟحَ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ  ٌٔیٕس  ًَِبسٔ َربِّطٔ ب٩ِٔ َس  ٩ًَِ  َٕ ٔ ٍَ َزِوَظِی ا٨َّٟٔييِّ ٣َاٟ ٍَ َوأ٦ُِّ َس٤َ٠َ ًَائَٔظ  ٩ًَِ ارٔٔث ب٩ِٔ صَٔظا٦ٕ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُیِؼبُٔح ُج٨ُبّ  َّی اہللُ  َتا کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ا َٗ َُّض٤َا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّی اہللُ  ًَِبُس اہللٔ اِْلَذَِرمٔیُّ ِٔی َحٔسیثٔطٔ ِٔی َػل ا٢َ  َٗ ا 

ٔ اِحتََٔل٦ٕ ث٥َُّ َیُؼو٦ُ َر٣َ  َٕ َُيِر اَ٪ ٩ِ٣ٔ ٔج٤َا  ـَ

یبنعق، امکل، دبعاہلل نب دمحم نب ااحسؼ ، دبعارلنمح نب دہمی، دبعرہب نب دیعس، اوبرکب نب احرث نب اشہؾ، رضحت اعہشئ ریض اہلل 

فملس راضمؿ ںیم امجع یک فہج ےس اعتیل ہنع افر رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 انجتب یک احتل ںیم حبص رکےت ےھت ہن ہک االتحؾ یک انب رپ افر رھپ دؿ ںیم رفزہ ےس رےتہ۔

یبنعق، امکل، دبعاہلل نب دمحم نب اقحس، دبعارلنمح نب دہمی، دبعرہب نب دیعس، اوبرکب نب احرث نب اشہؾ، رضحت اعہشئ  :  رافی

 اؾ ہملس ریض اہلل اعتیل ریض اہلل اعتیل ہنع افر رضحت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش راضمؿ ںیم انجتب یک احتل ںیم حبص رکے

     617    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤، ب٩ ٤ٌ٣ز، ابویو٧ص، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالیًبساہلل  :  راوی

ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييَّ  ٌِ َ٘ ِٟ ىٔي ا ٌِ ٍَ َی ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی یُو٧َُص َحسَّ ٕ اِْلَِنَؼارٔیِّ  ٤َز ٌِ ٣َ 

َّی٣َوِ  ا٢َ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ٥َ أَ٪َّ َرُجَّل  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَائَٔظ  ٩ًَِ  ٍَ ًَائَٔظ ْٕ  لَی  ٔ ٥َ َوصَُو َواٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ اہللُ 

 َٓ َیا٦َ  يی أُِػبُٔح ُج٨ُّبا َوأ٧ََا أُرٔیُس اٟؼِّ ٔن َِٟبأب یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ ٥َ َوأ٧ََا أُِػبُٔح ُج٨ُّبا َوأ٧ََا ًَلَی ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘

ِس ََُْفَ اہللُ  َٗ َِٟشَت ٣ِٔث٨َ٠َا   ََ َّ ا٢َ اٟزَُّج١ُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ أََُِتٔش١ُ َوأَُػو٦ُ  َٓ َیا٦َ  ََ َو٣َا أُرٔیُس اٟؼِّ ٔ ٦َ ٩ِ٣ٔ َذ٧ِب سَّ َ٘ ََ ٣َا َت َٟ

٥ِ تَ  ُٛ وَ٪ أَِخَظا ُٛ يی َْلَِرُجو أَِ٪ أَ ٔن ا٢َ َواہللٔ إ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو َّی اہللُ  َب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ـٔ َِ َٓ  َ
ٍُ أََخَّ ٔ ٥ُِٜ٤َ٠ًَِ ب٤َٔا أَتَّب   ِهَّلِل َوأَ

ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش وج  دبع اہلل نب ہملسم، امکل، دبعاہلل نب دبعارلنمح، نب رمعم، اوبویسن، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل

ہک درفازہ رپ ڑھکا وہا اھت اس ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک۔ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم انجتب یک 

 حبص رکات وہں احتل ںیم حبص رکات وہں افر تین رفزہ یک وہیت ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم یھب انجتب یک احتل ںیم

ریمی یھب تین رفزہ رےنھک یک وہیت ےہ سپ ںیم لسغ رکات وہں افر رفزہ ےس راتہ وہں۔ اس صخش ےن اہک ای روسؽ اہلل۔ آپ یلص اہلل 

 ہیلع فآہل فملس امہری رطح ںیہن ںیہ۔ )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ابت اگل ےہ( ویکہکن اہلل ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس



 

 

 ےک امتؾ اےلگ افر ےلھچپ وصقر اعمػ رفام دےیئ ںیہ۔ ہی نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہصغ آ ایگ افر رفامای۔ دخبا ںیم ادیم راتھک

 وہں ہک ںیم مت ںیم بس ےس زایدہ اہلل ےس ڈرےن فاال افر اابتع ےک اکومں اک اجےنن فاال اثتب وہں اگ

 دبعاہلل نب دبعارلنمح، نب رمعم، اوبویسن، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیلدبعاہلل نب ہملسم، امکل،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش رفزہ یک احتل ںیم امجع رک ےھٹیب ااکس افکرہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

  ےھٹیب ااکس افکرہوج صخش رفزہ یک احتل ںیم امجع رک

     618    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ٣ح٤س ب٩ ًیسي، سٔیا٪، ٣شسز، زہزی، ح٤یسب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل تٌالی :  راوی

ث٨ََا  اََل َحسَّ َٗ ىَي  ٌِ ٤َِٟ ُس ب٩ُِ ًٔیَسي ا ْز َو٣َُح٤َّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ  ث٨ََا اٟزُّصِزٔیُّ  ْز َحسَّ ا٢َ ٣َُشسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ُس

 َٗ  ََ ُ ا٢َ ٣َا َطأ٧ِ َ٘ َٓ ا٢َ َص٠َُِٜت  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ أَتَی َرُج١ْ ا٨َّٟٔييَّ َػل َٗ اَ٪ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ـَ ًَلَی ا٣َِزأَتٔی ِٔی َر٣َ ُت  ٌِ َٗ  ا٢َ َو

ا٢َ ََل  َٗ ئِن  ٌَ ٍُ أَِ٪ َتُؼو٦َ َطِضَزی٩ِٔ ٣ُتََتابٔ َض١ِ َتِشَتٔلی َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ ََل  َٗ  ٍّ َب َٗ ُٙ َر ٔ ت ٌِ َض١ِ َتحُٔس ٣َا ُت َٓ ا٢َ  َٗ ٍُ َض١ِ َتِشَتٔلی َٓ ا٢َ  َٗ  

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  ُتَٔی ا٨َّٟٔييُّ َػل أ َٓ ا٢َ اِج٠ِٔص  َٗ ا٢َ ََل  َٗ ٜٔی٨ّا  يَن ٣ِٔش ٥ٌَٔ ٔستِّ ا٢َ یَا أَِ٪ تُِل َ٘ َٓ ِٚ بٔطٔ  ا٢َ َتَؼسَّ َ٘ َٓ ٕٚ ٓٔیطٔ َت٤ِْز  َز ٌَ َوَس٥ََّ٠ بٔ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔح ـَ َٓ ََِٓقُ ٨٣َّٔا  ا٢َ َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا بَيَِن ََلبَتَِیَضا أَص١ُِ بَِیٕت أَ َٗ َّي بََسِت ث٨ََایَاُظ  ٥َ َحً

ا َٗ ٤ُِط إٔیَّاص٥ُِ و  ٌٔ ِ أَك ٍٕ آََخَ أ٧ََِیابُطُ َٓ ْز ِٔی ٣َِؤؿ  ٢َ ٣َُشسَّ

دسمد، دمحم نب یسیع، ایفسؿ، دسمد، زرہی، دیمحنب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

پ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فآہل فملس ےک اپس اکی صخش آای افر وبال ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم الہک وہ ایگ۔ آ

وپاھچ۔ ویکں ایک وہا؟ اس ےن اہک ںیم راضمؿ ںیم )ینعی رفزہ یک احتل ںیم( اینپ ویبی ےس امجع رک اھٹیب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ہیلع فآہل فملس  ےن رفامای ایک ریتے اپس ایسی وکیئ زیچ ےہ سج ےس الغؾ رخدی رک اس وک آزاد رک ےکس؟ اس ےن ایک ںیہن آپ یلص اہلل

ےن وپاھچ ہک ایک وت ےپ درےپ دف ونیہمں ےک رفزے رھک اتکس ےہ؟ اس ےن وجاب دای ںیہن اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

آپ  ےن وپاھچ ہک ایک وت اسھٹ ونیکسمں وک اھکان الھک اتکس ےہ؟ اس ےن اہک ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ااھچ وت ھٹیب اج سپ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی الیھت الای ایگ سج ںیم وجھکرںی ںیھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےل اس ںیم ےس 



 

 

دصہق رک اس ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی ےک دفونں رطوفں ےک درایمؿ امہرے رھگ ےس زایدہ وکیئ قحتسم ںیہن 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یسنہ آ یئگ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ڈاڑںیھ رظن آےن ںیگل رفامای اس ےہ ہی نس رک

 ںیم ےس اےنپ رھگ فاولں وک الھک دے دسمد یک رفاتی ںیم اجبےئ انثای ےک ااینب ےک اافلظ ںیہ۔

 ارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیلدسمد، دمحم نب یسیع، ایفسؿ، دسمد، زرہی، دیمحنب دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش رفزہ یک احتل ںیم امجع رک ےھٹیب ااکس افکرہ

     619    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی :  راوی

َِٟحسٔیٔث ب٤َٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا ا ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٤ََّا کَاَ٪ صََذا َحسَّ ٨َاُظ َزاَز اٟزُّصِزٔیُّ َوإ٧ٔ ٌِ

٠َِو  َٓ  ٍّ َُٟط َخاػَّ  ٍّ ٌِ ُرِخَؼ ا٢َ أَبُو َزاُوز َرَواُظ ا٠َِّٟیُث ب٩ُِ َس َٗ  ٔ ٔٔير ِٜ َُٟط بُسٌّ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٥َِٟ َی٩ُِٜ  َِٟیِو٦َ  ََ ا ٔ ١َ َذٟ ٌَ َٓ ٕس أَ٪َّ َرُجَّل 

ٍَ َزاَز ٓٔیطٔ اِْلَِوَزا ىَي اب٩ِٔ ًَُیِی٨َ ٌِ ًَلَی ٣َ  َٕ ٔ اُک ب٩ُِ ٣َاٟ ٔ َورٔعَ َت٤ٔز ٌِ ٤ُِٟ ْٔفِ اہللَ  عٔیُّ َواِْلَِوَزاعٔیُّ َو٨ِ٣َُؼوُر ب٩ُِ ا ِِ  َواِسَت

نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی ےس ہی دحثی ایس رفاتی ےک اسھت رمفی ےہ اع ہت اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک ہی رتصخ 

ن 
 
ہ

 

ت

رصػ ایس ےک اسھت اخص یھت اب ارگ وکیئ صخش رفزہ یک احتل ںیم امجع رکے اگ وت اس وک افکرہ یک ادایگیئ ےک وسا وکیئ اچرہ 

اؤد ےتہک ںیہ ہک ثیل نب دعس افزایع وصنمر نب رمتعم افر رعاک نب امکل ےن ہینیع یک دحثی یک رطح رفاتی ایک ےہ اس ےہ۔ اوبد

 ںیم افزایع ےن ہی ااضہف رفاتی ایک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےس اافغتسر اک یھب مکح رفامای اھت

 نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش رفزہ یک احتل ںیم امجع رک ےھٹیب ااکس افکرہ

     620    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طہاب، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، اب٩  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صُ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ث٨ََا  ََِّٓطَ ِٔی َحسَّ َزیَِزَة أَ٪َّ َرُجَّل أَ



 

 

 َ٠ ًَ َّی اہللُ  أ٣َََزُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ اَ٪  ـَ ٜٔی٨ّا َر٣َ يَن ٣ِٔش ٥َ ٔستِّ ٌٔ ئِن أَِو یُِل ٌَ ٍّ أَِو َیُؼو٦َ َطِضَزی٩ِٔ ٣ُتََتابٔ َب َٗ َٙ َر ٔ ت ٌِ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ یُ

َّی اہللُ ُتَٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل أ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِج٠ِٔص  ًَ َّی اہللُ  َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ ََل أَٔجُس  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َٗ ٕٚ ٓٔیطٔ َت٤ِْز   َز ٌَ ٥َ بٔ

َّی اہللُ ََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔح ـَ َٓ ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا أََحْس أَِحَوُد ٣ٔىِّي  َ٘ َٓ ِٚ بٔطٔ  َتَؼسَّ َٓ ا٢َ ُخِذ َصَذا  َ٘ َّي بََسِت َٓ ٥َ َحً ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

ا٢َ أَبُو َزاُوز َرَواُظ اب٩ُِ جُ  َٗ َٟطُ ک٠ُِطُ  ا٢َ  َٗ ٍّ أ٧ََِیابُطُ َو َب َٗ َٙ َر ٔ ت ٌِ ا٢َ ٓٔیطٔ أَِو ُت َٗ ََِّٓطَ َو َٕ أَ٪َّ َرُجَّل أَ ٔ ٔى ٣َاٟ ِٔ َٟ ًَلَی  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َزیِٕخ 

ٜٔی٨ّا يَن ٣ِٔش ٥ٌَٔ ٔستِّ  أَِو َتُؼو٦َ َطِضَزی٩ِٔ أَِو تُِل

ےن راضمؿ ںیم رفزہ وتڑ دبع اہلل نب ہملسم، امکل، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش 

 ڈاال وت روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےس اکی الغؾ آزاد رکےن ای دف ہنیہم ےک ےپ درےپ رفزے رےنھک ای اسھٹ ونیکسمں وک اھکان الھک

ملس ےن اس ےس ےن اک مکح رفامای اس صخش ےن اہک ںیم )اؿ ونیتں اکومں ںیم ےس وکیئ اکؾ( ںیہن رک اتکس وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 رفامای۔ ااھچ وت رھپ ھٹیب اج اےنت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی الیھت الای ایگ سج ںیم وجھکرںی ںیھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع

 ھج ےس  فآہل فملس ےن رفامای۔ ےل ہی وجھکرںی ےل اج افر اس ںیم ےس دصہق رکا ںیم ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک

زایدہ یھب وکیئ رضفرت دنم ےہ؟ ہی نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یسنہ آ یئگ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

ددناں ابمرک رظن آےن ےگل۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ااھچ وت وخد یہ اھک ےل اوبداؤد ےن اہک ہک انب رجبا ےن زرہی 

 اافلظ یک رطح لقن ایک ہک اکی صخش ےن رفزہ وتڑ ڈاال۔ اس رفاتی ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےس امکل ےک

 الغؾ آزاد رک ای دف ہنیہم ےک رفزے رھک ای اسھٹ ونیکسمں وک اھکان الھک

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش رفزہ یک احتل ںیم امجع رک ےھٹیب ااکس افکرہ

     621    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہظا٦ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہجٌْف ب٩ ٣شاَف، اب٩ ابی ٓسیَ،  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٕس  ٌِ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َس َٕ َحسَّ َُٓسیِ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  َْفُ ب٩ُِ ٣َُشأَفٕ َحسَّ ٌِ ث٨ََا َج ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ٍَ ب٩ِٔ  ی َس٤َ٠َ

ا٢َ َجاَئ  َٗ ٔ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٓ ٕٚ َز ٌَ ُتَٔی بٔ أ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟحٔسیٔث  اَ٪ بَٔضَذا ا ـَ ََِّٓطَ ِٔی َر٣َ ٥َ أَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔييِّ َػل یطٔ َت٤ِْز َرُج١ْ إ

ا٢َ ٓٔیطٔ ک٠ُُِط أ٧ََِت  َٗ ا َو ًّ ًََْشَ َػا  ٍَ ِسُر َخ٤َِش ْٔفِ اہللَ  َٗ ِِ ََ َوُػ٥ِ َیِو٣ّا َواِسَت ٔ  َوأَص١ُِ بَِیت



 

 

 اسمرف، انب ایب دفکی، اشہؾ نب دعس، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش رفعج نب

روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای سج ےن راضمؿ اک رفزہ وتڑ دای اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس وجھکرفں اک اکی 

اصع وجھکرںی ںیھت اس رفاتی ںیم ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت اھک افر اےنپ رھگ الیھت اھت سج ںیم رقتةی دنپرہ 

 فاولں وک الھک۔ رھپ اکی رفزہ رھک )ینعی اضقء اک رفزہ( افر اافغتسر رک

 اوبرہریہرفعج نب اسمرف، انب ایب دفکی، اشہؾ نب دعس، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش رفزہ یک احتل ںیم امجع رک ےھٹیب ااکس افکرہ

     622    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ٣ح٤س ب٩ جٌْف، اب٩ زبير، حرضت ًائظہس٠مَي٪ ب٩ زاؤز،  :  راوی

ِبَس اٟ ًَ َِٟحارٔٔث أَ٪َّ  ٤ِزُو ب٩ُِ ا ًَ ٤َِِٟضزٔیُّ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز ا ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ثَُط أَ٪َّ َحسَّ أس٥ٔ َحسَّ َ٘ ِٟ زَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ ا

َس بِ  ٍَ ٣َُح٤َّ ًَائَٔظ  ٍَ َُّط َس٤ٔ ثَطُ أ٧َ ٔ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ًَبَّاَز ب٩َِ  ثَطُ أَ٪َّ  ٔ َحسَّ َْفٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ٌِ ٠َِیطٔ  ٩َ َج ًَ َّی اہللُ  َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل

 ِٟ ٥َ ِٔی ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔييِّ َػل و٢ُ أَتَی َرُج١ْ إ ُ٘ ٥َ َت ُط ا٨َّٟٔييُّ َوَس٠َّ َٟ َ َشأ َٓ ُت  ِٗ ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ اِحتََر َ٘ َٓ اَ٪  ـَ ٤َِشحٔٔس ِٔی َر٣َ

ا٢َ َواہللٔ ٣َا لٔی َطِیْئ َوََل أَ  َٗ  ِٚ ا٢َ َتَؼسَّ َٗ ا٢َ أََػِبُت أَصِلٔی  َٗ ٥َ ٣َا َطأ٧ُِطُ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ اِج٠ِٔص َػل َٗ ٠َِیطٔ  ًَ ٔسُر  ِٗ

بَیِ  َٓ َح٠ََص  ٠َِیطٔ َوَس َٓ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا٦ْ  ٌَ َ ٠َِیطٔ ك ًَ ُٚ ح٤َٔاّرا  َب١َ َرُج١ْ َیُشو ِٗ ََ أَ ٔ ًَلَی ذَٟ ٥َ أَی٩َِ ٤َ٨َا صَُو  َّ٠

 َٓ ِٚ بَٔضَذا  ٥َ َتَؼسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا٦َ اٟزَُّج١ُ  َ٘ َٓ ا  ّٔ ٔ ُٚ آن ٔ ٤ُِِٟحتَر َواہللٔ ا َٓ َُيِر٧َٔا  ًَلَی  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَ َ٘

ا٢َ ک٠ُُوظُ  َٗ ٨ََٟا َطِیْئ  َْ ٣َا  َٟحَٔیا َّا   إ٧ٔ

امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، رمعف نب احرث، دبعارلنمح نب اقمس، دمحم نب رفعج، انب زج ،، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک 

فآہل فملس ےک اپس آای افر وبال۔ ںیم لج ایگ )ینعی  ھج ےس ااسی انگہ رسزد وہ ایگ سج راضمؿ ںیم اکی صخش دجسم ںیم آپ یلص اہلل ہیلع 

یک فہج ےس ےھجم ایقتم ںیم دفزخ ںیم ڈاال اجےئ اگ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس وپاھچ ایک وہا فہ وبال ںیم ےن اینپ ویبی 

ہل فملس ےن رفامای۔ دصہق دے فہ وبال دخبا ریمے اپس ھچک ںیہن ےہ افر ہن ےس )رفزہ یک احتل ںیم امجع( رک ایل آپ یلص اہلل ہیلع فآ

ےھجم اطتق ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ااھچ وت رھپ ذرا ھٹیب سپ فہ اھٹیب راہ۔ اےنت ںیم اکی صخش دگےھ رپ ہلغ الدے 

 اہکں ےہ؟ سپ فہ صخش ڑھکا وہ ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وہےئ اہاتکن وہا آای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ۔ ےنلج فاال



 

 

ےن رفامای ےل اس وک دصہق رک اس ےن وپاھچ ایک اےنپ العفہ یسک افر رپ دصہق رکفں؟ دخبا مہ وت وخد وھب ےک ںیہ امہرے اپس ھچک ںیہن 

 ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای۔ وت مت یہ اھکول

 داؤد، انب فبہ، رمعف نب احرث، دبعارلنمح نب اقمس، دمحم نب رفعج، انب زج ،، رضحت اعہشئ امیلسؿ نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش رفزہ یک احتل ںیم امجع رک ےھٹیب ااکس افکرہ

     623    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًوٖ، سٌیس ب٩ ابی ٣زی٥، اب٩ ابی ز٧از، ًبساٟزح٩٤ ب٩ حارث، ٣ح٤س ب٩ جٌْف ب٩ زبير، ًباز ب٩  :  راوی

 ًبساہلل، حرضت ًائظہ رضي اہلل تٌالی ٨ًہ

ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی  ث٨ََا َس ٖٕ َحسَّ ِو ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔس ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َِٟحارٔٔث  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی اٟز٧َِّازٔ  ٣َزَِی٥َ َحسَّ

ٕٚ ٓٔیطٔ  َز ٌَ ُتَٔی بٔ أ َٓ ا٢َ  َٗ  ٍٔ ِٟ٘ٔؼَّ ٔ ا ٍَ بَٔضٔذظ ًَائَٔظ  ٩ًَِ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ًَبَّاز  ٩ًَِ  ٔ َْفٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ٌِ اَج ًّ وَ٪ َػا  ًِْٔشُ

، دیعس نب ایب رممی، انب ایب زاند، دبعارلنمح نب احرث، دمحم نب رفعج نب زج ،، ابعد نب دبع اہلل، رضحت اعہشئ ریض اہلل دمحم نب وعػ

اعتیل ہنع ےس یھب یہی رفاتی رمفی ےہ۔ اس ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی الیھت الای ایگ سج ںیم سیب اصع 

 ےھت۔

دیعس نب ایب رممی، انب ایب زاند، دبعارلنمح نب احرث، دمحم نب رفعج نب زج ،، ابعد نب دبعاہلل، رضحت اعہشئ دمحم نب وعػ،  :  رافی

 ریض اہلل اعتیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجؿ وبھج رک رفزہ وتڑےن یک زسا

 ایبؿرفزفں اک  :   ابب

 اجؿ وبھج رک رفزہ وتڑےن یک زسا

     624    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠مَي٪ ب٩ رحب، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٛثير، طٌبہ، حبیب ب٩ ابی ثابت، ٤ًارہ ب٩ ٤ًير، ابو٣لوض، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ٍُ َب ٌِ ا٢َ أَِخبَر٧ََا ُط َٗ  ٕ ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍُ ح و َحسَّ َب ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ٩ًَِ  َحسَّ ٩ًَِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ أَبٔی ثَابٕٔت 



 

 

 ُ٤ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا  ٕ ثٔير َٛ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َُلوِّٕض   ٕ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ ٤ًَُيِر َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َلؤِّض 

ٔف  ِ٘ ٥ِ َی َٟ َٟطُ  َؼَضا اہللُ  ٍٕ َرخَّ ٔ ُرِخَؼ اَ٪ ِٔی َُيِر ـَ ََِّٓطَ َیِو٣ّا ٩ِ٣ٔ َر٣َ َ ٥َ ٩ِ٣َ أ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ َػل صِز ٨ًَُِط ٔػَیا٦ُ اٟسَّ   

، ہبعش، بیبح نب ایب اثتب، امعرہ نب ریمع، اوبسوطس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک امیلسؿ نب رحب، ہبعش، دمحم نب ،ریث

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن اہلل یک دی وہیئ رتصخ ےک ریغب راضمؿ ںیم رفزہ ہن راھک وت اسری رمع ےک 

 رفزے اس یک یمک وک وپرا ہن رک ںیکس ےگ

 ہبعش، دمحم نب ،ریث، ہبعش، بیبح نب ایب اثتب، امعرہ نب ریمع، اوبسوطس، رضحت اوبرہریہ امیلسؿ نب رحب، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اجؿ وبھج رک رفزہ وتڑےن یک زسا

     625    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، یحٌي ب٩ سٌیس، سٔیا٪، حبیب، ٤ًارہ، اب٩ ٣لوض، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة  ثَىٔي َحبٔیْب  َیاَ٪ َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ُس ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ َس ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ِٟ  َحسَّ ٠َ٘ٔیُت ا َٓ ا٢َ  َٗ ٤َُلؤِّض 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ثَىٔي  َحسَّ َٓ ٤َُِٟلؤِّض  َ٪ اب٩َِ ا ٕ َوُس٠َمَِيَ ثٔير َٛ ِث١َ َحٔسیٔث اب٩ِٔ 

٨ًَِضُ   ٍَ َب ٌِ َیاَ٪ َوُط ِٔ ًَلَی ُس  َٕ ٔ ا٢َ أَبُو َزاُوز َواِخُت٠ ٤َُِٟلوِّضٔ َٗ ٤َُِٟلؤِّض َوأَبُو ا  ٤َا اب٩ُِ ا

ادمح نب لبنح، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، بیبح، امعرہ، انب سوطس، رضحت اوبرہریہ ےس انب ،ریث افر امیلسؿ یک دحثی یک رطح رموفاع 

 اوطملس ےہرفاتی ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ایفسؿ افر ہبعش اک االتخػ ےہ ہک رفای اک انؾ انب اوطملس ےہ ای 

 ادمح نب لبنح، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، بیبح، امعرہ، انب سوطس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزہ ںیم وھبؽ ےس ھچک اھک یپ انیل

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

  یپ انیلرفزہ ںیم وھبؽ ےس ھچک اھک

     626    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از، ایوب، حبیب، ہظا٦، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، حرضت ابوہزیزہ رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَیُّوَب َوَحبٔیٕب َوصَٔظا٦ٕ  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  سٔ ب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ

بُِت ٧َأسّیا َوأ٧ََا َػ  يی أَک٠َُِت َوََشٔ ٔن ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔييِّ َػل اَک إ َ٘ ََ َوَس ٤َ ٌَ ِ ا٢َ اہللُ أَك َ٘ َٓ  ائ٥ْٔ 

امحد، اویب، بیبح، اشہؾ، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش روسؽ ومیس نب اامسلیع، 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر وبال ای روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن رفزہ ںیم وھبؽ ےس اھک یپ ایل آپ یلص اہلل ہیلع

 (ای افر الپای )ینعی رفزہ ںیہن وٹاٹفآہل فملس ےن رفامای ےھجت اہلل ےن الھک

 ومیس نب اامسلیع، امحد، اویب، بیبح، اشہؾ، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راضمؿ ےک رفزفں یک اضقء ںیم اتریخ رکان

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 راضمؿ ےک رفزفں یک اضقء ںیم اتریخ رکان

     627    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، یحٌي ب٩ سٌیس، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ًائظہ رضي اہلل ٨ًہا :  راوی

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ًَ َحسَّ  ٍَ َّطُ َس٤ٔ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٧َ ٍَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َ ٌٔیٕس  ٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ َس  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا ٍَ ٣َِش٤َ٠َ ائَٔظ

 َّ َیُط َحً ـٔ ِٗ ٍُ أَِ٪ أَ ٤َا أَِسَتٔلی َٓ اَ٪  ـَ ِو٦ُ ٩ِ٣ٔ َر٣َ ًَلَیَّ اٟؼَّ ََٟیُٜوُ٪  و٢ُ إِٔ٪ کَاَ٪  ُ٘ ٨ًََِضا َت َباُ٪ َرضَٔي اہللُ  ٌِ ِتَٔی َط  ي َیأ

دبع اہلل نب ہملسم، یبنعق، امکل، ییحی نب دیعس، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعےس رفاتی ےہ ہک  ھج رپ راضمؿ 

 ےک رفزے فابج وہےت ےھت رھپ ںیم ا وک اضقء ہن رکیتکس اہیں کت ہک ابعشؿ آاجات

  نب دیعس، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنعدبعاہلل نب ہملسم، یبنعق، امکل، ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش رم اجےئ اس ےک ذہم رفزے وہں

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش رم اجےئ اس ےک ذہم رفزے وہں



 

 

     628    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ًبیساہلل ب٩ ابی جٌْف، ٣ح٤س ب٩ جٌْف ب٩ زبير، رعوہ، حرضت ًائظہ  :  راوی

 رضي اہلل ٨ًہا

٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ َْفٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٌِ ٔس ب٩ِٔ َج ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َْفٕ  ٌِ ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی َج َِٟحارٔٔث  ا

٠َِیطٔ ٔػَیا ًَ ا٢َ ٩ِ٣َ ٣َاَت َو َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ًَائَٔظ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ  ٔ ا٢َ أَبُو َزاُوزاٟزُّبَيِر َٗ ُط  ٨ُِط َؤٟیُّ ًَ  ٦ْ َػا٦َ 

ِو٢ُ أَِح٤ََس ب٩ِٔ َح٨َِب١ٕ  َٗ  َصَذا ِٔی ا٨َِّٟذرٔ َوصَُو 

ادمح نب اصحل، انب فبہ، رمعف نب احرث، دیبع اہلل نب ایب رفعج، دمحم نب رفعج نب زج ،، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس 

ں وت ایکس رطػ ےس ااکس فیل رفزے رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش رم اجےئ افر اس رپ رفزے وہ

 رےھک

 ادمح نب اصحل، انب فبہ، رمعف نب احرث، دیبعاہلل نب ایب رفعج، دمحم نب رفعج نب زج ،، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش رم اجےئ اس ےک ذہم رفزے وہں

     629    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ابوحؼين، سٌیس ب٩ جبير، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخبََر٧َا ُس ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ إَٔذا ٣َزَٔق اٟزَُّج١ُ ِٔی  َحسَّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس أَبٔی حَُؼيِٕن 

٨ِطُ  ًَ َضي  َٗ ٠َِیطٔ ٧َِذْر  ًَ اْئ َوإِٔ٪ کَاَ٪  ـَ َٗ ٠ًََِیطٔ  ٥ِ َی٩ُِٜ  َٟ ٨ُِط َو ًَ  ٥َ ٌٔ ِ ٥ِ َیُؼ٥ِ أُك َٟ اَ٪ ث٥َُّ ٣َاَت َو ـَ طُ َر٣َ  َؤٟیُّ

، دیعس نب ریبج، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ارگ وکیئ صخش راضمؿ ںیم دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، اوبنیصح

اس  امیبر وہ اجےئ افر کیھٹ ہن وہ افر رم اجےئ وت ایکس رطػ ےس ونیکسمں وک اھکان الھک دای اجےئ اگ افر اےکس ذہم اضقء فابج ہن وہیگ نکیل

  رطػ ےس ااکس فیل اوکس وپرا رکے اگےن ارگ اس ےن وکیئ ذنر یک وہیگ وت ایکس

 دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، اوبنیصح، دیعس نب ریبج، رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رفزے وہں وج صخش رم اجےئ اس ےک ذہم

     630    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠مَي٪ ب٩ رحب، ٣شسز، ح٤از، ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت ًائظہ رضي اہلل ٨ًہا :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ اْز  ث٨ََا َح٤َّ اََل َحسَّ َٗ ْز  ٕب َو٣َُشسَّ ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ٍَ أَ٪َّ َح٤ِزََة اِْلَِس٠َِٔمَّ َسأ٢ََ َحسَّ ًَائَٔظ  ٩ًَِ یطٔ 

َٓأَُػو٦ُ ِٔی اٟشَّ  ِو٦َ أَ زُ اٟؼَّ يی َرُج١ْ أرَِسُ ٔن ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِّٓٔطِ إِٔ٪ ا٨َّٟٔييَّ َػل ا٢َ ُػ٥ِ إِٔ٪ ٔطئَِت َوأَ َٗ َْفٔ 

 ٔطئَِت 

امحد، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک زمحہ ایملس ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع امیلسؿ نب رحب، دسمد، 

فآہل فملس ےس وپاھچ ہک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےپ درےپ رفزے راھک رکات وہں وت ایک ںیم رفس ںیم یھب 

 فملس ےن رفامای ےھجت اایتخر ےہ اچےہ رفزہ رھک افر اچےہ ہن رھک بسح ومعمؽ رفزے راھک رکفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 امیلسؿ نب رحب، دسمد، امحد، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اجےئ اس ےک ذہم رفزے وہںوج صخش رم 

     631    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س، ٣ح٤س ب٩ ًبسا٤ٌٟين، حرضت ح٤زہ ب٩ اس٠ِم رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ  ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِیلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس ا٨ُّٟ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  سٔ ب٩ِٔ َح٤ِزََة َحسَّ ُت َح٤ِزََة ب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ََِٟسنٔیُّ  ٤َِٟحٔیٔس ا ا

ًَأٟحُ  ُ ٕ أ يی َػاحُٔب َهِضز ٔن ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ ا٢َ  َٗ ظٔ  ٩ًَِ َجسِّ َُّط ُرب٤ََّا اِْلَِس٠َِٔمَّ یَِذُُکُ أَ٪َّ أَبَاُظ أَِخبََرُظ  یطٔ َوإ٧ٔ ٠َِیطٔ َوأَُِکٔ ًَ ُط أَُسأَفُ 

َة َوأ٧ََا َطابٌّ َوأَٔجُس بٔأَِ٪ أَُػو٦َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ وَّ ُ٘ ِٟ اَ٪ َوأ٧ََا أَٔجُس ا ـَ ىٔي َر٣َ ٌِ ِضزُ َی ىٔي صََذا اٟظَّ َٓ ُظ َػاَز َ ًَلَیَّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أَُؤَخِّ  أَصَِوَ٪ 

ا٢َ  َٗ َِّٓٔطُ  ُ ًَِو٥ُ ْٔلَِجزٔی أَِو أ أَُػو٦ُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَ َٓ َیُٜوُ٪ َزی٨ِّا أَ ََ ٔطئَِت یَا َح٤ِزَةُ  َٓ ٔ  أَیُّ ذَٟ

دبع اہلل نب دمحم، دمحم نب دبعانیعمل، رضحت زمحہ نب ایملس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ یلص اہلل ہیلع 

رفس راضمؿ آ اجات ےہ  فآہل فملس ںیم اجونرفں فاال وہں ںیم ا وک ےل اجات وہں اؿ رپ رفس رکات وہں افر رکاہی د ات وہں یھبک دفراؿ

ںیم وجاؿ وہں افر  ھج ںیم وقت ےہ ہک رفزہ رھک ایل رکفں ویکہکن ےھجم اےکس اضقء رکےن ےس ااکس رانھک آاسؿ اتگل ےہ اس ےیل ہک فہ 

ہیلع  رقض یک رطح ذنہ رپ وسار رےتہ ںیہ وت ایک ںیم رفس ںیم رفزہ رھک ایل رکفں اںیمس زایدہ وثاب ےہ ای ہن روھکں؟ روسؽ یلص اہلل



 

 

 فآہل فملس ےن رفامای اے زمحہ اسیج ریتا یج اچےہ فاسی رک

 دبعاہلل نب دمحم، دمحم نب دبعانیعمل، رضحت زمحہ نب ایملس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اجےئ اس ےک ذہم رفزے وہں وج صخش رم

     632    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ابوًوا٧ہ، ٨٣ؼور، ٣حاہس، كاؤض، حرضت اب٩ ًباض رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ كَاُوٕض  ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر   ٍَ َ َوا٧ ًَ ث٨ََا أَبُو  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  َد ا٨َّٟٔييُّ َػل ا٢َ ََخَ َٗ ًَبَّإض  اب٩ِٔ 

ٔلَی ٓٔیطٔ ٟٔيُرٔیَطُ ا٨َّٟ  طُ إ ٌَ َٓ ًَا ب٧َّٔٔإئ ََفَ اَ٪ ث٥َُّ َز َٔ َّ ًُِش َّي ب٠ََ ٍَ َحً ٔلَی ٣ََّٜ ٍٔ إ ٤َِٟٔسی٨َ ٥َ ٩ِ٣ٔ ا َََٓاَ٪ اب٩ُِ َوَس٠َّ اَ٪  ـَ ََ ِٔی َر٣َ ٔ اَض َوذَٟ

ِس َػا َٗ و٢ُ  ُ٘ ََِّٓطَ ًَبَّإض َی ٩ِ٤َ َطاَئ َػا٦َ َو٩ِ٣َ َطاَئ أَ َٓ ََِّٓطَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَ َّی اہللُ   ٦َ ا٨َّٟٔييُّ َػل

دسمد، اوبوعاہن، وصنمر، اجمدہ، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی ےس 

ےچنہپ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ربنت وگنماای افر اےس اےنپ ہنم کت دنلب ایک ہکم وک ےلچ بج افسعؿ )اکی ہگج اک انؾ ےہ( 

اتہک ولگ دھکی ںیل انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ہی راضمؿ اک فاہعق ےہ سپ انب ابعس ےتہک ںیہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ذہلا سج اک یج اچےہ رفس ںیم رفزہ رےھک افر سج اک یج اچےہ رفزہ ہن رےھکفملس ےن رفس ںیم یھبک رفزہ راھک افر یھبک ںیہن راھک 

 دسمد، اوبوعاہن، وصنمر، اجمدہ، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رم اجےئ اس ےک ذہم رفزے وہں وج صخش

     633    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زائسہ، ح٤یس، حرضت ا٧ص رضي اہلل ٨ًہ :  راوی

٧َا  ا٢َ َساََفِ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ؤی١ٔ  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس اٟلَّ ث٨ََا َزائَٔسةُ  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٥َ ِٔی َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٣َ

ائ٥ٔٔ  ًَلَی اٟؼَّ َّٔطُ  ِٔ ٤ُ ِٟ َّٔطٔ َوََل ا ِٔ ٤ُِٟ ًَلَی ا ائ٥ُٔ  ٌِٔب اٟؼَّ ٥ِ٠َ َی َٓ ٨َا  ـُ ٌِ ََِّٓطَ َب ٨َا َوأَ ـُ ٌِ ََٓؼا٦َ َب اَ٪  ـَ  َر٣َ

راضمؿ ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ادمح نب ویسن، زادئہ، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن 



 

 

اسھت رفس ایک سپ مہ ںیم ےس ھچک ولوگں ےن رفزہ راھک افر ھچک ولوگں ےن ںیہن راھک نکیل ہن وت یسک رفزہ رےنھک فاےل ہن رےنھک فاےل رپ 

 (ض ںیہن ایکارتعاض ایک افر ہن یہ یسک رفزہ ہن رےنھک فاےل ےن رفزہ دار رپ )ینعی اکی دفرسے رپ یسک ےن ارتعا

 ادمح نب ویسن، زادئہ، دیمح، رضحت اسن ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش رم اجےئ اس ےک ذہم رفزے وہں

     634    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، وہب، اب٩ بیا٪، اب٩ وہب، ٣ٌاویہ، ربیٌہ ب٩ یزیس، حرضت ٗزًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٍُ اؤَی ٌَ ثَىٔي ٣ُ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ اََل َحسَّ َٗ ىَي  ٌِ ٤َِٟ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َوَوصُِب ب٩ُِ بََیإ٪ ا ثَطُ َحسَّ َّطُ َحسَّ ٍَ ب٩ِٔ َیزٔیَس أ٧َ ٌَ َربٔی

َٓا٧َِتَوزُِت َخ٠ِ  ٠َِیطٔ  ًَ ٜٔبُّوَ٪  ًٔي ا٨َّٟاَض َوص٥ُِ ٣ُ ِٔ ُِٟدِسرٔیَّ َوصَُو ُی ٌٔیٕس ا ا٢َ أََتِیُت أَبَا َس َٗ  ٍَ ًَ زَ َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ُِٟتُط  َ ا َخََل َسأ َّ٤٠َ َٓ َوَتُط 

ِج٨َا ٣َ  ا٢َ ََخَ َ٘ َٓ َْفٔ  اَ٪ ِٔی اٟشَّ ـَ ٔ َر٣َ َّی ٔػَیا٦ ََاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ِتٔح  َٔ ِٟ ًَا٦َ ا اَ٪  ـَ ٥َ ِٔی َر٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔييِّ َػل

ِس َز٧َِوت٥ُِ ٩ِ٣ٔ  َٗ  ٥ُِ َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٨َ٤َِٟاز٢ٔٔ  َّ ٨ِ٣َزَّٔل ٩ِ٣ٔ ا َّي ب٠ََ ٥َ َیُؼو٦ُ َوَنُؼو٦ُ َحً ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َِّٔٔطُ  اہللُ  ِٟ ٥ِ َوا ُٛ َوی َل٥ُِٜ ًَُسوِّ ِٗ َ  أ

ُحوَ٪  ٥ُِ ُتَؼبِّ َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٨َِٟا ٨ِ٣َزَّٔل  ٨َزَ َٓ ٧َا  ا٢َ ث٥َُّ رٔسِ َٗ َّٔطُ  ِٔ ٤ُ ِٟ ائ٥ُٔ َو٨٣َّٔا ا أَِػَبِح٨َا ٨٣َّٔا اٟؼَّ وا  َٓ َِّٓٔطُ َ أ َٓ َوی َل٥ُِٜ  ِٗ َِّٔٔطُ أَ ِٟ ٥ِ َوا ُٛ ًَُسوَّ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٍّ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل زٔی٤َ ًَ ََا٧َِت  ٠َِیطٔ َٓ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔييِّ َػل ِس َرأَیُِتىٔي أَُػو٦ُ ٣َ َ٘ َٟ ٌٔیٕس ث٥َُّ  ا٢َ أَبُو َس َٗ  ٥َ ِیطٔ َوَس٠َّ

 ََ ٔ َس ذَٟ ٌِ ََ َوَب ٔ ِب١َ َذٟ َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

ہلل ادمح نب اصحل، فبہ، انب ایبؿ، انب فبہ، اعمفہی، رہعیب نب سیدی، رضحت زقہع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اوبدیعس دخری ریض ا

ہنع ےک اپس ایگ فہ ولوگں وک اتففی دے رےہ ےھت افر ولگ اؿ رپ ےکھج وہےئ ےھت ںیم رفتص اک رظتنم راہ بج اےلیک وہےئ وت ںیم ےن 

احتل رفس ںیم راضمؿ ںیم رفزہ رےنھک افر ہن رےنھک ےک ابرے ںیم وساؽ ایک اںوہں ےن اہک سج اسؽ ہکم حتف وہا اس اسؽ راضمؿ ںیم 

ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےلکن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب رفزہ رےتھک افر مہ یھب رفزہ رےتھک اہیں کت ہک مہ مہ روسؽ یلص اہلل 

زنمولں ںیم ےس اکی زنمؽ رپ ےچنہپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اب مت دونمشں ےک رقبی آ ےئگ وہ ذہلا رفزہ ہن رانھک اہمتری 

دؿ مہ ںیم ےس ھچک ولوگں ےن رفزہ راھک افر ھچک ولوگں ےن ہن راھک رھپ مہ فاہں ےس رفاہن وہےئ افر اکی  وقت اک ببس وہاگ سپ اےلگ

ہگج رپ ارتے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای حبص وک مت دنمش رپ وہں ےگ اب رفزہ اک ہن رانھک اہمترے ےیل وقت اک ببس وہاگ سپ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ ےس مکح وہ اکچ اھت )ینعی یلہپ رمہبت رفزہ ہن رانھک اایتخری اھت بس ےن ااطفر ایک ویکہکن اب روسؽ اہلل 



 

 

ملس افر اب رفزہ اک وھچڑان الزیم وہ ایگ( اوبدیعس ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اس فاہعق ےس ےلہپ افر اس فاہعق ےک دعب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 ےک اسھت رفزے رےھک

 حل، فبہ، انب ایبؿ، انب فبہ، اعمفہی، رہعیب نب سیدی، رضحت زقہعادمح نب اص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفس ںیم رفزہ ہن رانھک رتہب ےہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم رفزہ ہن رانھک رتہب ےہ

     635    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابو وٟیس، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، سٌس ب٩ زرارہ، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ حش٩، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضي  :  راوی

 اہلل ٨ًہ

ِبٔس  ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط َیأٟٔسيُّ َحسَّ َِٟؤٟیٔس اٟلَّ ث٨ََا أَبُو ا ٤ًَِزٔو َحسَّ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٔس ب٩ِٔ ُزَراَرَة  ٌِ ىٔي اب٩َِ َس ٌِ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َی

٥َ َرأَی َرُجَّل یَُو١َُّ٠  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَِبٔس اہللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز َِٟیَص ب٩ِٔ َحَش٩ٕ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ٠َِیطٔ َواٟزَِّحا٦ُ  ًَ

 ٔ ِٟب َْفٔ ٩ِ٣ٔ ا َیا٦ُ ِٔی اٟشَّ  رِّ اٟؼِّ

اوب فدیل، ہبعش، دمحم نب دبعارلنمح، دعس نب زرارہ، دمحم نب رمعف نب نسح، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

آپ یلص اہلل ہیلع  روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش وک داھکی ہک اس رپ اسہی ایک ایگ ےہ افر اےکس ارد رگد ولوگں اک موجؾ ےہ

 فآہل فملس ےن رفامای رفس ںیم رفزہ رانھک یکین ںیہن ےہ

 اوب فدیل، ہبعش، دمحم نب دبعارلنمح، دعس نب زرارہ، دمحم نب رمعف نب نسح، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم رفزہ ہن رانھک رتہب ےہ

     636    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

طیبا٪ ب٩ َفور، ابوہَل٢، اب٩ سوازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ رضي اہلل ٨ًہ جو بىي ًبساہلل ب٩ ٌٛب ٛے ایَ طدؽ  :  راوی

 (٣ظہور ػحابی ا٧ص ب٩ ٣اَٟ ہیں جو خاز٦ رسو٢ ػلی اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ ت٬ےہیں )یٌىي ا٪ سے ٣زاز 



 

 

 َ ٩ًَِ أ٧َ َظيِرٔیُّ  ُ٘ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ َسَواَزَة ا ث٨ََا أَبُو صََٔل٢ٕ اٟزَّأسٔييُّ َحسَّ ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ ََفُّوَر َحسَّ َٕ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔي َحسَّ ٔ ٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ

ٕب  ٌِ َٛ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  َٓا٧َِتَضِیُت أَ ًَ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِی٨َا َخِی١ْ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ أََُاَرِت  َٗ  ٕ َُٗظيِر ٔ بَىٔي  ا٢َ إِٔخَوة َٗ ِو 

ا٣ٔ  ٌَ َ َٓأَٔػِب ٩ِ٣ٔ ك ا٢َ اِج٠ِٔص  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو َیأِک١ُُ  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُت إ ِ٘ ا٧َِل٠َ ا٢َ َٓ َٗ يی َػائ٥ْٔ  ٔن ٠ُِت إ ُ٘ َٓ ٨َا َصَذا 

ََلةٔ  َٕ اٟؼَّ ََلةٔ أَِو نِٔؼ ٍَ َطَِّطَ اٟؼَّ الَی َوَؿ ٌَ َیا٦ٔ إٔ٪َّ اہلَل َت ٩ًَِ اٟؼِّ ََلةٔ َو ٩ًَِ اٟؼَّ  ََ ِ ث ٩ًَِ اِج٠ِٔص أَُحسِّ ٤َُِٟشأَفٔ َو ٩ًَِ ا ِو٦َ  َواٟؼَّ

َُٟض٤َ  ا َٗ ِس  َ٘ َٟ ُِٟحِبلَی َواہللٔ  ٍٔ أَِو ا ٤ُِٟزِٔؿ ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ ا ا٦ ٌَ َ وَ٪ أَک٠َُِت ٩ِ٣ٔ ك ُٛ ٔسي أَِ٪ ََل أَ ِٔ ِت َن َٔ َت٠َضَّ َٓ ا٢َ  َٗ ا أَِو أََحَسص٤َُا  ٌّ ا َج٤ٔی

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   َػل

ےس  نابیؿ نب رففخ، اوبالہؽ، انب وسادہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع وج ینب دبعاہلل نب بعک ےک اکی صخش ںیہ )ینعی اؿ

رماد وہشمر احصیب اسن نب امکل ںیہ وج اخدؾ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھت( اؿ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےک وسار امہری وقؾ رپ ہلمح آفر وہےئ )اوستق ہی املسمؿ وہ ت ے ےھت( سپ ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ایگ آپ یلص 

ہل فملس اھکان اھک رےہ ےھت رفامای ھٹیب اج افر امہرے اس اھکےن ںیم ےس ھچک اھک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اہلل ہیلع فآ

رف فآہل فملس ںیم رفزہ ےس وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ھٹیب ںیم ےھجت امنز افر رفزہ ےک قلعتم یئاات وہں اہلل اعتیل ےن اسم

فر آدیھ امنز اعمػ رفام دی افر دفدھ الپےن فایل افر احہلم وعرت وک یھب رفزہ اعمػ رفام دای دخبا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رفزہ ا

ےن دفدھ اک ذرک ایک ای اکی اک رضحت اسن ےتہک ںیہ ہک ےھجم اس ابت رپ تہب اوسفس راہ ہک ںیم ےن روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

 اھکایاھکےن ںیم ےس ہن 

نابیؿ نب رففخ، اوبالہؽ، انب وسادہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع وج ینب دبعاہلل نب بعک ےک اکی صخش ںیہ )ینعی  :  رافی

 (اؿ ےس رماد وہشمر احصیب اسن نب امکل ںیہ وج اخدؾ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وہنجں ےن اہک ہک رفس ںیم رفزہ رانھک الضف ےہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وہنجں ےن اہک ہک رفس ںیم رفزہ رانھک الضف ےہ

     637    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣و١٣ ب٩ ٓـ١، وٟیس، سٌیس ب٩ ًبساٌٟزیز، اس٤ٌی١ ب٩ ًبیساہلل، حرضت ابواٟسرزاء رضي اہلل ٨ًہ :  راوی



 

 

ٌٔی١ُ بِ  ثَىٔي إِٔس٤َ ٔ َحسَّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ٌٔیُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس َِٟؤٟیُس َحسَّ ث٨ََا ا ١ٔ َحسَّ ـِ َٔ ِٟ ١ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُؤ٣َّ ثَِتىٔي أ٦ُُّ ٩ُ ًُبَِیسٔ اہللٔ َحسَّ َحسَّ

َُزََو  ٔف  ٌِ ٥َ ِٔی َب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ ا٢َ ََخَ َٗ ِرَزأئ  ٩ًَِ أَبٔی اٟسَّ ِرَزأئ  َّي إٔ٪َّ اٟسَّ ٕ َطسٔیٕس َحً اتٔطٔ ِٔی رَحٓ

ًَلَی َرأِٔسطٔ ٩ِ٣ٔ طٔ  طُ  َّٔ َٛ ًَلَی َرأِٔسطٔ أَِو  ٍُ یََسُظ  ـَ َی َٟ ًَبُِس أََحَس٧َا  ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََِٟحِّ ٣َا ٓٔی٨َا َػائ٥ْٔ إَٔلَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ةٔ ا سَّ

 ٍَ  اہللٔ ب٩ُِ َرَواَح

وملم نب لضف، فدیل، دیعس نب دبعازعلسی، اامسلیع نب دیبع اہلل، رضحت اوبادلرداء ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ یلص 

ملس ےک ضعب زغفات ںیم ااہتنیئ دشدی رگیم ںیم ےلکن اہیں کت ہک مہ ںیم ےس رہ صخش دوھپ یک دشت ےس )ےنچب اہلل ہیلع فآہل ف

ہح ےک ےیل( اےنپ رس رپ اہھت )ای یلیھتہ( رھک اتیل اھت افر مہ ںیم ےس وساےئ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افر وساےئ دبعاہلل نب رفا

 دحثی ےس ولعمؾ وہات ےہ ہک ارگ وقت وہ اےنپ افرپ وپرا اامتعد وہ وت رفزہ رانھک الضف ےہےک وکیئ رفزہ ےس ہن وہات اھت اس 

 وملم نب لضف، فدیل، دیعس نب دبعازعلسی، الیعمس نب دیبعاہلل، رضحت اوبادلرداء ریض اہلل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وہنجں ےن اہک ہک رفس ںیم رفزہ رانھک الضف ےہ

     638    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ً٘بہ ب٩ ٣رک٦، ابوٗتیبہ، ًبساٟؼ٤س ب٩ حبیب ب٩ ًبساہلل، حرضت س٤٠ہ ب٩ حا٣س ب٩ یحٌي ، ہاط٥ ب٩ ٗاس٥،  :  راوی

 ا٤ٟحبٙ ہذلی

 َ ُٗت ث٨ََا أَبُو  ٦ٕ َحسَّ ٍُ ب٩ُِ ٣ُرِکَ َب ِ٘ ث٨ََا ًُ أس٥ٔ ح و َحسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َصأط٥ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا َحا٣ُٔس ب٩ُِ َیِحٌَي َحسَّ ِبُس َحسَّ ًَ ث٨ََا  اََل َحسَّ َٗ ىَي  ٌِ ٤َِٟ ٍَ ا ِیَب

٤َسٔ  ٍَ ب٩ِٔ  اٟؼَّ ُت ٔس٨َاَ٪ ب٩َِ َس٤َ٠َ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ثَىٔي َحبٔیُب ب٩ُِ  ًَِبسٔ اہللٔ اِْلَِززٔیُّ َحسَّ ُِٟضَذلٔیِّ ب٩ُِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ  ٙٔ ا ٤َُِٟحبَّ  ا

َٟطُ  ٥َ ٩ِ٣َ کَا٧َِت  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ُث  اَ٪ َحِیُث  یَُحسِّ ـَ ٠َِیُؼ٥ِ َر٣َ َٓ  ٍٕ ٔلَی ٔطَب ٍْ َتأِؤی إ َٟ َح٤ُو

طُ  َٛ  أَِزَر

ق ذہیل ےس رفاتی ےہ ہک 
 
خی
م
ل

احدم نب ییحی، اہمش نب اقمس، ہبقع نب رکمؾ، اوبہبیتق، دبعادمصل نب بیبح نب دبع اہلل، رضحت ہملس نب ا

وہ وج آاسین ےس زنمؽ کت اچنہپ دے افر ٹیپ رھب اھکان رسیم  روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج صخش ےک اپس ایسی وساری

 وہ وت اوکس اچےیہ ہک اہجں راضمؿ اک ہنیہم آ اجےئ فںیہ رفزے رےھک

ق ذہیل :  رافی
 
خی
م
ل

 احدم نب ییحی ، اہمش نب اقمس، ہبقع نب رکمؾ، اوبہبیتق، دبعادمصل نب بیبح نب دبعاہلل، رضحت ہملس نب ا



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیلکت ہن وہ ارگہچ رفزہ اک اضقء رکان یھب اجزئ ےہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 فیلکت ہن وہ ارگہچ رفزہ اک اضقء رکان یھب اجزئ ےہ

     639    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

نْص ب٩ ٣ہاجز، ًبساٟؼ٤س، اب٩ ًبساٟوارث، ًبساٟؼ٤س ب٩ حبیب، س٨ا٪ ب٩ س٤٠ہ، حرضت س٤٠ہ ب٩ ا٤ٟحبٙ  :  راوی

 رضي اہلل تٌالی ٨ًہا

٤َٔس ب٩ُِ َحبٔی ًَِبُس اٟؼَّ ث٨ََا  َِٟوارٔٔث َحسَّ ِبٔس ا ًَ ٤َٔس ب٩ُِ  ِبُس اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  ٔ َحسَّ ٤َُِٟضأجز ث٨ََا َنِْصُ ب٩ُِ ا ثَىٔي َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ ٔس٨َأ٪ ٕب  أَبٔی 

ُط َر  َٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ أَِزَر ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٔٙ ٤َُِٟحبَّ ٍَ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس٤َ٠َ  ٍَ ََٓذَُکَ ب٩ِٔ َس٤َ٠َ َْفٔ  اُ٪ ِٔی اٟشَّ ـَ ٣َ

٨َاظُ  ٌِ ٣َ 

ق ریض اہلل اعتیل اہنع ےس  رصن نب اہمرج، دبعادمصل، انب دبعاولارث، دبعادمصل نب بیبح، انسؿ نب ہملس،
 
خی
م
ل

رضحت ہملس نب ا
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 اکی دفرسی دنس ےک اسھت یہی دحثی رمفی ےہ اس ںیم ہی اافلظ ںیہ نَمْ أ

ق ریض اہلل اعتیل :  رافی
 
خی
م
ل

 اہنع رصن نب اہمرج، دبعادمصل، انب دبعاولارث، دبعادمصل نب بیبح، انسؿ نب ہملس، رضحت ہملس نب ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج اسمرف رفس وک ےلکن وت اہکں ےس ااطفر رکےئ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 بج اسمرف رفس وک ےلکن وت اہکں ےس ااطفر رکےئ

     640    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبیساہلل ب٩ ٤ًز، ًبساہلل ب٩ یزیس، جٌْف ب٩ ٣شاَف، ًبساہلل ب٩ یحٌي ، ًبیس، حرضت جٌْف ب٩ جبير رضي اہلل تٌالی  :  راوی

 ٨ًہا

 َ ث َْفُ ب٩ُِ ٣َُشأَفٕ َحسَّ ٌِ ث٨ََا َج ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یَزٔیَس ح و َحسَّ ًَ ثَىٔي  ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ىَي َحسَّ ٌِ ٤َِٟ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یَِحٌَي ا ٨َا 



 

 

ثَىٔي َیزٔیُس بِ  َْفْ َوا٠َِّٟیُث َحسَّ ٌِ ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی أَیُّوَب َوَزاَز َج ثَىٔي َس ٩ًَِ َحسَّ مٔیَّ أَِخبََرُظ  َِٟحرِضَ ٩ُ أَبٔی َحبٔیٕب أَ٪َّ ک٠َُِیَب ب٩َِ ذُص١ِٕ ا

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ارٔیِّ َػاحٔٔب ا٨َّٟٔييِّ َػل َٔ ِِٟٔ َة ا ٍَ أَبٔی َبِْصَ ٨ُِت ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ َْفْ اب٩ُِ َجبِر ٌِ ا٢َ َج َٗ ٍٕ ٩ِ٣ٔ ًُبَِیٕس  ٔٔی٨َ  َوَس٥ََّ٠ ِٔی َس

ا ـَ ُِٔشَلأن ِٔی َر٣َ ِٟ ا٢َ اا َٗ ةٔ  ِْفَ ًَا بٔاٟشُّ َّي َز ِٟبُیُوَت َحً ٥ِ٠َ یَُحاؤِز ا َٓ َْفْ ِٔی َحٔسیثٔطٔ  ٌِ ا٢َ َج َٗ َب ََُساُظ  ٍَ ث٥َُّ رُقِّ ٔ ٠ُُِٗت َ٪ ََفُٓ ِٗتَرِٔب 

٠ًََِیطٔ َوَس  َّی اہللُ  ٍٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ ُس٨َّ َة أََتزَُُِب  ا٢َ أَبُو َبِْصَ َٗ ِٟبُیُوَت  َِٟشَت َتَزی ا أَک١ََ أَ َٓ َْفْ ِٔی َحٔسیثٔطٔ  ٌِ ا٢َ َج َٗ  ٥ََّ٠ 

 دیبع اہلل نب رمع، دبعاہلل نب سیدی، رفعج نب اسمرف، دبعاہلل نب ییحی، دیبع، رضحت رفعج نب ریبج ریض اہلل اعتیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک

ار اھت بج فہ یتشک ںیم وسار وہےئ ںیم امہ راضمؿ ںیم احصیب روسؽ رضحت اوبرصبہ افغری ریض اہلل اعتیل ےک اسھت اکی یتشک ںیم وس

و اای افر  ھج ےس اہک آؤ رقبی آؤ )ینعی

 

مگی
 اھکےن وت حبص اک اھکان آای ایھب رہش ےک اکمانت اک ہلسلس متخ ںیہن وہا اھت ہک اوھنں ےن درتس وخاؿ 

رصبہ وبےل ایک وت روسؽ اہلل یلص ںیم رشکی وہ( ںیم ےن اہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہش ےک اکمانت ںیہن دھکی رےہ ںیہ؟ اوب

 اہلل ہیلع فآہل فملس یک  تن ےس ارعاض رکات ےہ؟ رھپ اوھنں ےن اھکان اھکای۔

 دیبعاہلل نب رمع، دبعاہلل نب سیدی، رفعج نب اسمرف، دبعاہلل نب ییحی ، دیبع، رضحت رفعج نب ریبج ریض اہلل اعتیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفس یک فہ اسمتف سج یک فہج ےس رفزہ ااطفر ایکاجاتکس ےہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفس یک فہ اسمتف سج یک فہج ےس رفزہ ااطفر ایکاجاتکس ےہ

     641    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 الٜيي ب٩ ح٤از، ٟیث، اب٩ سٌس، یزیس، اب٩ ابوحبیب، حرضت ٨٣ؼور ًیسي :  راوی

 ِ َِٟدي ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔیٕب  ٕس  ٌِ ىٔي اب٩َِ َس ٌِ ٕ أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث َی از ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ َح٤َّ ٠ََِِٟٔييِّ أَ٪َّ َحسَّ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر ا  ٔ ر

َد  ٍَ ََخَ َٔ ٍَ ب٩َِ َخ٠ٔی ازِٔحَی ـَ ٍُ أ٣ََِیا٢ٕ ِٔی َر٣َ َ ََ ثَََلث ٔ ُِٔشَلأن َوذَٟ ِٟ ٍَ ٩ِ٣ٔ ا َب ِ٘ ًُ ٍٔ َی ِسرٔ رَقِ َٗ ٔلَی  َٙ ٣َزَّّة إ ٍٕ ٩ِ٣ٔ ز٣َِٔظ َی َ٪ ث٥َُّ ٩ِ٣ٔ رَقِ

ا٢َ َواہللٔ َٗ یَتٔطٔ  ٔلَی رَقِ ٍَ إ ا َرَج َّ٤٠ََٓ وا  َّٔطُ ِٔ وَ٪ أَِ٪ ُی َظ آََخُ ُط ٧َاْض َوَُکٔ ٌَ ََِّٓطَ ٣َ ََِّٓطَ َوأَ َُّط أَ ٨ُِت أَُه٩ُّ  إ٧ٔ ُٛ َِٟیِو٦َ أ٣َِّزا ٣َا  ِس َرأَیُِت ا َ٘ َٟ

 ٔ و٢ُ َذٟ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَِػَحابٔطٔ َی ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َصِسٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِو٣ّا َرُٔبُوا  َٗ يی أََراُظ إٔ٪َّ  ا٢َ ٨ًَِٔس أَن َٗ ََ ٠َّٟٔٔذی٩َ َػا٣ُوا ث٥َُّ 

یِ  َٟ ٔ ىٔي إ ـِ ٔ ب ِٗ ََ ا٠َُّٟض٥َّ ا ٔ  ََ َذٟ

ی ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت فہیح نب ہفیلخ دقشم ےک اکی   

لکن

یسیع نب امحد، ثیل، انب دعس، سیدی، انب اوببیبح، رضحت وصنمر ا



 

 

اگؤں اک افہلص ےہ افر ہی نیت لیم ےہ۔ ہی فاہعق راضمؿ اک ےہ۔ اوھنں ےن )اس رفس یک فہج ےس( رفزہ ہن راھک افر اےکن اسھت ھچک افر 

ہ ںیہن راھک رگم ھچک ولوگں ےن )اینت مک اسمتف یک فہج ےس( رفزہ ہن رےنھک وک ربا اھجمس۔ بج فہ )ینعی فہبح نب ولوگں ےن یھب رفز

ہفیلخ( اےنپ اگؤں فاسپ آےئ وت اوھنں ےن اہک دخا یک مسق ںیم ےن فہ ابت دیھکی ےکسج دےنھکی اک ےھجم امگؿ یھب ہن اھت ولوگں ےن روسؽ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب ےک رطہقی ےس ارحناػ ایک۔ اس ےس )ارحناػ رک ےن فاولں  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ

 ےس( اؿ یک رماد اؿ ولوگں ےس یھت وھنجں ےن رفزہ راھک اھت اس ےک دعب رفامای اے اہلل وت ےھجم اےنپ اپس الب ےل

  :  رافی

لک

 ییسیع نب امحد، ثیل، انب دعس، سیدی، انب اوببیبح، رضحت وصنمر ا

ن

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفس یک فہ اسمتف سج یک فہج ےس رفزہ ااطفر ایکاجاتکس ےہ

     642    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل، حرضت ٧آٍ رضي اہلل تٌالی٣شسز، ٣ٌت٤ز،  :  راوی

 َِ ِٟ ٔلَی ا ُد إ ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز کَاَ٪ یَُِخُ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ْٔصُ َحسَّ ِ٘ َّٔطُ َوََل َی ِٔ ََل ُی َٓ  ٍٔ  ابَ

ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتیل اغہب )اکی اگؤں اک انؾ( دسمد، رمتعم، دیبع اہلل، رضحت انعف ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی 

 یک رطػ اجےت ےھت )افر اس رفس ںیم( ہن رفزہ رتک رکےت افر ہن امنز ںیم رصق رکےت۔

 دسمد، رمتعم، دیبعاہلل، رضحت انعف ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہی ہن انہک اچےیہ ہک ںیم ےن راضمؿ رھب رفزہ راھک

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ہی ہن انہک اچےیہ ہک ںیم ےن راضمؿ رھب رفزہ راھک

     643    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز یحٌي ، ٣ہ٠ب، ب٩ ابی حبیبہ، حش٩، حرضت ابوبرکہ رضي اہلل تٌالی :  راوی

ا٢َ  َٗ َة  ٩ًَِ أَبٔی برَِکَ َِٟحَش٩ُ  ث٨ََا ا ٍَ َحسَّ ٤َُِٟض٠َّٔب ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔیَب ٩ًَِ ا ث٨ََا َیِحٌَي  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی اہللُ  َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ

٠َِیطٔ  ٍَ أَ ًَ زَِٛٔی َظ اٟتَّ َََٓل أَِزرٔی أََُکٔ ٤ُُِٗتطُ ک٠َُّطُ  اَ٪ ک٠َُّطُ َو ـَ يی ُػ٤ُِت َر٣َ ٔن ٥ِ إ ُٛ ٩ََّٟ أََحُس و ُ٘ ٍٕ أَِو َوَس٥ََّ٠ ََل َی ا٢َ ََل بُسَّ ٩ِ٣ٔ ٧َِو٣َ َٗ ِو 



 

 

 ٕ َسة ِٗ  َر

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت  دسمد ییحی، بلہم، نب ایب ہبیبح، نسح، رضحت اوبرکبہ ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ

ںیم ےس وکیئ صخش رہسگ ہی ابت ہن ےہک ہک ںیم ےن امتؾ راضمؿ رفزے رےھک افر اسرا راضمؿ ابعدت یک رافی اک ایخؽ ےہ ہک ہی 

 ےہ ہک ہی ابت یلک اممتعن اس فہج ےس وہیگ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وخد اتسیئ وک ان دنسپ رفامای ےہ ای اس یک فہج ہی وہ یتکس

 وہیگ افر ھچک ہن ھچک آراؾ یھب ایک وہاگ۔ وطر رپ درتس ںیہن وہ یتکس ویکہکن اس ےن ینیقی وطر رپ دنین یھب یل

 دسمد ییحی ، بلہم، نب ایب ہبیبح، نسح، رضحت اوبرکبہ ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ی ےک دؿ رفزہ رانھک

ح

 

ض

 دیع ارطفل افر دیع اال 

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

ی ےک دؿ رفزہ رانھک

ح

 

ض

 دیع ارطفل افر دیع اال 

     644    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ب٩ سٌیس، زہير ب٩ رحب، سٔیا٪، زہزی، حرضت ابوًبیس رضي اہلل تٌالی :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اََل َحسَّ َٗ ٕب َوَصَذا َحٔسیُثُط  ٌٔیٕس َوُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  ا٢َ َطضِٔسُت َحسَّ َٗ  أَبٔی ًُبَِیٕس 

 ًُ ٍَ ٌٔیَس ٣َ ِٟ ٩ًَِ ا ٥َ ٧ََهی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ُِٟدِلَبٍٔ ث٥َُّ  ِب١َ ا َٗ ََلةٔ  َبَسأَ بٔاٟؼَّ َٓ َِٟیِو٣َئِن ٤ََز  ٔػَیا٦ٔ َصَذی٩ِٔ ا

 ٥ِ ُٛ َِّٔٔطُ َٓ َِّٔٔطٔ  ِٟ ا َیِو٦ُ ا ٥ُِٜٜٔ َوأ٣ََّ َِٟح٥ٔ نُُش َتأِک٠ُُوَ٪ ٩ِ٣ٔ  َٓ ا یَِو٦ُ اِْلَِؿَهی   ٩ِ٣ٔ ٔػَیا٥ُِٜ٣ٔ  أ٣ََّ

ہبیتق، نب دیعس، زریہ نب رحب، ایفسؿ، زرہی، رضحت اوبدیبع ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت رمع ریض اہلل اعتیل اہنع 

 ےک اسھت دیع یک امنز ےک ےیل ایگ۔ سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبطخ ےس ےلہپ امنز زپیھ اس ےک دعب رفامای روسؽ یلص اہلل ہیلع

ی ےک دؿ یک اممتعن 

ح

 

ض

ی ےک دؿ( دیع اال

ح

 

ض

فآہل فملس ےن اؿ دف دونں ںیم رفزہ رےنھک ےس عنم رفامای ےہ )ینعی دیع ارطفل افر دیع اال

وت اس فہج ےس رفامیئ ویکہکن اس دؿ مت رقابین اک وگتش اھکےت وہ )وج اہلل یک رطػ ےس اکی ایضتف ےہ( افر دیع ارطفل ےک دؿ یک 

ھاارے رفزفں ےس ااطفر اک دؿ ےہ۔اممتعن اس فہج ےس

م

 

ت

  ےہ ہک ہی دؿ 

 ہبیتق، نب دیعس، زریہ نب رحب، ایفسؿ، زرہی، رضحت اوبدیبع ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

ی ےک دؿ رفزہ رانھک دیع ارطفل افر دیع اال

ح

 

ض

 

     645    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، وہیب، ٤ًزو ب٩ یحٌي ، ابوسٌیس خسری :  راوی

٩ًَِ أَبٔی  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ َیِحٌَي  ث٨ََا  ث٨ََا ُوَصِیْب َحسَّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا َس

ائٔ  َّ٤ ٩ًَِ ِٟٔبَشَتئِن اٟؼَّ ٔ اِْلَِؿَهی َو َِّٔٔطٔ َویَِو٦ ِٟ ٔ ا ٔ یَِو٣َئِن یَِو٦ ٩ًَِ ٔػَیا٦ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ِؤب َػل  َوأَِ٪ یَِحَتٔيَي اٟزَُّج١ُ ِٔی اٟثَّ

 ًَ ََلةٔ ِٔی َسا ٩ًَِ اٟؼَّ َِٟواحٔٔس َو ِْصٔ ا ٌَ ِٟ َس ا ٌِ ِبٔح َوَب َس اٟؼُّ ٌِ  َتئِن َب

ومیس نب اامسلیع، فبیہ، رمعف نب ییحی، اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دف دؿ رفزہ رےنھک ےس 

ی ےک دؿ افر ااسی ڑپکا ٹیپل رک افڑےنھ ےس سج ںیم 

ح

 

ض

رتس ےنلھک اک وخػ وہ افر عنم رفامای ےہ اکی دیع ارطفل ےک دؿ دفرسے دیع اال

ے فتق( دفرسے رصع یک امنز ےک دعب )وسرج رغفب 

 

للی

 

ی
دف فوتقں ںیم امنز زپےنھ ےس عنم رفامای اکی رجف یک امنز ےک دعب )وسرج 

 (وہےن کت

 ومیس نب الیعمس، فبیہ، رمعف نب ییحی ، اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اایؾ رشتقی ںیم رفزہ رےنھک یک اممتعن

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اایؾ رشتقی ںیم رفزہ رےنھک یک اممتعن

     646    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اہلل تٌالی ٛے آزاز ُکزہ َُل٦ حرضت ابو٣زہ رضي اہلل ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، یزیس ب٩ ہاز، حرضت ا٦ ہانی رضي  :  راوی

 تٌالی

 ُ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُزََّة ٣َِولَی أ  ٔ َِٟضاز ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ ا  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ًَ ث٨ََا  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َحسَّ  ٍَ َّطُ َزَخ١َ ٣َ ٦ِّ َصا٧ٕٔئ أ٧َ

ًَلَی أَبٔیطٔ  ٤ِزٕو  ٔ اِْلَیَّ ًَ َضٔذظ َٓ ٤ِْزو ک١ُِ  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ يی َػائ٥ْٔ  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ا٢َ ک١ُِ  َ٘ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ َِٟیض٤َٔا ك ٔ َب إ َََٓقَّ أؾ  ٌَ ِٟ ًَّٟٔي کَاَ٪ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا ا٦ُ ا

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٔػَیا٣َٔضا  َِٓلارَٔصا َوی٨ََِضا٧َا  ٔ ٥َ َیأ٣ُِز٧َُا بّٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٙٔ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ی ِْشٔ َْ َوهَٔی أَیَّا٦ُ اٟتَّ ٔ  ٣َاٟ



 

 

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، سیدی نب اہد، رضحت اؾ اہین ریض اہلل اعتیل ےک آزاد رکدہ الغؾ رضحت اوبرمہ ریض اہلل اعتیل ےس رفاتی ےہ 

اھای افر رفامای اھکؤ رضحت ہک ںیم دبعاہلل نب رمعف ےک اسھت اےکن فادل رمعف نب اعص ےک اپس ایگ اوھنں ےن دبعاہلل یک رطػ اھکان ڑب

دبعاہلل ےن اہک ںیم رفزہ ےس وہں اس رپ رمعف نب اعص ےن اہک اھکؤ ویکہکن ہی اےسی دؿ ںیہ نج ںیم روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 مہ وک ااطفر اک مکح دای افر رفزہ رےنھک ےس عنم رفامای۔ اامؾ امکل ےن اہک اؿ دونں ےس رماد اایؾ رشتقی ںیہ۔

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، سیدی نب اہد، رضحت اؾ اہین ریض اہلل اعتیل ےک آزاد رکدہ الغؾ رضحت اوبرمہ ریض اہلل اعتیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اممتعناایؾ رشتقی ںیم رفزہ رےنھک یک 

     647    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، وہب، ٣وسٰي ب٩ ًلی، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، ٣وسٰي ب٩ ًلی، حرضت ً٘بہ ب٩ ًا ٣ز :  راوی

ًَلٓٔیٕ ح و  ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ  ث٨ََا َوصِْب َحسَّ ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ ٣ُوَسي ب٩ِٔ َحسَّ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب َحسَّ

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ٍَ ب٩َِ  َب ِ٘ ًُ ٍَ َُّط َس٤ٔ ُت أَبٔی أ٧َ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٥َ َیِو٦ُ ًَلٓٔیٕ َواِْلِٔخَباُر ِٔی َحٔسیٔث َوصِٕب  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ٍَ َو  َٓ ٕب رَعَ ٙٔ ًٔیُس٧َا أَص١َِ اِْلِٔسََل٦ٔ َوهَٔی أَیَّا٦ُ أَک١ِٕ َوَُشِ ی ِْشٔ  َیِو٦ُ ا٨ََِّٟحٔ َوأَیَّا٦ُ اٟتَّ

نسح نب یلع، فبہ، ومٰیس نب یلع، امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، ومٰیس نب یلع، رضحت ہبقع نب اع رم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ یلص اہلل 

رقابین اک دؿ افر اایؾ رشتقی )ذی اہجحل( مہ املسمونں ےک ےیل دیع ےک دؿ ںیہ افر ہی دؿ اھکےن  ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رعہف اک دؿ

 ےنیپ ےک دؿ ںیہ۔

 نسح نب یلع، فبہ، ومٰیس نب یلع، امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، ومٰیس نب یلع، رضحت ہبقع نب اع رم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزہ ےک ےئل ہعمج ےک دؿ وک وصخمص ہن رکے

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزہ ےک ےئل ہعمج ےک دؿ وک وصخمص ہن رکے

     648    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

ا٢َ َرُسو َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل  ٍَ اؤَی ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ٢ُ اہللٔ َػل

ِب٠َُط بَٔیِو٦ٕ أَِو بَ  َٗ ٍٔ إَٔلَّ أَِ٪ َیُؼو٦َ  ٌَ ُِٟح٤ُ ٥ِ یَِو٦َ ا ُٛ َسظُ ََل َیُؼ٥ِ أََحُس ٌِ 

دسمد، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای مت ںیم ےس وکیئ صخش رصػ ہعمج ےک 

 دؿ اک رفزہ ہن رےھک ہکلب اس ےک اسھت اکی دؿ ےلہپ ےس رفزہ رےھک ای اکی دؿ دعب اک یھب رےھک۔

 ریہدسمد، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ر  وک رفزہ ےک ےئل وصخمص ہن رکے
خ 

 

ست ن

 

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

ر  وک رفزہ ےک ےئل وصخمص ہن رکے
خ 

 

ست ن

 

     649    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسہ، سٔیا٪ ب٩ حبیب، یزیس ب٩ ٗیص، ثور ب٩ یزیس، خاٟس ب٩ ٣ٌسا٪، حرضت ًبساہلل ب٩ بس اس٠ِم :  راوی

ُٗبَِیٕص ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ َجَب٠َ  ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ  َیاُ٪ ب٩ُِ َحبٔیٕب ح و َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس َسَة َحسَّ ٌَ ث٨ََا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش ا َحسَّ ٌّ َِٟؤٟیُس َج٤ٔی ث٨ََا ا ٍَ َحسَّ

ا٢َ َیزٔی َٗ ٩ًَِ أُِختٔطٔ َو ٠َِٔمِّ  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ بُِسٕ اٟشُّ  ٩ًَِ َساَ٪  ٌِ ٩ًَِ َخأٟسٔ ب٩ِٔ ٣َ َّی اہللُ ٩ًَِ ثَِورٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  أئ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل َّ٤ ُس اٟؼَّ

 َ٠ًَ ِٓتُرَٔق  ِبٔت إَٔلَّ ِٔی ٣َا ا ا٢َ ََل َتُؼو٣ُوا یَِو٦َ اٟشَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٍٕ أَِو ًُوَز َطَحَزةٕ ًَ ٥ِ إَٔلَّ َٟٔحاَئ ٨ًََٔب ُٛ ٥ِ َیحِٔس أََحُس َٟ ِی٥ُِٜ َوإِٔ٪ 

ا٢َ أَبُو َزاُوز َوصََذا َحٔسیْث ٨ِ٣َُشوْر  َٗ ُط  ِِ ـَ ٠َِی٤ِ َٓ 

دیمح نب دعسمہ، ایفسؿ نب بیبح، سیدی نب سیق، وثر نب سیدی، اخدل نب دعماؿ، رضحت دبعاہلل نب رسب ایملس ےس رفاتی ےہ ہک 

ں ےن اینپ نہب ےس انس ہک روسؽ اہلل ےن رفامای ہک رچینس ےک دؿ اک رفزہ ہن روھک رگم رفض رفزہ ارگ اس دؿ اھکےن وک وکیئ زیچ ہن ےلم اںوہ

 وت اوگنر اکاکلھچ ای درتخ یک ڑکلی یہ ابچ ےل۔ اوبداؤد ےن اہک ہک ہی دحثی وسنمخ ےہ

 ر نب سیدی، اخدل نب دعماؿ، رضحت دبعاہلل نب رسب ایملسدیمح نب دعسمہ، ایفسؿ نب بیبح، سیدی نب سیق، وث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ر  ےک دؿ رفزہ رےنھک یک ااجزت
خ 

 

ست ن

 



 

 

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

ر  ےک دؿ رفزہ رےنھک یک ااجزت
خ 

 

ست ن

 

     650    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حٔؽ ب٩ ٤ًز، ٗتازہ، ایوب، حٔؽ، حرضت جویزیہ ب٨ت حارث :  راوی

ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ُِٔؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ث٨ََا َح َتاَزَة ح و َحسَّ َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ٕ َحسَّ ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی أَیُّوَب  َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  َحسَّ

٠ًََِیَضا یَ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َزَخ١َ  ًَ َّی اہللُ  َِٟحارٔٔث أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٍَ ب٨ِٔٔت ا ٩ًَِ ُجَویِزٔیَ َتکٔیُّ  ٌَ ِٟ ْؽ ا ِٔ ا٢َ َح َ٘ َٓ  ٍْ ٍٔ َوهَٔی َػائ٤َٔ ٌَ ِٟح٤ُُ ِو٦َ ا

َِٟت ََل  ا َٗ ا٢َ تُزٔیسٔ  أَُػ٤ِٔت أ٣َِٔص  یَٗ َِّٓٔطٔ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟت ََل  ا َٗ  ی٩َ أَِ٪ َتُؼومٔی َُّسا 

دمحم نب ،ریث، امہؾ، اتقدہ، صفح نب رمع، اتقدہ، اویب، صفح، رضحت وجریہی تنب احرث ےس رفاتی ےہ اہک اکی رمہبت روسؽ اہلل 

ےس وپاھچ ایک مت ےن لک یھب رفزہ اہعمج ےک دؿ اؿ ےک اپس رشتفی الےئ اس دؿ اؿ اک رفزہ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ 

 راھک اھت اںوہں ےن اہک ہک ںیہن اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ہک ایک لک وک یھب رفزہ رےنھک اک ارادہ ےہ؟ اںوہں ےن

 اہک ںیہن بت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت رھپ رفزہ ااطفر رک ڈاول

 امہؾ، اتقدہ، صفح نب رمع، اتقدہ، اویب، صفح، رضحت وجریہی تنب احرثدمحم نب ،ریث،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

ر  ےک دؿ رفزہ رےنھک یک ااجزت
خ 

 

ست ن

 

     651    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبسا٠٤َٟ طٌیب، اب٩ وہب، ٟیث، حرضت اب٩ طہاب :  راوی

 َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ ُث  ُت ا٠َِّٟیَث یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ِیٕب َحسَّ ٌَ َٔ ب٩ُِ ُط ٔ ٠٤َِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  َّطُ َحسَّ َٟطُ أ٧َ طُ کَاَ٪ إَٔذا َذَُکَ 

٩ًَِ ٔػَیا٦ٔ یَِو٦ٔ اٟشَّ  و٢ُ اب٩ُِ ٔطَضإب صََذا َحسٔیْث ح٤ِٔٔصيٌّ ٧ََهی  ُ٘  ِبٔت َی

دبعاکلمل بیعش، انب فبہ، ثیل، رضحت انب اہشب ےس رمفی ےہ ہک بج اؿ ےس وکیئ اتہک ہک رچینس ےک دؿ رفزہ راھک ونممع ےہ 

 (وت فہ ےتہک ہک ہی دحثی یصمح ےہ )ینعی فیعض ےہ

 اہشبدبعاکلمل بیعش، انب فبہ، ثیل، رضحت انب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

ر  ےک دؿ رفزہ رےنھک یک ااجزت
خ 

 

ست ن

 

     652    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اوزاعی٣ح٤س ب٩ ػباح ب٩ سٔیا٪، وٟیس، حرضت  :  راوی

ُط کَات٤ّٔ  َٟ ُِٟت  ا٢َ ٣َا زٔ َٗ ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔیِّ  َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا َیاَ٪ َحسَّ ِٔ بَّأح ب٩ِٔ ُس ُس ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ىٔي َحسَّ ٌِ َّي َرأَیُِتُط ا٧َِتَْشَ َی ا َحً

ا٢َ أَبُو  َٗ ِبٔت  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ بُِسٕ صََذا ِٔی َػِو٦ٔ َیِو٦ٔ اٟشَّ ٔذْب َحٔسیَث  َٛ َْ َصَذا  ٔ ا٢َ ٣َاٟ َٗ  َزاُوز 

دمحم نب ابصح نب ایفسؿ، فدیل، رضحت افزایع ےس رمفی ےہ ہک انب رسب یک فہ رفاتی سج ںیم رچینس ےک دؿ رفزہ رےنھک یک اممتعن 

 ہی دحثی ذموکر ےہ ںیم وداپےئ ریھک اہیں کت ہک ںیم ےن داھکی فہ وہشمر وہیئگ ےہ۔ اوبداد رفامےت ںیہ ہک امکل نب اسن ےتہک ںیہ

 وھجٹ ےہ۔

 دمحم نب ابصح نب ایفسؿ، فدیل، رضحت افزایع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہشیمہ رفزہ رانھک

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ہشیمہ رفزہ رانھک

     653    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠مَي٪ ب٩ رحب، ٣شسز، ح٤از ب٩ زیس، ُیَل٪ ب٩ جزیز، ًبساہلل ب٩ ٣ٌبس، حرضت ابوٗتازہ :  راوی

ًَِبسٔ   ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ َُِیََلَ٪ ب٩ِٔ َجزٔیز ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ اََل َحسَّ َٗ ْز  ٕب َو٣َُشسَّ ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ٩ًَِ أَبٔی  َحسَّ انٔیِّ  َبٕس اٟز٣َِّّ ٌِ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َ

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َتاَزَة أَ٪َّ َرُجَّل أَتَی ا٨َّٟٔييَّ َػل ٠َِیطٔ  َٗ ًَ َّی اہللُ  َب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ـٔ َِ َٓ َٕ َتُؼو٦ُ  ِی َٛ یَا َرُسو٢َ اہللٔ 

 َ ٕس ٧ ٔ زٔی٨ّا َوب٤َُٔح٤َّ ا٢َ َرٔؿی٨َا بٔاہللٔ َربًّا َوبٔاِْلِٔسََل٦ َٗ ََ ٤ًَُزُ  ٔ ا َرأَی َذٟ َّ٤٠ََٓ ِؤٟطٔ  َٗ  ٥َ ٩ِ٣ٔ ٔب اہللٔ َوَس٠َّ ـَ َُ وذُ بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ  ٌُ ا َن بٔیًّ

٥َ َو  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ـَ َُ ٩ََٜ َّي َس زَُصا َحً ٥ِ٠َ یَز٢َِ ٤ًَُزُ یَُززِّ َٓ ٔب َرُسؤٟطٔ  ـَ َُ  ٩ِ٣ٔ َٕ ِی َٛ ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ  

٥ِ َیُؼ٥ِ َو  َٟ ْز  ا٢َ ٣َُشسَّ َٗ ََِّٓطَ  ا٢َ ََل َػا٦َ َوََل أَ َٗ ُط  صَِز ک٠َُّ ا٢َ یَا ب٩ِ٤َٔ َیُؼو٦ُ اٟسَّ َٗ ََّ َُِیََلُ٪  ََِّٓطَ َط َّٔطِ أَِو ٣َا َػا٦َ َوََل أَ ِٔ ٥ِ ُی َٟ

ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ ََ أََحْس  ٔ ُٙ َذٟ ا٢َ أََو یُٔلی َٗ َّٔطُ َیِو٣ّا  ِٔ َٕ ب٩ِ٤َٔ َیُؼو٦ُ َیِو٣َئِن َوُی ِی َٛ َٕ ب٩ِ٤َٔ َیُؼو٦ُ یَِو٣ّا َرُسو٢َ اہللٔ  َِٜی َٓ  



 

 

ا٢َ ذَ  َٗ َّٔطُ یَِو٣ّا  ِٔ يی كُوِّ َوُی ا٢َ َوزِٔزُت أَن َٗ َّٔطُ یَِو٣َئِن  ِٔ َٕ ب٩ِ٤َٔ َیُؼو٦ُ َیِو٣ّا َوُی َِٜی َٓ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ ََ َػِو٦ُ َزاُوَز  ٔ ٟ ََ ٔ ُت ذَٟ ِٗ

اَ٪  ـَ ٔلَی َر٣َ اُ٪ إ ـَ ٕ َوَر٣َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ثَََلْث ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ َطِضز ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٔ ک٠ُِّطٔ َؤػَیا٦ُ ث٥َُّ  صِز ََٓضَذا ٔػَیا٦ُ اٟسَّ

َسُظ َوَػِو٦ُ یَوِ  ٌِ ًَّٟٔي َب ٍَ ا ٨َ ِب٠َُط َواٟشَّ َٗ ًَّٟٔي  ٍَ ا ٨َ َ اٟشَّ َْٜفِّ ًَلَی اہللٔ أَِ٪ یُ يی أَِحَتٔشُب  ٔن ٍَ إ َٓ ًَلَی اہللٔ أَِ٪ رَعَ يی أَِحَتٔشُب  ٔن ًَاُطوَراَئ إ  ٔ٦

ِب٠َطُ  َٗ ًَّٟٔي  ٍَ ا ٨َ َ اٟشَّ َْٜفِّ  یُ

امیلسؿ نب رحب، دسمد، امحد نب زدی، الیغؿ نب رجری، دبعاہلل نب دبعم، رضحت اوباتقدہ ےس رمفی ےہ ہک اکی صخش یبن ےک اپس 

آای افر وپاھچ ہک ای روسؽ اہلل آپ رفزہ سک رطح رےتھک ںیہ؟ آپ وک اس یک ہی ابت نس رک ہصغ آ ایگرضحت رمع ےن بج آپ وکہصغ 

ںیہ اہلل ےس رب امؿ رک افر االسؾ وک دنی امؿ رک افر دمحم وک یبن امؿ رک مہ اہلل یک انپہ بلط رکےت ںیہ وخد اس ںیم داھکی وت اہک مہ رایض 

ےک ےصغ ےس افر اس ےک روسؽ ےک ےصغ ےس افر رضحت رمع ہی املکت ابر ابر درہاےت رےہ اہیں کت ہک یبن اک ہصغ ڈنھٹا وہ ایگ اس 

وسؽ اہلل اس صخش اک ایک احؽ ےہ وج ہشیمہ رفزہ راتھک ےہ؟ )ینعی اس اک ہی لمع دنسپدیہ ےہ ای ان ےک دعب رضحت رمع ےن درایتف ایک ہک ای ر

دنسپدیہ؟( آپ ےن رفامای ہک اےسی صخش ےن ہن رفزہ راھک افر ہن ااطفر ایک اس ےک دعب رضحت رمع ےن رھپ ہی درایتف ایک ہک ای روسؽ اہلل 

ر اکی دؿ وھچڑ دے؟ آپ ےن وپاھچ ہک ایک وکیئ اس یک اطتق راتھک ےہ؟ رضحت رمع اس صخش اک ایک احؽ ےہ وج دف دؿ رفزہ رےھک اف

ےن رھپ وساؽ ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ صخش اسیک ےہ سج ےن اکی دؿ رفزہ راھک افر اکی دؿ انہغ ایک؟ آپ یلص 

فزہ ےہ رضحت رمع ےن رھپ وپاھچ ہک وج صخش اکی دؿ رفزہ رےھک افر دف اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ہی رضحت داؤد ہیلع االسلؾ اک ر

دؿ انہغ رکے فہ اسیک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم اچاتہ وہں ہک ںیم یھب اس یک اطتق اپ اجؤں اس ےک دعب آپ 

دفرسے راضمؿ کت ےک رفزے رانھک ااسی ےہ ےسیج یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رہ ہنیہم ںیم نیت رفزے افر اکی راضمؿ ےس 

ہشیمہ رفزے رانھک افر رعہف ےک دؿ اک رفزہ ریما ایخؽ ےہ اکی اسؽ ےلہپ افر اکی اسؽ دعب ےک انگوہں اک افکرہ وہ اجےئ اگ اعوشرہ ےک 

 دؿ اک رفزہ رانھک ںیم اہلل ےس ادیم رکات وہں ہک اکی اسؽ ےلہپ ےک انگوہں اک افکرہ وہ اجےئ اگ۔

 امیلسؿ نب رحب، دسمد، امحد نب زدی، الیغؿ نب رجری، دبعاہلل نب دبعم، رضحت اوباتقدہ :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ہشیمہ رفزہ رانھک

     654    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ٣ہسی، ُیَل٪، ًبساہلل ب٩ ٣ٌبس، حرضت ابوٗتازہ :  راوی



 

 

انٔیِّ  َبٕس اٟز٣َِّّ ٌِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣َ ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا َُِیََلُ٪  ث٨ََا ٣َِضٔسیٌّ َحسَّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ تَ  َحسَّ َٗ َِٟحٔسیٔث ٩ًَِ أَبٔی  اَزَة بَٔضَذا ا

 ٔ ا٢َ ٓٔیطٔ ُؤِٟسُت َوٓٔیطٔ أ٧ُِز َٗ َِٟد٤ٔیٔص  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََرأَیَِت َػِو٦َ یَِو٦ٔ أَلث٨َِئِن َویَِو٦ٔ ا َٗ آُ٪ َزاَز  َُِٟقِ ًَلَیَّ ا  ٢َ 

دنس ےس رمفی ےہ ہک سج ںیم ہی ومیس نب اامسلیع، دہمی، الیغؿ، دبعاہلل نب دبعم، رضحت اوباتقدہ ےس یہی دحثی اکی دفرسی 

ااضہف ےہ ہک رضحت رمع ےن وپاھچ ہک ریپ ےک دؿ افر رعمجات ےک دؿ اک رفزہ رانھک اسیک ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک 

 (دیہ ےہاس دؿ )ینعی ریپ ےک دؿ( ریمی دیپاش وہیئ افر ایس دؿ  ھج رپ رقآؿ انزؽ ایک ایگ۔ )ینعی اس دؿ رفزہ رانھک دنسپ

 ومیس نب الیعمس، دہمی، الیغؿ، دبعاہلل نب دبعم، رضحت اوباتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ہشیمہ رفزہ رانھک

     655    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، اب٩ ٣شیب، ابوس٤٠ہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ :  راوی

ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ًَِبٔس ا َحسَّ  ٩ًَِ  ٍَ ہللٔ ب٩ِٔ َوأَبٔی َس٤َ٠َ

 ُ٘ ََ َت َّ ِث أ٧َ ٥َِٟ أَُحسَّ ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٟ٘ٔیىٔي َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َٗ أؾ  ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ُٗو٩٣ََّ ا٠َِّٟی١َ َوَْلَُػو٩٣ََّ ًَ َ و٢ُ َْل

٠ُُِٗت َذاَک  ِس  َٗ ٥ِ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٌَ ا٢َ َن َٗ ا٢َ أَِحَشبُطُ  َٗ ٍَ أَیَّا٦ٕ َوَذاَک  ا٨ََّٟضاَر  َ ٕ ثَََلث َِّٓٔطِ َوُػ٥ِ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ َطِضز ٥ُِٗ َو٥َِ٧ َوُػ٥ِ َوأَ ا٢َ  َٗ

َِّٓٔطِ  ُؼ٥ِ یَِو٣ّا َوأَ َٓ ا٢َ  َٗ  ََ ٔ ١َ ٩ِ٣ٔ َذٟ ـَ ِٓ ُٙ أَ يی أُكٔی ٔن ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ ا٢َ  َٗ  ٔ صِز ُٙ  ٣ِٔث١ُ ٔػَیا٦ٔ اٟسَّ يی أُكٔی ٔن ٠ُِت إ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  یَِو٣َئِن 

يی  ٔن ٠ُُِٗت إ ٔ َوصَُو ٔػَیا٦ُ َزاُوَز  َیا٦ ًَِس٢ُ اٟؼِّ َِّٓٔطِ یَِو٣ّا َوصَُو أَ ُؼ٥ِ َیِو٣ّا َوأَ َٓ ا٢َ  َٗ  ََ ٔ ١َ ٩ِ٣ٔ َذٟ ـَ ِٓ ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ََ ٔ ١َ ٩ِ٣ٔ َذٟ ـَ ِٓ ُٙ أَ أُكٔی

 ََ ٔ ١َ ٩ِ٣ٔ َذٟ ـَ ِٓ ٥َ ََل أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

زاؼ، رمعم، زرہی، انب بیسم، اوبہملس، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل  ھج نسح نب یلع، دبعارل

 ےس ےلم افر رفامای  ھج وک ربخ یلم ےہ ہک مت ےتہک وہ ہک ںیم رات رھب ابعدت رکفں اگ افر دؿ رھب رفزہ روھکں اگ؟ ںیم ےن رعض ایک اہں ای

 ےن ااسی یہ اہک اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ابعدت یھب رک وس یھب رفزہ یھب رھک افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم

یھبک ہن یھب رھک افر رہ ہنیہم ںیم نیت رفزے راھک رک)ینعی اایؾ ضیب ےک رفزے وج ریتہ وچدہ افر دنپرہ اترخی ںیم رےھک اجےت ںیہ( 

ےہ۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ںیم اس ےس زایدہ یک اطتق راتھک وہں وت آپ یلص اہلل  افر اس اک وثاب ہشیمہ رفزہ رےنھک ےک ربارب

ہ یک ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ااھچ وت رھپ اکی دؿ رفرزہ رھک افر دف دؿ اک انہغ رک ںیم ےن رھپ رعض ایک ای روسؽ اہلل  ھج ںیم اس ےس زاید



 

 

رھک افر اکی دؿ انہغ رک ہی دمعہ رفزہ ےہ افر رضحت داؤد ہیلع االسلؾ اک رفزہ ےہ ںیم  اطتق ےہ وت آپ ےن رفامای۔ ااھچ وت اکی دؿ رفزہ

 ےن رھپ رعض ایک ای روسؽ اہلل  ھج ںیم اس ےس یھب زایدہ یک اطتق ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ےس رتہب ھچک ںیہن۔

 اوبہملس، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعصنسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، انب بیسم،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رحتم فاےل ونیہمں ںیم رفزہ رانھک

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رحتم فاےل ونیہمں ںیم رفزہ رانھک

     656    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، سٌیس، حرضت ٣حیبہ باہ٠یہ ےن اپ٨ے واٟس یا ذرا :  راوی

ِٟبَ  ٍَ ا ٩ًَِ ٣ُحٔیَب ٠ٔی١ٔ  ٩ًَِ أَبٔی اٟشَّ ُِٟحَزیِزٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ َس اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َضا  اص٠ٔٔیٍَّٔ َحسَّ ِّ٤ًَ ٩ًَِ أَبٔیَضا أَِو 

ََّرِت حَ  ي َِ ِس َت َٗ ٍٕ َو َس َس٨َ ٌِ أََتاُظ َب َٓ  َٙ ٥َ ث٥َُّ ا٧َِل٠َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّطُ أَتَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أ٣ََا أ٧َ َ٘ َٓ اُُٟط َوصَِیَئُتطُ 

ِٟبَ  ا٢َ أ٧ََا ا َٗ ا٢َ َو٩ِ٣َ أ٧ََِت  َٗ ُٓىٔي  ٔ ز ٌِ ا٢َ ٣َا أَک٠َُِت َت َٗ َِٟضِیَئٍٔ  ٨َِت َحَش٩َ ا ُٛ ِس  َٗ ََّرَک َو َُي ٤َا  َٓ ا٢َ  َٗ  ٢ٔ ًَا٦َ اِْلَوَّ  ََ َّٟٔذی ٔجئُِت اصٔلٔیُّ ا

 ََ َش ِٔ بَِت َن ًَذَّ  ٥َ ٥َٟٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ََ ُت ِٗ اَر َٓ ا٣ّا إَٔلَّ ب٠َِٔی١ٕ ٨ِ٣ُُذ  ٌَ َ ا٢َ ُػ  ك َٗ ٔ َوَیِو٣ّا ث٥َُّ  بِر ٥ِ َطِضَز اٟؼَّ

ا٢َ زٔ  َٗ ٍَ أَیَّا٦ٕ  َ ا٢َ ُػ٥ِ ثَََلث َٗ ا٢َ زِٔزنٔی  َٗ ا٢َ ُػ٥ِ یَِو٣َئِن  َٗ ّة  ُٗوَّ ّٔ٪َّ بٔی  َٓ ا٢َ زِٔزنٔی  َٗ  ٕ ٦ٔ َواِتزُِک ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ َطِضز َُِٟحُ ا٢َ ُػ٥ِ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ِزنٔی 

٦ٔ َواِتزُ  َُِٟحُ ٦ٔ َواِتزُِک ُػ٥ِ ٩ِ٣ٔ ا َُِٟحُ َضا ث٥َُّ أَِرَس٠ََضاُػ٥ِ ٩ِ٣ٔ ا َّ٤ ـَ َٓ  ٍٔ َ ََلث ٌٔطٔ اٟثَّ ا٢َ بٔأََػابٔ َٗ  ِک َو

 ب ہ ابہیلہ ےن اےنپ فادل ای اچچ ےس رفاتی ایک ےہ ہک فہ روسؽ اہلل ےک اپس آےئ رھپ ےلچ ےئگ 
ج ت
م

ومیس نب اامسلیع، امحد، دیعس، رضحت 

۔ اںوہں ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل ایک آپ ےن ےھجم ںیہن افر اکی اسؽ ےک دعب دفابرہ آےئ بج فہ آےئ وت احتل افر لکش دبؽ یئگ یھت

اچہپان؟ آپ ےن وپاھچ مت وکؿ وہ؟ ںیم ےن رعض ایک ںیم فیہ وہں وج ےلھچپ اسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای اھت۔ آپ ےن 

ایگ وہں بت ےس رصػ رات یہ  وپاھچ اہمتری ہی احتل ویکں وہیئگ مت وت اےھچ اخےص ےھت ںیم ےن اہک بج ےس ںیم آپ ےک اپس ےس

وک اھکان اھکات وہں )ینعی لسلسم رفزے راتھک وہں( آپ ےن رفامای مت ےن ویکں اےنپ آپ وک فیلکت ںیم التبم ایک اس ےک دعب آپ ےن 

 رفامای راضمؿ رھب ےک رفزے رھک رھپ رہ ہنیہم ںیم اکی دؿ رفزہ راھک رک۔ ںیم ےن رعض ایک  ھج وک اس ےس زایدہ یک ااجزت دےئجی

ویکہکن  ھج ںیم اس ےس زایدہ یک اطتق ےہ آپ ےن رفامای رہ ہنیہم ںیم دف دؿ ںیم ےن رعض ایک اس ےس زایدہ ےئجیک۔ آپ ےن رفامای رہ 



 

 

ہنیہم ںیم نیت دؿ ںیم ےن رھپ رعض ایک اس ےس زایدہ ےئجیک آپ ےن رفامای رحاؾ ونیہمں ںیم رفزے ہن راھک رک افر وھچڑ دای رک۔ آپ 

 (ااشرہ ایک نیت رمہبت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےلہپ اؿ وک دنب ایک رھپ وھکال )ینعی نیت دؿ رفزہ افر نیت دؿ انہغ ےن اویلگنں ےس

 ب ہ ابہیلہ ےن اےنپ فادل ای اچچ :  رافی
ج ت
م

 ومیس نب الیعمس، امحد، دیعس، رضحت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رحمؾ ےک ہنیہم ںیم رفزے رانھک

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رحمؾ ےک ہنیہم ںیم رفزے رانھک

     657    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس، ابوًوا٧ہ، ابوبْش، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ٣شسز، ٗتیبہ ب٩  :  راوی

ِبٔس  ًَ ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔی بِْٔشٕ   ٍَ َ َوا٧ ًَ ث٨ََا أَبُو  اََل َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ْز َو ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

َّی  ٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََلة ١َ اٟؼَّ ـَ ِٓ ٦ُ َوإٔ٪َّ أَ ٤ََُِٟحَّ اَ٪ َطِضزُ اہللٔ ا ـَ ٔ َر٣َ َس َطِضز ٌِ ٔ َب َیا٦ ١ُ اٟؼِّ ـَ ِٓ ٥َ أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َس اہللُ  ٌِ  َب

اُ٪  ـَ ا٢َ َر٣َ َٗ ٍُ َطِضْز  ُٗتَِیَب  ١ِ ُ٘ ٥ِ َی َٟ وَؿٍٔ َػََلْة ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ  ٤َِِْٟفُ  ا

دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای راضمؿ ےک  دسمد، ہبیتق نب دیعس، اوبوعاہن، اوبرشب،

دعب )رمہبت ےک احلظ ےس( رتہبنی رفزے اہلل ےک ےنیہم رحمؾ ےک ںیہ افر رفض امنز ےک دعب )رمہبت ےک احلظ ےس( رات یک امنز رتہبنی 

 (امنز ےہ )ینعی دجہت یک امنز

 وعاہن، اوبرشب، دیمح نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہدسمد، ہبیتق نب دیعس، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربج ےک ہنیہم ںیم رفزے رانھک

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربج ےک ہنیہم ںیم رفزے رانھک

     658    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، ًیسٰي ًث٤ا٪، اب٩ حٜی٥، سٌیس ب٩ جبير، ػیا٦، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض :  راوی



 

 

ٌٔیَس  ُِٟت َس َ ا٢َ َسأ َٗ ٜٔی٥ٕ  ىٔي اب٩َِ َح ٌِ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ َی ث٨ََا ًٔیَسي َحسَّ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي َحسَّ ٔ َرَجٕب َحسَّ ٩ًَِ ٔػَیا٦  ٕ ب٩َِ ُجَبيِر

و٢َ ََل یُ  ُ٘ َّي َن ٥َ کَاَ٪ َیُؼو٦ُ َحً ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ أَِخبََرنٔی اب٩ُِ  َ٘ و٢َ ََل َیُؼو٦ُ َٓ ُ٘ َّي َن َّٔطُ َحً ِٔ َّٔطُ َوُی ِٔ 

، مایؾ، رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اربامیہ نب ومیس، ٰیسیع امثعؿ، انب میکح، دیعس نب ریبج

فملس یھبک وت اس دقر وتارت ےک اسھت رفزے رےتھک ہک مہ ےنہک ےتگل ہک اب آپ رفزہ رتک ںیہن رکںی ےگ۔ افر یھبک اینت دمت کت 

 رفزے وھچڑے رےتھک ہک مہ وک امگؿ وہےن اتگل ہک اب آپ رفزہ ہن رںیھک ےگ۔

 اربامیہ نب ومیس، ٰیسیع امثعؿ، انب میکح، دیعس نب ریبج، مایؾ، رضحت دبعاہلل نب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امہ ابعشؿ ےک رفزے رانھک

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 امہ ابعشؿ ےک رفزے رانھک

     659    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ًبساہلل ب٩ ابی ٗیص، حرضت ًائظہ :  راوی

 ٩ًَِ ٍَ ب٩ِٔ َػأٟٕح  اؤَی ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ  ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٍَ َحسَّ ًَائَٔظ  ٍَ ِیٕص َس٤ٔ َٗ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی  ًَ

َباُ٪ ث٥َُّ َیٔؼ٠ُ  ٌِ ٥َ أَِ٪ َیُؼو٣َطُ َط ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُضورٔ إ و٢ُ کَاَ٪ أََحبَّ اٟظُّ ُ٘ اَ٪ َت ـَ  ُط بَٔز٣َ

، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل رفزہ رےنھک ادمح نب لبنح، دبعارلنمح نب دہمی، اعمفہی نب اصحل، دبعاہلل نب ایب سیق

 ےک ےئل ابعشؿ وک تہب دنسپ رفامےت ےھت رھپ آپ ابعشؿ وک راضمؿ ےس الم دےتی ےھت۔

 ادمح نب لبنح، دبعارلنمح نب دہمی، اعمفہی نب اصحل، دبعاہلل نب ایب سیق، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 امہ ابعشؿ ےک رفزے رانھک

     660    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًث٤ا٪، ًبیساہلل، اب٩ ٣وسي، ہارو٪ ب٩ س٤٠ا٪، ًبیساہلل ب٩ ٣ش٥٠، حرضت ٣ش٥٠ :  راوی



 

 

ث٨ََا  َ َحسَّ ٩ًَِ ًُب ٩ًَِ َصاُروَ٪ ب٩ِٔ َس٤َ٠ِاَ٪  ىٔي اب٩َِ ٣ُوَسي  ٌِ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ َی ٌِٔحلٔیُّ َحسَّ ِٟ ُس ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ا ِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ٣َُح٤َّ

٩ًَِ ٔػ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ُِٟت أَِو ُسئ١َٔ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ ا٢َ َسأ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٔشيِّ  َُِٟقَ ا ُػ٥ِ ا ًّ٘ ََ َح ٠َِی ًَ  ََ ٔ ا٢َ إٔ٪َّ ْٔلَص٠ِ َ٘ َٓ  ٔ صِز ٔ اٟسَّ َیا٦

طُ َز  َ٘ َٓ ا٢َ أَبُو َزاُوز َوا َٗ صَِز  ِس ُػ٤َِت اٟسَّ َٗ َّٔذا أ٧ََِت  َٓ اَئ َوَخ٤ٔیٕص  ٌَ َّٟٔذی َی٠ٔیطٔ َوک١َُّ أَِربٔ اَ٪ َوا ـَ ُط أَبُو َر٣َ َٔ َٟ َِلٔیُّ َوَخا ٌُ ِٟ یِْس ا

ا٢َ ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ ًُ  َٗ ِی٥ٕ  ٌَ  بَِیٔس اہللٔ نُ

دمحم نب امثعؿ، دیبع اہلل، انب ومیس، اہرفؿ نب املسؿ، دیبع اہلل نب ملسم، رضحت ملسم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل ہشیمہ 

رفزہ رےنھک ےک قلعتم وپاھچ وت آپ ےن رفامای وک  رپ ریتے ایعؽ اک قح ےہ وت راضمؿ ےک رفزے رھک۔ افر اؿ دونں ےک رفزے رھک 

راضمؿ ےس لصتم ںیہ )ینعی دیع ےک دعب( افر رہدبھ افر رعمجات اک رفزہ رھک ارگ وت وت اس رپ لمع رکے اگ وت وگای وت ےن ہشیمہ وج 

 رفزے رےھک۔

 دمحم نب امثعؿ، دیبعاہلل، انب ومیس، اہرفؿ نب املسؿ، دیبعاہلل نب ملسم، رضحت ملسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وشاؽ ےک ہنیہم ںیم ھچ دؿ ےک رفزے رانھک

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وشاؽ ےک ہنیہم ںیم ھچ دؿ ےک رفزے رانھک

     661    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سٌس ب٩ سٌیس، ٤ًزو ب٩ ثابت انؼاری، ػحابی رسو٢ حرضت نٔیلی، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، ػٔوا٪ ب٩ س٠ی٥،  :  راوی

 ابوایوب انؼاری

 ٩ًَِ ٌٔیٕس  سٔ ب٩ِٔ َس ٌِ َواَ٪ ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ َوَس ِٔ ٩ًَِ َػ ٕس  ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ِیلٔیُّ َحسَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ٩ًَِ  َحسَّ ٤ًََُز ب٩ِٔ ثَابٕٔت اِْلَِنَؼارٔیِّ 

اَ٪ ث٥َُّ أَبٔی أَیُّوَب َػاحٔٔب ا ـَ ا٢َ ٩ِ٣َ َػا٦َ َر٣َ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُط بٔٔشٓتٕ ٨َّٟٔييِّ َػل ٌَ  أَِتَب

صِزَ  ٤ََّا َػا٦َ اٟسَّ َٜأ٧َ َٓ ا٢ٕ   ٩ِ٣ٔ َطوَّ

ی، دبعازعلسی نب دمحم، وفصاؿ نب میلس، دعس نب دیعس، رمعف نب اثتب 

ب ل
ف

 

ی

ااصنری، احصیب روسؽ رضحت اوباویب ااصنری ےس رمفی 

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن راضمؿ ےک رفزے رےھک افر اس ےک دعب ھچ رفزے وشاؽ ےک رےھک 

 وگای اس ےن ہشیمہ رفزے رےھک۔



 

 

ی، دبعازعلسی نب دمحم، وفصاؿ نب میلس، دعس نب دیعس، رمعف نب  :  رافی

ب ل
ف

 

ی

 اثتب ااصنری، احصیب روسؽ رضحت اوباویب ااصنری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یلفن رفزے سک رطح رےتھک ےھت

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 فزے سک رطح رےتھک ےھتروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یلفن ر

     662    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، ابونرض، ٤ًز ب٩ ًبیساہلل، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ًائظہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ا٨َّٟرِضٔ ٣َِولَی  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ث٨ََا  ٍَ  َحسَّ ًَائَٔظ  ٩ًَِ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٍَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َ ٤ًََُز ب٩ِٔ ًُبَِیٔس اہللٔ 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ََّضا  ٥َ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِٔ َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل َّٔطُ َویُ ِٔ و٢َ ََل ُی ُ٘ َّي َن َّي َیُؼو٦ُ َحً َّٔطُ َحً

مُّ إَٔلَّ  َٗ  ٕ ٥َ اِسَت١َ٤َِٜ ٔػَیا٦َ َطِضز ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  و٢َ ََل َیُؼو٦ُ َو٣َا َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُ٘ ثَرَ َن ِٛ ٕ أَ اَ٪ َو٣َا َرأَیُِتطُ ِٔی َطِضز ـَ َر٣َ

َباَ٪  ٌِ  ٔػَیا٣ّا ٨ِ٣ٔطُ ِٔی َط

 اہلل، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دبع اہلل نب ہملسم، امکل، اوبرضن، رمع نب دیبع

فآہل فملس رفزے رےتھک ےھت اہیں کت ہک مہ ےتھجمس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااطفر ہن رکںی ےگ )ینعی رفزہ رتک ںیہن رکںی 

اہلل ہیلع فآہل فملس رفزہ ہن رںیھک ےگ۔ افر ںیم ےن یھبک ہن داھکی ہک ےگ( افر رفزہ رتک ےئک رےتہ اہیں کت ہک مہ ےتھجمس ہک آپ یلص 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن راضمؿ ےک وسا یسک افر ہنیہم ںیم وپرے امہ رفزے رےھک وہں افر ہن ںیم ےن ہی داھکی ہک آپ ےن 

 ابعشؿ ےک وسا یسک افر ہنیہم ںیم اس ےس زایدہ رفزے رےھک وہں۔

 نب ہملسم، امکل، اوبرضن، رمع نب دیبعاہلل، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اعہشئدبعاہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یلفن رفزے سک رطح رےتھک ےھت

     663    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ابی س٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٩ًَِ  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٍَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َ ٤ِزٕو  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ًَ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔييِّ َػل

٠ٔیَّل ب١َِ کَاَ٪ َیُؼو٣ُُط ک٠َُّطُ  َٗ ٨َاُظ َزاَز کَاَ٪ َیُؼو٣ُُط إَٔلَّ  ٌِ  ب٤َٔ

ومیس نب اامسلیع، امحد، دمحم نب رمعف، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ ےس یھب ایس ےک لثم رفاتی ےہ اس ںیم ہی زادئ ےہ ہک آپ ابعشؿ 

 رثک دونں ںیم رفزے رےتھک افر تہب مک انہغ رکےت ہکلب اسرا ابعشؿ یہ رفزے رےتھک۔ےک ہنیہم ںیم ا

 ومیس نب الیعمس، امحد، دمحم نب رمعف، ایب ہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریپ افر رعمجات اکرفزہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ریپ افر رعمجات اکرفزہ

     664    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ابا٪، یحٌي ، ٤ًز ب٩ ابی ح٥ٜ ب٩ ثوبا٪، ٗسا٣ہ ب٩ ٣وٌو٪، حرضت اسا٣ہ ب٩ زیس :  راوی

ث٨ََا أَبَاُ٪  ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٩ًَِ َحسَّ وٕ٪  ٌُ ٍَ ب٩ِٔ ٣َِو َُٗسا٣َ ٩ًَِ ٣َِولَی  ٥َٜٔ ب٩ِٔ ثَِوبَاَ٪  َِٟح ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ أَبٔی ا ث٨ََا یَِحٌَي  َحسَّ

َََٓاَ٪ َیُؼو٦ُ یَ  ُط  َٟ ی ِٔی ك٠ََٔب ٣َا٢ٕ  َُِٟقَ ٔلَی َوازٔی ا ٍَ إ ٍَ أَُسا٣َ ٣َ َٙ َُّط ا٧َِل٠َ ٍَ ب٩ِٔ َزیِٕس أ٧َ َِٟد٤ٔیٔص ِو٦َ أَلث٨َِئِن َویَ ٣َِولَی أَُسا٣َ ِو٦َ ا

ا٢َ إٔ٪َّ ٧َٔييَّ اہللٔ َ٘ َٓ بٔيْر  َٛ َِٟد٤ٔیٔص َوأ٧ََِت َطِیْذ  ُط ٣َِوََلُظ ٥َٟٔ َتُؼو٦ُ یَِو٦َ أَلث٨َِئِن َویَِو٦َ ا َٟ ا٢َ  َ٘ ٥َ کَاَ٪ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

 ََ ٔ ٩ًَِ َذٟ َِٟد٤ٔیٔص َوُسئ١َٔ  ا٢َ أَبُو َیُؼو٦ُ یَِو٦َ أَلث٨َِئِن َویَِو٦َ ا َٗ َِٟد٤ٔیٔص  َزُق یَِو٦َ أَلث٨َِئِن َوَیِو٦َ ا ٌِ ٔ ُت ٌَٔباز ِٟ ٤ًَِا٢َ ا ا٢َ إٔ٪َّ أَ َ٘ َٓ

 ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ أَبٔی ا ٩ًَِ َیِحٌَي  ِسُتَوائٔیُّ  ا٢َ صَٔظا٦ْ اٟسَّ َٗ َذا  َٛ  َزاُوز 

رضحت ااسہم نب زدی ےس رفاتی ےہ ہک فہ رضحت  ومیس نب اامسلیع، اابؿ، ییحی، رمع نب ایب مکح نب وثابؿ، دقاہم نب وعظمؿ،

ااسہم ےک اسھت اؿ اک امؽ التش رکےت وہےئ فادی رقی کت ےئگ۔ سپ )اںوہں ےن داھکی ہک( فہ ریپ افر رعمجات اک رفزہ رےتھک ںیہ وت 

 روسؽ اہلل یلص اؿ ےک ومیل ےن اؿ ےس وپاھچ ہک آپ اؿ دونں ںیم رفزہ ویکں رےتھک ںیہ احالہکن آپ وبڑےھ ںیہ؟ اںوہں ےن اہک

ےک اہلل ہیلع فآہل فملس ریپ افر رعمجات اک رفزہ رےنھک ےک قلعتم درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریپ افر رعمجات 

نب مکح ےس  دؿ دنبفں ےک اامعؽ اہلل اعتیل ےک اسےنم شیپ ےئک اجےت ںیہ۔ اوبداؤد ےن اہک ہک ایس رطح اشہؾ د ںوایئ ےن دنسب ییحی رمع

 رفاتی ایک ےہ۔



 

 

 ومیس نب الیعمس، اابؿ، ییحی ، رمع نب ایب مکح نب وثابؿ، دقاہم نب وعظمؿ، رضحت ااسہم نب زدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذی اہجحل یک دوسںی اترخی کت رفزے رانھک

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ذی اہجحل یک دوسںی اترخی کت رفزے رانھک

     665    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ابوًوا٧ہ، رح ب٩ ػباح، ہ٨یسہ ب٩ خاٟس ٓا٧حرضت ػلی اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ کی ایَ زوجہ ٣لہزہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّ َحسَّ ٔف أَِزَوأد ا٨َّٟٔييِّ َػل ٌِ ٩ًَِ َب ٩ًَِ ا٣َِزأَتٔطٔ  ٩ًَِ ص٨َُِیَسَة ب٩ِٔ َخأٟٕس  بَّأح  َُِٟحِّ ب٩ِٔ اٟؼَّ ٩ًَِ ا  ٍَ َ َوا٧ ی اہللُ ًَ

ِٟٔححٍَّٔ َوَیِو٦َ  ٍَ ذٔی ا ٥َ َیُؼو٦ُ تِٔش ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٍَ أَیَّا٦ٕ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ  ًَ َ ًَاُطوَراَئ َوثَََلث

َِٟد٤ٔیَص  ٔ َوا ِضز ٢َ اث٨َِئِن ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٕ أَوَّ  َطِضز

  ہ نب اخدل آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اکی زفہج رہطمہ ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 

 
دسمد، اوبوعاہن، رح نب ابصح، ہ

خی کت رفزے رےتھک ےھت افر اکی رفزہ اعوشرہ ےک دؿ افر رہ ہنیہم ےک نیت دؿ رفزہ رےتھک اہلل ہیلع فآہل فملس ذی اہجحل یک ون اتر

 وندنچی ریپ افر رعمجات ےک دؿ۔

  ہ نب اخدل آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اکی زفہج رہطمہ :  رافی

 

 
 دسمد، اوبوعاہن، رح نب ابصح، ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ذی اہجحل یک دوسںی اترخی کت رفزے رانھک

     666    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، ا٤ًع ابوػاٟح، ٣حاہس، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح َو٣َُحاصٕٔس َو٣ُِش٥ٕٔ٠  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٕ َحسَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس َِٟبٔلئن  ا

٥َ ٣َا ٩ِ٣ٔ أَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٔلَی اہللٔ ٩ِ٣ٔ َصٔذظ أُٟح ٓٔیَضا أََحبُّ إ ١ُ٤َ اٟؼَّ ٌَ ِٟ ٕ ا یَّا٦

ِٟحَٔضازُ  ا٢َ َوََل ا َٗ ِٟحَٔضازُ ِٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َوََل ا َٗ ِْشٔ  ٌَ ِٟ ىٔي أَیَّا٦َ ا ٌِ ٔ َی َد اِْلَیَّا٦  ِٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ إَٔلَّ َرُج١ْ ََخَ



 

 

ٔشطٔ َو٣َأٟطٔ  ِٔ ََ بَٔظِیٕئ  ب٨َٔ ٔ ٍِ ٩ِ٣ٔ َذٟ ٥ِ٠َ یَزِٔج َٓ 

امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، اشمع اوباصحل، اجمدہ، رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای وکیئ کین لمع یسک 

ولوگں ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل دؿ ںیم اہلل اعتیل وک اانت دنسپ ںیہن انتج اؿ دونں ںیم دنسپ ےہ ینعی ذی اہجحل ےک ادتبایئ دس دونں ںیم۔ 

فہ اہجد  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک اہجد یف لیبس اہلل یھب ںیہن؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای! اہجد یف لیبس اہلل یھب ںیہن۔ رگم

 (سج ںیم آدیم اانپ اجؿ ف امؽ ےل رک ےلکن افر رھپ فاسپ ہن ولےٹ )ہکلب فںیہ دیہش وہ اجےئ

 امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، اشمع اوباصحل، اجمدہ، رضحت دبعاہلل نب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذی اہجحل ےک دس دونں ںیم رفزے ہن رانھک

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ذی اہجحل ےک دس دونں ںیم رفزے ہن رانھک

     667    حسیث                               ج٠س زو٦  :  سج٠

 ٣شسز، ابوًوا٧ہ، ا٤ًع، ابزاہی٥، اسوز، حرضت ًائظہ :  راوی

َِٟت ٣َ  ا َٗ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ ٩ًَِ اِْلَِسَوزٔ  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل  ٍَ َ َوا٧ ًَ ث٨ََا أَبُو  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی اہللُ ا َرأَیُِت َحسَّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

مُّ  َٗ ِْشَ  ٌَ ِٟ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َػائ٤ّٔا ا

دسمد، اوبوعاہن، اشمع، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یھبک ںیہن داھکی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن )ذی اہجحل ےک ےلہپ( رشعہ ںیم ربارب رفزہ راھک وہ۔

 دسمد، اوبوعاہن، اشمع، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رعہف ےک دؿ رعافت ںیم رفزہ رانھک

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رعہف ےک دؿ رعافت ںیم رفزہ رانھک

     668    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 س٠مَي٪ ب٩ رحب، حوطب ب٩ ً٘ی١، ٣ہسی، حرضت ًرک٣ہ :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٍُ ٣َ ث٨ََا ًرِٔکٔ َِٟضَحزٔیِّ َحسَّ ٩ًَِ ٣َِضٔسٓیٕ ا ِی١ٕ  َ٘ ث٨ََا َحِوَطُب ب٩ُِ ًُ ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ٨َّا ٨ًَِٔس أَبٔی صَُزیَِزةَ َحسَّ ِٔی بَِیتٔطٔ  ُٛ

 ٍَ َٓ َز ٌَ ٍَ بٔ َٓ ٩ًَِ َػِو٦ٔ یَِو٦ٔ رَعَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی  َّی اہللُ  ث٨ََا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َحسَّ َٓ 

امیلسؿ نب رحب، وحبش نب ،لیق، دہمی، رضحت رکعہم ےس رفاتی ےہ ہک مہ اوبرہریہ ےک اپس اؿ ےک رھگ ںیم ےھٹیب وہےئ 

 اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رعہف ےک دؿ رعافت ںیم رفزہ رےنھک ےس عنم رفامای ےہ۔ےھت۔ اوبرہریہ ےن مہ ےس 

 امیلسؿ نب رحب، وحبش نب ،لیق، دہمی، رضحت رکعہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿرفزفں اک  :   ابب

 رعہف ےک دؿ رعافت ںیم رفزہ رانھک

     669    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ابونرض، ٤ًير، ًبساہلل ب٩ ًباض، حرضت ا٦ أٟـ١ ب٨ت اٟحارث :  راوی

 ٕ ٩ًَِ ٤ًَُيِر ٩ًَِ أَبٔی ا٨َّٟرِضٔ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َِٟحارٔٔث أَ٪َّ ٧َاّسا َحسَّ ١ٔ ب٨ِٔٔت ا ـِ َٔ ِٟ ٩ًَِ أ٦ُِّ ا ًَبَّإض  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٣َِولَی 

ُض٥ِ صَُو َػا ـُ ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ِٔی َػِو٦ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ َِٟیَص بَٔؼائ٥ٕٔ َت٤َاَرِوا ٨ًَِٔسَصا یَِو٦َ رَعَ ُض٥ِ  ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ ئ٥ْٔ َو

َب َٓ  َْشٔ َٓ  ٍَ َٓ َز ٌَ ٔ بٔ ٌٔيرٔظ ًَلَی َب  ْٕ ٔ َٟبَٕن َوصَُو َواٗ َسحٔ  َ٘ َِٟیطٔ بٔ ٔ  أَِرَس٠َِت إ

یبنعق، امکل، اوبرضن، ریمع، دبعاہلل نب ابعس، رضحت اؾ الضفل تنب ااحلرث ےس رفاتی ےہ ہک ولگ اؿ ےک اپس ڑگھج رےہ ےھت۔ 

ؽ اھت ہک آپ رفزہ ےس ںیہن ںیہ سپ ںیم ےن آپ ےک اپس رعہف ےک دؿ روسؽ اہلل ےک رفزے ےک ابرے ںیم ضعب ولوگں اک ایخ

اکی ایپہل دفدھ اجیھب اس احؽ ںیم ہک رعافت ںیم اےنپ افٹن رپ ڑھکے وہےئ ےھت وت آپ ےن فہ دفدھ یپ ایل )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع 

 (فآہل فملس اک رفزہ ہن اھت

 لضفل تنب ااحلرثیبنعق، امکل، اوبرضن، ریمع، دبعاہلل نب ابعس، رضحت اؾ ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رانھک

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رانھک

     670    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت ًائظہًبساہلل ب٩  :  راوی

ٍَ َرضَٔي اہللُ  ًَائَٔظ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ًَ ث٨ََا  َِٟت کَاَ٪ یَِو٦ُ َحسَّ ا َٗ ٨ًََِضا 

َِٟحاص٠ٔٔیٍَّٔ َوکَا یِْع ِٔی ا ٔس٦َ ًَاُطوَراَئ یَِو٣ّا َتُؼو٣ُُط رُقَ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َِٟحاص٠ٔٔیٍَّٔ  ٥َ َیُؼو٣ُُط ِٔی ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

اُ٪ کَاَ٪ صُ  ـَ َق َر٣َ ا َُفٔ َّ٤٠ََٓ ٍَ َػا٣َُط َوأ٣َََز بٔٔؼَیا٣ٔطٔ  ٤َِٟٔسی٨َ ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَاُطوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٍُ َوتُزَٔک  ـَ ی َِْٟفٔ َراُئ َو ا

طُ  َٛ ٩ِ٤َ َطاَئ َػا٣َطُ َو٩ِ٣َ َطاَئ َتَز َٓ 

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک اعوشرہ )دس رحمؾ( فہ دؿ ےہ سج ںیم زامہن اجتیلہ ںیم 

آپ ےن اس دؿ  رقشی ےک ولگ رفزہ راھک رکےت ےھت اس زامہن ںیم آپ یھب رفزہ رےتھک ےھت۔ بج آپ دمہنی رشتفی الےئ وت

رفزہ راھک افر دفرسے ولوگں وک یھب رفزہ رےنھک اک مکح رفامای۔ رھپ بج راضمؿ ےک رفزے رفض وہےئ وت راضمؿ ےک رفزے وت 

رفض رےہ افر اعوشرہ اک رفزہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وھچڑ دای۔ اب اایتخر ےہ سج اک یج اچےہ رفزہ رےھک افر سج اک یج 

 اچےہ ہن رےھک۔

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رانھک

     671    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، ًبیساہلل، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ًَاُطوَر  ا٢َ کَاَ٪  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍْ ٔ ا٢َ أَِخبََرنٔی ٧َآ َٗ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ث٨ََا َیِحٌَي  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َِٟحاص٠ٔٔیٍَّٔ َحسَّ اُئ َیِو٣ّا َنُؼو٣ُطُ ِٔی ا

ا٢َ َرُس  َٗ اُ٪  ـَ ا ٧َز٢ََ َر٣َ َّ٤٠َ طُ َٓ َٛ ٩ِ٤َ َطاَئ َػا٣َطُ َو٩ِ٣َ َطاَئ َتَز َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َصَذا َیِو٦ْ ٩ِ٣ٔ أَیَّا٦ٔ اہللٔ  َّی اہللُ   و٢ُ اہللٔ َػل

دسمد، ییحی، دیبع اہلل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک زامہن اجتیلہ ںیم مہ ولگ اعوشرہ ےک دؿ اک رفزہ راھک رکےت 

ؿ ےک رفزے رفض وہےئ وت آپ ےن رفامای ہی دؿ اہلل ےک دونں ںیم ےس اکی دؿ ےہ سج اک دؽ اچےہ اس ںیم ےھت رھپ بج راضم

 رفزہ رےھک افر سج اک دؽ اچےہ ہن رےھک۔



 

 

 دسمد، ییحی ، دیبعاہلل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اعوشرہ ےک دؿ رفزہ رانھک

     672    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ًباضزیاز ب٩ ایوب، ہظی٥، ابوبْش، سٌیس ب٩ جبير، حرضت  :  راوی

 َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ث٨ََا أَبُو بِْٔشٕ  ث٨ََا صَُظِی٥ْ َحسَّ ث٨ََا زٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّوَب َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ ٔس٦َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ 

َِٟیُضوَز َیُؼو٣ُوَ٪  ٍَ َوَجَس ا ٤َِٟٔسی٨َ ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َّٟٔذی أَِهَضَز اہللُ ٓٔیطٔ ٣ُوَسي ًَ َِٟیِو٦ُ ا اُٟوا َصَذا ا َ٘ َٓ  ََ ٔ ٩ًَِ َذٟ ُشئ٠ُٔوا  َٓ ًَاُطوَراَئ 

٥َ ٧َِح٩ُ أَِولَی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َٟطُ  ٔومَّي  ٌِ ِوَ٪ َو٧َِح٩ُ َنُؼو٣ُُط َت ًَ  ا٣ٔطٔ ب٤ُٔوَسي ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َوأ٣َََز بٔٔؼیَ ًَلَی َٔفِ

زاید نب اویب، میشہ، اوبرشب، دیعس نب ریبج، رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

دمہنی رشتفی الےئ وت آپ ےن وہیدویں وک اعوشرہ اک رفزہ رےھک وہےئ اپای۔ آپ ےن وہیدویں ےس اس رفزہ اک ببس وپاھچ وت اںوہں ےن 

ےن رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ وک رفوعؿ ےک اقمےلب ںیم حتف انعتی رفامیئ یھت۔ مہ ایس دؿ یک میظعت ںیم رفزہ رےتھک اہک ایس دؿ اہلل 

ںیہ۔ وت آپ ےن رفامای مہ اہمتری تبسنب ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک زایدہ زندکی ںیہ )مہ مت ےس زایدہ اؿ یک میظعت افر اؿ اک اابتع رکےن 

 ہ رےنھک اک مکح رفامای۔فاےل ںیہ( سپ آپ ےن اس دؿ رفز

 زاید نب اویب، میشہ، اوبرشب، دیعس نب ریبج، رضحت دبعاہلل نب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس ابت اک ایبؿ ہک اعوشرہ ونںی اترخی وک ےہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ہک اعوشرہ ونںی اترخی وک ےہ اس ابت اک

     673    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠مَي٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، یحٌي ب٩ ایوب، اس٤ٌی١ ب٩ ا٣یہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض :  راوی

ٌٔی١َ  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یَِحٌَي ب٩ُِ أَیُّوَب أَ٪َّ إِٔس٤َ ٤َِِٟضزٔیُّ َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز ا ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ٍَ َحسَّ َُّط َس٤ٔ ثَُط أ٧َ ٔشيَّ َحسَّ َُِٟقَ ٍَ ا ب٩َِ أ٣َُیَّ



 

 

و٢ُ حٔيَن َػ  ُ٘ ًَبَّإض َی ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ ُت  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ اَ٪ َی َٔ ََُل ًَاُطوَراَئ َوأ٣َََز٧َا أَبَا  ٥َ َیِو٦َ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٦َ ا٨َّٟٔييُّ َػل

َّی اہللُ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟیُضوزُ َوا٨ََّٟؼاَری  ٤ُُط ا وِّ ٌَ َُّط یَِو٦ْ ُت اُٟوا َیا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ َٗ ا٦ُ بٔٔؼَیا٣ٔطٔ  ٌَ ِٟ َّٔذا کَاَ٪ ا َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

 ِٟ ٠َِیطٔ ا ًَ َّی اہللُ  يَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّي تُُوِ ب١ُٔ َحً ِ٘ ٤ُِٟ ا٦ُ ا ٌَ ِٟ ٥ِ٠َ َیأِٔت ا َٓ  ٍٔ أس ب١ُٔ ُػ٨َ٤ِا یَِو٦َ اٟتَّ ِ٘   َوَس٥ََّ٠ ٤ُ

امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ییحی نب اویب، اامسلیع نب اہیم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل 

 فآہل فملس ےن اعوشرہ ےک دؿ رفزہ راھک افر مہ وک یھب رفزہ رےنھک اک مکح رفامای وت احصہب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلہیلع 

فملس ہی وت فہ دؿ ےہ سج یک میظعت وہید ف اصنری رکےت ںیہ وت رفامای اےلگ اسؽ مہ ونںی اترخی اک )یھب( رفزہ رںیھک ےگ۔ نکیل بج االگ 

 ای وت آپ یک فافت وہ یکچ یھت۔اسؽ آ

 امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ییحی نب اویب، الیعمس نب اہیم، رضحت دبعاہلل نب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اترخی وک ےہاس ابت اک ایبؿ ہک اعوشرہ ونںی 

     674    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، اب٩ سٌیس، ٣ٌاویہ ب٩ َُلب، ٣شسز، اس٤ٌی١، حاجب ب٩ ٤ًز، حرضت ح٥ٜ ب٩ ارعد :  راوی

ٍَ ب٩ِٔ  اؤَی ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٌٔیٕس  ىٔي اب٩َِ َس ٌِ ث٨ََا یَِحٌَي َی ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٌٔی١ُ أَِخبََرنٔی َحأجُب َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٕب ح و َحسَّ ََُلَّ

 ٔ ْس رَٔزائَُط ِ ًَبَّإض َوصَُو ٣َُتَوسِّ ا٢َ أََتِیُت اب٩َِ  َٗ ٔد  ٥َٜٔ ب٩ِٔ اِْلرَِعَ َِٟح ٩ًَِ ا ىَي  ٌِ ٤َِٟ ا ا ٌّ ُِٟتُط ب٩ُِ ٤ًََُز َج٤ٔی َ َشأ َٓ  ٔ ا٦ ََِٟحَ ٤َِِٟشحٔٔس ا ی ا

ٔ َیوِ  ُ٘ ٩ًَِ َػِو٦ َٓ أَِػبِٔح َػائ٤ّٔا  َٓ  ٍٔ أس َّٔذا کَاَ٪ َیِو٦ُ اٟتَّ َٓ ًُِسِز  ا َٓ  ٔ ٦ ٤ََُِٟحَّ ا٢َ إَٔذا َرأَیَِت صََٔل٢َ ا َ٘ َٓ ًَاُطوَراَئ   ٔ َذا کَاَ٪ ٦ َٛ ٠ُِت 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ْس َػل ََ کَاَ٪ ٣َُح٤َّ ٔ َذٟ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیُؼو٦ُ  َّی اہللُ  ْس َػل  ٥َ َیُؼو٦ُ ٣َُح٤َّ

دسمد، ییحی، انب دیعس، اعمفہی نب الغب، دسمد، اامسلیع، احبج نب رمع، رضحت مکح نب ارعج ےس رفاتی ےہ ہک ںیم انب ابعس 

ےک اپس ای وت فہ دجسم رحاؾ ںیم اینپ اچدر رپ کیٹ اگلےئ وہےئ ےھٹیب ےھت۔ ںیم ےن اؿ ےس اعوشرہ ےک رفزہ ےک قلعتم درایتف ایک وت 

بج وت رحمؾ اک اچدن دےھکی وت امشر رکان رشفع رک بج وناں دؿ آےئ وت رفزہ رھک ںیم ےن وپاھچ ہک ایک رضحت دمحم یلص اہلل  اںوہں ےن اہک

 ہیلع فملس یھب ایس دؿ رفزہ راھک رکےت ےھت؟ اںوہں ےن اہک اہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب ایس دؿ رفزہ راھک رکےت ےھت۔

 ، اعمفہی نب الغب، دسمد، الیعمس، احبج نب رمع، رضحت مکح نب ارعجدسمد، ییحی ، انب دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اعوشرہ ےک رفزے یک تلیضف

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اعوشرہ ےک رفزے یک تلیضف

     675    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ہا٢، یزیس، سٌیس، ٗتازہ، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ س٤٠ہ ےن اپ٨ے ذرا :  راوی

ًَِبٔس اٟزَّحِ   ٩ًَِ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ٍٕ َحسَّ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ٨ِٔ٤َِٟضا٢ٔ َحسَّ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ طٔ أَ٪َّ ٩ٔ٤َ َحسَّ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ  ٍَ ب٩ِٔ ٣َِش٤َ٠َ

وا  أَت٤ُّٔ َٓ ا٢َ  َٗ اُٟوا ََل  َٗ ا٢َ ُػ٤ُِت٥ِ یَِو٥ُِٜ٣َ صََذا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أَبُو َزاُوز أَِس٥َ٠َ أََتِت ا٨َّٟٔييَّ َػل َٗ وُظ  ـُ ِٗ ٍَ َیِو٥ُِٜ٣ٔ َوا َب٘ٔیَّ

ًَاُطوَراَئ  ىٔي َیِو٦َ  ٌِ  َی

، دیعس، اتقدہ، رضحت دبعارلنمح نب ہملس ےن اےنپ اچچ ےس رفاتی ایک ہک ہلیبق املس ےک ولگ روسؽ اہلل ےک اپس دمحم نب اہنمؽ، سیدی

آےئ آپ ےن اؿ ےس وپاھچ ہک ہک اس دؿ )اعوشرہ( اک رفزرہ رےتھک وہ؟ اںوہں ےن اہک ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت 

 وپرا رکف )ینعی دؿ وپرا وہےن کت ھچک اھک ویپ ںیہن( رکف۔رھپ انتج دؿ ابیق رہ ایگ ےہ اس وک 

 دمحم نب اہنمؽ، سیدی، دیعس، اتقدہ، رضحت دبعارلنمح نب ہملس ےن اےنپ اچچ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی دؿ رفزہ افر اکی دؿ انہغ رکان

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 اکی دؿ رفزہ افر اکی دؿ انہغ رکان

     676    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ٣ح٤س ب٩ ًیسي، ٣شسز، اح٤س، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ اوض، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا  اُٟوا َحسَّ َٗ ْز َواِْلِٔخَباُر ِٔی َحٔسیٔث أَِح٤ََس  ُس ب٩ُِ ًٔیَسي َو٣َُشسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َو٣َُح٤َّ ٤ِّزا َحسَّ ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َیاُ٪  ِٔ ُس

ا٢َ لٔی َر  َٗ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزٕو  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ُط ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٤ًَِزُو ب٩ُِ أَِوٕض َس٤ٔ ا٢َ أَِخبََرنٔی  ٔلَی َٗ َیا٦ٔ إ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََحبُّ اٟؼِّ ًَ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

و٦ُ  ُ٘ طُ َوَی َٔ الَی َػََلةُ َزاُوَز کَاَ٪ ی٨ََا٦ُ نِٔؼ ٌَ ٔلَی اہللٔ َت ََلةٔ إ الَی ٔػَیا٦ُ َزاُوَز َوأََحبُّ اٟؼَّ ٌَ َّٔطُ  اہللٔ َت ِٔ ث٠َُُثطُ َوی٨ََا٦ُ ُسُسَسُط َوکَاَ٪ ُی



 

 

 ُؼو٦ُ َیِو٣ّاَیِو٣ّا َویَ 

ادمح نب لبنح، دمحم نب یسیع، دسمد، ادمح، ایفسؿ، رمعف نب افس، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن  ھج ےس رفامای 

ہک اہلل اعتیل ےک زندکی بس ےس زایدہ دنسپدیہ رفزے داد ہیلع االسلؾ فاےل رفزے ںیہ افر بس ےس دنسپدیہ امنز یھب داؤد ہیلع 

ؾ یک امنز ےہ فہ یلہپ آدیھ رات کت وسےت اہتیئ رات امنز زپےتھ افر رھپ رات اک اٹھچ ہصح وسےت۔ فہ اکی دؿ رفزہ رےتھک افر االسل

 (اکی دؿ انہغ رکےت )ایس وک وصؾ دادی ےتہک ںیہ

 ادمح نب لبنح، دمحم نب یسیع، دسمد، ادمح، ایفسؿ، رمعف نب افس، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہہنیہم ںیم نیت رفزے رےنھک اک ایبؿ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رہہنیہم ںیم نیت رفزے رےنھک اک ایبؿ

     677    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٤ا٦، ا٧ص، حرضت ٗتازہ ب٩ ٠٣حا٪ ٗیسي٣ح٤سب٩ ٛثير،  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ِیٔسيِّ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٠ِ٣َٔحاَ٪ ا ٕس  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَخٔی ٣َُح٤َّ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ٕ َحسَّ ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ یطٔ 

 ٔ ِٟب ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیأ٣ُِز٧َُا أَِ٪ َنُؼو٦َ ا ٔ اہللُ  صِز ٍٔ اٟسَّ َضِیَئ َٛ ا٢َ ص٩َُّ  َٗ ا٢َ َو َٗ َة  ًَِْشَ َة َوَخ٤َِص  ًَِْشَ  ٍَ َة َوأَِربَ ًَِْشَ  یَف ثَََلَث 

دہ دمحمنب ،ریث، امہؾ، اسن، رضحت اتقدہ نب احلمؿ یسیق ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ وک اایؾ ضیب ینعی ریتہ وچ

  اک مکح رفامےت ےھت ہک اؿ اک وثاب اانت یہ ےہ انتج ہشیمہ رفزہ رےنھک اک۔افر دنپرہ اترخی ےک رفزے رےنھک

 دمحمنب ،ریث، امہؾ، اسن، رضحت اتقدہ نب احلمؿ یسیق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رفزے رےنھک اک ایبؿرہہنیہم ںیم نیت 

     678    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو کا١٣، ابوزاؤز، طیبا٪، ًاػ٥، زر، حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

ا٢َ کَاَ٪  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ زٓٔرٕ  ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ ث٨ََا َطِیَباُ٪  ث٨ََا أَبُو َزاُوَز َحسَّ ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل



 

 

 ٕ ٍَ أَیَّا٦ َ ٕ ثَََلث ةٔ ک١ُِّ َطِضز ىٔي ٩ِ٣ٔ ُُغَّ ٌِ ٥َ َیُؼو٦ُ َی  َوَس٠َّ

نابیؿ، اعمص، زر، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس رمفی ےہ ہک روسؽ اہلل رہ ہنیہم ےک ادتبایئ نیت دونں ںیم رفزہ  اوب اکلم، اوبداؤد،

 رےتھک ےھت۔

 اوب اکلم، اوبداؤد، نابیؿ، اعمص، زر، رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریپ افر رعمجات وک رفزہ رےنھک اک ایبؿ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ریپ افر رعمجات وک رفزہ رےنھک اک ایبؿ

     679    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ًاػ٥، اب٩ بہسٟہ، ا٦ ا٤ٟو٨٣ين حرضت حٔؼہ :  راوی

 ٍَ َؼ ِٔ ٩ًَِ َح ُِٟدزَاعٔیِّ  ٩ًَِ َسَوإئ ا  ٍَ َٟ ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ بَِضَس  ٩ًَِ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ ا َٗ

٥َ َیُؼو٦ُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ی َػل ٍٔ اِْلَُِخَ ٌَ ُِٟح٤ِ َِٟد٤ٔیَص َوأَلث٨َِئِن ٩ِ٣ٔ ا ٔ أَلث٨َِئِن َوا ِضز ٍَ أَیَّا٦ٕ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َ  ثَََلث

ومیس نب اامسلیع، امحد، اعمص، انب دہبہل، اؾ اوملنینم رضحت ہصفح ےس ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل ہنیہم ںیم نیت رفزے رےتھک ےھت 

 وک افر دفرسے ہتفہ ںیم رھپ ریپ وک۔اکی وت ےلہپ ہتفہ ںیم ریپ افر رعمجات 

 ومیس نب الیعمس، امحد، اعمص، انب دہبہل، اؾ اوملنینم رضحت ہصفح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ریپ افر رعمجات وک رفزہ رےنھک اک ایبؿ

     680    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، حش٩ ب٩ ًبیساہلل، ہ٨یسہ خزاعی اپىي واٟسہ :  راوی

٩ًَِ ص٨َُِیَسةَ  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ث٨ََا ا ِی١ٕ َحسَّ ـَ ُٓ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ َِٟت  َحسَّ ا َٗ طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ ُِٟدزَاعٔیِّ  ا

 َّ َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َ٘ َٓ  ٔ َیا٦ ٩ًَِ اٟؼِّ ُِٟتَضا  َ َشأ َٓ  ٍَ ًَلَی أ٦ُِّ َس٤َ٠َ ٍَ أَیَّا٦ٕ َزَخ٠ُِت  َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیأ٣ُِزُنٔی أَِ٪ أَُػو٦َ ثَََلث ی اہللُ 



 

 

َِٟد٤ٔیٔص  َُٟضا أَلث٨َِئِن َوا ٕ أَوَّ  ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ َطِضز

  ہ زخایع اینپ فادلہ ےس رفاتی رکیت ںیہ ہک فہ رضحت اؾ ہملس ےک اپس ںیئ 

 

 
زریہ نب رحب، دمحم نب لیضف، نسح نب دیبع اہلل، ہ

)یلفن( رفزفں ےک قلعتم درایتف ایک وت اںوہں ےن اہک روسؽ اہلل  ھج وک رہ امہ ںیم نیت رفزے رےنھک اک مکح رفامےت ےھت۔  افر اؿ ےس

ن ریپ اک دؿ افر دفرسے ہتفہ ںیم رعمجات اک دؿ۔
 
مت

 

ت

 الہپ ا

  ہ زخایع اینپ فادلہ :  رافی

 

 
 زریہ نب رحب، دمحم نب لیضف، نسح نب دیبعاہلل، ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہنیہم ںیم سج دؿ اچےہ رفزہ رےھک

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ہنیہم ںیم سج دؿ اچےہ رفزہ رےھک

     681    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ٌاذہ٣شسز، ًبساٟوارث، یزیس، حرضت  :  راوی

ٍَ أَکَاَ٪ َر  ائَٔظ ٌَ ٔ ٠ُُِٗت ٟ َِٟت  ا َٗ اَذَة  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ  َٔ ٩ًَِ َیزٔیَس اٟزِِّط َِٟوارٔٔث  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

٠ُُِٗت ٩ِ٣ٔ أَیِّ   ٥ِ ٌَ َِٟت َن ا َٗ  ٕ ٍَ أَیَّا٦ َ ٕ ثَََلث ٥َ َیُؼو٦ُ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ َطِضز ٔ  َوَس٠َّ ِضز ٔ اٟظَّ َِٟت ٣َا کَاَ٪ یَُبالٔی ٩ِ٣ٔ أَیِّ أَیَّا٦ ا َٗ ٕ کَاَ٪ َیُؼو٦ُ  َطِضز

 کَاَ٪ َیُؼو٦ُ 

دسمد، دبعاولارث، سیدی، رضحت اعمذہ ےس رفاتی ےہ فہ  یتہ ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ےس وپاھچ ہک ایک روسؽ اہلل یلص اہلل 

؟۔ اںوہں ےن اہک! اہں رھپ ںیم ےن وپاھچ ہک ہنیہم ںیم وکؿ ےس دونں ںیم ہیلع فآہل فملس رہ ہنیہم ںیم نیت رفزے راھک رکےت ےھت

 رفزہ راھک رکےت ےھت؟۔ رضحت اعہشئ ےن رفامای یسک اخص دؿ اک اامتہؾ ںیہن رفامےت ےھت ہکلب ہنیہم ںیم سج دؿ اچےتہ رھک ےتیل۔

 دسمد، دبعاولارث، سیدی، رضحت اعمذہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات ےس رفزہ یک تین رکانرضفری ےہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رات ےس رفزہ یک تین رکانرضفری ےہ



 

 

     682    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌي ب٩ ایوب، ًبساہلل ب٩ ابی برک، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل، اح٤س ب٩ ػاٟح، ًبساہلل ب٩ وہب، اب٩ ٟہیٌہ،  :  راوی

 ا٦ ا٤ٟو٨٣ين حرضت حٔؼہ

 ٩ًَِ ٍَ َوَیِحٌَي ب٩ُِ أَیُّوَب  ٌَ َٟضٔی ثَىٔي اب٩ُِ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ َحز٦ِٕ َحسَّ  

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل َؼ ِٔ ٩ًَِ َح ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِبٔس اہللٔ  ًَ ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َّی اہللُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٥ََّ٠ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 َٟ َََٓل ٔػَیا٦َ   ٔ ِحز َٔ ِٟ ِب١َ ا َٗ َیا٦َ  ٍِ اٟؼِّ ٥َِٟ یُِح٤ٔ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ا ًَ ـّ ٕ أَِی ُٙ ب٩ُِ َحاز٦ٔ ا٢َ أَبُو َزاُوز َرَواُظ ا٠َِّٟیُث َوإِٔسَح َٗ ُط 

 ٍَ ٤َْز َواٟزُّبَِیٔسیُّ َواب٩ُِ ًَُیِی٨َ ٌِ ٣َ ٍَ َؼ ِٔ ًَلَی َح ُط  َٔ َٗ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٕ ٣ِٔث٠َطُ َوَو  ٩ًَِ ا  ٌّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َج٤ٔی ُض٥ِ    َویُو٧ُُص اِْلَیِلٔیُّ ک٠ُُّ

 اصحل، دبعاہلل نب فبہ، انب ہعیہل، ییحی نب اویب، دبعاہلل نب ایب رکب، انب اہشب، اسمل نب دبع اہلل، اؾ اوملنینم رضحت ادمح نب

ہصفح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای سج صخش ےن رجف وہےن ےس ےلہپ رفزہ یک تین ہن یک وہ اس اک رفزہ درتس ںیہن۔ 

ؼ انب احزؾ ےن یھب دبعاہلل نب ایب رکب ےس ایس رطح )رموفاع( رفاتی یک ےہ وا ہ رمعم زدیبی انب اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ثیل افر ااحس

 ہنییع افر ویسن ایلب ےن اس وک رضحت ہصفح رپ وموقػ ایک ےہ۔

ؾ اوملنینم ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، انب ہعیہل، ییحی نب اویب، دبعاہلل نب ایب رکب، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل، ا :  رافی

 رضحت ہصفح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات ےس رفزہ یک تین رکانرضفری ںیہن ےہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رات ےس رفزہ یک تین رکانرضفری ںیہن ےہ

     683    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، ك٠حہ ب٩ یحٌي ، حرضت ًائظہ :  راوی

 ٌّ ٍْ َج٤ٔی ث٨ََا َوٛٔی ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب َیاُ٪ ح و َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ٕ َحسَّ ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ٍَ ب٩ِٔ َیِحٌَي  ٩ًَِ ك٠ََِح ا 

 ٔ ٔ ًَائ ٥َ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ٨ًََِضا  ٍَ َرضَٔي اہللُ  ًَائَٔظ  ٩ًَِ  ٍَ ٍَ ب٨ِٔٔت ك٠ََِح ا٢َ ص١َِ َظ َٗ ًَلَیَّ  َذا َزَخ١َ 

٠َِی٨َا َیِو٣ّا ًَ ََٓسَخ١َ   ٍْ يی َػائ٥ْٔ َزاَز َوٛٔی ٔن ا٢َ إ َٗ ٨َ٠ُِٗا ََل  ََّٓٔذا  ا٦ْ  ٌَ َ ٥ِ ك ُٛ ٨ََٟا َحِیْص  ٨ًَِٔس ٨َ٠ِا یَا َرُسو٢َ اہللٔ أُصِٔسَی  ُ٘ َٓ آََخَ 



 

 

ََِّٓطَ  َ أَِػَبَح َػائ٤ّٔا َوأ َٓ  ٍُ ا٢َ ك٠ََِح َٗ ا٢َ أَِز٧ٔیطٔ  َ٘ َٓ  ََ َٟ َحَبِش٨َاُظ  َٓ 

دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، ہحلط نب ییحی، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل بج ریمے اپس رشتفی 

الےئ وت وپاھچ ایک اہمترے اپس اھکان ےہ؟ ارگ مہ ےتہک ںیہن وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ںیم رفزہ ےس وہں اکی دؿ آپ 

 )اکی مسق اک اھکان( ای ےہ وج مہ 
 
خقہ ںیم یح

 

ت
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس رشتفی الےئ مہ ےن اہک ای روسؽ اہلل امہرے اپس 

ہیلع فآہل فملس ےک ےئل رھک وھچڑا ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ال۔ رافی اک ایبؿ ےہ ہک آپ حبص ںیم ےن آپ یلص اہلل 

 رفزہ یک تین رک ت ے ےھت افر ےک ابفوجد آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفزہ وتڑ ڈاال۔

 ، رضحت اعہشئدمحم نب ،ریث، ایفسؿ، امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، ہحلط نب ییحی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رات ےس رفزہ یک تین رکانرضفری ںیہن ےہ

     684    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًبساٟح٤یس، یزیس ب٩ ابی زیاز، ًبساہلل ب٩ حارث ا٦ ہانی ٛے واسلہًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز  :  راوی

ًَِبسٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی زٔیَازٕ  َِٟح٤ٔیٔس  ًَِبٔس ا ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ  ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٩ًَِ أ٦ُِّ َصا٧ٕٔئ َحسَّ َِٟحارٔٔث   اہللٔ ب٩ِٔ ا

ا کَاَ٪  َّ٤َٟ َِٟت  ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو َٗ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َیَشارٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََٓح٠ََشِت   ٍُ اك٤َٔ َٓ ٍَ َجائَِت  َّٜ ِتٔح ٣َ َٓ ِتٔح  َٔ ِٟ ٩ًَِ َیِو٦ُ ا أ٦ُُّ َصا٧ٕٔئ 

َٟطُ  َب ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ ٧َاَو ََْٓشٔ َِٟتُط  ٨َاَو َٓ اْب  َِٟؤٟیَسةُ ب٧َّٔٔإئ ٓٔیطٔ ََشَ َحائَِت ا َٓ َِٟت  ا َٗ َِٟت یَا َرُسو٢َ َی٤ٔی٨ٔطٔ  ا َ٘ َٓ بَِت ٨ِ٣ٔطُ  َْشٔ َٓ أ٦َُّ َصا٧ٕٔئ 

ٔک إِٔ٪  َََٓل َیرُضُّ ا٢َ  َٗ َِٟت ََل  ا َٗ يَن َطِیّئا  ـٔ ِ٘ ٨ِٔت َت ُٛ ََٟضا أَ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍّ ٨ُِت َػائ٤َٔ ُٛ ُت َو ََِّٓطِ ِس أَ َ٘ َٟ ااہللٔ  ًّ  کَاَ٪ َتَلوُّ

ہلل نب احرث اؾ اہین ےک فاہطس ےس رفاتی لقن رکےت ںیہ ہک حتف ہکم ےک امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری نب دبعادیمحل، سیدی نب ایب زاید، دبعا

ومہعق رپ رضحت افہمط روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابںیئ رطػ ںیھٹیب افر اؾ اھین آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک داینہ 

شیپ ایک سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ںیم رطػ۔ اےنت ںیم اکی ابدنی ربنت ںیم اپین ےل رک آیئ وج اس ےن یبن ارکؾ وک 

احالہکن ےس اپین ایپ۔ اس ےک دعب اؾ اھین وک دای اںوہں ےن یھب ایپ۔ اؾ اھین ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن ااطفر ایک 

 رفزہ اضقء اک اھت؟ فہ وبںیل ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ںیم رفزہ ےس یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؾ اھین ےس وپاھچ ایک اہمترا ہی

 فملس ےن رفامای ارگ رفزہ یلفن وہ وت رھپ اس وک وتڑےن ںیم وکیئ رحج ںیہن۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری نب دبعادیمحل، سیدی نب ایب زاید، دبعاہلل نب احرث اؾ اہین ےک فاہطس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 نج ےک زندکی لفن رفزہ وتڑےن ےس اضق فابج وہیت ےہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 نج ےک زندکی لفن رفزہ وتڑےن ےس اضق فابج وہیت ےہ

     685    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ وہب، حیوة، َشیح، اب٩ ہاز، ز٣ی١، رعوہ ب٩ زبير، حرضت ًائظہاح٤س ب٩ ػاٟح،  :  راوی

 ٔ َِٟضاز ٩ًَِ اب٩ِٔ ا یِٕح  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی َحِیَوةُ ب٩ُِ َُشَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ٩ًَِ  َحسَّ َوَة  ٩ًَِ ُز٣َِی١ٕ ٣َِولَی رُعِ

 ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ٧َا ث٥َُّ َزَخ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ رُعِ ََِّٓطِ َ أ َٓ ٨َّا َػائ٤ََٔتئِن  ُٛ ا٦ْ َو ٌَ َ ٍَ ك َؼ ِٔ َِٟت أُصِٔسَی لٔی َؤَٟح ا َٗ  ٍَ ًَائَٔظ ٠َِیطٔ ٩ًَِ  ًَ َّی اہللُ  ل

 َ ٧ ََِّٓطِ َ أ َٓ َٓاِطَتَضِی٨َاصَا   ٍْ ٨ََٟا صَسٔیَّ َّا أُصِٔسیَِت  َُٟط یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا 

 ٠ًََِی٤َُٜا ُػو٣َا ٣َََا٧َُط یَِو٣ّا آََخَ 

ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، ویحة، رشبا، انب اہد، زلیم، رعفہ نب زج ،، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک ہفحت ںیم ریمے افر 

رفزہ ےس ںیھت سپ مہ ےن رفزہ وتڑ ڈاال رھپ روسؽ اہلل رشتفی الےئ وت مہ ےن رعض ایک ای روسؽ ہصفح ےک ےئل اھکان ای افر مہ دفونں 

امای وکیئ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس دہہی ای اھکےن وک امہرا دؽ اچاہ وت مہ ےن رفزہ وتڑ ڈاال۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف

  انیل۔رحج ںیہن اس ےک دبےل یسک دؿ رفزہ رھک

 ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، ویحة، رشبا، انب اہد، زلیم، رعفہ نب زج ،، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعرت وشرہ یک ااجزت ےک ریغب یلفن رفزہ ہن رےھک

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وعرت وشرہ یک ااجزت ےک ریغب یلفن رفزہ ہن رےھک

     686    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

َّطُ َس٤ٔ  طٕ أ٧َ ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َی



 

 

٠َُضا َطاصْٔس إَٔلَّ  ٌِ ٤َِٟزِأَةُ َوَب ٥َ ََل َتُؼو٦ُ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اَ٪ َوََل َتأَِذُ٪ ِٔی بَِیتٔطٔ َوصَُو َطاصْٔس إَٔلَّ بّٔٔذ٧ِٔطٔ َػل ـَ َُيَِر َر٣َ   بّٔٔذ٧ِٔطٔ 

نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای۔ ارگ 

العفہ وکیئ یلفن رفزہ فہ اےنپ وشرہ یک ااجزت ےک ریغب ہن رےھک افر ہن وشرہ یک ااجزت  وعرت اک وشرہ وموجد وہ وت راضمؿ ےک رفزفں ےک

 ف رمیض ےک ریغب یسک وک اس ےک رھگ ںیم آےن دے۔

 نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وعرت وشرہ یک ااجزت ےک ریغب یلفن رفزہ ہن رےھک

     687    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ا٤ًع، ابوػاٟح، حرضت ابوسٌیس :  راوی

 ٍَ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب َّی اہللَُحسَّ ٔلَی ا٨َّٟٔييِّ َػل ا٢َ َجائَِت ا٣َِزأَْة إ َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔی َس ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا َجزٔیْز   َحسَّ

بُىٔي إٔذَ  ١ٔ َیرِضٔ لَّ ٌَ ٤ُِٟ َواَ٪ ب٩َِ ا ِٔ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ َزِوظٔی َػ ا َ٘ َٓ ٥َ َو٧َِح٩ُ ٨ًَِٔسُظ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ نٔی إَٔذا ُػ٤ُِت َوََل  اًَ ُ َّطِّ َٔ َػ٠َِّیُت َوُی

ا٢َ یَا َر  َ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ ا  َّ٤ًَ ُط  َٟ َ َشأ َٓ ا٢َ  َٗ َواُ٪ ٨ًَِٔسُظ  ِٔ ا٢َ َوَػ َٗ ٤ُِص  ٍَ اٟظَّ َّي َتِل٠ُ ٔ َحً ِحز َٔ ِٟ يی َػََلَة ا ِوَُٟضا ُیَؼل َٗ ا  ُسو٢َ اہللٔ أ٣ََّ

 َ ُ بُٔشَ أ ََّضا َتَِقَ ٧ّٔ َٓ بُىٔي إَٔذا َػ٠َِّیُت  َتُؼو٦ُ َوأ٧ََا َیرِضٔ َٓ  ُٙ ٔ ََّضا َت٨َِل٠ ٧ّٔ َٓ نٔی  ُ َّطِّ َٔ ِوَُٟضا ُی َٗ ا  ِت ا٨َّٟاَض َوأ٣ََّ َٔ َٜ ا٧َِت ُسوَرّة َواحَٔسّة َل

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِو٣َئٕٔذ ََل َتُؼو٦ُ ا٣َِزأَْة إَٔلَّ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َََٓل أَِػبٔرُ  يی ََل  بّٔٔذِٔ٪ َزِوجٔ َرُج١ْ َطابٌّ  ٔن ِوَُٟضا إ َٗ ا  َضا َوأ٣ََّ

ٍَ اٟ َّي َتِل٠ُ ٨ََٟا َذاَک ََل ٧َََازُ َنِشتَِیُ٘ٔى َحً  َٖ ِس رُعٔ َٗ َّا أَص١ُِ بَِیٕت  ٧ّٔ َٓ ٤ُِص  ٍَ اٟظَّ َّي َتِل٠ُ يی َحً ِوَت أَُػل َ٘ ََّٓٔذا اِستَِی ا٢َ  َٗ ٤ُِص  ظَّ

ىٔي اب٩َِ َس٠َ  ٌِ اْز َی ا٢َ أَبُو َزاُوز َرَواُظ َح٤َّ َٗ ١ِّٔ ََٓؼ١ِّ  ٤َُِٟتَوک ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ ح٤َُِیٕس أَِو ثَابٕٔت   ٍَ ٤َ 

امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےھٹیب 

ریما وشرہ وفصاؿ نب لطعم بج ںیم امنز زپیتھ وہےئ ےھت اےنت ںیم اکی وعرت آیئ افر وبیل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! 

وہں وت ےھجم امرات ےہ افر ریما رفزہ زتفا د ات ےہ بج ںیم رفزہ ر یتھ وہں افر ہی رجف یک امنز اس فتق زپاتھ ےہ بج وسرج اتلکن ےہ 

رپ اؿ یک ویبی یک اکشتی اوبدیعس ےتہک ںیہ ہک اس فتق وفصاؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک سلجم ںیم وموجد ےھت۔ آپ ےن اؿ 

ےک قلعتم درایتف رفامای وت اںوہں ےن اہک ہک اس اک ہی انہک ہک ہی بج امنز زپیتھ ےہ ںیم اس وک امرات وہں اس یک تقیقح ہی ےہ ہک فہ 

 ہیلع فآہل )اکی رتعک ںیم( دف دف وسرںیت زپیتھ ےہ ںیم ےن اس وک عنم ایک )نکیل ہی امین ںیہن اس ےئل ںیم اس وک امرا( آپ یلص اہلل



 

 

فملس ےن رفامای ولوگں ےک ےئل اکی وسرت زپانھ اکیف ےہ۔ افر اس اک ہی انہک ہک ںیم اس اک رفزہ زتفا د ات وہں اس یک الص ہی ےہ ہک ہی 

رفزے ر یتھ ےہ وت ر یتھ یلچ اجیت ےہ افر وچہکن ںیم وجاؿ آدیم وہں اس ےئل )دؿ ںیم امجع رکےن رپ( ربص ںیہن رک اتکس۔ اوبدیعس 

 ںیہ ہک اس دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وکیئ وعرت اےنپ وشرہ یک ااجزت ےک ریغب)یلفن( رفزہ ہن رےھک۔ افر اس اک ےتہک

ہ ہی انہک ہک ںیم وسرج ےنلکن ےک دعب رجف یک امنز زپاتھ وہں۔ اس یک فہج ہی ےہ ہک ںیم رھگ ابر فاال آدیم وہں )افر راوتں ںیم تیھک فریغ

راتہ ےہ( افر بس اجےتن ںیہ ہک ہی )رات ںیم دری کت تیھک فریغہ رپ اکؾ رکات راتہ ےہ( افر بس اجےتن ںیہ ہی )رات ںیم دری رپ اکؾ 

کت وتیھکں ںیم اپین دانی( امہری اعدت ےہ اس ےئل ریمی آھکن ںیہن یتلھک اہیں کت وسرج اتلکن ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ھکن ےلھک امنز زپھ ایل رک)ینعی رھپ اتریخ ہن رک(۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک امحدنب ہملس ےن دنسب دیمح ای رفامای ےسیج یہ ریتی آ

 اثتب اوباوتمللک ےس رفاتی ایک ےہ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ یسک رفزہ دار یک فہمیل یک دوعت وہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ارگ یسک رفزہ دار یک فہمیل یک دوعت وہ

     688    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ سٌیس، ابوخاٟس، ہظا٦، اب٩ سيری٩، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ث٨ََا أَبُو َخأٟٕس  ٌٔیٕس َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َس ًَ ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ

٥َ إَٔذا زُعَٔی أََحُس  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَاُئ ًَ ََلةُ اٟسُّ ا٢َ صَٔظا٦ْ َواٟؼَّ َٗ ٠َُِٓیَؼ١ِّ  ٥ِ َوإِٔ٪ کَاَ٪ َػائ٤ّٔا  ٌَ ٠َِیِل َٓ ا  َّٔطّ ِٔ ِّٔ٪ کَاَ٪ ٣ُ َٓ ٠ُِیحِٔب  َٓ  ٥ِ ُٛ

 ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ا  ـّ ُؽ ب٩ُِ َُٔیإث أَِی ِٔ ا٢َ أَبُو َزاُوز َرَواُظ َح َٗ 

اتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ دبع اہلل نب دیعس، اوباخدل، اشہؾ، انب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ےس رف

وکیئ صخش ںیھمت اھکےن رپ البےئ وت اس یک دوعت وبقؽ رکف۔ رفزہ ہن وت اھکان اھک افر ارگ رفزہ ےس وہ وت دوعت رکےن فاےل ےک ےئل داع 

اس وک صفح نب ایغث ےن یھب اشہؾ ےس رفاتی رکف۔ اشہؾ ےتہک ںیہ ہک اس دحثی ںیم ولصة ےس رماد داع ےہ۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک 

 ایک ےہ۔

 دبعاہلل نب دیعس، اوباخدل، اشہؾ، انب ریسنی، رضحت اوبرہریہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 وہ ارگ یسک رفزہ دار یک فہمیل یک دوعت

     689    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، سٔیا٪، ابوز٧از، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی اہللُ َحسَّ ٥َ إَٔذا  َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

يی َػائ٥ْٔ  ٔن ١ِ إ ُ٘ ٠َِی َٓ ا٦ٕ َوصَُو َػائ٥ْٔ  ٌَ َ ٔلَی ك ٥ِ إ ُٛ  زُعَٔی أََحُس

دسمد، ایفسؿ، اوبزاند، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای ارگ یسک صخش وک اھکےن رپ البای اجےئ افر فہ رفزہ ےس 

 زہ ےہ۔وہ وت اس وک یئا دانی اچےئہ ہک ریما رف

 دسمد، ایفسؿ، اوبزاند، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااکتعػ اک ایبؿ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ااکتعػ اک ایبؿ

     690    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ً٘ی١، زہزی، رعوہ، حرضت ًائظہ :  راوی

ٍَ أَ٪َّ اٟ ًَائَٔظ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٌٔیٕس َحسَّ ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  ٥َ کَاَ٪ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨َّٔييَّ َػل

ِْشَ  ٌَ ِٟ ُٕ ا ٜٔ َت ٌِ ٔ َی ٔسظ ٌِ َٕ أَِزَواُجطُ ٩ِ٣ٔ َب َٜ َت ًِ ُط اہللُ ث٥َُّ ا ـَ َب َٗ َّي  اَ٪ َحً ـَ  اِْلََوأَخَ ٩ِ٣ٔ َر٣َ

ہبیتق نب دیعس، ثیل، ،لیق، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل راضمؿ ےک اریخ رشعہ ںیم ااکتعػ رفامےت 

فملس یک رفح وک ضبق رفام ایل۔ رھپ آپ ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رےہ اہیں کت ہک اہلل اعتیل ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ازفاج ےن ااکتعػ ایک۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، ،لیق، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ایبؿ رفزفں اک :   ابب

 ااکتعػ اک ایبؿ

     691    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ثابت ابورآٍ، حرضت ابی ب٩ ٌٛب :  راوی

 َٛ ٩ًَِ أُبَیِّ ب٩ِٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ أَبٔی َرآ اْز أَِخبََر٧َا ثَابْٔت  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٥َ کَاَ٪ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٕب أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٌِ

 ٔ ً َٕ َٜ َت ًِ ب١ٔٔ ا ِ٘ ٤ُِٟ ا٦ٔ ا ٌَ ِٟ ا کَاَ٪ ِٔی ا َّ٤٠َ َٓ ًَا٣ّا   ِٕ ٜٔ َت ٌِ ٥ِ٠َ َی َٓ اَ٪  ـَ ِْشَ اِْلََوأَخَ ٩ِ٣ٔ َر٣َ ٌَ ِٟ ُٕ ا ٜٔ َت ٌِ ٍّ َی ِی٠َ َٟ ی٩َ   ِْشٔ

بعک ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل راضمؿ ےک اریخرشعہ ںیم ااکتعػ ومیس نب اامسلیع، امحد، اثتب اوبراعف، رضحت ایب نب 

رفامےت ےھت۔ اکی اسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )یسک ذعر یک فہج ےس( ااکتعػ ںیہن رک ےکس وت اےلگ اسؽ آپ ےن سیب راوتں اک 

 ااکتعػ رفامای۔

 ومیس نب الیعمس، امحد، اثتب اوبراعف، رضحت ایب نب بعک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ااکتعػ اک ایبؿ

     692    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت ًائظہًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ابو٣ٌاویہ، یٌلی ب٩ ًبیس یحٌي ب٩ سٌیس، ٤ًزہ،  :  راوی

 ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ َس لَی ب٩ُِ ًُبَِیٕس  ٌِ ٍَ َوَی اؤیَ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب َِٟت کَاَ٪ َحسَّ ا َٗ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ

 َٕ ٜٔ َت ٌِ ٥َ إَٔذا أََراَز أَِ٪ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٕ ِٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٜٔ َت ٌِ َّطُ أََراَز ٣َزَّّة أَِ٪ َی َِٟت َوإ٧ٔ ا َٗ ُط  َٔ َٜ َت ٌِ ِحَز ث٥َُّ َزَخ١َ ٣ُ َٔ ِٟ َّی ا َػل

رُضٔ  َٓ ََ أ٣ََزُِت بٔب٨َٔائٔی  ٔ ا َرأَیُِت َذٟ َّ٤٠َ َٓ َب  َٓرُضٔ أ٣َََز بٔب٨َٔائٔطٔ  َٓ َِٟت  ا َٗ اَ٪  ـَ ِْشٔ اِْلََوأَخٔ ٩ِ٣ٔ َر٣َ ٌَ ِٟ َُيِرٔی ٩ِ٣ٔ ا َِٟت َوأ٣َََز  ا َٗ  َب 

ٔلَی اِْلَب٨ِٔیَ  ِحَز ٧ََوَز إ َٔ ِٟ َّی ا ا َػل َّ٤٠َ َٓ َب  رُضٔ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔب٨َٔائٔطٔ  ًَ َّی اہللُ  أ٣َََز أَِزَوأد ا٨َّٟٔييِّ َػل َٓ َِٟت  ا َٗ ِٟبٔرَّ تُزِٔزَ٪  ا٢َ ٣َا َصٔذظٔ آ َ٘ َٓ  ٍٔ

وَِّؿِت  ُ٘ َٓ وَِّق َوأ٣َََز أَِزَواُجُط بٔأَب٨َِٔیتٔض٩َّٔ  ُ٘ َٓ ا٢َ أَبُو َزاُوز  بٔب٨َٔائٔطٔ  َٗ ا٢ٕ  ىٔي ٩ِ٣ٔ َطوَّ ٌِ ِْشٔ اِْلَُو٢ٔ َی ٌَ ِٟ ٔلَی ا َٖ إ ًِتََٔا َ أَل
ث٥َُّ أََخَّ

ا٢َ  َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس  َْ ٔ ٌٔیٕس ٧َِحَوُظ َوَرَواُظ ٣َاٟ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس َٙ َواِْلَِوَزاعٔیُّ  ی٩َ ٩ِ٣ٔ  َرَواُظ اب٩ُِ إِٔسَح َٕ ًِْٔشٔ َٜ َت ًِ ا

ا٢ٕ   َطوَّ

امثعؿ نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، یلعی نب دیبع ییحی نب دیعس، رمعہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل بج ااکتعػ اک ارادہ 



 

 

رفامےت وت رجف یک امنز زپھ رک ااکتعػ یک ہگج ںیم دالخ وہےت اکی رمہبت )بسح ومعمؽ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن راضمؿ 

اک ارادہ رفامای وت آپ ےن اےنپ ےئل ہمیخ اگلےن اک مکح رفامای وج اگل دای ایگ )ہمیخ ےس رماد فہ رپدہ ےہ وج اہنتیئ افر  ےک اریخ رشعہ ںیم ااکتعػ

وسکییئ یک اخرط دجسم ںیم اکی وصخمص ہگج رپ اکٹل دای اجات ےہ۔ بج ںیم ےن داھکی وت ںیم ےن یھب اےنپ ےئل اکی ہمیخ وگلا دای۔ ریمے 

یھب اےنپ اےنپ ےمیخ وگلاےئ۔ بج آپ رجف یک امنز ےس افرغ وہےئ ) افر اےنپ ےمیخ ںیم اجےن اک ارادہ رفامای( وت ہی العفہ د رگ ازفاج ےن 

دفرسے ےمیخ ےگل دےھکی وت درایتف رفامای ہی ایک ےہ ایک ہی یسک کین دصقم ےک ےئل اگلےئ ےئگ ںیہ؟ اس ےک دعب آپ ےن اانپہمیخ اڑھکفا 

 دای ہک فہ اےنپ ےمیخ ااھکڑ دںی۔ سپ فہ بس ےمیخ ااھکڑ دےیئ ےئگ۔ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دای افر اینپ ازفاج وک یھب مکح

ااکتعػ وک وشاؽ ےک ےلہپ رشعہ کت ومرخ رفامای )ینعی اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااکتعػ ںیہن رفامای۔ بج وشاؽ 

۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک انب ااحسؼ افر افزایع ےن ییحی نب دیعس ےس ایس رطح )رشعا رشفع وہا وت اس ےک ےلہپ رشعہ ںیم ااکتعػ رفامای

اٍؽ ینعی آپ یلص اہلل ہیلع َ
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 نم وشاؽ( رفاتی ایک ےہ افر امکل ےن ییحی نب دیعس ےس رفاتی رکےت وہےئ اہک اعْب

 فآہل فملس ےن وشاؽ ےک دف رشعے ااکتعػ ایک۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، یلعی نب دیبع ییحی نب دیعس، رمعہ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااکتعػ اہکں رکان اچےئہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ااکتعػ اہکں رکان اچےئہ

     693    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠مَي٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، یو٧ص، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ  ا أَِخبََرُظ  ٌّ ٔ ٩ًَِ یُو٧َُص أَ٪َّ ٧َآ ٤َِِٟضزٔیُّ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب  ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز ا ث٨ََا ُس٠َمَِيَ َّی َحسَّ ٠َِیطٔ ٤ََز أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ًَ اہللُ 

 َّٟ ٤َََِٟاَ٪ ا ًَِبُس اہللٔ ا ِس أََرانٔی  َٗ ٍْ َو ٔ ا٢َ ٧َآ َٗ اَ٪  ـَ ِْشَ اِْلََوأَخَ ٩ِ٣ٔ َر٣َ ٌَ ِٟ ُٕ ا ٜٔ َت ٌِ ٥َ کَاَ٪ َی ُٕ ٓٔیطٔ َرُسو٢ُ َوَس٠َّ ٜٔ َت ٌِ ٔذی کَاَ٪ َی

٤َِِٟشحٔسٔ  ٥َ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

فبہ، ویسن، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس راضمؿ ےک اریخرشعہ امیلسؿ نب داؤد، انب 

 ںیم ااکتعػ رکےت ےھت۔ انعف ےتہک ںیہ ہک دبعاہلل نب رمع ےن ےھجم دجسم وبنی ںیم فہ ہگج داھکیئ اہجں آپ ااکتعػ رفامای رکےت ےھت۔

 انعف، رضحت انب رمعامیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ویسن،  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ااکتعػ اہکں رکان اچےئہ

     694    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت ابوہزیزہہ٨از، ابوبرک ابی حؼين، ابوػاٟح،  :  راوی

 َّ ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٩ًَِ أَبٔی حَُؼيِٕن  ٩ًَِ أَبٔی برَِکٕ  ث٨ََا َص٨َّاْز  ُٕ ک١َُّ َحسَّ ٜٔ َت ٌِ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

 ٔ ُٗبَٔف ٓ َّٟٔذی  ا٦ُ ا ٌَ ِٟ ا کَاَ٪ ا َّ٤٠َ َٓ َة أَیَّا٦ٕ  ًََْشَ اَ٪  ـَ ی٩َ یَِو٣ّاَر٣َ َٕ ًِْٔشٔ َٜ َت ًِ  یطٔ ا

انہد، اوبرکب ایب نیصح، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ راضمؿ ںیم دس دؿ 

 ااکتعػ رفامےت ےھت نکیل سج اسؽ آپ اک ااقتنؽ وہا اس اسؽ آپ ےن سیب دؿ ااکتعػ ایک۔

 وباصحل، رضحت اوبرہریہانہد، اوبرکب ایب نیصح، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فکتعم وحاجئ رضفرہی ےس رفاتغ ےک ےئل رھگ ںیم اجاتکس ےہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 فکتعم وحاجئ رضفرہی ےس رفاتغ ےک ےئل رھگ ںیم اجاتکس ےہ

     695    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، رعوہ، ٤ًزہ ب٨ت ًبساٟزح٩٤، حرضت ًائظہ :  راوی

٤َِزَة ب٨ِٔٔت  ًَ  ٩ًَِ  ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ث٨ََا  ٍَ  َحسَّ ًَائَٔظ  ٩ًَِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

٠ُُط َوکَاَ٪  أَُرجِّ َٓ ٔلَیَّ َرأَِسُط  َٕ یُِسنٔی إ َٜ َت ًِ ٥َ إَٔذا ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا ِٟبَِیَت إَٔلَّ َٟٔحاَجٍٔ َٗ  ََل یَِسُخ١ُ ا

 اِْلِٔنَشا٪ٔ 

ہ تنب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دبع اہلل نب ہملسم، امکل، انب اہشب، رعفہ، رمع

فآہل فملس فکتعم وہےت وت اانپ رس )دجسم ےک رجحہ ںیم( ریمے رقبی رک دےتی افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس ابمرک 

 رگم احتج ااسنین ےک ےئل۔ ںیم یھگنک رک دیتی افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رھگ ںیم ہن آےت ےھت



 

 

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، انب اہشب، رعفہ، رمعہ تنب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 ںیم اجاتکس ےہفکتعم وحاجئ رضفرہی ےس رفاتغ ےک ےئل رھگ 

     696    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٟیث، اب٩ طہاب، رعوہ، ٤ًزہ، حرضت ًائظہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  اََل َحسَّ َٗ  ٍَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ًَ ٌٔیٕس َو ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ َوَة َو ٩ًَِ رُعِ اب٩ِٔ ٔطَضإب 

 ٥ِ َٟ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َو ََ َرَواُظ یُو٧ُُص  ٔ َذٟ َٛ ا٢َ أَبُو َزاُوز َو َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َِحَوُظ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل َوَة  ًَلَی رُعِ ٍِ أََحْس ٣َأَّٟا  ٔ یَُتاب

٤َزْ  ٌِ ٤َِزَة َوَرَواُظ ٣َ ًَ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َُيِرٔص٤َٔا  ٕس َو ٌِ  َوزٔیَازُ ب٩ُِ َس

ہبیتق نب دیعس، دبعاہلل نب ہملسم، ثیل، انب اہشب، رعفہ، رمعہ، رضحت اعہشئ ےس دفرسی دنس اسیکھت یھب ایس رطح رمفی ےہ۔ 

اہطس رعفہ رمعہ ےس لقن رکےن ںیم وکیئ امکل اک اتمع ںیہن افر رمعم اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ویسن ےن زرہی ےس ایس رطح لقن ایک۔ افر وب

 ف زاید نب دعس فریغہ ےن وباہطس زرہی دنسب رعفہ رضحت اعہشئ ےس لقن ایک ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، دبعاہلل نب ہملسم، ثیل، انب اہشب، رعفہ، رمعہ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 فکتعم وحاجئ رضفرہی ےس رفاتغ ےک ےئل رھگ ںیم اجاتکس ےہ

     697    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤از ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت ًائظہس٠مَي٪ ب٩ رحب، ٣شسز،  :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ اََل َحسَّ َٗ ْز  ٕب َو٣َُشسَّ ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َمَِيَ َِٟت کَاَ٪  َحسَّ ا َٗ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ

 ٔ ا ِ ّٔ ٜٔ َت ٌِ ٥َ یَُٜوُ٪ ٣ُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ أَُِٔش١ُ َرأَِسُط َو َٓ  ٔ ُِٟحِحَزة َٓی٨َُاؤُٟىٔي َرأَِسُط ٩ِ٣ٔ َخ١ٔ٠َ ا ٤َِِٟشحٔٔس  ی ا

٠ُطُ َوأ٧ََا َحائْٔف  أَُرجِّ َٓ ْز   ٣َُشسَّ

امیلسؿ نب رحب، دسمد، امحد اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل دجسم ںیم ااکتعػ رکےت ےھت سپ آپ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اانپ رس رجحہ ےک وسراوخں ےس ادنر رک دےتی ےھت۔ افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رس دوھ دیتی یھت۔ 



 

 

 ااضہف لقن ایک ہک ںیم آپ ےک رس ںیم یھگنک رکیت احالہکن ںیم احہضئ وہیت۔ دسمد ےن اینپ رفاتی ںیم ہی

 امیلسؿ نب رحب، دسمد، امحد اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 رضفرہی ےس رفاتغ ےک ےئل رھگ ںیم اجاتکس ےہفکتعم وحاجئ 

     698    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ طبویہ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی ًلی ب٩ حؼين، ا٦ ا٤ٟو٨٣ين حرضت ػٔیہ :  راوی

ثَىٔي  ٤َِٟزَِوزٔیُّ َحسَّ َویِطٔ ا ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َطبُّ َِٟت َحسَّ ا َٗ  ٍَ یَّ ٔٔ ٩ًَِ َػ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ حَُشيِٕن   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ

٤ُُِٗت  ثُِتُط ث٥َُّ  َحسَّ َٓ ِیَّل  َٟ أََتِیُتُط أَُزوُرُظ  َٓ ا  ّٔ ٜٔ َت ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ُ ًَ َّی اہللُ  ا٦َ  کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٠َِبُت  َ٘ اِن ٠َٔبىٔي َٓ ِ٘ ٣َعٔی َٟٔی

َّی اہللُ ا َرأَیَا ا٨َّٟٔييَّ َػل َّ٤٠َ َٓ ٤َزَّ َرُجََلٔ٪ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ  َٓ ٍَ ب٩ِٔ َزیِٕس  ٨ََُٜضا ِٔی َزارٔ أَُسا٣َ ا٢َ َوکَاَ٪ ٣َِش َ٘ َٓ ا  ًَ ٥َ أرَِسَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

 َّ ًَلَی رِٔس٤َُٜٔ٠ا إ٧ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ِیَلاَ٪ َیِحزٔی ا٨َّٟٔييُّ َػل ا٢َ إٔ٪َّ اٟظَّ َٗ اََل ُسِبَحاَ٪ اہللٔ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ ٍُ ب٨ُِٔت حٌَُٓيٕ  یَّ ٔٔ َضا َػ

ا ا٢َ ََشًّ َٗ ٠ُُٗوب٤َُٜٔا َطِیّئا أَِو  َٖ ِٔی  ٔذ ِ٘ َدٔظیُت أَِ٪ َی َٓ  ٔ٦  ٩ِ٣ٔ اِْلِٔنَشأ٪ ٣َِحَزی اٟسَّ

نب نیصح، اؾ اوملنینم رضحت ہیفص ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  ادمح نب دمحم نب وبشہی، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی یلع

فآہل فملس ااکتعػ ںیم ےھت۔ رات ےک فتق ںیم آپ ےس ےنلم یئگ۔ ںیم ےن آپ ےس ابت تیچ یک بج ںیم فایسپ ےک ےئل ایھٹ وت 

ہن ااسہم نب زدی ےک رھگ ںیم اھت۔ سپ دف آپ یھب ریمے اسھت ڑھکے وہ ےئگ۔ )اتہک  ھج وک رھگ کت اچنہپ دںی( اؿ دونں ریما اکھٹ

ااصنری رمد آپ ےک اپس ےس سگرے بج اںوہں ےن یبن ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک )افر اؿ ےک اسھت اکی وعرت وک( داھکی 

ی ویبی ےہ وکیئ ریغ وت فہ زیتی ےک اسھت ےنلچ ےگل۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اینپ اچؽ (ول ہی ہیفص تنب یح ےہ )وج ریم

وعرت ںیہن( ہی نس رک دفونں ےن اہک احبسؿ اہلل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )ینعی امہرے دؽ ںیم آپ یک ةسن رہسگ ااسی 

ػ ایخؽ ںیہن اتکس( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن اطیشؿ ااسنؿ یک روگں ںیم وخؿ یک رطح دفڑات ےہ اس ےئل ےھجم وخ

 وہا ہک ابمدا اہمترے دولں ںیم فہ وکیئ ابت )ای ہی اہک وکیئ ربی ابت( ہن ڈاؽ دے۔

 ادمح نب دمحم نب وبشہی، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی یلع نب نیصح، اؾ اوملنینم رضحت ہیفص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 فکتعم وحاجئ رضفرہی ےس رفاتغ ےک ےئل رھگ ںیم اجاتکس ےہ

     699    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٓارض، ابوی٤ا٪، طٌیب، زہزی :  راوی

ث٨ََا أَبُو  ارٕٔض َحسَّ َٓ ُس ب٩ُِ َیِحٌَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّي إَٔذا کَاَ٪ ٨ًَِٔس َحسَّ َِٟت َحً ا َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بِّٔٔس٨َازٔظٔ بَٔضَذا  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخبََر٧َا ُط ِٟمََيَ ا

٨َاظُ  ٌِ ٣َ َٚ ٍَ ٣َزَّ بٔض٤َٔا َرُجََلٔ٪ َوَسا َّٟٔذی ٨ًَِٔس بَأب أ٦ُِّ َس٤َ٠َ ٤َِِٟشحٔسٔ ا  بَأب ا

ح رمفی ےہ۔ اس ںیم ہی ےہ ہک دف صخش آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم نب ییحی نب افرس، اوبامیؿ، بیعش، زرہی ےس یھب ایس رط

ےک اپس ےس سگرے وا ہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ےک اس درفازہ ےک اپس ےھت وج اؾ ہملس ےک درفازے ےس لصتم ےہ۔ 

 اس ےک دعب ابیق دحثی ایبؿ ایک۔

 دمحم نب ییحی نب افرس، اوبامیؿ، بیعش، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فکتعم ےک ےئل رمضی ےک ایعدت

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 فکتعم ےک ےئل رمضی ےک ایعدت

     700    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًیسي، ًبساٟشَل٦ ب٩ رحب، ٟیث ب٩ ابی س٠ی٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، حرضت ًائظہًبساہلل ب٩ ٣ح٤س، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

ٔ ب٩ُِ رَحِ  ََل٦ ِبُس اٟشَّ ًَ ث٨ََا  اََل َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ًٔیَسي  ِیلٔیُّ َو٣َُح٤َّ َٔ ٕس ا٨ُّٟ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ٕب أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث ب٩ُِ أَبٔی ُس٠َِی٥ٕ َحسَّ

ِبٔس اٟزَّ  ًَ ٠َِیطٔ َوَس ٩ًَِ  ًَ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ ا٨َّٟٔييُّ َػل ا َٗ ِیلٔیُّ  َٔ ا٢َ ا٨ُّٟ َٗ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٤َِٟزٔیٔف َوصَُو ِح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ٥ََّ٠ ی٤َُزُّ بٔا

 ٔ َِٟت إ ا َٗ ا٢َ اب٩ُِ ًٔیَسي  َٗ ٨ُِط َو ًَ زُِّد َیِشأ٢َُ  ٌَ ٤َا صَُو َوََل یُ َٛ َی٤ُزُّ  َٓ  ْٕ ٜٔ َت ٌِ ٤َِٟزٔیَف ٣ُ وزُ ا ٌُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی َّی اہللُ  ِ٪ کَاَ٪ ا٨َّٟٔييُّ َػل

 ْٕ ٜٔ َت ٌِ  َوصَُو ٣ُ

دبع اہلل نب دمحم، دمحم نب یسیع، ، دبعاالسلؾ نب رحب، ثیل نب ایب میلس، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

ےت وت سگر اجےت سج رطح ہک وہےت افر اس اک احؽ وپےتھچ )رگم رےتک ںیہن اہلل رمضی ےک اپس ےس افر آپ احتل ااکتعػ ںیم وہ

 ےھت( انب ٰیسیع یک رفاتی ںیم ےہ۔ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس احتل ااکتعػ ںیم امیبر یک زماج رپیس رکےت۔



 

 

 نمح نب اقمس، رضحت اعہشئدبعاہلل نب دمحم، دمحم نب یسیع، دبعاالسلؾ نب رحب، ثیل نب ایب میلس، دبعارل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 فکتعم ےک ےئل رمضی ےک ایعدت

     701    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤، اب٩ اسحٙ، زہزی، رعوہ، حرضت ًائظہوہب ب٩ ب٘یہ، خاٟس،  :  راوی

٩ًَِ رُعِ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   َٙ ىٔي اب٩َِ إِٔسَح ٌِ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َی ًَ  ٩ًَِ ٍَ أَِخبََر٧َا َخأْٟس  ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ َِٟت َحسَّ ا َٗ ََّضا  ٍَ أ٧َ ًَائَٔظ  ٩ًَِ َوَة 

وَز  ٌُ ٕٔ أَِ٪ ََل َی ٜٔ َت ٌِ ٤ُ ِٟ ًَلَی ا  ٍُ َّ٨ ٍٕ إَٔلَّ ٤َٟٔا ََل بُسَّ اٟشُّ َد َٟٔحاَج َصا َوََل َیُِخُ ا َوََل َیِظَضَس َج٨َاَزّة َوََل ی٤ََصَّ ا٣َِزأَّة َوََل یَُبأَشَ ـّ ٣َزٔی

ًَِبٔس اٟزَّحِ  ا٢َ أَبُو َزاُوز َُيِرُ  َٗ  ٍٕ َٖ إَٔلَّ ِٔی ٣َِشحٕٔس َجا٣ٔ ًِتََٔا َٖ إَٔلَّ بَٔؼِو٦ٕ َوََل ا ًِتََٔا ٍُ ٩ٔ٤َ ََل ٨ِ٣ُٔط َوََل ا َّ٨ َِٟت اٟشُّ ا َٗ و٢ُ ٓٔیطٔ  ُ٘  َی

 ٍَ ًَائَٔظ ِو٢َ  َٗ ٠َطُ  ٌَ ا٢َ أَبُو َزاُوز َج َٗ 

فبہ نب ہیقب، اخدل، دبعارلنمح، انب ااحسؼ ، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک  تن ہی ےہ فکتعم ہن یسک رمضی یک 

افر ہن وعرت وک )وہشت ےک اسھت( وھچےئ افر ہن اس ےک  ایعدت ےک ےئل اجےئ افر ہن امنز انجزہ ےک فاےطس )دجسم ےس ابرہ( اجےئ

اسھت ابمرشت رکے افر ہن یسک رضفرت ےک ےئل ابرہ ےلکن وساےئ ااسنین رضفرت ےک ےئل )اضقء احتج فریغہ ےک ےئل( افر 

احسؼ ےک العفہ ااکتعػ درتس ںیہن رگم رفزہ ےک اسھت۔ افر ااکتعػ درتس ںیہن رگم دجسم ںیم اوبداؤد ےن اہک ہک دبعارلنمح نب ا

 وکیئ یھب اس اک اقلئ ںیہن ہک ہی  تن ےہ۔ د رگ رضحات اس وک رضحت اعہشئ اک اانپ وقؽ رقار دےتی ںیہ۔

 فبہ نب ہیقب، اخدل، دبعارلنمح، انب اقحس، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 فکتعم ےک ےئل رمضی ےک ایعدت

     702    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ زی٨ار، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزاح٤س ب٩ ابزاہی٥، ابوزاؤز، ًبساہلل ب٩ بسی١، ٤ًزو  :  راوی

٤ًَِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َ   ٩ًَِ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ بَُسی١ِٕ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو َزاُوَز َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ٤ًََُز َرضَٔي اہللُ َحسَّ إر 

 ٔ َِٟحاص َٕ ِٔی ا ٜٔ َت ٌِ ٠َِیطٔ أَِ٪ َی ًَ  ١َ ٌَ ٨ُِط َج ًَ ِٕ ٜٔ َت ًِ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َشأ٢ََ ا٨َّٟٔييَّ َػل َٓ  ٍٔ َب ٌِ َٜ ٍّ أَِو یَِو٣ّا ٨ًَِٔس اِل ِی٠َ َٟ  ٍٔ ٠ٔیَّ



 

 

 َوُػ٥ِ 

ادمح نب اربامیہ، اوبداؤد، دبعاہلل نب دبلی، رمعف نب دانیر، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک )فادل زبروگار( رضحت رمع ےن 

تیلہ ںیم ہی ذنر امین یھت ہک ںیم ہبعک ےک اپس اکی ےک اپس اکی دؿ )ای اکی رات( اک ااکتعػ رکفں )االسؾ الےن ےک دعب( زامہن اج

 اںوہں ےن اس ےک قلعتم وضحر ےس درایتف ایک وت آپ ےن رفامای ااکتعػ رک افر رفزہ رھک۔

 ، رضحت دبعاہلل نب رمعادمح نب اربامیہ، اوبداؤد، دبعاہلل نب دبلی، رمعف نب دانیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 فکتعم ےک ےئل رمضی ےک ایعدت

     703    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابا٪ ب٩ ػاٟح، حرضت ًبساہلل ب٩ بسی١ًبساہلل ب٩ ٤ًز ب٩ ٣ح٤س ب٩  :  راوی

سٕ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ٔشيُّ َحسَّ َُِٟقَ ٔس ب٩ِٔ أَبَاَ٪ ب٩ِٔ َػأٟٕح ا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  َحسَّ  ٩ًَِ زٔیَّ  َ٘ ٨ِ ٌَ ِٟ ىٔي ا ٌِ َی

بَِی٤٨ََ  َٓ ا٢َ  َٗ ٔ ٧َِحَوُظ  ُض٥ِ ا٨َّٟٔييُّ بَُسی١ِٕ بِّٔٔس٨َازٔظ َ٘ ًَِت ا٢َ َسِيُي َصَوازَٔ٪ أَ َٗ ًَِبَس اہللٔ  ا٢َ ٣َا صََذا یَا  َ٘ َٓ ََّر ا٨َّٟاُض  ب َٛ ْٕ إٔذِ  ٜٔ َت ٌِ ا صَُو ٣ُ

ُض٥ِ  ٌَ أَِرَس٠ََضا ٣َ َٓ  ٍُ َِٟحارَٔی ََ ا ا٢َ َوت٠ِٔ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

دبعاہلل نب دبلی ےس یھب دحثی ابال یک رطح رفاتی وقنمؽ ےہ اس ںیم ہی ااضہف دبع اہلل نب رمع نب دمحم نب اابؿ نب اصحل، رضحت 

ےہ ہک رضحت رمع ااکتعػ ںیم ےھت۔ اکیکی ولوگں ےن رعنہ ریبکت دنلب ایک۔ اںوہں ےن دبعاہلل ےس وپاھچ ایک اعمہلم ےہ؟ رضحت 

ای ےہ۔ رضحت رمعےن اہک اس ابدنی وک )یھب راہ رکدف وج دبعاہلل ےن اہک روسؽ اہلل ےن ہلیبق وہازؿ ےک دیقویں وک راہ رکےن اک مکح رفام

 اؿ ےک اپس ےہ( سپ اس ابدنی وک یھب ہیقب دیقویں ےک اسھت جیھب دای ایگ۔

 دبعاہلل نب رمع نب دمحم نب اابؿ نب اصحل، رضحت دبعاہلل نب دبلی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احتسمہض ااکتعػ رکیتکس ےہ

 رفزفں اک ایبؿ :   ابب

 احتسمہض ااکتعػ رکیتکس ےہ

     704    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ًیسي، ٗتیبہ، یزیس خاٟس، ًرک٣ہ، حرضت ًائظہ :  راوی

ُس ب٩ُِ ًٔیَسي  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟت َحسَّ ا َٗ ٨ًََِضا  ٍَ َرضَٔي اہللُ  ًَائَٔظ  ٩ًَِ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٩ًَِ َخأٟٕس  ث٨ََا یَزٔیُس  اََل َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب  َو

ُِٟح٤ِ  َة َوا ِْفَ ََا٧َِت َتَزی اٟؼُّ َٓ ٥َ ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ أَِزَوأجطٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔييِّ َػل ِت ٣َ َٔ َٜ َت ًِ ِشَت  َزةَ ا ٨َا اٟلَّ ٌِ ََفُب٤ََّا َوَؿ

يی  َتِحَتَضا َوهَٔی ُتَؼل

دمحم نب یسیع، ہبیتق، سیدی اخدل، رکعہم، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یک ازفاج ںیم ےس اکی وعرت ےن آپ یلص اہلل 

 یک ولتثی ےس اچبےن ےک ےئل( اؿ ےک ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ااکتعػ ایک سپ فہ زردی افر رسیخ دںیتھکی افر یھبک یھبک مہ )دجسم

 ےچین تشط رھک دےتی اس احؽ ںیم ہک فہ امنز زپیتھ وہیت ںیھت

 دمحم نب یسیع، ہبیتق، سیدی اخدل، رکعہم، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اتکب ااہجلد : ابب

 رجہت اک ایبؿ

 اتکب ااہجلد :   ابب

 رجہت اک ایبؿ

     705    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ؤ١٣ ب٩ ٓـ١، ابووٟیس، اب٩ ٣ش٥٠، اوزاعی، زہزی، ًلاء ب٩ یزیس، حرضت ابوسٌیس خسری :  راوی

َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ١ٔ َحسَّ ـِ َٔ ِٟ ١ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُؤ٣َّ ٌٔیٕس َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس ًََلأئ ب٩ِٔ َیزٔیَس   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔیِّ  ىٔي اب٩َِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٌِ َی

ََ إٔ٪َّ  ا٢َ َویَِح َ٘ َٓ ِٟضِٔحَزةٔ  ٩ًَِ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا َسأ٢ََ ا٨َّٟٔييَّ َػل ابٔیًّ ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ أرَِعَ ِٟضِٔحَزةٔ َطٔسیا ََ ٩ِ٣ٔ َطأَِ٪ ا َٟ َض١ِ  َٓ ْس 

 َٟ ّٔ٪َّ اہللَ  َٓ ِٟبَٔحارٔ  ١ِ٤ًَِ ٩ِ٣ٔ َوَرأئ ا ا َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َتَضا  َٗ ی َػَس َض١ِ تَُؤزِّ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ََ َطِیّئاإٔب١ٕٔ  ٔ ٠٤ًََ َرَک ٩ِ٣ٔ 
ٔ

 ٩ِ یَت

ےس رفاتی ےہ ہک اکی ارعایب ےن روسؽ  ؤملم نب لضف، اوبفدیل، انب ملسم، افزایع، زرہی، اطعء نب سیدی، رضحت اوبدیعس دخری

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رجہت ےک قلعتم درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہےئ رجہت وت ڑبی لکشم زیچ 



 

 

زوکة ادا رکات ےہ؟ اس  ےہ۔ ایک ریتے اپس )دقبر اصنب( افٹن ںیہ؟ اس ےن اہک اہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت اؿ یک

ےن اہک اہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دنمسرفں ےک اپر یھب ہی لمع اجری رھک۔ )اہجں ںیہک یھب وہ اےنپ رفاضئ وپرے 

 رکات رہ( اہلل اعتیل ریتے لمع اک وثاب مک ںیہن رکے اگ۔

 دی، رضحت اوبدیعس دخریؤملم نب لضف، اوبفدیل، انب ملسم، افزایع، زرہی، اطعء نب سی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ : ابب

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رجہت اک ایبؿ

     706    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طیبہ، َشیَ، ٣٘سا٦ ب٩ َشیح، حرضت َشیحًث٤ا٪ ابوبرک، ابی  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب یِٕح  َسا٦ٔ ب٩ِٔ َُشَ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا  َْ ی ث٨ََا ََشٔ اََل َحسَّ َٗ  ٍَ ث٨ََا أَبُو برَِکٕ َوًُِث٤َاُ٪ اب٨َِا أَبٔی َطِیَب ٍَ َرضَٔي اہللُ َحسَّ ًَائَٔظ ُِٟت  َ ا٢َ َسأ َٗ یطٔ 

َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ  ا َ٘ َٓ َِٟبَساَوةٔ  ٩ًَِ ا ٨َِضا  ًَ ٔ َٓأَِرَس١َ إ َِٟبَساَوَة ٣َزَّّة  َّطُ أََراَز ا َٔ َوإ٧ٔ ََل ٔ اٟتِّ ٔلَی صَٔذظ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِبُسو إ ًَ َّی اہللُ  لَیَّ اہللٔ َػل

مُّ  َٗ ٥ِ َی٩ُِٜ ِٔی َطِیٕئ  َٟ  َٙ ِٓ ّٔ٪َّ اٟزِّ َٓ ٍُ اِرُِٓٔی  ًَائَٔظ ا٢َ لٔی یَا  َ٘ َٓ  ٍٔ َٗ َس ٍّ ٩ِ٣ٔ إٔب١ٔٔ اٟؼَّ ٣َ ٍّ ٣ََُحَّ َٗ مُّ إَٔلَّ  ٧َا َٗ ََ ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ  ٔ إَٔلَّ َزا٧َطُ َوََل ٧ُز

 َطا٧َطُ 

امثعؿ اوبرکب، ایب ہبیش، رشکی، دقماؾ نب رشبا، رضحت رشبا ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ےس دبافہ )لگنج اجےن( 

رطػ لگنج ںیم اجےت ےھت۔ )ینعی اپین ےک ےک قلعتم درایتف ایک۔ وت اںوہں ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہپڑفں یک 

اؿ اہبں یک رطػ وج اہپڑفں ےس ےچین یک رطػ آےت ںیہ( اکی رمہبت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن لگنج اجےن اک ارادہ رفامای وت 

س ےک اسھت رنیم اک ریمے فاےطس دصہق ےک افوٹنں ںیم ےس اکی افینٹن سج رپ وساری ںیہن وہ یتکس یھت یجیھب افر رفامای اے اعہشئ ا

 اعمہلم رکان۔ بج یسک ےئش ںیم رنیم وہیت ےہ وت فہ دمعہ وہیت ےہ افر بج اس ےس رنیم لکن اجیت ےہ وت فہ بیع دار وہ اجیت ےہ۔

 امثعؿ اوبرکب، ایب ہبیش، رشکی، دقماؾ نب رشبا، رضحت رشبا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ایک اب رجہت اک ہلسلس عطقنم وہایگ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ایک اب رجہت اک ہلسلس عطقنم وہایگ

     707    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، ًیسي، رحیز، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ًوٖ، حرضت ٣ٌاویہ :  راوی

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَ   ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪  یز ٩ًَِ رَحٔ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي اٟزَّازٔیُّ أَِخبََر٧َا ًٔیَسي  ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی ص٨ِٕٔس   ٕٖ ِو ًَ بٔی 

لٔ  َ٘ و٢ُ ََل َت٨ِ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٍَ اؤَی ٌَ ٣ُ ٍُ ِوبَ ٍُ اٟتَّ ٔل َ٘ ٍُ َوََل َت٨ِ ِوبَ ٍَ اٟتَّ ٔل َ٘ َّي َت٨ِ ِٟضِٔحزَةُ َحً ٍُ ا

زٔبَٔضا ِِ ٤ُِص ٩ِ٣ٔ ٣َ ٍَ اٟظَّ َّي َتِل٠ُ  َحً

اربامیہ نب ومیس، یسیع، رحسی، دبعارلنمح نب ایب وعػ، رضحت اعمفہی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ت اک ہلسلس عطقنم ںیہن وہاگ۔ بج کت وتہب اک درفازہ دنب ںیہن وہ اجات افر وتہب اک درفازہ دنب ںیہن وہاگ بج فآہل فملس رفامےت ےھت رجہ

 (کت وسرج )اجبےئ رشمؼ ےک( رغمب ےس ہن ےلکن )ینعی ایقتم کت

 اربامیہ نب ومیس، یسیع، رحسی، دبعارلنمح نب ایب وعػ، رضحت اعمفہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ایک اب رجہت اک ہلسلس عطقنم وہایگ

     708    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 كاؤض، حرضت اب٩ ًباضًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ٨٣ؼور، ٣حاہس،  :  راوی

 َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كَاُوٕض  ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب َّی َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ 

 ٜٔ ٍَ ََل صِٔحَزَة َوَل ِتٔح ٣ََّٜ َٓ ِتٔح  َٔ ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٦َ ا وااہللُ  َٓاِنْٔفُ ت٥ُِ  ٍْ َوإَٔذا اِست٨ُِْٔفِ  ٩ِ ٔجَضاْز َو٧ٔیَّ

امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اجمدہ، اطؤس، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک حتف ہکم ےک دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 د وہ وت اس ےک ےئل ولکن۔رفامای اب رجہت ںیہن ےہ ہکلب اہجد ےہ افر تین اک وثاب ابیق ےہ ذہلا بج مت وک مکح اہج

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اجمدہ، اطؤس، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ایک اب رجہت اک ہلسلس عطقنم وہایگ

     709    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، اس٤ٌی١، اب٩ ابی خاٟس، حرضت ًا٣ز :  راوی

ِبَس اہللٔ  ًَ ا٢َ أَتَی َرُج١ْ  َٗ ًَا٣ْٔز  ث٨ََا  ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَبٔی َخأٟٕس َحسَّ ٩ًَِ إِٔس٤َ ث٨ََا یَِحٌَي  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٤ًَِزٕو َو٨ًَِٔسُظ َحسَّ َّي  ب٩َِ  ِو٦ُ َحً َ٘ ِٟ ا

 ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َتطُ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ أَِخبٔرِنٔی بَٔظِیٕئ َس٤ٔ َ٘ َٓ َّی اہللُ َج٠ََص ٨ًَِٔسُظ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل

٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ ٩ِ٣ٔ َٟٔشا٧ٔطٔ  ٤ُِِٟش٥ُٔ٠ ٩ِ٣َ َس٥َٔ٠ ا و٢ُ ا ُ٘ ٨ًَِطُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ٤َُِٟضأجزُ ٩ِ٣َ َصَحَز ٣َا ٧ََهی اہللُ  ٔ َوا  َویَٔسظ

دسمد، ییحی، اامسلیع، انب ایب اخدل، رضحت اعرم ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےک اپس آای اس فتق تہب 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ اس ںیم ےس ےھجم ےس ولگ اؿ ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت فہ یھب ھٹیب ایگ افر اہک وج مت ےن روسؽ اہلل یلص ا

یھب ھچک انس۔ دبعاہلل ےن اہک ہک ںیم ےن انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت۔ )اچس( املسمؿ فہ ےہ سج ےک اہھت افر 

 ونممع رقار دی ںیہ۔زابؿ ےس دفرسے املسمؿ وفحمظ رںیہ افر اہمرج فہ ےہ وج اؿ امتؾ زیچفں وک وھچڑ دے وج اہلل ےن 

 دسمد، ییحی ، الیعمس، انب ایب اخدل، رضحت اعرم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کلم اشؾ ںیم ااقتم اایتخر رکےن یک تلیضف

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 تلیضفکلم اشؾ ںیم ااقتم اایتخر رکےن یک 

     710    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٤ًز، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ٗتازہ، طہز ب٩ حوطب، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔي أَبٔی  اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزٕو  ًَ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ َحِوَطٕب  َطِضز

دَٔیاُر أَص١ِٔ اِْلَِر  َٓ  ٕ َس صِٔحَزة ٌِ و٢ُ َسَتُٜوُ٪ صِٔحَزْة َب ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِٟز٣َُُض٥ِ ٣َُضاَجَز إٔبَِزاصٔی٥َ َس٤ٔ ٔق أَ

اُر  َِی ِٔی اِْلَِرٔق َٔشَ ٔ  َوَیِب َِٟد٨َازٔیز َزةٔ َوا َِٟٔقَ ٍَ ا ص٥ُِ ا٨َّٟاُر ٣َ ُص اہللٔ َوَتِحُْشُ ِٔ َذُرص٥ُِ َن ِ٘ ُٔٔوُض٥ِ أَِرُؿوص٥ُِ َت  أَص٠َِٔضا َت٠ِ

دیبع اہلل نب رمع، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ، رہش نب وحبش، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

امےت وہےئ انس ےہ یرقنبی رجہت ےک دعب اکی رجہت افر وہیگ سپ اس فتق داین ےک رتہبنی ولگ رضحت اربامیہ ہیلع فملس وک ہی رف

االسلؾ یک اجےئ رجہت وک )اشؾ وک( اایتخر رکںی ےگ۔ افر داین ےک دبرتنی ولگ ابیق رہ اجںیئ ےگ وج در دبر یک  ںیرکںی اھکےت رھپںی 

  اگ افر آگ اؿ یزنریفں افر دنبرفں ےک اسھت عمج رکے یگ۔ےگ۔ اہلل اعتیل اؿ وک اندنسپ رفامےئ

 دیبعاہلل نب رمع، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ، رہش نب وحبش، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ااقتم اایتخر رکےن یک تلیضفکلم اشؾ ںیم 

     711    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حیوة ب٩ َشیح، ب٘یہ، بحير، خاٟس اب٩ ٣ٌسا٪، اب٩ ابی ٗتی٠ہ، اب٩ حواٟہ :  راوی

 ٩ًَِ ثَىٔي بَٔحيْر  ٍُ َحسَّ ث٨ََا َب٘ٔیَّ مٔیُّ َحسَّ َِٟحرِضَ یِٕح ا ث٨ََا َحِیَوةُ ب٩ُِ َُشَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َحسَّ  ٍَ ُٗتَِی٠َ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی  َساَ٪  ٌِ ىٔي اب٩َِ ٣َ ٌِ َخأٟٕس َی

ٔلَی أَِ٪ َتُٜو٧ُوا ُج٨ُوّزا ٣ُحَ  ٥َ َسَیٔؼيرُ اِْل٣َِزُ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٍَ َٟ ٔ َوُج٨ِْس َحَوا ا٦ ٨ََّسّة ُج٨ِْس بٔاٟظَّ

 ٔ َِٟی٩ٔ٤َ َوُج٨ِْس ب ََّضا خٔ بٔا ٧ّٔ َٓ ا٦ٔ  ََ بٔاٟظَّ ٠َِی ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ  ََ ٔ ُت َذٟ ِٛ ٍَ َٔخِ لٔی یَا َرُسو٢َ اہللٔ إِٔ٪ أَِزَر َٟ ا٢َ اب٩ُِ َحَوا َٗ  ٔٚ َزا ٌٔ ِٟ يَرةُ اہللٔ ٩ِ٣ٔ ا

٠َِی٥ُِٜ بَٔی٥ُِٜٔ٨٤َ َواِس  ٌَ َٓ ا إِٔ٪ أَبَِیُت٥ِ  أ٣ََّ َٓ  ٔ َِٟیَضا خٔيَرَتُط ٩ِ٣ٔ ًَٔبازٔظ ٔ ا٦ٔ أَِرٔؿطٔ َیِحَتٔيي إ ١ََّ لٔی بٔاٟظَّ ّٔ٪َّ اہللَ َتَوک َٓ  ٥ِ ُٛ وا ٩ِ٣ٔ ُُُسرٔ ُ٘

 َوأَص٠ِٔطٔ 

ویحۃ نب رشبا، ہیقب، ریحب، اخدل انب دعماؿ، انب ایب ہلیتق، انب وحاہل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل ےن رفامای یرقنبی ااسی فتق آےئ 

اکی نمی ںیم وت اکی رعاؼ ںیم۔ انب وحاہل ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اگ بج اہمترے رکشل دجا دجا وہ اجںیئ اکی رکشل اشؾ ںیم وہاگ وت 

رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارگ ںیم اس فتق وک اپؤں وت ںیم سک رکشل ںیم اجؤں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

۔ اہلل اعتیل اس کلم ںیم اےنپ رتہبنی دنبفں وک عمج رفامای کلم اشؾ وک اایتخر رکان ویکہکن کلم اشؾ اہلل یک زنیم ںیم رتہبنی کلم ےہ

یک رفامےئ اگ۔ ارگ ہی وظنمر ہن وہ وت رھپ نمی وک اایتخر رکان افر اےنپ وحوضں ےس اپین الپےئ رانہ۔ اہلل اعتیل ےن ریمی فہج ےس کلم اشؾ 

 افر الہ اشؾ یک افکتل یک ےہ۔

 نب ایب ہلیتق، انب وحاہلویحۃ نب رشبا، ہیقب، ریحب، اخدل انب دعماؿ، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اہجد ہشیمہ رےہ اگ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہجد ہشیمہ رےہ اگ

     712    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤از، ٗتازہ، ٣َّطٖ، حرضت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين٣وسي ب٩ اس٤ٌی١،  :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن   ٕٖ ٩ًَِ ٣ََُّطِّ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َّی اہللُ  َحسَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ًٔي  ٍْ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٔ ٔ ٥َ ََل َتزَا٢ُ كَائ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٤َِٟٔشیَح ًَ ص٥ُِ ا ات١َٔ آَٔخُ َ٘ َّي یُ ًَلَی ٩ِ٣َ ٧َاَوأَص٥ُِ َحً ِّٙ َهاصٔزٔی٩َ  َِٟح ًَلَی ا ات٠ُٔوَ٪  َ٘ ُی

ا٢َ  جَّ  اٟسَّ

ومیس نب اامسلیع، امحد، اتقدہ، رطمػ، رضحت رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمی 

  رےہ اگ وج قح یک اخرط ڑلات رےہ اگ۔ اہیں کت رخ ںیم اکی رگفہ داجؽ ےس اتقؽ رکے اگ۔اتم ںیم ےس اکی رگفہ ہشیمہ ااسی

 ومیس نب الیعمس، امحد، اتقدہ، رطمػ، رضحت رمعاؿ نب نیصح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک وثاب

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہجد اک وثاب

     713    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو وٟیس، س٠مَي٪ ب٩ ٛثير، ًلاء ب٩ یزیس، حرضت ابوسٌیس :  راوی

ث٨ََا اٟزُّصِزٔیُّ  ٕ َحسَّ ثٔير َٛ ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا ُس٠َمَِيَ َیأٟٔسيُّ َحسَّ َِٟؤٟیٔس اٟلَّ ث٨ََا أَبُو ا َّی َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔی َس ًََلأئ ب٩ِٔ َیزٔیَس   ٩ًَِ

ا٢َ َرُج١ْ یَُحاصُٔس ِٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  َٗ ١ُ٤َ إٔی٤َا٧ّا  ِٛ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أَ َّطُ ُسئ١َٔ أَیُّ ا ٥َ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ بُُس اہلَل ِٔی اہللُ  ٌِ ٔشطٔ َو٣َأٟطٔ َوَرُج١ْ َی ِٔ ب٨َٔ

ٕب ٩ِ٣ٔ  ٌِ ظُ ٔط فَٔی ا٨َّٟاُض ََشَّ ُٛ ِس  َٗ أب  ٌَ  اٟظِّ

اوب فدیل، امیلسؿ نب ،ریث، اطعء نب سیدی، رضحت اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل ےس درایتف ایک ایگ ہک سک ومنم 



 

 

د رکات ےہ افر اس صخش اک وج اک اامیؿ اکلم ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس صخش اک وج راہ دخا ںیم اےنپ اجؿ ف امؽ ےس اہج

 اہپڑ یک یسک اھگیٹ ںیم اج رک اہلل یک ابعدت رکات ےہ افر یسک وک فیلکت ںیہن اچنہپات۔

 اوب فدیل، امیلسؿ نب ،ریث، اطعء نب سیدی، رضحت اوبدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایستح یک اممتعن

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ایستح یک اممتعن

     714    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًث٤ا٪، ہیث٥ ب٩ ح٤یس، ًَلء ب٩ حارث، حرضت ابواسا٣ہ :  راوی

 ٔ َِٟح٤َاصٔز ٨َُّوخٔیُّ أَبُو ا ُس ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ اٟت ث٨ََا ٣َُح٤َّ أس٥ٔ ب٩ِٔ َحسَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا َِٟحارٔٔث  ََلُئ ب٩ُِ ا ٌَ ِٟ َِٟضِیَث٥ُ ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََرنٔی ا ث٨ََا ا َحسَّ

ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ  َٗ  ٍٔ َیاَح ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ائَِذِ٪ لٔی ِٔی اٟشِّ َٗ ٍَ أَ٪َّ َرُجَّل  ٩ًَِ أَبٔی أ٣َُا٣َ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ  َػل إٔ٪َّ ٔسَیاَح

الَی ٌَ ِٟحَٔضازُ ِٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ َت ًٔي ا  أ٣َُّ

دمحم نب امثعؿ، مثیہ نب دیمح، العء نب احرث، رضحت اوبااسہم ےس رفاتی ےہ اکی صخش ےن اہک ای روسؽ اہلل ےھجم ریسف ایستح یک 

  راہ دخا ںیم اہجد رکان ےہ ۔ااجزت رمتمح رفامےیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمی اتم یک ایستح

 دمحم نب امثعؿ، مثیہ نب دیمح، العء نب احرث، رضحت اوبااسہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس افرغ وہ رک ولانٹ افر اس اک وثاب

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وہ رک ولانٹ افر اس اک وثاب اہجد ےس افرغ

     715    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ؼفی، ًلی ب٩ ًیاغ، ٟیث ب٩ سٌس، حیوہ، اب٩ طفی، ًبساہلل، اب٩ ٤ًز حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو :  راوی

٩ًَِ ابِ  ث٨ََا َحِیَوةُ  ٕس َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث ب٩ِٔ َس ًَیَّإغ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟؼف ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍٕ َحسَّ ٔ ٩ًَِ ُطفَیِّ ب٩ِٔ ٣َات ٩ٔ ُطفَٓیٕ 



 

 

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٤ًَِزٕو  ِبٔس اہللٔ صَُو اب٩ُِ  ًَ  ٩ًَِ  ٕ زَِوة َِ َٛ  ٍْ ٠َ ِٔ َٗ 

دمحم نب یفصم، یلع نب ایعش، ثیل نب دعس، ویحہ، انب یفش، دبع اہلل، انب رمع رضحت دبعاہلل نب رمعف ےس رمفی ےہ ہک یبن ارکؾ یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہجد ےس فایسپ اہجد یہ یک رطح ےہ۔

 ، انب یفش، دبعاہلل، انب رمع رضحت دبعاہلل نب رمعفدمحم نب یفصم، یلع نب ایعش، ثیل نب دعس، ویحہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفویمں ےس گنج ہب ةسن دفرسی وقومں ےک الضف ےہ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رفویمں ےس گنج ہب ةسن دفرسی وقومں ےک الضف ےہ

     716    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤، ب٩ سَل٦، ححاد ب٩ ٤ٌ٣ز، َفد ب٩ ٓـاٟہ، ًبساٟدبير ب٩ ثابت ب٩ ٗیص، حرضت ٗیص ب٩ ط٤اض :  راوی

ٔد ب٩ِٔ  ٩ًَِ ََفَ ٕس  ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٕ َحسَّ ٦ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َسَلَّ ث٨ََا  ِیٔص ب٩ِٔ َحسَّ َٗ ٔ ب٩ِٔ ثَابٔٔت ب٩ِٔ  َِٟدبٔير ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ  ٍَ َٟ ا ـَ َٓ

 ُ َضا أ َٟ ا٢ُ  َ٘ ٥َ ُی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔييِّ َػل ا٢َ َجائَِت ا٣َِزأَْة إ َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  إض  ٩ًَِ َط٤َّ ٍْ َتِشأ٢َُ  زٕ َوهَٔی ٨ِ٣َُتَ٘ٔب ٦ُّ َخَلَّ

 ِ٘ َٔ َوأ٧َِٔت ٣ُ اب٨َِٔضا َوصَُو ٣َ ٔ ٩ًَِ اب٨ِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٔجئِٔت َتِشأَٟٔيَن  ًَ َّی اہللُ  ُف أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل ٌِ ََٟضا َب ا٢َ  َ٘ َٓ ٍْ ُتو٢ْ  ٨َِتَ٘ٔب

 َٔ ٥َ اب٨ُِ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٩ِ٠َ أُِرَزأَ َحَیائٔی  َٓ َِٟت إِٔ٪ أُِرَزأَ ابِىٔي  ا َ٘ َِٟت َو٥َٟٔ َذاَک یَا  َٓ ا َٗ َٟطُ أَِجزُ َطضٔیَسی٩ِٔ 

َٜٔتأب  َت٠َطُ أَص١ُِ اِل َٗ َُّط  ا٢َ ْٔل٧َ َٗ  َرُسو٢َ اہللٔ 

دبعارلنمح نب السؾ، اجحج نب رمعم، رفج نب اضفہل، دبعاریبخل نب اثتب نب سیق، رضحت سیق نب امشس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

ںیم اکی وعرت احرض وہیئ اس اک انؾ الخد اھت افر اس ےک رہچے رپ اقنب زپی وہیئ یھت۔ ہی  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم

وعرت اےنپ ےٹیب ےک ابرے ںیم درایتف رک ریہ یھت وج گنج ںیم دیہش وہ ایگ اھت۔ ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےس یسک 

ؽ ںیم رس افر رہچہ ڈاکھ وہا ےہ )ینعی وپری رطح اےنپ وحاس ںیم ےہ افر ےن اس ےس اہک ہک وت اےنپ ےٹیب وک ڈوھڈن ریہ ےہ افر اس اح

ااکحؾ رشتعی یک اپدنبی ربرقار ےہ( فہ وبیل ارگ ریما اٹیب یھب اجات راہ بت یھب اینپ ایحء ںیہن اجےن دفں یگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

 اگ۔ اس ےن وپاھچ اے اہلل ےک روسؽ فہ ویکں؟ آپ فملس ےن اس وعرت ےس رفامای ریتے ںوٹیں وک دف دیہشفں ےک ربارب وثاب ےلم

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ویکہکن اس وک الہ اتکب ےن لتق ایک ےہ۔



 

 

 دبعارلنمح، نب السؾ، اجحج نب رمعم، رفج نب اضفہل، دبعاریبخل نب اثتب نب سیق، رضحت سیق نب امشس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےک ےئل دنمسر اک رفس

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہجد ےک ےئل دنمسر اک رفس

     717    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزوسٌیس ب٩ ٨٣ؼور، اس٤ٌی١، ب٩ زُکیا، ٣َّطٖ، بْش ابی ًبساہلل، بظير ب٩  :  راوی

 ٩ًَِ ًَِبٔس اہللٔ  ٩ًَِ بِْٔشٕ أَبٔی   ٕٖ ٩ًَِ ٣ََُّطِّ یَّا  ٌٔی١ُ ب٩ُِ َزَُکٔ ث٨ََا إِٔس٤َ ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا َس ِبٔس  َحسَّ ًَ  ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  َبٔظير

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزٕو  ّٔ٪َّ َتِحَت اہللٔ ب٩ِٔ  َٓ َُازٕ ِٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  َت٤ْٔز أَِو  ٌِ َِٟبَِحَ إَٔلَّ َحادٌّ أَِو ٣ُ ُب ا َٛ طٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َیزِ

ا َِٟبَِحٔ ٧َاّرا َوَتِحَت ا٨َّٟارٔ بََِحّ  ا

 ےہ ہک روسؽ اہلل دیعس نب وصنمر، اامسلیع، نب زرکای، رطمػ، رشب ایب دبع اہلل، ریشب نب ملسم، رضحت دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای جح رمعے افر اہجد ےک وسا )یسک افر رغض ےس( دنمسر اک رفس تم رکف ویکہکن دنمسر ےک ےچین آگ 

 ےہ افر آگ ےک ےچین دنمسر ےہ۔

 دبعاہلل نب رمعفدیعس نب وصنمر، الیعمس، نب زرکای، رطمػ، رشب ایب دبعاہلل، ریشب نب ملسم، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہجد ےک ےئل دنمسر اک رفس

     718    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ یحٌي ، اب٩ حبا٪، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ س٠مَي٪ ب٩ زاؤز، ح٤از، اب٩ زیس، یحٌي :  راوی

٩ًَِ ٣ُحَ  ٌٔیٕس  ٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ َس ىٔي اب٩َِ َزیِٕس  ٌِ اْز َی ث٨ََا َح٤َّ َتکٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز ا ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ٩ًَِ َحسَّ ٔس ب٩ِٔ یَِحٌَي ب٩ِٔ َحبَّاَ٪  َّ٤

 ُ ثَِتىٔي أ ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ٔ ا٢َ ٨ًَِٔسص٥ُِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٦ٕ ب٨ُِٔت ٠ِ٣َٔحاَ٪ أُِخُت أ٦ُِّ ُس٠َِی٥ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٦ُّ رَحَ

ُب َهضِ  َٛ ٩ِ َیزِ ِو٣ّا ٤٣َّٔ َٗ ا٢َ َرأَیُِت  َٗ  ََ َٜ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا أَِؿَح ُ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ  َُ َح ـِ َى َوصَُو َی َ٘ اِستَِی ٠٤ُُِٟؤک َز َصَذ َٓ َِٟبَِحٔ کَا ا ا



 

 

َِٟت  ا َٗ َٔ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َّ ٧ّٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َىٔي ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ٌَ َُ اہللَ أَِ٪ َیِح ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ اِز َِٟت  ا َٗ ةٔ  َُ ًَلَی اِْلرَٔسَّ َح ـِ َى َوصَُو َی َ٘ اِستَِی َٓ  ث٥َُّ ٧َا٦َ 

ا٢َ ٣ٔ  َ٘ َٓ  ََ َٜ ٠ُِت َیا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا أَِؿَح ُ٘ َٓ َِٟت  ا ا٢َ َٗ َٗ ٠َىٔي ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ٌَ َُ اہلَل أَِ٪ یَِح ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ اِز َِٟت  ا َٗ َٟتٔطٔ  ا َ٘ ِث١َ ٣َ

ا َر  َّ٤٠َ َٓ طُ  ٌَ َح٠َ٤ََضا ٣َ َٓ َِٟبَِحٔ  زَا ِٔی ا َِ َٓ ا٣ٔٔت  َجَضا ًَُباَزةُ ب٩ُِ اٟؼَّ َتزَوَّ َٓ ا٢َ  َٗ ٟٔيَن  ٔ أ٧َِٔت ٩ِ٣ٔ اِْلَوَّ ٟ ٍْ ٠َ ِِ َضا َب َٟ بَِت  ٍَ رُقِّ َبَضا َج َٛ تَرِ

٤َاَتِت  َٓ َضا  ُ٘ ِت ٨ًُُ َّٗ َٓا٧َِس ِتَضا  ًَ َْصَ َٓ 

امیلسؿ نب داؤد، امحد، انب زدی، ییحی نب دیعس، دمحم نب ییحی، انب ةحؿ، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اؾ رحاؾ ےن  ھج ےس 

 رھپ  ےتسن وہےئ دیبار وہےئ۔ فہ  یتہ ںیہ ہک ںیم ایبؿ ایک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک رھگ )دفرہپ ںیم( وسےئ

ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! آپ ویکں ےسنہ؟ رفامای ںیم ےن )اینپ اتم ےک( دنچ ولوگں وک داھکی وج اس دنمسر رپ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  اس رطح وسار ںیہ سج رطح )اشؿ ف وشتک ےک اسھت( ابداشہ ےتھٹیب ںیہ۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ

ریمے ےئل داع رفامےیئ ہک اہلل ےھجم یھب اؿ ولوگں ںیم اشلم رک دے۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت اؿ ںیم یھت۔ آپ 

فملس آپ سک ابت رپ  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رھپ وس ےئگ افر رھپ  ےتسن وہےئ اےھٹ۔ ںیم ےن رھپ وپاھچ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 ےسنہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ فیہ یلہپ فایل ابت رفامیئ۔ ںیم ےن رھپ رعض ایک ای روسؽ اہلل ریمے ےئل داع رفامےیئ ہک اہلل

ابعدہ نب  ےھجم یھب اؿ ولوگں ںیم اشلم رفامےئ۔ رفامای وت ےلہپ ولوگں ںیم ےس وہ یکچ۔ رافی ےتہک ہک اس فاہعق ےک دعب اؾ رحاؾ ےن

اصتم ےس اکنح ایک افر رھپ ابعدہ دنمسری رفس رپ اہجد ےک ےئل رفاہن وہےئ وت اےنپ اسھت اؾ رحاؾ وک یھب ےل ےئگ بج اہجد ےس فاسپ 

آےئ وت اؾ رحاؾ ےک ےئل اکی رچخ الای ایگ۔ سج رپ فہ وسار وہںیئ رھپ اس رچخ ےن اؿ وک رگا دای سج ےس اؿ یک رگدؿ وٹٹ یئگ افر اس 

 یک ومت فاعق وہیئگ )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک نیشپ وگیئ درتس اثتب وہیئ۔ےس اؿ 

 امیلسؿ نب داؤد، امحد، انب زدی، ییحی نب دیعس، دمحم نب ییحی ، انب ةحؿ، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہجد ےک ےئل دنمسر اک رفس

     719    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، اسحٙ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

َّطُ  َٕ أ٧َ ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ  ٍَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِح َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔسَح  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا و٢ُ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ  َحسَّ ُ٘ ُط َی ٌَ َس٤ٔ

 ٔ ٕ ب ا٦ ًَلَی أ٦ُِّ رَحَ َُٗباَئ یَِسُخ١ُ  ٔلَی  ٥َ إَٔذا َذَصَب إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٓسَخ١َ َػل ا٣ٔٔت  ٨ِٔت ٠ِ٣َٔحاَ٪ َوکَا٧َِت َتِحَت ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ



 

 

َِٟحٔسیَث  َٚ صََذا ا لٔی َرأَِسطُ َوَسا ِٔ ٤َِتطُ َوَج٠ََشِت َت ٌَ ِ أَك َٓ ٠َِیَضا َیِو٣ّا  ًَ 

آہل فملس ابق اجےت وت یبنعق، امکل، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن نب امکل ےس رمفی ےہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

اؾ رحاؾ ےک اپس یھب اجےت فہ ابعدہ نب اصتم ےک اکنح ںیم ںیھت اکی دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اپس ےئگ اؾ رحاؾ 

ؿ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اھکان الھکای افر ھٹیب رک آپ ےک رس ںیم اایلگنں ریھپےن ںیگل۔ رھپ آےگ رافی ےن فیہ دحثی ایب

 یک۔

 یبنعق، امکل، اقحس نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہجد ےک ےئل دنمسر اک رفس

     720    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣ٌين، ہظا٦، اب٩ یوسٕ، ٤ٌ٣ز، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ یشار، ا٦ س٠ی٥ کی بہ٩ :  راوی

ًََلأئ ب٩ِٔ َیَش   ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  َٕ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ یُوُس ٌٔيٕن َحسَّ ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ ٣َ ٩ًَِ أُِخٔت أ٦ُِّ ُس٠َیِ َحسَّ ٥ٕ إر 

اِستَیِ  َٓ ٔش١ُ َرأَِسَضا  ِِ َى َوکَا٧َِت َت َ٘ َٓاِستَِی ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َِٟت ٧َا٦َ ا٨َّٟٔييُّ َػل ا َٗ َِٟت یَا اٟز٣َُِّیَؼأئ  ا َ٘ َٓ  َُ َح ـِ َى َوصَُو َی َ٘

ُؽ  ُ٘ َِٟدبََر َیزٔیُس َوی٨َِ َٚ صََذا ا ا٢َ ََل َوَسا َٗ َُ ٩ِ٣ٔ َرأِٔسي  َح ـِ ا٢َ أَبُو َزاُوز اٟز٣َُِّیَؼاُئ أُِخُت أ٦ُِّ ُس٠َِی٥ٕ ٩ِ٣ٔ  َرُسو٢َ اہللٔ أََت َٗ

 ًٍَٔ  اٟزََّؿا

ییحی نب نیعم، اشہؾ، انب ویفس، رمعم، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، اؾ میلس یک نہب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

اہلل ہیلع فآہل فملس دیبار وہےئ  ےتسن وہےئ۔ ںیم ےن وپاھچ ہک ای فملس وسےئ افر رھپ اجےگ افر فہ اانپ رس دوھ ریہ ںیھت۔ آپ یلص 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے رس رپ سنہ رےہ ںیہ؟ رفامای ںیہن۔ اس ےک دعب ےگ رافی ےن 

 مک ف شیب یہی افرپ فایل دحثی ایبؿ یک

 فس، رمعم، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، اؾ میلس یک نہبییحی نب نیعم، اشہؾ، انب وی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہجد ےک ےئل دنمسر اک رفس



 

 

     721    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بَار، ٣زوا٪، ًبساٟوہاب ب٩ ًبساٟزحی٥، ا٦ رحا٦ :  راوی

ًَِبٔس اٟزَّحٔی٥ٔ  َِٟوصَّأب ب٩ُِ  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ ح و َحسَّ ِیٔشيُّ َحسَّ ٌَ ِٟ َّإر ا ُس ب٩ُِ بََ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ىَي  َحسَّ ٌِ ٤َِٟ ٣َِظِٔیُّ ا َِٟحِوبَزٔیُّ اٟسِّ ا

ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ أَِخبَرَ  ا٢َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َٗ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ا٦ٕ  ٩ًَِ أ٦ُِّ رَحَ ازٕ  لَی ب٩ِٔ َطسَّ ٌِ ٩ًَِ َی َوَس٥ََّ٠  ٧َا صََٔل٢ُ ب٩ُِ ٣َِی٤ُوٕ٪ اٟز٣َِّلٔیِّ 

َٟطُ أَِجزُ َطضٔیَسیِ   ُٚ ٔ ز َِ ِٟ َُٟط أَِجزُ َطضٔیٕس َوا ِیُئ  َ٘ ِٟ َّٟٔذی ُیٔؼیبُطُ ا َِٟبَِحٔ ا ٤َِٟائُٔس ِٔی ا ا٢َ ا َٗ َُّط   ٩ٔ أ٧َ

دمحم نب اکبر، رمفاؿ، دبعاولاہب نب دبعارلمیح، اؾ رحاؾ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج 

صخش )جح رمعے ای اہجد ےک ےئل( دنمسر ںیم وسار وہا افر رھپ اس وک رکچ آےئ ای ےق وہیئ وت اس وک اکی دیہش اک وثاب ےلم اگ۔ افر وج 

 )افر رم اجےئ( وت اس وک دف دیہشفں ےک ربارب وثاب ےلم اگ۔ڈفب اجےئ 

 دمحم نب اکبر، رمفاؿ، دبعاولاہب نب دبعارلمیح، اؾ رحاؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہجد ےک ےئل دنمسر اک رفس

     722    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟشَل٦ ب٩ ًتیٙ، ابو٣شہز، اس٤ٌی١ ب٩ ًبساہلل ب٩ س٤اًہ، حرضت ابواسا٣ہ باہلی :  راوی

ِبٔس اہللٔ  ًَ ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إِٔس٤َ ٕ َحسَّ ث٨ََا أَبُو ٣ُِشضٔز ٕٙ َحسَّ ًَتٔی ٔ ب٩ُِ  ََل٦ ًَِبُس اٟشَّ ث٨ََا  ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔیُّ َحسَّ ٍَ َحسَّ ًَ ىٔي اب٩َِ َس٤َا ٌِ َی

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٟباصٔلٔیِّ  ٍَ ا ٩ًَِ أَبٔی أ٣َُا٣َ ُ٪ ب٩ُِ َحبٔیٕب  ثَىٔي ُس٠َمَِيَ ًَلَی  َحسَّ ُض٥ِ َؿا٩ْ٣ٔ  ٍْ ک٠ُُّ َ ا٢َ ثَََلث َٗ

َد َُا َّ َوَج١َّ َرُج١ْ ََخَ ًَز ٍَ أَِو یَزُزَُّظ ب٤َٔا ٧َا٢َ اہللٔ  َِٟح٨َّ ُیِسخ٠َُٔط ا َٓ اُظ  َّٓ َّي یََتَو ًَلَی اہللٔ َحً ُضَو َؿا٩ْ٣ٔ  َٓ ٕ  زّٔیا ِٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  ٩ِ٣ٔ أَِجز

 ٍَ َِٟح٨َّ ُیِسخ٠َُٔط ا َٓ اُظ  َّٓ َّي یََتَو ًَلَی اہللٔ َحً ُضَو َؿا٩ْ٣ٔ  َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ٔلَی ا ٍٕ َوَرُج١ْ َراَح إ ٨َُٔی٤َ ٨َُٔی٤ٍَٕ َو ٕ َو أَِو َیزُزَُّظ ب٤َٔا ٧َا٢َ ٩ِ٣ٔ أَِجز

زَّ َوَج١َّ  ًَ ًَلَی اہللٔ  ُضَو َؿا٩ْ٣ٔ  َٓ  َوَرُج١ْ َزَخ١َ بَِیَتُط بَٔشََل٦ٕ 

دبعاالسلؾ نب قیتع، اوبرہسم، اامسلیع نب دبعاہلل نب امسہع، رضحت اوبااسہم ابیلہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 رفامای نیت صخش اےسی ںیہ نج اک اضنم اہلل ےہ۔ اکی فہ صخش وج راہ دخا ںیم اہجد یک رغض ےس الکن سپ اہلل اس اک اضنم فملس ےن

ےہ فہ اس وک ای وت ومت دے رک تنج ںیم دالخ رفامےئ اگ ای تمینغ افر ارج دے رک اس وک اےنپ الہ ف ایعؽ ںیم ولاٹ دے اگ۔ دفرسا فہ 

( دجسم یک رطػ الچ سپ اہلل اس اک اضنم ےہ فہ اس وک ای وت ومت دے رک تنج ںیم دالخ رفامےئ اگ ای صخش وج )امنز ےک ارادہ ےس



 

 

 ارجف وثاب دے رک اےنپ رھگ ولاٹ دے اگ۔ رسیتے فہ صخش وج اےنپ رھگ ںیم السؾ رک ےک دالخ وہ سپ اہلل اس اک اضنم ےہ۔

 امسہع، رضحت اوبااسہم ابیلہدبعاالسلؾ نب قیتع، اوبرہسم، الیعمس نب دبعاہلل نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گنج ںیم اکرف وک لتق رکےن اک وثاب

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 گنج ںیم اکرف وک لتق رکےن اک وثاب

     723    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ػباح بزار، اس٤ٌی١، اب٩ جٌْف، ًَلء، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ  ََلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا َْفٕ  ٌِ ىٔي اب٩َِ َج ٌِ ٌٔی١ُ َی ث٨ََا إِٔس٤َ َِٟبزَّاُز َحسَّ بَّاحٔ ا ُس ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َرُسو٢ُ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

َّی  ات٠ُُٔط أَبَّسااہللٔ َػل َٗ ٍُ ِٔی ا٨َّٟارٔ کَأَفْ َو ٥َ ََل َیِحَت٤ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  اہللُ 

دمحم نب ابصح زبار، اامسلیع، انب رفعج، العء، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای 

وہاگ۔ )ینعی سج املسمؿ ےن اہجد ںیم یسک اکرف وک لتق ایک فہ دفزخ ںیم اجےن ےس اکرف افر اس وک لتق رکےن فاال دفزخ ںیم یھبک عمج ہن 

 (وفحمظ وہا

 دمحم نب ابصح زبار، الیعمس، انب رفعج، العء، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  وعروتں ےک اسھت ایک ولسک رکان اچےئہ؟اہجد رکےن فاولں یک

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہجد رکےن فاولں یک وعروتں ےک اسھت ایک ولسک رکان اچےئہ؟

     724    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ٨ٌٗب، ٤٘٠ًہ ب٩ ٣زثس، حرضت بزیسہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ بَُزیَِسَة  ٍَ ب٩ِٔ ٣َزِثَٕس  ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٨َٕب  ٌِ َٗ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا َس ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ أَبٔیطٔ 

 ٣َ َُحِ َٛ أًٔسی٩َ  َ٘ ِٟ ًَلَی ا ٤َُِٟحاصٔٔسی٩َ  ٍُ نَٔشأئ ا ٣َ ٥َ رُحِ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أًٔسی٩َ َػل َ٘ ِٟ َضاتٔض٥ِٔ َو٣َا ٩ِ٣ٔ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ ا ٍٔ أ٣َُّ



 

 

 ٔ ِ ََ َٔ ِس َخ٠َ َٗ ُط َصَذا  َٟ ٘ٔی١َ  َٓ َِٟ٘ٔیا٣ٍَٔ  ُط َیِو٦َ ا َٟ ٤َُِٟحاصٔسٔی٩َ ِٔی أَص٠ِٔطٔ إَٔلَّ نُٔؼَب  ُٕ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ ا ُدِذ ٩ِ٣ٔ َحَش٨َاتٔطٔ ٣َا َیِد٠ُ َٓ  ََ ٔ ی أَص٠ِ

َِٟی٨َا َرُسو٢ُ  ٔ َت إ َٔ َت ِٟ ا َٓ ا٢َ ٣َا َه٥ُُِّٜ٨  ٔطئَِت  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

دیعس نب وصنمر، ایفسؿ، بنعق، ہمقلع نب رمدث، رضحت ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای 

 ہک اؿ یک امں یک رحتم افر وج اہجد ںیم رشتک اجمدہنی یک ویبویں یک رحتم اہجد ںیم رشکی ہن وہےن فاےل ولوگں رپ ایسی ےہ ےسیج

ہن رک ےنکس فاال آدیم اجمدہنی ےک رھگ ابر یک دختم ںیم رےہ افر رھپ اؿ ےک الہ ںیم ایختن اک رمبکت وہ وت ایقتم ےک دؿ اس وک اجمدہ 

اب وت ینتج اچےہ ایکینں ےل ےک اسےنم ڑھکا ایک اجےئ اگ افر اس اجمدہ ےس اہک اجےئ اگ ہک اس ےن ریتے الہ ںیم ایختن یک سپ 

ےل۔ اس ےک دعب انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہری رطػ وتمہج وہےئ افر اراشد رفامای وبول اہمترا ایک ایخؽ ےہ؟)ینعی یئا 

 (اھگےٹ ںیم وکؿ راہ؟ رمد اجمدہ ایایختن رکےن فاال؟

 ربدیہدیعس نب وصنمر، ایفسؿ، بنعق، ہمقلع نب رمدث، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تمینغ احلص ےئک ریغب اجمدہنی یک فایسپ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 تمینغ احلص ےئک ریغب اجمدہنی یک فایسپ

     725    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٤ًز ب٩ ٣یسہ، ًبساہلل ب٩ یزیس، حیوة اب٩ ٟہیہ، ابوہانی خوَلنی، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو :  راوی

 َٟ ث٨ََا َحِیَوةُ َواب٩ُِ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َیزٔیَس َحسَّ ًَ ث٨ََا  َة َحسَّ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣َِیَسَ ث٨ََا أَبُو َحسَّ اََل َحسَّ َٗ  ٍَ ٌَ َِٟدِوََلنٔیُّ ضٔی صَا٧ٕٔئ ا

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٤ًَِزٕو َی ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ ُت  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اُٟحبُلٔیَّ َی ٍَ أَبَا  َّطُ َس٤ٔ ٥َ ٣َا ٩ِ٣ٔ أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

 ٔ ٍّ إ ٨َُٔی٤َ ُیٔؼیبُوَ٪  َٓ زُو ِٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  ِِ ٍٕ َت ٥َِٟ ُیٔؼیبُوا َُازَٔی  ٪ِّٔ َٓ ٠ُُث  ُض٥ِ اٟثُّ َٟ َِی  ٔ َویَِب ة ح٠َُّوا ث٠ُُثَِي أَِجزٔص٥ِٔ ٩ِ٣ٔ اِْلَٔخَ ٌَ َلَّ َت

ُض٥ِ أَِجزُص٥ُِ  َٟ ٍّ َت٥َّ   ٨َُٔی٤َ

ؽ اہلل دیبع اہلل نب رمع نب رسیمہ، دبعاہلل نب سیدی، ویحة انب ہیہل، اوباہین وخالین، رضحت دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک انجب روس

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اغزویں وک وج امجتع راہ دخا ںیم اکرففں ےس اتقؽ رکے افر امؽ تمینغ احلص رکے وت اںوہں ےن 

 اےنپ ارج آرخت ںیم دف اہتیئ فوصؽ رک ایل افر اؿ اک رصػ اکی اہتیئ ارج آرخت ںیم ابیق رہ ایگ افر ارگ فہ امؽ تمینغ احلص ہن رک اپںیئ



 

 

آرخت ںیم اؿ وک اےنپ لمع اک وپرا وپرا دبہل ےلم اگ۔ )اہجد رصػ ارج آرخت ےک ےئل رکان اچےئہ ارگ اس اک لھپ داین ںیم اتلم ےہ وت  وت

 رخت اک ارج مک وہ اجات ےہ افر ارگ اس داین ںیم ھچک ںیہن اتلم وت آرخت ںیم رہب احؽ اؿ وک ونازا اجےئ اگ۔

 ہ، دبعاہلل نب سیدی، ویحة انب ہیہل، اوباہین وخالین، رضحت دبعاہلل نب رمعفدیبعاہلل نب رمع نب رسیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ںیم امنز رفزے افر ذرک ایہل اک وثاب است وس انگ وہ اجات ےہ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ز رفزے افر ذرک ایہل اک وثاب است وس انگ وہ اجات ےہاہجد ںیم امن

     726    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، اب٩ وہب، یحٌي ب٩ ایوب، سٌیس ب٩ ابی ایوب، زبا٪ ب٩ ٓائس، حرضت ٣ٌاذ :  راوی

حٔ  ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اٟسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٩ًَِ َحسَّ ائٕٔس  َٓ ٩ًَِ َزبَّاَ٪ ب٩ِٔ  ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی أَیُّوَب  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ أَیُّوَب َوَس ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  َحسَّ

َیا٦َ  ََلَة َواٟؼِّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ اٟؼَّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  اذٕ  ٌَ ًَ َسِض١ٔ ب٩ِٔ ٣ُ ا ـَ ُِکَ ُت ٍٔ َواٟذِّ َ٘ َٔ ًَلَی ا٨َّٟ  ُٕ

 ٕٕ ٌِ ٍٔ ٔؿ َ ٍٔ ٣ٔائ  ِٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ بَٔشِب

ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، ییحی نب اویب، دیعس نب ایب اویب، زابؿ نب افدئ، رضحت اعمذ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ 

ایہل رکےن رپ اس اک ارج است وس انگ کت ڑباھ دای اجات  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ےب کش دفراؿ اہجد امنز رفزہ افر ذرک

 ےہ۔

 ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، ییحی نب اویب، دیعس نب ایب اویب، زابؿ نب افدئ، رضحت اعمذ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےلکن افر رماجےئوج صخش اہجد وک 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش اہجد وک ےلکن افر رماجےئ

     727    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟوہاب ب٩ ٧حسہ، ب٘یہ ب٩ وٟیس، ب٩ ثوبا٪، حرضت ابو٣اَٟ اطٌزی :  راوی



 

 

ث٨ََا  َِٟوصَّأب ب٩ُِ ٧َِحَسَة َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٥ٕ٨ُُِ َحسَّ ٔلَی  ٔلَی ٣َُِٜحو٢ٕ إ ٩ًَِ أَبٔیطٔ یَزُزُّ إ ٩ًَِ اب٩ِٔ ثَِوبَاَ٪  َِٟؤٟیٔس  ٍُ ب٩ُِ ا َب٘ٔیَّ

و٢ُ ٣َ  ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ زٔیَّ  ٌَ َٕ اِْلَِط ٔ زٔیِّ أَ٪َّ أَبَا ٣َاٟ ٌَ ََٓؼ١َ اِْلَِط ٤َاَت أَِو ٩ِ  َٓ ِٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ 

أططٔ أَِو بٔأَیِّ  ًَلَی َٔفَ ٍْ أَِو ٣َاَت  َُِتُط َصا٣َّ ََٟس ٌٔيرُُظ أَِو  ُسُط أَِو َب َؼُط ََفَ َٗ ُضَو َطضٔیْس أَِو َو َٓ َّطُ َطضٔیْس َوإٔ٪َّ ُٗت١َٔ  ٧ّٔ َٓ ٕٕ َطاَئ اہللُ  َحِت

 ٍَ َِٟح٨َّ ُط ا َٟ 

وثابؿ، رضحت اوبامکل ارعشی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن انس ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل  دبعاولاہب نب دجنہ، ہیقب نب فدیل، نب

س ےک ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت۔ وج صخش راہ دخا ںیم اہجد یک رغض ےس الکن افر فہ رم ایگ ای امرا ایگ وت رہ دف وصرت ںیم فہ دیہش ےہ ای ا

اجونر ےن اس وک اکٹ ایل ای اےنپ رتسب رپ)یعبط( ومت رما ای یسک افر رطہقی ےس وجاہلل وھگڑے ای افٹن ےن اس وک لچک ڈاال ای یسک زرہےلی 

 ےن اچاہ رم ایگ وت رہوصرت ںیم فہ دیہش ےہ افر اس ےک ےئل تنج ےہ

 دبعاولاہب نب دجنہ، ہیقب نب فدیل، نب وثابؿ، رضحت اوبامکل ارعشی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دنمش ےک اقمہلب ںیم ومرہچ دنبی اک وثاب

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دنمش ےک اقمہلب ںیم ومرہچ دنبی اک وثاب

     728    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ًبساہلل ب٩ وہب، ابوہانی، ٤ًز ب٩ ٣اَٟ، ٓـاٟہ ب٩ ًبیس :  راوی

 ًَ  َٕ ٔ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣َاٟ ًَ  ٩ًَِ ثَىٔي أَبُو َصا٧ٕٔئ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ًَ ث٨ََا  ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا َس ٍَ ب٩ِٔ ًُبَِیٕس أَ٪َّ َحسَّ َٟ ا ـَ َٓ  ٩ِ

َّی اہللُ  ٔلَی یَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٠٤َُُط إ ًَ َٟطُ  َُّط ی٤ُ٨َِو  ٧ّٔ َٓ ٤َُِٟزابَٔم  ٠٤َٔطٔ إَٔلَّ ا ًَ ًَلَی  ٤َِٟیِّٔت یُِدَت٥ُ  ا٢َ ک١ُُّ ا َٗ  ٥َ ٩ُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٍٔ َویَُؤ٣َّ َِٟ٘ٔیا٣َ ِو٦ٔ ا

 ٔ بِر َ٘ ِٟ أ٪ ا تَّ َٓ  ٩ِ٣ٔ 

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای رہ دیعس نب وصنمر، دبعاہلل نب فبہ، اوباہین، رمع نب امکل، اضفہل نب دیبع ےس رفاتی 

صخش اک لمع اس ےک رمےن رپ متخ رکدای اجات ےہ رگم راہ دخا ںیم ومرہچ دنبی رکےن فاےل اک لمع ایقتم کت ربارب ڑباتھ راتہ ےہ افر 

 فہ ربق ےک ہنتف ےس یھب وفحمظ راتہےہ۔

 نب امکل، اضفہل نب دیبعدیعس نب وصنمر، دبعاہلل نب فبہ، اوباہین، رمع  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 راہ دخا ںیم )اہجد ںیم( رہپہ دےنی اک وثاب

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 راہ دخا ںیم )اہجد ںیم( رہپہ دےنی اک وثاب

     729    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو توبہ ٣ٌاویہ، اب٩ سَل٦، زیس، حرضت سہ١ ب٩ ح٨و٠ہ :  راوی

ٍَ أَبَ  َُّط َس٤ٔ ٦ٕ أ٧َ ىٔي اب٩َِ َسَلَّ ٌِ ٩ًَِ َزیِٕس َی  ٕ٦ ىٔي اب٩َِ َسَلَّ ٌِ ٍُ َی اؤَی ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٍَ َحسَّ ث٨ََا أَبُو َتِوبَ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ٦ ٠ُولٔیُّ أَبُو ا َسَلَّ ثَىٔي اٟشَّ َحسَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َُّض٥ِ َساُروا ٣َ ٍٔ أ٧َ َِٟح٨َِو٠ٔیَّ ثَُط َسِض١ُ اب٩ُِ ا َُّط َحسَّ ٍَ أ٧َ ِبَظ َّي َٛ يَِر َحً أَك٨َِبُوا اٟشَّ َٓ ٥َ یَِو٦َ ح٨َُيِٕن 

ََلَة ٨ًَِٔس َر  ُت اٟؼَّ َحرَضِ َٓ  ٍّ ًَٔظیَّ ُت کَا٧َِت  ِ٘ يی ا٧َِل٠َ ٔن ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ َ٘ َٓ ارْٔض  َٓ ََٓحاَئ َرُج١ْ   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُسو٢ٔ اہللٔ َػل

٨ٔض٥ِٔ َونَ  ٌُ ةٔ آبَائٔض٥ِٔ بُٔو ًَلَی برَِکَ َّٔذا أ٧ََا بَٔضَوازَٔ٪  َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ ُت َجَب١َ  ٌِ َّي ك٠ََ ٤ٔض٥ِٔ َوَط بَيَِن أَیِٔسی٥ُِٜ َحً ٔلَی ح٨َُيِٕن ٌَ وا إ ٌُ ائٔض٥ِٔ اِجَت٤َ

٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َُّسا إِٔ٪ َطاَئ اہللُ  ٍُ ا ٨َُٔی٤َ  ََ ا٢َ ت٠ِٔ َٗ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٍَ َٓتََبشَّ ِی٠َ ُس٨َا ا٠َّٟ ا٢َ ٩ِ٣َ یََِحُ َٗ  ث٥َُّ 

٨َؤیُّ أ٧ََا یَ  َِ ِٟ ا٢َ أ٧ََُص ب٩ُِ أَبٔی ٣َزِثَٕس ا ٠َِیطٔ َٗ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َحاَئ إ َٓ َٟطُ  ّسا  َٛٔب ََفَ ِب ََفَ َٛ اِر َٓ ا٢َ  َٗ ا َرُسو٢َ اہللٔ 

ًََِل  َّي َتُٜوَ٪ ِٔی أَ َب َحً ٌِ ب١ِٔ َصَذا اٟظِّ ِ٘ ٥َ اِسَت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ زَّ٪َّ َوَس٠َّ َِ ٍَ  ُظ َوََل نُ ِی٠َ ََ ا٠َّٟ ٔ ٩ِ٣ٔ َٗٔب٠

 َٗ َتئِن ث٥َُّ  ٌَ ِٛ ٍَ َر َٛ
ُظ ََفَ ٔلَی ٣َُؼَلَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ ًَ َّی اہللُ  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا أَِػَبِح٨َا ََخَ َّ٤٠َ اُٟوا یَا َٓ َٗ ارَٔس٥ُِٜ  َٓ ا٢َ ص١َِ أَِحَشِشُت٥ِ 

ََلةٔ  َُٓثوَِّب بٔاٟؼَّ َّي إَٔذا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا أَِحَشِش٨َاُظ  ٔب َحً ٌِ ٔلَی اٟظِّ ُٔٔت إ يی َوصَُو ی٠ََِت ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُیَؼل َّی اہللُ  ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َح َٓ

ٔ ِٔی اٟظِّ  َحز ٔلَی خََٔل٢ٔ اٟظَّ ٨َ٠ِا ٨َِ٧ُوزُ إ ٌَ َح َٓ َٓارُٔس٥ُِٜ  ِس َجائ٥َُِٜ  َ٘ َٓ وا  ا٢َ أَبِْٔشُ َٗ َضي َػََلَتطُ َوَس٥ََّ٠  َّٔذا صُ َٗ َٓ ٔب  َّي ٌِ ِس َجاَئ َحً َٗ َو 

ًِلَی ٨ُِت ِٔی أَ ُٛ َّي  ُت َحً ِ٘ يی ا٧َِل٠َ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ َش٠َّ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  َٕ َٗ ٔب َحِیُث أ٣َََزنٔی َرُسو٢ُ  َو ٌِ َصَذا اٟظِّ

 َ٠َّ ا أَِػَبِحُت اك َّ٤٠ََٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی اہللُ اہللٔ َػل ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٥ِ٠َ أََر أََحّسا  َٓ ٨ََوزُِت  َٓ َبئِن ک٠َِٔیض٤َٔا  ٌِ ُت اٟظِّ ٌِ

ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍّ أؿّیا َحاَج َٗ ا٢َ ََل إَٔلَّ ٣َُؼ٠ِّّیا أَِو  َٗ  ٍَ ِی٠َ َِٟت ا٠َّٟ ٥َ َص١ِ ٧َزَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٠َِیطٔ َو ًَ ًَ َّی اہللُ  ِس أَِوَجِبَت ل َٗ  ٥َ َس٠َّ

َسَصا ٌِ ١َ٤َ َب ٌِ ََ أَِ٪ ََل َت ٠َِی ًَ ََل  َٓ 

اوب وتہب اعمفہی، انب السؾ، زدی، رضحت لہس نب ہلظنح ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت گنج 



 

 

( اک فتق وہ ایگ۔ افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل نینح ںیم رشکی وہےئ افر تہب یبمل زنمؽ ےط یک۔ بج رسیتا رہپ وہا وت امنز )رہظ

 فملس ےک اسھت رشکی امنز وہا اےنت ںیم اکی وسار آای افر وبال ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ولگ اکی ہگج عمج ںیہ افر اؿ ےک ےک اپس ےس ایگ اہیں کت ہک الفں الفں اہپڑ رپ ڑچاھ ااچکن ںیم ےن داھکی ہک ہلیبق وہازؿ ےک

ہ اسھت اؿ ےک افٹن رکبایں افر وعرںیت یھب ںیہ۔ ہی نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رکسماےئ افر رفامای ارگ دخا ےن اچاہ وت لک وک ف

ایب رمدث یونی ےن اہک  املسمونں اک امؽ تمینغ وہں ےگ اس ےک دعب آپ ےن رفامای آج رات امہرا رہپہ وکؿ دے اگ؟ ہی نس رک اسن نب

رپ  ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہپہ ںیم دفں اگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت رھپ وسار وہ اج سپ فہ اےنپ وھگڑے

یک ہک اج اس اھگیٹ  وسار وہا افر انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک دہاتی

ںیم دنلبی کت چنہپ افر ایخؽ رےہ ہک مہ رات ںیم ریتی رطػ ےس دوھہک ہن اھکںیئ۔ )ینعی وپری وتہج ےس رگناین رکان ااسی ہن وہ ہک 

ریتی تلفغ ےس ںیمہ وکیئ اصقنؿ چنہپ اجےئ( بج حبص وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےک ےئل رشتفی ےل ےئگ افر دف 

) تن( ادا رفامںیئ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای ہک ایک مت ےن اےنپ وسار وک داھکی ےہ؟ ولوگں ےن  رتعک

اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ ےن )ایھب کت( ںیہن داھکی۔ اس ےک دعب امنز رشفع وہیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےت ےھت افر ویھکنکں ےس اھگیٹ یک رطػ یھب دےتھکی اجےت ےھت۔ اہیں کت امنز وپری وہیئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل امنز زپےتھ اج

فملس ےن السؾ ریھپ دای افر رفامای وخش وہ اج! اہمترا وسار ایگ ےہ سپ مہ یھب اھگیٹ ےک دروتخں یک رطػ دےنھکی ےگل سپ ااچکن فہ وسار 

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم رک ایگ۔ اس ےن السؾ ایک افر اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع آات وہا رظن آای افر انجب ر

فآہل فملس ںیم اہیں ےس الچ اہیں کت ہک ںیم اھگیٹ یک اس دنلبی کت چنہپ ایگ اہجں کت ےنچنہپ اک مکح آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اھگویٹں رپ ڑچاھ افر داھکی نکیل ےھجم )دنمش اک وکیئ آدیم( رظن ںیہن آای۔ انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دای اھت۔ بج حبص وہیئ وت دفونں 

فآہل فملس ےن اس ےس زمدی ااسفتسر رفامای ہک ایک وت رات ںیم وھگڑے ےس ارتا اھت؟ فہ وبال ںیہن رگم رصػ اضقےئ احتج ےک ےئل۔ 

ےن اراشد رفامای وت ےن اےنپ ےئل تنج فابج رکیل افر اب ارگ وت اس لمع ےک دعب )وکیئ  سپ انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 یلفن ابعدت( ہن رکے وت ریتا وکیئ رحج ہن وہاگ۔

 اوب وتہب اعمفہی، انب السؾ، زدی، رضحت لہس نب ہلظنح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد وھچڑ دےنی یک ذمتم

 اہجد اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اہجد وھچڑ دےنی یک ذمتم

     730    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبسہ ب٩ س٠مَي٪، اب٩ ٣بارک، وہیب، ٤ًز ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، سِم ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ِبَسةُ  ًَ ث٨ََا  ٔ أَ َحسَّ َِٟوِرز ىٔي اب٩َِ ا ٌِ ًَِبَسةُ َی ا٢َ  َٗ ٤َُِٟباَرٔک أَِخبََر٧َا ُوَصِیْب  ٤َِٟزَِوزٔیُّ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ا َ٪ ا ِخبَرَنٔی ٤ًَُزُ ب٩ُِ ب٩ُِ ُس٠َمَِيَ

َّی اہللُ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٩ًَِ ُسَِمٕٓ  ٨ِ٤َُِٟٜسٔرٔ  ٔس ب٩ِٔ ا ٥ِ ٣َُح٤َّ َٟ ُ َو ز ِِ ٥َِٟ َی ا٢َ ٩ِ٣َ ٣َاَت َو َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

 ٕٚ ا َٔ ٔ ٍٕ ٩ِ٣ٔ ن َب ٌِ ًَلَی ُط زِؤ ٣َاَت  َِ ِٟ َشُط بٔا ِٔ ِث َن  یَُحسِّ

دبعہ نب امیلسؿ، انب ابمرک، فبیہ، رمع نب دمحم نب دکنمر، یمس اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص 

 فملس ےن اراشد رفامای وج اس احؽ ںیم رما ہک ہن اس ےن اہجد ایک افر ہن یہ اس ےک دؽ ںیم بذہب اہجد دیپا وہا وت وگای فہ اکی اہلل ہیلع فآہل

 رطح ےک افنؼ ےس رما۔

 دبعہ نب امیلسؿ، انب ابمرک، فبیہ، رمع نب دمحم نب دکنمر، یمس اوباصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہجد وھچڑ دےنی یک ذمتم

     731    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوا٣ا٣ہ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، یزیس ب٩ ًبسربہ، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، یحٌي ب٩ حارث، ابوًبساٟزح٩٤، حرضت  :  راوی

َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا اََل َحسَّ َٗ ِٟحُزُِجٔسيِّ  ًَِبسٔ َربِّطٔ ا ًَلَی َیزٔیَس ب٩ِٔ  أِتُطُ  ٤ِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ َورَقَ ًَ ث٨ََا  َِٟحارٔٔث َحسَّ ٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ ا ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ 

٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػ   ٍَ ٩ًَِ أَبٔی أ٣َُا٣َ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  أس٥ٔ أَبٔی  َ٘ ِٟ ِٕ ٩ًَِ ا َُازّٔیا أَِو َیِد٠ُ  ِ ز ُ أَِو یَُحضِّ ز ِِ ٥ِ َی َٟ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

 ِٟ ِب١َ یَِو٦ٔ ا َٗ ًَِبٔس َربِّطٔ ِٔی َحٔسیثٔطٔ  ا٢َ َیزٔیُس ب٩ُِ  َٗ  ٍٕ ًَ ارٔ َ٘ ٕ أََػابَطُ اہللُ بٔ  َ٘ٔیا٣ٍَٔ َُازّٔیا ِٔی أَص٠ِٔطٔ بَٔديِر

رہب، فدیل نب ملسم، ییحی نب احرث، اوبدبعارلنمح، رضحت اوباامہم ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل رمعف نب امثعؿ، سیدی نب دبع

س ےک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن اہجد ںیہن ایک ای اہجد یک ایتری ںیم اجمدہنی یک دمد ہن یک ای اجمدہ یک دعؾ وموجدیگ ںیم ا

 اعتیل اس وک الہتک ف تبیصم ںیم التبم رک دے اگ۔ اکی رافی سیدی نب دبعرہب ےن اینپ دحثی ںیم الہ ف ایعؽ یک ربخ  وری ہن یک وت اہلل

ِ اک ااضہف ایک )ینعی اہلل اعتیل اےسی صخش وک ایقتم ےس ےلہپ یہ اس داین ںیم الہتک ف تبیصم ںیم التبم
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 رک دے اگ(۔ ظفل ق

 دبعرہب، فدیل نب ملسم، ییحی نب احرث، اوبدبعارلنمح، رضحت اوباامہم رمعف نب امثعؿ، سیدی نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہجد وھچڑ دےنی یک ذمتم

     732    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ح٤یس، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

٠ًََِیطٔ َوَس  َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٛٔيَن َحسَّ ٤ُِِْٟشٔ ا٢َ َجاصُٔسوا ا َٗ  ٥ََّ٠

ُٔٔش٥ُِٜ َوأَ   ِٟٔش٨َت٥ُِٜٔ بٔأ٣ََِوال٥ُِٜٔ َوأَِن

ومیس نب اامسلیع، امحد، دیمح، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای 

 رشمنیک ےس اہجد رکف اےنپ اجؿ ف امؽ ےس افر اینپ زابؿ ےس۔

 ومیس نب الیعمس، امحد، دیمح، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ںیم رہ صخش یک رشتک اک مکح وسنمخ وہایگ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہجد ںیم رہ صخش یک رشتک اک مکح وسنمخ وہایگ

     733    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س ًلی ب٩ حشين، یزیس، ًرک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ یَزٔیَس ا٨َِّٟحؤیِّ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ُِٟحَشئِن  ًَلٔیُّ ب٩ُِ ا ثَىٔي  ٤َِٟزَِوزٔیُّ َحسَّ ٕس ا ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ

بِ  ذِّ ٌَ وا ُی ًَّٟٔي َت٠ٔیَضا َو إَٔلَّ َت٨ِْٔفُ ٍُ ا ٠٤َُوَ٪ َنَشَدِتَضا اِْلَی ٌِ ِؤٟطٔ َی َٗ ٔلَی  ٤َِٟٔسی٨ٍَٔ إ ًََذابّا أَٟمَّٔي َو ٣َا کَاَ٪ ْٔلَص١ِٔ ا ٤ُِِٟؤ٨٣ُٔوَ٪ ٥ُِٜ  ٣َا کَاَ٪ ا

 ٍّ َّٓ وا کَا  َٟٔی٨ِْٔفُ

ےک بس اہجد ےک ےئل ہن ولکن ےگ وت  ادمح نب دمحم یلع نب نیسح، سیدی، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ہک مکح رقین ارگ مت بس

اہلل اعتیل ںیہمت درد انک ذعاب دے اگ۔ افر ہی مکح ہک الہ دمہنی افر اؿ ےک اردرگد رےنہ فاےل ارعاویبں ےک ےئل ہی ابت انمبس 

ں( افر ہی ہک فہ ںیہن ےہ ہک فہ انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےھچیپ رہ اجںیئ )ینعی اہجد ںیم اؿ ےک اسھت رشکی ہن وہ

اینپ اجؿ وک اؿ یک اجونں ےک اقمہلب ںیم رتحیج دںی ہی مکح اس آتی بس املسمؿ اکی اسھت اکی فتق ںیم اہجد ےک ےئل ہن ںیلکن 



 

 

 ےس وسنمخ وہ ایگ۔

 ادمح نب دمحم یلع نب نیسح، سیدی، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہجد ںیم رہ صخش یک رشتک اک مکح وسنمخ وہایگ

     734    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، یزیس ب٩ حباب، ًبسا٤ٟو٩٣ ب٩ خاٟس، حرضت ٧حسہ ب٩ نٔیٍ :  راوی

َِٟح٨َفٔیِّ  ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ ب٩ِٔ َخأٟٕس ا ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ ُِٟحَبأب  ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ ا ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ِی َٔ ثَىٔي ٧َِحَسةُ ب٩ُِ نُ َحسَّ

ًََذابّا أَٟمَّٔي  ب٥ُِِٜ  ذِّ ٌَ وا یُ ٍٔ إَٔلَّ َت٨ِْٔفُ ٔ اِْلَی ٩ًَِ صَٔذظ ًَبَّإض  ُِٟت اب٩َِ  َ ًََذابَُض٥ِ َسأ ٤َََِّٟطُ َوکَاَ٪  ٨ًَُِض٥ِ ا  ََ أ٣ُِٔش َٓ ا٢َ  َٗ   

امثعؿ نب ایب ہبیش، سیدی نب ةحب، دبعاوملنم نب اخدل، رضحت دجنہ نب عیفن ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اس آتی رقین ہک ارگ مت 

س ےس درایتف ایک )ہک اس ںیم ذعاب اہجد ےک ےئل ہن ولکن ےگ وت اہلل اعتیل ںیہمت درد انک ذعاب دے اگ ےک قلعتم رضحت انب ابع

ےس ایک رماد ےہ؟( وت اںوہں ےن وجاب دای ہک اؿ ےس ابرش رفک یل یئگ۔ )ینعی اؿ رپ طحق طلسم رک دای ایگ افر یہی اؿ ےک ےئل ذعاب 

 اھت۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، سیدی نب ةحب، دبعاوملنم نب اخدل، رضحت دجنہ نب عیفن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذعریک اینبد رپ اہجد ںیم دعؾ رشتک اجزئ ےہ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ذعریک اینبد رپ اہجد ںیم دعؾ رشتک اجزئ ےہ

     735    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 (ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ز٧از، حرضت زیس ب٩ ثابت )کاتب ووی سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، :  راوی

ٍَ ب٩ِٔ َزیِسٕ  ٩ًَِ َخارَٔج ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٔ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ًَ ث٨ََا  ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا َس ٨ُِت  َحسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔت 

وَ  َٓ  ٍُ ٜٔی٨َ ٔظَیِتُط اٟشَّ َِ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َج٨ِٔب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی إ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  دُٔذ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ ِت  ٌَ َٗ



 

 

 ِ٨ًَ َی  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ رُسِّ ًَ َّی اہللُ  دٔٔذ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ  ١َ ٩ِ٣ٔ َ٘ ١َ َطِیٕئ أَِث ِ٘ ٤َا َوَجِسُت ٔث َٓ دٔٔذی  َٜتَِبُت ِٔی َٓ َٓ ُتِب  ِٛ ا٢َ ا َ٘ َٓ ُط 

 َ٘ ِٟ ٕٕ ََل َیِشَتؤی ا ٔ ت ا٦َ اب٩ُِ أ٦ُِّ ٣َُِٜتو٦ٕ َوکَاَ٪ َٛ َ٘ َٓ ٔلَی آَٔخٔ اِْلیٍَٔ  ٤َُِٟحاصُٔسوَ٪ ِٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ إ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن َوا َرُجَّل  أًُسوَ٪ ٩ِ٣ٔ ا

ِٟحَٔضاَز ٣ٔ  ٍُ ا َٕ ب٩ِ٤َٔ ََل َیِشَتٔلی َِٜی َٓ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ ٤َُِٟحاصٔٔسی٩َ  ٍَ ا ی٠َ ـٔ َٓ  ٍَ ا َس٤ٔ َّ٤َٟ ًَِِم  َضي أَ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ٩ِ ا

دٔٔذی َوَوَجِسُت  َٓ ًَلَی  دُٔذُظ  َٓ ِت  ٌَ َٗ َو َٓ  ٍُ ٜٔی٨َ ٥َ اٟشَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َُٔظَیِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٣َُط  ٔ لََکَ ٤َِٟزَّة ٠َٔضا ِٔی ا َ٘  ٩ِ٣ٔ ٔث

َی  ٔ اِْلُولَی ث٥َُّ رُسِّ ٤َِٟزَّة ٤َا َوَجِسُت ِٔی ا َٛ  ٍٔ ا٧َٔی أُِت ََل َیِشَتؤی  اٟثَّ َََٓقَ أِ یَا َزیُِس  ا٢َ ارِقَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 ٍَ رٔ اِْلَی َ
َُيِرُ أُولٔی اٟرضَّ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  أًُسوَ٪ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ِٟ َٓ ا ا٢َ َزیِْس  َٗ ََٟضا اہللُ ک٠ََُّضا  أ٧َِزَ

 ٕٕ ٔ ت َٛ َٕ ِٔی  ٔلَی ٠ِ٣َُحَ٘ٔضا ٨ًَِٔس َػِس يی أ٧َُِوزُ إ َن َٜأ ٔ َل ٔسي بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن ُتَضا َوا ِ٘ َِٟح َ أ َٓ  َوِحَسَصا 

دیعس نب وصنمر، دبعارلنمح نب ایب زاند، رضحت زدی نب اثتب )اکبت فیح( ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ےک ؤولہ ںیم اھٹیب وہا اھت ہک آپ رپ تنیکس )زنفؽ فیح ےک فتق یک اکی تیفیک( اطری وہیئگ سپ انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

فآہل فملس یک راؿ ریمی راؿ رپ رگ زپی افر ںیم ےن انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک راؿ ےک فزؿ ےس زایدہ یسک زیچ اک فزؿ 

 وسحمس ںیہن ایک۔ ا
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س ےک دعب ہی تیفیک متخ وہیئگ وت رفامای ید  سپ ںیم ےن اکی اشہن یک ڈہی رپ اھکلل

ِ)ینعی اہجد ںیم رسکی ومنم افر رھگ ھٹیب رےنہ فاےل ومنم درہج ںیم ربارب ںیہن وہ ےتکس( اجمدہنی
َ
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اه َ 
ُ
ْ
اْل
َ
 یک ہی ف

تلیضف نس رک انب اؾ وتکمؾ وج انانیب ےھت )افر اےنپ اس ذعر یک انبء رپ اہجد ںیم رشتک ےس ذعمفر ےھت( ڑھکے وہےئ افر رعض ایک ای 

روسؽ اہلل! اس اک ایک احؽ وہاگ وج یسک ذعر یک فہج ےس اہجد ںیم رشکی ںیہن وہ اتکس؟بج فہ اینپ ابت ہہک ت ے وت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع 

 زنفؽ فیح یک وصخمص تیفیک اطری وہیئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک راؿ ریمی راؿ رپ رگ زپی افر اس رپ فآہل فملس رپ

دری دفرسی رمہبت ںیم یھب ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک راؿ اک اانت یہ فزؿ وسحمس ایک انتج ہک یلہپ رمہبت ںیم ےن ایک اھت۔ ھچک 

ا ےک دعب ہی تیفیک متخ وہیئ
َ
 وت رفامای اے زدی ذرا زپانھ )ینعی اب ےس ھچک دری ےلہپ وج ںیم ےن وھکلاای اھت اےس زپوھ( سپ ںیم ےن زپاھ ل
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وکیئ ذعر ےہ( ہی آتی وپری وہیئ۔ زدی نب اثتب ےتہک ںیہ ہک اہلل اعتیل ےن اس ہلمج وک اگل انزؽ رفامای اس ےک دعب ںیم ےن اس وک اس 

یک اینپ ہگج رپ اگل دای۔ مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ںیم اس فتق یھب ڈہی ےک اگشػ ےک اپس اس اقمؾ وک 

 ں اہجں ںیم ےن اس وک اھکل اھت۔دھکی راہ وہ

 (دیعس نب وصنمر، دبعارلنمح نب ایب زاند، رضحت زدی نب اثتب )اکبت فیح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ذعریک اینبد رپ اہجد ںیم دعؾ رشتک اجزئ ےہ

     736    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ح٤یس، ٣وسٰي ب٩ ا٧ص، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣ُوَسي ب٩ِٔ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َّی اہللُ َر َحسَّ ُسو٢َ اہللٔ َػل

ٍٕ َو  َ٘ َٔ ُت٥ِ ٩ِ٣ٔ َن ِ٘ َٔ ت٥ُِ ٣َٔشيّرا َوََل أَِن َوا٣ّا ٣َا رٔسِ ِٗ ٤َِٟٔسی٨ٍَٔ أَ ُت٥ِ بٔا ِٛ ِس َتَز َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ٥ُِٜ ٌَ ُت٥ِ ٩ِ٣ٔ َوازٕ إَٔلَّ َوص٥ُِ ٣َ ٌِ َل َٗ ََل 

َٕ یَُٜو٧ُوَ٪  ِی َٛ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َو َٗ ِذُر  ٓٔیطٔ  ٌُ ِٟ ا٢َ َحَبَشُض٥ِ ا َ٘ َٓ  ٍٔ ٤َِٟٔسی٨َ ٨َا َوص٥ُِ بٔا ٌَ ٣َ 

ومیس نب اامسلیع، امحد، دیمح، ومٰیس نب اسن، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک )اکی رمہبت دفراؿ اہجد( انجب روسؽ اہلل 

ر مت (ول ےگ افر سج دقر مت رخچ رکف ےگ اہلل یک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت دمہنی ںیم ھچک ولوگں وک وھچڑ آےئ وہ۔ رگم سج دق

راہ ںیم اس سج دقر فادی ےط رکف ےگ فہ ولگ ارجف وثاب ںیم اہمترے اسھت رشکی وہں ےگ۔ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل 

فملس ےن رفامای اؿ وک ذعر ےن  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! فہ امہرے اسھت ےسیک وہ ےتکس ںیہ وا ہ فہ دمہنی ںیم ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 رفک دای۔

 ومیس نب الیعمس، امحد، دیمح، ومٰیس نب اسن، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجمدہنی یک دختم اہجد ےہ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہجد ےہاجمدہنی یک دختم 

     737    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ابی ححاد، ابو٤ٌ٣ز ًبساٟوارث حشين، یحٌي ، ابوس٤٠ہ، بس ب٩ سٌیس، حرضت زیس ب٩ خاٟس  :  راوی

 اٟحہىي

 ِ ُِٟحَشي ث٨ََا ا َِٟوارٔٔث َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٕ َحسَّ ٤َز ٌِ َِٟححَّأد أَبُو ٣َ ٤ِزٔو ب٩ِٔ أَبٔی ا ًَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٍَ َحسَّ ثَىٔي أَبُو َس٤َ٠َ ثَىٔي َیِحٌَي َحسَّ ُن َحسَّ

ِٟحَُضىٔيُّ أَ٪َّ َر  ثَىٔي َزیُِس ب٩ُِ َخأٟٕس ا ٌٔیٕس َحسَّ ثَىٔي بُِسُ ب٩ُِ َس زَ َُازّٔیا ِٔی َحسَّ ا٢َ ٩ِ٣َ َجضَّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ُسو٢َ اہللٔ َػل



 

 

ِس َُزَا َ٘ َٓ  ٕ ُط ِٔی أَص٠ِٔطٔ بَٔديِر َٔ ِس َُزَا َو٩ِ٣َ َخ٠َ َ٘ َٓ  َسبٔی١ٔ اہللٔ 

دل ا ینہج ےس رفاتی ےہ ہک دبع اہلل نب رمعف نب ایب اجحج، اوبرمعم دبعاولارث نیسح، ییحی، اوبہملس، رسب نب دیعس، رضحت زدی نب اخ

فہ انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش راہ دخا ںیم اہجد رکےن فاےل اغزی یک ایترویں ںیم اہھت اٹبےئ اگ وت وگای 

 اہجد ںیم رشکی وہا۔یھب اہجد ںیم رشکی وہا افر وج صخش اغزی ےک ےھچیپ اس ےک الہ فایعؽ یک ایھچ ربخ  وری رکے اگ وت وگای فہ یھب 

 دبعاہلل نب رمعف نب ایب اجحج، اوبرمعم دبعاولارث نیسح، ییحی ، اوبہملس، رسب نب دیعس، رضحت زدی نب اخدل ا ینہج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دختم اہجد ےہاجمدہنی یک 

     738    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، یزیس ب٩ ابی حبیب، یزیس ب٩ ابی سٌیس، حرضت ابوسٌیس خسری :  راوی

٤ًَِزُو  ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ث٨ََا َس ٌٔیٕس َحسَّ ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َس ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔیٕب  َِٟحارٔٔث  ب٩ُِ ا

 ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َب ًَ َّی اہللُ  ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٤َِِٟضزٔیِّ  ِد ٣َِولَی ا ا٢َ َٟٔیُِخُ َٗ َِٟحَیاَ٪ َو ٔلَی بَىٔي  َث إ

 ُ ٔ ٩ِ٣ٔ ک ُط ٣ِٔث١ُ ن َٟ ٕ کَاَ٪  َِٟدارَٔد ِٔی أَص٠ِٔطٔ َو٣َأٟطٔ بَٔديِر َٕ ا أًسٔ أَی٥ُُِّٜ َخ٠َ َ٘ ا٢َ ٠ِٟٔ َٗ َِٟدارٔدٔ ١ِّ َرُج٠َئِن َرُج١ْ ث٥َُّ  ٔ ا ٕٔ أَِجز  ِؼ

انجب  دیعس نب وصنمر، انب فبہ، رمعف نب احرث، سیدی نب ایب بیبح، سیدی نب ایب دیعس، رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ینب ایحلؿ یک رطػ اکی رکشل اجیھب وت )رکشل یک ایتری ےک فتق( رفامای رہ رھگ ےک دف رمدفں ںیم 

ےس اکی رمد اہجد ےک ےئل ےلکن رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن )یتسب ںیم( رہ اجےن فاولں ےس رفامای مت ںیم ےس وج صخش اہجد 

اجےن فاےل یک دعؾ وموجدیگ ںیم اس ےک رھگ ابر یک ایھچ ربخ  وری رکے اگ وت اس وک اہجد ںیم اجےن فاولں ےک ف ےک  ےک ےئل

 ربارب وثاب ےلم اگ۔

 دیعس نب وصنمر، انب فبہ، رمعف نب احرث، سیدی نب ایب بیبح، سیدی نب ایب دیعس، رضحت اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہبدری افر زبدیل اک ایبؿ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہبدری افر زبدیل اک ایبؿ



 

 

     739    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز ب٩ ٣زوا٪، حرضت ابوہزیزہًبساہلل ب٩ جزاح، ًبساہلل ب٩ یزیس، ٣وسٰي ب٩ ًلی ب٩ رباح،  :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٔیِّ ب٩ِٔ َربَإح  ٩ًَِ ٣ُوَسي ب٩ِٔ  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس   ٩ًَِ َِٟحزَّاحٔ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔ ب٩ِٔ ٣َزَِواَ٪  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ  

ُت َرُسو٢َ  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ُت أَبَا صَُزیَِزَة َی ٌِ ٍْ َس٤ٔ ٔ ٍْ َوُجبِْن َخاٟ ٔ و٢ُ ََشُّ ٣َا ِٔی َرُج١ٕ ُطحٌّ َصاٟ ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی َّی اہللُ   اہللٔ َػل

دبع اہلل نب رجاح، دبعاہلل نب سیدی، ومٰیس نب یلع نب رابح، دبعازعلسی نب رمفاؿ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن انس 

  رفامےت ےھت آدیم ںیم دف ربی  ںیتلص ںیہ اکی  لخ افر دفرسی زبدیل۔انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 دبعاہلل نب رجاح، دبعاہلل نب سیدی، ومٰیس نب یلع نب رابح، دبعازعلسی نب رمفاؿ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ہ لکہ اک وہفمؾتی 

 

لن
و اابدیمکی ایل ا

لق

 

ت
 رقین فال

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

ہ لکہ اک وہفمؾ

 

لن
و اابدیمکی ایل ا

لق

 

ت
 تی رقین فال

     740    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اس٥٠ ابو٤ًزا٪اح٤س ب٩ ٤ًز ب٩ رسد، اب٩ وہب، حیوةة ب٩ َشر، اب٩ ٟہیٌہ، یزیس ب٩ ابی حبیب، حرضت  :  راوی

٩ًَِ یَ   ٍَ ٌَ َٟضٔی یِٕح َواب٩ِٔ  ٩ًَِ َحِیَوَة ب٩ِٔ َُشَ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ٔح َحسَّ ِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ اٟسَّ ًَ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِس٥َ٠َ أَبٔی َحسَّ زٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔیٕب 

ٍٔ ٧ُزٔیُس  ٤َِٟٔسی٨َ ا٢َ َُزَِو٧َا ٩ِ٣ٔ ا َٗ و ٤ًَِٔزاَ٪  ُ٘ َِٟؤٟیٔس َواٟزُّو٦ُ ٠ِ٣ُٔؼ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َخأٟٔس ب٩ِٔ ا ًَ  ٍٔ ًَ َِٟح٤َا ًَلَی ا ٍَ َو ِشَل٨ِٔلی٨ٔیَّ ُ٘ ِٟ ا

َط إَٔلَّ اہللُ ی٠ُِ  َٟ ٔ ا٢َ ا٨َّٟاُض ٣َِط ٣َِط ََل إ َ٘ َٓ ُسوِّ  ٌَ ِٟ ًَلَی ا ََٓح١َ٤َ َرُج١ْ   ٍٔ ٤َِٟٔسی٨َ َ ُهُضورٔص٥ِٔ بَٔحائٔٔم ا ٔل ا٢َ أَبُو ِٔی بَٔیَسیِطٔ إ َ٘ َٓ  ٍٔ َٜ ِض٠ُ ی اٟتَّ

ُط َوأَِهَضَز اِْلِٔسََل  ا َنَْصَ اہللُ ٧َبٔیَّ َّ٤َٟ َْشَ اِْلَِنَؼارٔ  ٌِ ٍُ ٓٔی٨َا ٣َ َِٟت َصٔذظٔ اِْلَی ٤ََّا ٧َزَ ٨َ٠ُِٗا َص٥ُ٠َّ نُ٘ٔی٥ُ ِٔی أ٣ََِوا٨َٟٔا َونُِؼ٠ُٔحَضا أَیُّوَب إ٧ٔ  ٦َ

 ٔ وا ِ ُ٘ ٔٔ الَی َوأَِن ٌَ أ٧َِز٢ََ اہللُ َت ٍٔ أَِ٪ نُ٘ٔیَٓ َٜ ِض٠ُ ٔلَی اٟتَّ اُئ بٔاِْلَیِسٔی إ َ٘ ِٟ ٔ َٓاِْل  ٍٔ َٜ ِض٠ُ ٔلَی اٟتَّ وا بٔأَیِٔسی٥ُِٜ إ ُ٘ ٥َ ِٔی ی َسبٔی١ٔ اہللٔ َوََل ت٠ُِ

٥ِ٠َ یَز٢َِ أَبُو أَیُّوَب یَُحاصُٔس ِٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ َٓ ا٢َ أَبُو ٤ًَِٔزاَ٪  َٗ ِٟحَٔضاَز  ََ ا ٍٔ أ٣ََِوا٨َٟٔا َونُِؼ٠َٔحَضا َو٧ََس ِشَل٨ِٔلی٨ٔیَّ ُ٘ ِٟ َّي ز٩َُٔٓ بٔا   َحً

ادمح نب رمع نب رسج، انب فبہ، ویحۃة نب رشخ، انب ہعیہل، سیدی نب ایب بیبح، رضحت املس اوبرمعاؿ ےس رفاتی ےہ ہک مہ دمہنی 

دبعارلنمح نب اخدل نب  ےس رغبض اہجد ےلکن امہرا ارادہ )رفؾ ےک داراتنطلسل( ہینطنطسق رپ ڑچاھیئ رکےن اک اھت امہری وفج ےک رسدار

فدیل ےھت )بج مہ ہینطنطسق ےچنہپ وت( رفیم اےنپ رہش ہینطنطسق یک دویار ےس تشپ اگلےئ ڑھکے ےھت )ینعی اقمہلب ےک ےئل وپری رطح 



 

 

آپ وک ایتر ےھت( مہ ںیم ےس اکی صخش ےن نت اہنت دنمش رپ ہلمح رکان اچاہ۔ ولوگں ےن اہک ارے ہی ایک رکات ےہ؟ ال اہل اہلل وت اےنپ 

الہتک ںیم ڈااتل ےہ ہی نس رک رضحت اوباویب ااصنری ےن وجاب ںیم رفامای ہی آتی وت مہ ااصنر یک اشؿ ںیم انزؽ وہیئ یھت )ہصق ہی 

ںیم  ےہ ہک( بج اہلل اعتیل ےن اےنپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دمد رفامیئ افر االسؾ وک ہبلغ اطع رفام دای وت مہ ےن اےنپ دولں

اچ ہک )اب وچہکن دصقم وپرا وہ اکچ ےہ اس ےئل اب اہجد یک ایک رضفرت ےہ( اب وت ںیمہ اےنپ اوماؽ)افوٹنں افر ابوغں( ںیم وس
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 رانہ اچےئہ افر اؿ یک دریگتس رکےن اچےئہ بت اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ ف
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 راہ دخا ںیم رخچ رکف افر اینپ اجونں وک الہتک ںیم ہن ڈاول وت اےنپ آپ وک الہتک ںیم ڈاےنل اک بلطم ہی اھت ہک مہ اےنپ اوماؽ ںیم نگم

ؿ ےتہک ںیہ ہک رںیہ افر اؿ یک دریگتس ںیم ےگل رںیہ افر اہجد وھچڑ دںی )ینعی اہجد رکان الہتک ںیہن ہکلب رتک اہجد الہتک ےہ( اوبرمعا

 اوباویب ااصنری اسری زدنیگ راہ دخا ںیم اہجد یہ رکےت رےہ اہیں کت ہک ہینطنطسق ںیم دنف وہےئ۔

 ادمح نب رمع نب رسج، انب فبہ، ویحۃة نب رشخ، انب ہعیہل، سیدی نب ایب بیبح، رضحت املس اوبرمعاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریتادنازی یک تلیضف

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ریتادنازی یک تلیضف

     741    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس ب٩ جابز، حرضت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز :  راوی

ث٨ََا  ٕ حَ َحسَّ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َیزٔیَس ب٩ِٔ َجابٔز ًَ ثَىٔي  ٤َُِٟباَرٔک َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ٩ًَِ َس  ٕ ٦ ثَىٔي أَبُو َسَلَّ سَّ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ٍَ ب٩ِٔ  َب ِ٘ ًُ ٩ًَِ ِض٥ٔ َخأٟٔس ب٩ِٔ َزیِٕس  زَّ َوَج١َّ یُِسخ١ُٔ بٔاٟشَّ ًَ و٢ُ إٔ٪َّ اہللَ  ُ٘ َوَس٥ََّ٠ َی

َِٟديَِر َواٟزَّامَٔی بٔطٔ َو٨ِ٣ُب٠َٔطُ َواِر٣ُوا تٔطٔ ا ٌَ ُط َیِحَتٔشُب ِٔی َػ٨ِ ٌَ ٔ ٍَ َػان َِٟح٨َّ ٍَ َنَْفٕ ا َ َِٟواحٔٔس ثَََلث ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ  ا بُوا َوأَِ٪ َتز٣ُِوا أََحبُّ إ َٛ َواِر

بُو َٛ ِؤسطٔ َو٧َِب٠ٔطٔ أَِ٪ َتزِ َ٘ ًَبَُتطُ أَص٠َِطُ َوَر٣ِیُُط بٔ َسُط َو٣ََُل ٔ إَٔلَّ ثَََلْث َتأِزٔیُب اٟزَُّج١ٔ ََفَ َِٟیَص ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟضو َس  ا  ٌِ َو٩ِ٣َ َتَزَک اٟزَّمَِی َب

َصا َْفَ َٛ ا٢َ  َٗ َضا أَِو  َٛ ٍْ َتَز ٤َ ٌِ ٔ ََّضا ن ٧ّٔ َٓ ٨ُِط  ًَ  ٍّ ٤َٔ٠ًَُط َرَُِب  ٣َا 

ہلل نب ابمرک، دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب، رضحت ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن انجب روسؽ دیعس نب وصنمر، دبعا

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک اہلل اعتیل اکی ریت ےک ببس نیت آدویمں وک تنج ںیم دالخ رکے اگ اکی اس 



 

 

 ادیم رےھک اگ۔ دفرسا ریت  ےنکنیھ فاےل وک )ینعی وج دفراؿ گنج ریت اامعتسؽ رکے اگ( ےک انبےن فاےل وک وج ہک اےنپ ہشیپ ںیم وثاب یک

 وک وج ریت ادناز وک ریت ااھٹ رک د ات ےہ سپ ریت ادنازی رکف افر وساری رکف )ینعی ریت ادنازی افر وھگڑ وساری وھکیس( 

 
  

رسیتے اس ش

ہ ےہ )ویکہکن ریت ادنازی ایپدہ یھب رک اتکس ےہ( )امہرے دنی ںیم( نکیل ریمے زندکی وساری یک ةسن ریت ادنازی زایدہ دنسپدی

وکیئ لیھک ںیہن ےہ رگم نیت زیچںی اکی اےنپ وھگڑے یک رتتیب رکان۔ دفرسے ویبی ےک اسھت ڑیھچ اھچڑ۔ رسیتے اےنپ ریت امکؿ 

دے وت اس وک اجؿ انیل اچےئہ ہک ریت ادنازی  ےس ریت ادنازی رکان افر وج صخش ریت ادنازی ےنھکیس ےک دعب اس وک ریغ امہ ھجمس رک وھچڑ

 اکی تمعن یھت وج اس ےن وھچڑ دی ای ہی رفامای اس ےن تمعن یک اندقری یک۔

 دیعس نب وصنمر، دبعاہلل نب ابمرک، دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب، رضحت ہبقع نب اعرم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ریتادنازی یک تلیضف

     742    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ًبساہلل ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ابوًلی، ث٤ا٣ہ ب٩ طفی، حرضت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز :  راوی

ٌٔیُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس ٍَ ب٩ِٔ ُطفَٓیٕ َحسَّ ًَلٓٔیٕ ث٤َُا٣َ ٩ًَِ أَبٔی  َِٟحارٔٔث  ٤ِزُو ب٩ُِ ا ًَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ًَ ث٨ََا  َّطُ  ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ َِٟض٤َِسانٔیِّ أ٧َ ا

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ُِٟحَضىٔيَّ َی ٕ ا ًَا٣ٔز ٍَ ب٩َِ  َب ِ٘ ًُ ٍَ ُض٥ِ ٣َا َس٤ٔ َٟ وا  و٢ُ َوأًَٔسُّ ُ٘ ٔ َی ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا ٥َ َوصَُو 

َة اٟزَّمِیُ  وَّ ُ٘ ِٟ َة اٟزَّمُِی أَََل إٔ٪َّ ا وَّ ُ٘ ِٟ َة اٟزَّمُِی أَََل إٔ٪َّ ا وَّ ُ٘ ِٟ ةٕ أَََل إٔ٪َّ ا ُٗوَّ ُت٥ِ ٩ِ٣ٔ  ٌِ  اِسَتَل

ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ربرس  دیعس نب وصنمر، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، اوبیلع، امثہم نب یفش، رضحت

ربنم انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک اہجں کت وہ افر سج دح کت وہ اطتق ےک ذرہعی دانمشؿ قح 

ےہ اطتق ےس رماد ریت ےس ربند آزام وہےن یک ایتری رکف۔ اجؿ ول اطتق ےس رماد ریت ادنازی ےہ افر اطتق ےس رماد ریت ادنازی 

ادنازی ےہ )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت دہعف ہی ہلمج زفر دے رک رفامای اتہک وقت اک وہفمؾ ایھچ رطح ذنہ نیشن وہ 

 اجےئ(۔

 دیعس نب وصنمر، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، اوبیلع، امثہم نب یفش، رضحت ہبقع نب اعرم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس بلطم ارگ بلط داین وہ وت اس اک وکیئ ارج ںیہن



 

 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہجد ےس بلطم ارگ بلط داین وہ وت اس اک وکیئ ارج ںیہن

     743    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حیوہ ب٩ َشیح، ب٘یہ، بحير، خاٟس ب٩ ٣ٌسا٪ ابی بَحیہ، حرضت ٣ٌاذ ب٩ جب١ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب َساَ٪  ٌِ ٩ًَِ َخأٟسٔ ب٩ِٔ ٣َ ثَىٔي بَٔحيْر  ٍُ َحسَّ ث٨ََا َب٘ٔیَّ مٔیُّ َحسَّ َِٟحرِضَ یِٕح ا ث٨ََا َحِیَوةُ ب٩ُِ َُشَ ٔ ب٩ِٔ َجَب١ٕ ی َحسَّ اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ  ٍَ یَّ بََِحٔ

ا ٩ِ٣َ ابَِتغَی َوِجَط اہللٔ  أ٣ََّ َٓ زُِو َُزَِوأ٪  َِ ِٟ ا٢َ ا َٗ َّطُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّی اہللُ  ٍَ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ی٤َ َٙ اِلرَکٔ َٔ ََ اِْل٣َٔا٦َ َوأَِن  َوأَكَا

 ٔ ّ َٓ َشاَز  َٔ ِٟ ََ َواِجت٨َََب ا ی ٔ َِٓشَس ِٔی َوَیارَسَ اْٟشَّ ًََصي اِْل٣َٔا٦َ َوأَ ٍّ َو ٌَ ا َورٔیَاّئ َوُس٤ِ ُِخّ َٓ ا ٩ِ٣َ َُزَا  ُط َوأ٣ََّ ٪َّ ٧َِو٣َطُ َو٧ُِبَضطُ أَِجْز ک٠ُُّ

 ٖٔ ا َٔ َٜ ٍِ بٔاِل ٥ِ َیزِٔج َٟ َّطُ  ٧ّٔ َٓ  اِْلَِرٔق 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ویحہ نب رشبا، ہیقب، ریحب، اخدل نب دعماؿ ایب رحبہی، رضحت اعمذ نب لبج ےس رفاتی ےہ ہک روس

رتہب اراشد رفامای اہجد دف رطح اک ےہ اکی فہ اہجد ےہ وج راضء ایہل یک اخرط ایک اجات ےہ افر اس ںیم اامؾ یک رفامربنداری یک اجیت ےہ افر 

 ےہ سپ اےسی اہجد ںیم وت وسان افر ےس رتہب امؽ اس ںیم رخچ ایک اجات ےہ اسیھت ےک اسھت رنیم ربیت اجیت ےہ افر اسفد ےس رپزیہ ایک اجات

اجانگ یھب ابعدت ےہ۔ دفرسا اہجد فہ ےہ سج ںیم رخف اشلم وہ افر وج داھکےن افر انسےن یک رغض ےس ایک اجات ےہ سج ںیم اامؾ یک 

 انرفامین وہ افر زنیم ںیم اسفد ولطمب وہ اےسی اہجد اک وکیئ ارج ںیہن۔

 نب دعماؿ ایب رحبہی، رضحت اعمذ نب لبج ویحہ نب رشبا، ہیقب، ریحب، اخدل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہجد ےس بلطم ارگ بلط داین وہ وت اس اک وکیئ ارج ںیہن

     744    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو توبہ، ربیٍ ب٩ ٧آٍ، اب٩ ٣بارک، اب٩ ابی ذئب، ٗاس٥ بٜير ب٩ ًبساہلل ب٩ اطخ، اب٩ ٣رکز، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ِ َٜي ُ ٩ًَِ ب أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ذٔئِٕب  ٤َُِٟباَرٔک  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا  ٍٕ ٔ ٍُ ب٩ُِ ٧َآ ٍَ اٟزَّبٔی ث٨ََا أَبُو َتِوبَ ٩ًَِ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ اِْلََطخِّ  ٔ ب٩ِٔ  ر

ا٢َ یَ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُجَّل  ا٦ٔ  ٕز َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اٟظَّ ِٟحَٔضاَز ِٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ َوصَُو یَبَِتغٔی اب٩ِٔ ٣ٔرِکَ ا َرُسو٢َ اہللٔ َرُج١ْ یُزٔیُس ا

ََ اٟ ٔ ًَِو٥َ َذٟ َ أ َٓ ُط  َٟ ٥َ ََل أَِجَز  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٧َِیا  ٔق اٟسُّ ّؿا ٩ِ٣ٔ رَعَ ُج١ٔ ًُِس رَعَ اُٟوا ٟرٔلَّ َٗ ٨َّاُض َو

ٔ  َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ  ِٟحَٔضاَز ِٔی َسب ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َرُج١ْ یُزٔیُس ا َ٘ َٓ ٤ُِط  ضِّ َٔ ٥ِ ُت َٟ  ََ َّ٠ ٌَ ٠َ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ی١ٔ اہللٔ َوصَُو یَبَِتغٔی َػل



 

 

ُج١ٔ ًُِس َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػ  اُٟوا ٟرٔلَّ َ٘ َٓ ُط  َٟ ا٢َ ََل أَِجَز  َ٘ َٓ ٧َِیا  ٔق اٟسُّ ّؿا ٩ِ٣ٔ رَعَ َٟطُ رَعَ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍَ أَٟث َُٟط اٟثَّ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ل

َٟطُ   ََل أَِجَز 

اوب وتہب، رعیب نب انعف، انب ابمرک، انب ایب ذبئ، اقمس ریکب نب دبعاہلل نب اجش، انب رکمز، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی 

رعض ایک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی صخش راہ دخا ںیم صخش ےن انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

اہجد رکےن اک ارادہ راتھک ےہ احالہکن اس ےس اس اک دصقم بلط داین وہیت ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس رپ وکیئ ارج ہن 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایھچ رطح ںیہن ےلم اگ ولوگں ےن اےس تہب ڑبی ابت اھجمس۔ اںوہں ےن اس صخش ےس اہک وت

 اھجمس اکس اس ےن رھپ رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی صخش راہ دخا ںیم اہجد رکےن اک ارادہ راتھک ےہ افر اس ےس اس

س وک وکیئ ارج ہن ےلم اگ۔ ولوگں ےن اس صخش ےس اک بلطم داین اک وصحؽ وہات ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ اراشد رفامای ا

ارج رھپ اہک ہک اانپ وساؽ رھپ ےس درہا۔ اس ےن رسیتی ابر رھپ وپاھچ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ یہی وجاب دای ہک اس وک وکیئ 

 ہن ےلم اگ۔

 اہلل نب اجش، انب رکمز، رضحت اوبرہریہاوب وتہب، رعیب نب انعف، انب ابمرک، انب ایب ذبئ، اقمس ریکب نب دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہجد ےس بلطم ارگ بلط داین وہ وت اس اک وکیئ ارج ںیہن

     745    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، ٤ًزو ب٩ ٣زہ، ابووائ١، حرضت ابو٣وسي اطٌزی :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسي أَ٪َّ أرَِعَ  ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة   ٩ًَِ  ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ِٔ ث٨ََا َح َّی َحسَّ ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ابٔیًّا َجاَئ إ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  ات١ُٔ ٟٔيُرَٔی ٣َََا٧َُط اہللُ  َ٘ ٥َ٨َ َوُی ِِ ات١ُٔ َٟٔی َ٘ ات١ُٔ ُٟٔیِح٤ََس َویُ َ٘ ُِکٔ َویُ ات١ُٔ ٠ٟٔذِّ َ٘ ا٢َ إٔ٪َّ اٟزَُّج١َ ُی َ٘ َٓ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ٥َ  َ٘ َٓ

ُضَو ِٔی َس  َٓ ًِلَی  ٍُ اہللٔ هَٔی أَ َّي َتُٜوَ٪ ک٤َٔ٠َ اَت١َ َحً َٗ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  زَّ َوَج١َّ َػل ًَ  بٔی١ٔ اہللٔ 

صفح نب رمع، رمعف نب رمہ، اوبفالئ، رضحت اوبومیس ارعشی ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

دختم ادقس ںیم احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی صخش اہجد رکات ےہ اتہک اس اک ذرک وہ افر اکی 

فی وہ افر اکی صخش ڑلات ےہ اتہک تمینغ احلص رکے۔ افر اکی صخش ڑلات ےہ اتہک اینپ اہبدری صخش ڑلات ےہ اتہک اس یک رعت

د داھکےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش اس رغض ےس اہجد رکات ےہ اتہک اہلل اک ہملک دنلب وہ سپ فہ اہلل یک راہ ںیم اہج



 

 

 رکات ےہ۔ ) افر اس وک ارج ےلم اگ(۔

  نب رمع، رمعف نب رمہ، اوبفالئ، رضحت اوبومیس ارعشیصفح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہجد ےس بلطم ارگ بلط داین وہ وت اس اک وکیئ ارج ںیہن

     746    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ٣ش٥٠، ابوزاؤز، طٌبہ، حرضت ٤ًز :  راوی

ُت ٩ِ٣ٔ أَبٔی َوائ١ٕٔ َحٔسیثّ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ  ٍَ َب ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ ث٨ََا  ٨َاظُ َحسَّ ٌِ ََٓذَُکَ ٣َ ًَِحَبىٔي   ا أَ

 ملسم، اوبداؤد، ہبعش، رضحت رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اوبفالئ ےس اکی ایسی دحثی ینس وج ےھجم دنسپ ےہ رھپ دحثی ابال یلع نب

 ذرک یک

 یلع نب ملسم، اوبداؤد، ہبعش، رضحت رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہجد ےس بلطم ارگ بلط داین وہ وت اس اک وکیئ ارج ںیہن

     747    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ش٥٠ ب٩ حات٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ابووؿاح ًَلء ب٩ ًبساہلل ب٩ رآٍ، ج٨ا٪ ب٩ خارجہ، حرضت ًبساہلل ب٩  :  راوی

 ٤ًزو

ث٨ََا  احٔ َحسَّ َِٟوؿَّ ُس ب٩ُِ أَبٔی ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ َحسَّ ث٨ََا  ًَِبسٔ ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ َحات٥ٕٔ اِْلَِنَؼارٔیُّ َحسَّ ََلٔئ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا  

ًَِبُس  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزٕو  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٍَ ٩ًَِ َح٨َأ٪ ب٩ِٔ َخارَٔج  ٍٕ ٔ ٔ اہللٔ ب٩ِٔ َرآ ِٟحَٔضاز ٩ًَِ ا ٤ًَِزٕو یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَِخبٔرِنٔی  اہللٔ ب٩ُِ 

ََ اہللُ َػابّٔزا ٣ُِحَتٔشّبا َث ٌَ اَت٠َِت َػابّٔزا ٣ُِحَتٔشّبا َب َٗ ٤ِزٕو إِٔ٪  ًَ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ  ا٢َ َیا  َ٘ َٓ  ٔ زِو َِ ِٟ اَت٠َِت ٣َُزائّٔیا ٣ََُاثّٔزا  َوا َٗ َوإِٔ٪ 

ََ اہللُ ٣َُزا َث ٌَ ِٟحَ َب ََ ا ًَلَی ت٠ِٔ ََ اہللُ  َث ٌَ ُٗت٠َِٔت َب اَت٠َِت أَِو  َٗ ًَلَی أَیِّ َحا٢ٕ  ٤ًَِزٕو  ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ  ا٢ٔ ئّٔیا ٣ََُاثّٔزا یَا 

ملسم نب احمت، دبعارلنمح نب دہمی، اوبفاضح العء نب دبعاہلل نب راعف، انجؿ نب اخرہج، رضحت دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ 

ض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم اہجد ےک ابرے ںیم یئاےیئ )ہک وکؿ اس اہجد ومبج وثاب ےہ( آپ ہک ںیم ےن رع



 

 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے دبعاہلل نب رمعف ارگ وت ضحم اہلل ےک ےئل اہجد رکے افر اس یک اکتفیل رپ ربص رکے وت اہلل اعتیل

 ےک اسھت ااھٹےئ اگ افر ارگ وت داھکفے افر وصحؽ داین ےک ےئل اہجد رکے اگ وت اہلل اعتیل یھب ےھجت وک  وک ربصف ااستحب یک تلیضف

رایاکری افر بلط داین یک تفص رپ ااھٹےئ اگ اے دبعاہلل نب رمعف! وت سج احتل رپ یھب ڑلے اگ ای سج احتل رپ امرا اجےئ اگ اہلل ےھجت 

 ایس احؽ رپ ااھٹےئ اگ۔

 احمت، دبعارلنمح نب دہمی، اوبفاضح العء نب دبعاہلل نب راعف، انجؿ نب اخرہج، رضحت دبعاہلل نب رمعف ملسم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہشدت یک تلیضف

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہشدت یک تلیضف

     748    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ازریص، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، اس٤ٌی١ ب٩ ا٣یہ، ابوزبير، سٌیس، ب٩ جبير، حرضت  :  راوی

 ًبساہلل ب٩ ًباض

 ٩ًَِ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ث٨ََا  ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٩ًَِ َحسَّ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر  ٍَ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٩ًَِ إِٔس٤َ  َٙ ٔس ب٩ِٔ إِٔسَح ٣َُح٤َّ

ا أُٔػیَب إِٔخوَ  َّ٤َٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ١َ اہللُ َس ٌَ ا٥ُُِٜ٧ بٔأُحُٕس َج

 ٔ ٍٕ أَِرَواَحُض٥ِ ِ َ٘ َّ٠ ٌَ ٨َازٔی١َ ٩ِ٣ٔ َذَصٕب ٣ُ َٗ ٔلَی  َِٟح٨ٍَّٔ َتأِک١ُُ ٩ِ٣ٔ ث٤َٔارٔصَا َوَتأِؤی إ ٕ ُخرِضٕ َتزٔزُ أ٧ََِضاَر ا ٖٔ كَيِر ا ی َجِو َّ٤٠َ َٓ زِٔغ  ٌَ ِٟ  ِٔی ه١ِّٔ ا

٨ًََّا ُّ إِٔخَوا٨ََ٧ا  اُٟوا ٩ِ٣َ یَُب٠ِّ َٗ بٔض٥ِٔ َو٣َ٘ٔی٠ٔض٥ِٔ  ٔ  َوَجُسوا كٔیَب ٣َأِک٠َٔض٥ِٔ َو٣َِْشَ ِٟحَٔضاز ُٚ ٟٔئََلَّ َیزِصَُسوا ِٔی ا ٍٔ ٧ُزَِز َِٟح٨َّ َّا أَِحَیاْئ ِٔی ا أ٧َ

أ٧َِز٢ََ اہللُ َوََل َتحِ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ُِٜ٨ِ ًَ ُض٥ِ  ُِ ا٢َ اہللُ ُسِبَحا٧َطُ أ٧ََا أُب٠َِّ َ٘ َٓ ٔب  ََِٟحِ ٔلَی َوََل َی٠َُ٨ُِوا ٨ًَِٔس ا ُٗت٠ُٔوا ِٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ إ َّٟٔذی٩َ  َشبَنَّ ا

 آَٔخٔ اِْلیٍَٔ 

امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، دمحم نب ااحسؼ ، اامسلیع نب اہیم، اوبزج ،، دیعس، نب ریبج، رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس 

رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بج اہمترے اھبیئ ادح ےک دؿ دیہش ےئک ےئگ وت اہلل اعتیل ےن 

اؿ یک رفوحں یک زبس رگن ےک رپدنفں ےک ٹیپ ںیم رھک دای فہ تنج یک رہنفں رپ ارتیت افر اس ےس ریساب وہیت ںیہ افر اس )تنج( 

ےک لھپ اھکیت ںیہ افر وسےن یک دنقولیں ںیم ریسبا رکیت ںیہ وج رعش ےک اسہی ںیم ےکٹل وہےئ ںیہ بج اؿ یک رفوحں ےن اھکےن ےنیپ 



 

 

وسحمس یک وت اہک وکؿ ےہ وج امہری رطػ ےس امہرے اھب ںوں کت ہی وخربخشی اچنہپ دے ہک مہ تنج ںیم افر آراؾ ف راتح یک ذلت 

ر زدنہ ںیہ افر ںیمہ اھکےن ےنیپ وک اتلم ےہ )مہ اؿ وک ہی وخربخشی اس ےئل انسان اچےتہ ںیہ اتہک( فہ اہجد ےس ےب وتیہج ہن ربںیت افر افک

 اعتیل ےن رفامای ںیم اہمتری ہی وخربخشی اؿ کت اچنہپ دفں اگ سپ اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ ےس اتقؽ ف دجاؽ ںیم ےھچیپ ہن ںیٹہ سپ اہلل

رفامیئ۔ )رتہمج( وج ولگ اہلل یک راہ ںیم امرے ےئگ ا وک رمدہ رہسگ تم وہک ہکلب فہ اےنپ رب ےک وضحر زدنہ ںیہ افر فاہں ےک رزؼ ےس 

 ضیف ایب ںیہ۔

 ہلل نب ادرسی، دمحم نب اقحس، الیعمس نب اہیم، اوبزج ،، دیعس، نب ریبج، رضحت دبعاہلل نب ابعسامثعؿ نب ایب ہبیش، دبعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہی ابب ونعاؿ ےس اخیل ےہ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ہی ابب ونعاؿ ےس اخیل ےہ

     749    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یزیس، ب٩ زریٍ، ًوٖ، حرضت حش٨اء ب٨ت ٣ٌاویہ اْٟصی٤یہ اپ٨ے ذرا اس٥٠ ب٩ س٠ی٥ :  راوی

 ٍَ اؤَی ٌَ ثَت٨َِا َحِش٨َاُئ ب٨ُِٔت ٣ُ ْٖ َحسَّ ًَِو ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِمِّ  ث٨ََا  َِٟت َحسَّ ا َٗ  ٍُ ی٤ٔیَّ ٔ اْٟصَّ

 ٔ ِ ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ َِٟح٨ٍَّٔ  ٥َ ٩ِ٣َ ِٔی ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤َِِٟوُٟوزُ ٠ُُِٗت ٨٠َّٟٔٔييِّ َػل ٍٔ َوا َِٟح٨َّ ضٔیُس ِٔی ا ٍٔ َواٟظَّ َِٟح٨َّ ی ا

َِٟوئٔیُس  ٍٔ َوا َِٟح٨َّ َِٟح٨ٍَّٔ  ِٔی ا  ِٔی ا

ب ہ اےنپ اچچ املس نب میلس ےس رفاتی رکیت ںیہ ہک ںیم ےن یبن رکمی 
 م
ت
دسمد، سیدی، نب زرعی، وعػ، رضحت انسحء تنب اعمفہی ارصل

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہک تنج ںیم وکؿ وہاگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای تنج ںیم اایبنء وہں ےگ دیہش )ینعی

 ومنم( وہں ےگ انصق دیپا دشہ ےچب وہں ےگ افر فہ ایچبں وہں یگ نج وک زدنہ دانف دای ایگ۔

ب ہ اےنپ اچچ املس نب میلس :  رافی
 م
ت
 دسمد، سیدی، نب زرعی، وعػ، رضحت انسحء تنب اعمفہی ارصل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیہش یک افشتع وبقؽ یک اجےئ یگ



 

 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دیہش یک افشتع وبقؽ یک اجےئ یگ

     750    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، یحٌي ب٩ حشا٪، وٟیس ب٩ رباح، حرضت ٤٧يرا٪ ب٩ ًتبہ :  راوی

ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح  ٍَ َحسَّ ًَِمِّ ٤ِٔ٧زَاُ٪ ب٩ُِ ًُتَِب ثَىٔي  ٣َارٔیُّ َحسَّ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ َربَإح اٟذِّ ث٨ََا ا اَ٪ َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َحشَّ َحسَّ

ِر  ُت أَبَا اٟسَّ ٌِ يی َس٤ٔ ّٔن َٓ وا  َِٟت أَبِْٔشُ ا َ٘ َٓ ِرَزأئ َو٧َِح٩ُ أَیَِتا٦ْ  ًَلَی أ٦ُِّ اٟسَّ ا٢َ َزَخ٨َ٠ِا  َٗ ٣َارٔیُّ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َزاَئ اٟذِّ َٗ و٢ُ  ُ٘ َی

ا٢َ أَبُو َزاُوز َػَوابُُط َربَاُح  َٗ ٌٔيَن ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ بَِیتٔطٔ  ضٔیُس ِٔی َسِب ٍُ اٟظَّ َّٔ ٥َ یَُظ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟؤٟیسٔ َػل   ب٩ُِ ا

درداء ےک اپس ےئگ افر مہ میتی ےھت اؾ ادمح نب اصحل، ییحی نب اسؿ، فدیل نب رابح، رضحت ریمناؿ نب ہبتع ےس رفاتی ےہ ہک مہ اؾ 

درداء ےن اہک وخش وہ اج ںیم ےن اوبدرداء ےس انس ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دیہش یک افشتع اس ےک 

 الہ اخہن ےک رتس آدویمں ےک قح ںیم وبقؽ یک اجےئ یگ۔ اوبدافٗد ےن اہک حیحص انؾ رابح نب فدیل ےہ۔

 ادمح نب اصحل، ییحی نب اسؿ، فدیل نب رابح، رضحت ریمناؿ نب ہبتع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیہش یک ربق رپ ونر رباتس ےہ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دیہش یک ربق رپ ونر رباتس ےہ

     751    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، س٤٠ہ، اب٩ ٓـ١، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ یزیس ب٩ رو٣ا٪، رعوہ حرضت ًائظہ :  راوی

 َ ث َٙ َحسَّ سٔ ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ١ٔ ـِ َٔ ِٟ ىٔي اب٩َِ ا ٌِ ٍُ َی ث٨ََا َس٤َ٠َ ٤ًَِزٕو اٟزَّازٔیُّ َحسَّ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ىٔ َحسَّ ي یَزٔیُس ب٩ُِ ُرو٣َاَ٪ 

ٔ ٧ُوْر  بِرٔظ َٗ ًَلَی  َّطُ ََل یَزَا٢ُ یَُزی  ُث أ٧َ ٨َّا ٧ََتَحسَّ ُٛ ا ٣َاَت ا٨ََّٟحأشيُّ  َّ٤َٟ َِٟت  ا َٗ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ َوَة   رُعِ

اجنیش ااقتنؽ رک  دمحم نب رمعف، ہملس، انب لضف، دمحم نب ااحسؼ سیدی نب رفامؿ، رعفہ رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک بج )اشہ ہشبح(

 ایگ وت ولگ مہ ےس ایبؿ رکےت ےھت ہک اس یک ربق رپ ہشیمہ ونر رباتس ےہ )نکمم ےہ فہ دیہش یک ومت رما وہ(۔

 دمحم نب رمعف، ہملس، انب لضف، دمحم نب اقحس سیدی نب رفامؿ، رعفہ رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ہی ابب ونعاؿ ےس اخیل ےہ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ہی ابب ونعاؿ ےس اخیل ےہ

     752    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣زہ، ٤ًزو ب٩ ٣ی٤و٪، ًبساہلل ب٩ ربیٌہ، حْصت ًبیس ب٩ خاٟس اٟش٠ِم٣ح٤س ب٩ ٛثير، طٌبہ، ٤ًزو ب٩  :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٤ًََِزو ب٩َِ ٣َِی٤ُوٕ٪  ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة   ٩ًَِ  ٍُ َب ٌِ ٕ أَِخبََر٧َا ُط ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ًُبَِیٔس َحسَّ  ٍَ ٌَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ُربَیِّ

٠َِٔمِّ  َسظُ  ب٩ِٔ َخأٟٕس اٟشُّ ٌِ ت١َٔ أََحُسص٤َُا َو٣َاَت اِْلََخُ َب ُ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَيَِن َرُج٠َئِن  َّی اہللُ  ا٢َ آخَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ٍٕ ٌَ بُٔح٤ُ

 َ٨٠ِ ُ٘ َٓ ٠ُُِٗت٥ِ  ٥َ ٣َا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ََٓؼ٠َِّی٨َا  طُ أَِو ٧َِحؤَصا  ِ٘ ِٟٔح َُٟط َوأَ ٨َ٠ُِٗا ا٠َُّٟض٥َّ أُِْفِ  ُط َو َٟ ِو٧َا  ًَ ا َز

َس َػ  ٌِ َس َػََلتٔطٔ َوَػِو٣ُُط َب ٌِ أَی٩َِ َػََلتُطُ َب َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٍُ ِٔی َػِو٣ٔطٔ بَٔؼاحٔبٔطٔ  َب ٌِ ََّ ُط ِو٣ٔطٔ َط

٠٤َٔطٔ إٔ٪َّ  ًَ َس  ٌِ ٠٤َُُط َب ًَ ٤َأئ َواِْلَِرٔق  َو ٤َا بَيَِن اٟشَّ َٛ  بَِی٨َُض٤َا 

دمحم نب ،ریث، ہبعش، رمعف نب رمہ، رمعف نب ومیمؿ، دبعاہلل نب رہعیب، رصحت دیبع نب اخدل ایملسل ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل 

اکی )راہ دخا ںیم( امرا ایگ افر دفرسا  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف آدویمں ےک درایمؿ اھبیئ اچرہ اقمئ رکا دای۔ سپ اؿ ںیم ےس

رقتةی اکی ہتفہ دعب رم ایگ )ینعی دفرسا یعبط ومت رما( سپ مہ ےن اس یک امنز انجزہ زپیھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ےس 

ام افر اس وک اےنپ اسیھت وپاھچ ہک مت ےن اس ےک قح ںیم ایک داع یک؟ مہ ےن رعض ایک ہک مہ ےن ہی داع یک ہک اے اہلل اس یک رفغمت رف

ےس الم دے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی مت ےن ایک ایک؟ اس یک فہ امنزںی ایک وہںیئ وج اس ےن اےنپ اسیھت ےک رمےن ےک 

 دعب زپںیھ افر اس ےک فہ رفزے ایک وہےئ وج اس ےن اےنپ اسیھت ےک رمےن ےک دعب رےھک افر اس ےک فہ اامعؽ ایک وہےئ وج اس

ےن اےنپ اسیھت ےک رمےن ےک دعب ااجنؾ دےیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای کشیب اؿ دفونں ےک درایمؿ ااسی رفؼ ےہ ےسیج 

 زنیم ف آامسؿ ںیم۔ اس دحثی ےک اکی رافی ہبعش وک کش وہا ہک اس ںیم رفزہ اک ذرک ایک ای ںیہن۔

 ومیمؿ، دبعاہلل نب رہعیب، رصحت دیبع نب اخدل ایملسلدمحم نب ،ریث، ہبعش، رمعف نب رمہ، رمعف نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارجت ےل رک اہجد رکان



 

 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ارجت ےل رک اہجد رکان

     753    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، ٤ًز ب٩ ًث٤ا٪، ٣ح٤س ب٩ رحب، ابوس٤٠ہ، س٠ی٤٠ا٪ ب٩ س٠ی٥، حرضت ابوایوب انؼاری :  راوی

ُس ب٩ُِ رَحِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤ِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ َحسَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي اٟزَّازٔیُّ أَِخبََر٧َا ح و َحسَّ ىَي َوأ٧ََاَحسَّ ٌِ ٤َ ِٟ َٟٔحٔسیثٔطٔ  ٕب ا

٩ًَِ اب٩ِٔ أَخٔی أَبٔی أَیُّوَب  ائٔیِّ  ٕ اٟلَّ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َجابٔز ُ٪ ب٩ُِ ُس٠َِی٥ٕ  ٍَ ُس٠َمَِيَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َ  ٩ُ َ٘ َّطُ أَِت ٩ًَِ أَبٔی أَیُّوَب أ٧َ اِْلَِنَؼارٔیِّ 

َتُح  ِٔ و٢ُ َسُت ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٠ًََِی٥ُِٜ ٓٔیَضا  َس٤ٔ  ٍُ َل ِ٘ ٠َِی٥ُِٜ اِْل٣ََِؼاُر َوَسَتُٜوُ٪ ُج٨ُوْز ٣َُح٨ََّسْة ُت ًَ

زُٔق نَ  ٌِ َبائ١َٔ َی َ٘ ِٟ ُح ا َّٔ ِو٣ٔطٔ ث٥َُّ َیَتَؼ َٗ َیَتَد٠َُّؽ ٩ِ٣ٔ  َٓ َث ٓٔیَضا  ٌِ َِٟب ُظ اٟزَُّج١ُ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ا َیرِکَ َٓ وْث  ٌُ و٢ُ ٩ِ٣َ بُ ُ٘ ٠َِیض٥ِٔ َی ًَ َشُط  ِٔ

َث  ٌِ ٔٔیطٔ َب ِٛ ةٕ ٩ِ٣ٔ َز٣ٔطٔ  أَ َِّطَ َٗ ٔلَی آَٔخٔ  ََ اِْلَٔجيرُ إ ٔ َذا أَََل َوَذٟ َٛ َث  ٌِ ٔٔیطٔ َب ِٛ َذا ٩ِ٣َ أَ َٛ 

مااؿ نب میلس، رضحت اوباویب ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 
ب ل
سل

اربامیہ نب ومیس، رمع نب امثعؿ، دمحم نب رحب، اوبہملس، 

ےت وہےئ انس ہک مت رپ ڑبے ڑبے رہش حتف ےئک اجںیئ ےگ افر رکشل اےھٹک ےئک اجںیئ انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفام

ےگ افر اؿ رکشلفں ںیم ےس اکی ہصح اہمترے ےئل یھب انجیھب رضفری رقار اپےئ اگ۔ نکیل مت ںیم ےس وکیئ ااسی یھب وہاگ وج اہجد ںیم 

اگ افر ابقلئ وک ڈوھڈنے اگ افر ہی ےتہک وہےئ اینپ دخامت شیپ ریغب یسک ارجت ےک اجان دنسپ ںیہن رکے اگ۔ فہ اینپ وقؾ ےس اھبےگ 

رکے اگ وکؿ ےہ وج ےھجم اینپ ہگج اہجد ںیم اتجیھب ےہ وکؿ ےہ سج ےک دبہل اہجد ںیم ںیم رشتک رکفں وت اجؿ ول ہی صخش )اجمدہ 

 ںیہن( رصػ زمدفر ےہ اےنپ وخؿ ےک رخی رطقہ کت۔

مااؿ نب میلس، رضحت اوباویب ااصنریاربامیہ نب ومیس، رمع نب امثعؿ،  :  رافی
ب ل
سل

 دمحم نب رحب، اوبہملس، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد رپ ارجت ےنیل یک ااجزت

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہجد رپ ارجت ےنیل یک ااجزت

     754    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابزاہی٥ ب٩ حش٩، ححاد، ب٩ ٣ح٤س، ًبسا٠٤َٟ ب٩ طٌیب ب٩ وہب، ٟیث ب٩ سٌس، اب٩ طفی، حرضت ًبساہلل ب٩  :  راوی



 

 

 ٤ًزو

ٕس ح و  ىٔي اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ث٨ََا َححَّاْد َی یٔصيُّ َحسَّ ٤ِٟٔؼِّ َِٟحَش٩ٔ ا ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا اب٩ُِ َحسَّ ِیٕب َوَحسَّ ٌَ َٔ ب٩ُِ ُط ٔ ٠٤َِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َحسَّ

 ٕ ٤ًَِز ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ُطفَٓیٕ  یِٕح  ٩ًَِ َحِیَوَة ب٩ِٔ َُشَ ٕس  ٌِ ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث ب٩ِٔ َس َّی اہللُ َوصِٕب  و أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 َِ ا٢َ ٠ِٟٔ َٗ ازٔی٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َِ ِٟ  ازٔی أَِجزُُظ َو٠َِٟٔحا١ًٔٔ أَِجزُُظ َوأَِجزُ ا

اربامیہ نب نسح، اجحج، نب دمحم، دبعاکلمل نب بیعش نب فبہ، ثیل نب دعس، انب یفش، رضحت دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک 

ر ےک ےئل )دف ارج ںیہ( اکی اینپ دمد اک انجب روسؽ اہلل ےن رفامای اغزی )اجمدہ( ےک ےئل وت اس اک اانپ ذایت ارج ےہ نکیل اس ےک دمد اگ

 دفرسے اجمدہ ےک اہجد اک۔

 اربامیہ نب نسح، اجحج، نب دمحم، دبعاکلمل نب بیعش نب فبہ، ثیل نب دعس، انب یفش، رضحت دبعاہلل نب رمعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ںیم اےنپ اکؾ ےک ےئل ونرک ےل اجےن اک ایبؿ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہجد ںیم اےنپ اکؾ ےک ےئل ونرک ےل اجےن اک ایبؿ

     755    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت یٌلی ب٩ ٨٣بہاح٤س ب٩ ػاٟح، ًبساہلل ب٩ وہب، ًاػ٥ ب٩ حٜی٥، یحٌي ب٩ ابی ٤ًزو طیبانی،  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ أَب ٜٔی٥ٕ  ًَأػ٥ُ ب٩ُِ َح ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ  ٩ًَِ ِیَبانٔیِّ  ٤ِزٕو اٟشَّ ًَ ی 

ا٢َ آَذَ٪  َٗ  ٍَ لَی اب٩َِ ٨ِ٣َُی ٌِ ی٠َِِٔمِّ أَ٪َّ َی َِٟیَص لٔی َخاز٦ْٔ ب٩ِٔ اٟسَّ بٔيْر  َٛ ٔ َوأ٧ََا َطِیْذ  زِو َِ ِٟ ٥َ بٔا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ا٢َ ٣َا أَ  َ٘ َٓ ا َز٧َا اٟزَّحٔی١ُ أََتانٔی  َّ٤٠َ َٓ َوَجِسُت َرُجَّل  َٓ َٟطُ َسِض٤َطُ  ٔٔیىٔي َوأُِجزٔی  َِٟت٤َِشُت أَٔجيّرا یَِٜ ا ِض٤َأ٪ َو٣َ َٓ ا ِزرٔی ٣َا اٟشُّ

ِت  ا َحرَضَ َّ٤٠َ َٓ ٍَ َز٧َا٧ٔيَر  َ َٟطُ ثَََلث ِیُت  ََٓش٤َّ ٥َِٟ ی٩َُِٜ  ِض٥ُ أَِو  َش٥ِّ لٔی َطِیّئا کَاَ٪ اٟشَّ َٓ ُّ َسِضِٔم  ُط  َیِب٠ُ َٟ ٨َُٔی٤َُتطُ أََرِزُت أَِ٪ أُِجزَٔی 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  حٔئُِت ا٨َّٟٔييَّ َػل َٓ ٧َا٧ٔيَر  ُت اٟسَّ ََٓذَُکِ ٧َِیا  َسِض٤َُط  ٔ ِٔی اٟسُّ َُزَِوتٔطٔ صَٔذظ َٟطُ ِٔی  ا٢َ ٣َا أَٔجُس  َ٘ َٓ َُٟط أ٣َِزَُظ  ُت  ََٓذَُکِ

ًَّٟٔي َسِمَّ  ةٔ إَٔلَّ َز٧َا٧ٔيَرُظ ا  َواِْلَٔخَ

ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، اعمص نب میکح، ییحی نب ایب رمعف نابیین، رضحت یلعی نب ہبنم ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں وک اہجد ںیم ےنلکن رپ ااھبرا۔ ںیم تہب وبڑاھ وہ اکچ اھت افر ریمے اپس وکیئ دختم اگر یھب ںیہن اھت سپ



 

 

ںیم ےن المزؾ یک التش رشفع یک وج ریمے اکؾ آےئ افر امؽ تمینغ ےک اےنپ  ےص ںیم ےس اکی ہصح اس وک یھب دفں سپ ےھجم 

 ایگ۔ بج رفایگن اک فتق ای وت فہ ریمے اپس ای افر وبال ےھجم ںیہن ولعمؾ ہک دف  ےص ےنتک وہں ےگ افر ریما دختم ےک ےئل اکی صخش لم

ہصح انتک ےھٹیب اگ ذہلا ریمی ارجت نیعتم رک دف وخاہ ںیہمت تمینغ ںیم ےس ہصح ےلم ای ہن ےلم سپ ںیم ےن نیت دانیر اس یک ارجت رقمر 

وت ںیم ےن اس ںیم ےس اکی ہصح اس اک یھب اگلان اچاہ نکیل اعمےھجم داین اک ایخؽ ایگ )ینعی ہی ایخؽ ایگ ہک رک دی۔ بج ےھجم تمینغ اک امؽ الم 

اس یک زمدفری نیت دانیر ےط وہ یکچ یھت( ںیم انجب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر اس اک اعمہلم آپ 

 وت انجب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ںیم وت اؿ ےط دشہ نیت دانیرفں ےک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم راھک

 العفہ داین ف آرخت ںیم اس اک اہجد ںیم وکیئ ہصح ںیہن اپات۔

 ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، اعمص نب میکح، ییحی نب ایب رمعف نابیین، رضحت یلعی نب ہبنم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فادلنی یک رمیض ےک ریغب اہجد ںیم رشتک

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 فادلنی یک رمیض ےک ریغب اہجد ںیم رشتک

     756    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٔیا٪، ًلاء ب٩ سائب، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ٣ح٤س ب٩ ٛثير، :  راوی

ِبٔس اہللٔ بِ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ائٔٔب  ًََلاُئ ب٩ُِ اٟشَّ ث٨ََا  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ٕ أَِخبََر٧َا ُس ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔلَی َحسَّ ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َٗ ٤ًَِزٕو   ٩ٔ

 َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٠َِیض٤َٔا َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَ  ٍِ ا٢َ اِرٔج َ٘ َٓ َٜٔیأ٪  ُت أَبََویَّ یَِب ِٛ ٔ َوَتَز ِٟضِٔحَزة ًَلَی ا  ََ ٌُ ٔ ا٢َ ٔجئُِت أُبَای َ٘

َِٜیَتُض٤َا ٤َا أَبِ َٛ أَِؿٔحُِٜض٤َا  َٓ 

ملس یک دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، اطعء نب اسبئ، رضحت دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش انجب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ف

دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رجہت رپ تعیب رکےن 

یک تین ےس احرض وہا وہں افر ںیم ےن اےنپ فادلنی وک رفےت وہےئ وھچڑا ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اج اؿ ےک اپس 

 اؿ وک اسنہ سج رطح وت ےن اؿ وک رالای۔فاسپ اج افر 

 دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، اطعء نب اسبئ، رضحت دبعاہلل نب رمعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 فادلنی یک رمیض ےک ریغب اہجد ںیم رشتک

     757    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، حبیب ب٩ ابی ثابت، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو :  راوی

ِبٔس اہللٔ ًَ  ٩ًَِ بَّأض  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ أَبٔی ثَابٕٔت  َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخبََر٧َا ُس ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ  َحسَّ َٗ ٤ِزٕو  ًَ ب٩ِٔ 

 ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ََ أَبََوأ٪  َٟ ا٢َ أَ َٗ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَُجاصُٔس  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔييِّ َػل ا٢َ أَبُو َزاُوز إ َٗ َحاصِٔس  َٓ ٔٔیض٤َٔا  َٓ ا٢َ  َٗ

ائُٔب  ارٔعُ اِس٤ُطُ اٟشَّ بَّأض َصَذا اٟظَّ ٌَ ِٟ  ب٩ُِ ََفُّوَر  أَبُو ا

دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، بیبح نب ایب اثتب، رضحت دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر درایتف ایک ہک ںیم اہجد ںیم رشکی وہ اتکس وہں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایک 

فادلنی ںیہ؟ اس ےن اہکں اہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت رھپ وت ایہن یک دختم ںیم رہ رک اہجد رک۔ اوبداد ےتہک  ریتے

 ںیہ ہک اس اشرع اوباابعلس اک انؾ اسبئ نب رففخ ےہ۔

 دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، بیبح نب ایب اثتب، رضحت دبعاہلل نب رمعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 فادلنی یک رمیض ےک ریغب اہجد ںیم رشتک

     758    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 خسریسٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ًبساہلل ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، حرضت ابوسٌیس  :  راوی

اّجا أَ  َِٟحارٔٔث أَ٪َّ َزرَّ ٤ِزُو ب٩ُِ ا ًَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ث٨ََا  ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا َس ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ثَُط  ٤ِٔح َحسَّ بَا اٟشَّ

ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػ  ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ َرُجَّل َصاَجَز إ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس َِٟضِیَث٥ٔ  ََ أََحْس ا َٟ ا٢َ ص١َِ  َ٘ َٓ َِٟی٩ٔ٤َ  ٥َ ٩ِ٣ٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

حَ  َٓ  ََ َٟ ِّٔ٪ أَذ٧َٔا  َٓ َٓاِسَتأِذ٧ُِٔض٤َا  َِٟیض٤َٔا  ٔ ٍِ إ ا٢َ اِرٔج َٗ ا٢َ ََل  َٗ  ََ َٟ ا٢َ أَذ٧َٔا  َٗ ا٢َ أَبََواَی  َٗ َِٟی٩ٔ٤َ  بٔرَّص٤َُابٔا َٓ  اصِٔس َوإَٔلَّ 

رمعف نب احرث، رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش )اہجد یک رغض ےس( نمی  دیعس نب وصنمر، دبعاہلل نب فبہ،

ےس رجہت رک ےک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس وپاھچ ہک ایک نمی ںیم 

 آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ہک ایک اںوہں ےن ےھجت ریتا وکیئ )رہتش دار فریغہ( ےہ اس ےن اہک اہں ریمے امں ابپ ںیہ



 

 

)رجہت افر اہجد یک( ااجزت دی ےہ؟ اس ےن اہک ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اب وت اںیہن ےک اپس اج افر اؿ ےس 

 یکین امک۔ااجزت ےل۔ ارگ فہ ےھجت ااجزت ددیںی وت اہجد ںیم رشکی وہ فرہن اںیہن یک )دختم رک ےک( 

 دیعس نب وصنمر، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، رضحت اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعرںیت اہجد ںیم رشکی وہیتکس ںیہ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وعرںیت اہجد ںیم رشکی وہیتکس ںیہ

     759    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟشَل٦ ب٩ ٣لہز، جٌْف ب٩ س٠مَي٪، ثابت، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ثَابٕٔت   ٪َ َْفُ ب٩ُِ ُس٠َمَِيَ ٌِ ث٨ََا َج ٕ َحسَّ ز ََل٦ٔ ب٩ُِ ٣َُلضِّ ًَِبُس اٟشَّ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َحسَّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

َِٟحزِوَی ٤َِٟاَئ َویَُساؤی٩َ ا زُو بٔأ٦ُِّ ُس٠َِی٥ٕ َونِٔشَوةٕ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ َٟٔیِش٘ٔيَن ا ِِ  َی

د دبعاالسلؾ نب رہطم، رفعج نب امیلسؿ، اثتب، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہج

 ںیم اؾ میلس افر دنچ د رگ ااصنر یک وعروتں وک ےل اجای رکےت ےھت اتہک فہ زویمخں وک اپین الپںیئ افر اؿ یک رممہ یٹپ رکںی۔

 دبعاالسلؾ نب رہطم، رفعج نب امیلسؿ، اثتب، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اظمل احومکں ےک اسھت لم رک اہجد رکان اجزئ ےہ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اظمل احومکں ےک اسھت لم رک اہجد رکان اجزئ ےہ

     760    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت ا٧ص ب٩ ٣اَٟسٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ابو٣ٌاویہ، جٌْف ب٩ بزٗا٪، یزیس ب٩ ابی طیبہ،  :  راوی

٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی نُِظ  اَ٪  َٗ َْفُ ب٩ُِ بُزِ ٌِ ث٨ََا َج ٍَ َحسَّ اؤَی ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ  ٍَ َب

 ُّٕ َٜ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ثَََلْث ٩ِ٣ٔ أَِػ١ٔ اِْلٔی٤َأ٪ اِل ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُظ بَٔذ٧ِٕب َوََل  َٗ ُ َْٜفِّ ُ ََٟط إَٔلَّ اہللُ َوََل ٧ ٔ ا٢َ ََل إ َٗ  ٩ِ َّ٤ًَ



 

 

جَّ  ًٔي اٟسَّ ات١َٔ آَٔخُ أ٣َُّ َ٘ ٔلَی أَِ٪ ُی َثىٔي اہللُ إ ٌَ ِٟحَٔضازُ ٣َإق ٨ِ٣ُُذ َب ١ٕ٤َ َوا ٌَ ُجطُ ٩ِ٣ٔ اِْلِٔسََل٦ٔ بٔ ٕ َوََل ٧ُُِخٔ ا٢َ ََل یُِبٔل٠ُطُ َجِوُر َجائٔز

ًَاز٢ٕٔ  َِٗسارٔ  ًَِس٢ُ  َ  َواِْلٔی٤َاُ٪ بٔاِْل

دیعس نب وصنمر، اوباعمفہی، رفعج نب رباقؿ، سیدی نب ایب ہبیش، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل 

ُ اک اقلئ
َ
ا اّللّ
َ
 ِإّل
َ
ا ِإلَة
َ
وہ اےنپ اہھت افر زابؿ وک اؿ ےس  ہیلع فآہل فملس ےن رفامای نیت ابںیت اامیؿ یک ڑج افر اینبد ںیہ افؽ ہی ہک وج صخش ل

ےہ ریمی اچبان یسک وک انگہ یک انبء رپ اس یک ریفکت ہن رکان ینعی یسک لمع یک انبء رپ اس وک دارئہ االسؾ ےس اخرج ہن انھجمس دفرسے اہجد اجری 

وکیئ زیچ ابلط ںیہن رک تثعب ےک فتق ےس اہجں کت ہک ریمی اتم اک آرخی صخش اتقؽ رکے اگ داجؽ ےس افر )اید روھک( اہجد وک 

 یتکس ہن اظمل اک  مل افر ہن اعدؽ اک دعؽ رسیتے دقتری رپ اامیؿ رانھک۔

 دیعس نب وصنمر، اوباعمفہی، رفعج نب رباقؿ، سیدی نب ایب ہبیش، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اظمل احومکں ےک اسھت لم رک اہجد رکان اجزئ ےہ

     761    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، ٣ٌاویہ، اب٩ ػاٟح، ًَلء ب٩ حارث، ٣ٜحو٢، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح  ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٩ًَِ ٣َُِٜحو٢ٕ  َِٟحارٔٔث  ََلٔئ ب٩ِٔ ا ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ٍُ ب٩ُِ َػأٟٕح  اؤَی ٌَ ثَىٔي ٣ُ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ َحسَّ

ٕ بَزًّ  ٍَ ک١ُِّ أ٣َٔير ٠َِی٥ُِٜ ٣َ ًَ ِٟحَٔضازُ َوأجْب  ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٍْ  ا کَاَ٪ أَِو صَُزیَِزَة  ََلةُ َوأجَب أجّزا َواٟؼَّ َٓ

ًَلَی ک١ُِّ ٣ُِش   ٍْ ََلةُ َوأجَب ََٜبائَٔز َواٟؼَّ ١َٔ٤ًَ اِل أجّزا َوإِٔ٪  َٓ َٕ ک١ُِّ ٣ُِش٥ٕٔ٠ بَزًّا کَاَ٪ أَِو  ٠َِی٥ُِٜ َخ٠ِ ًَ ١َٔ٤ًَ أجّزا َوإِٔ٪  َٓ ٥ٕٔ٠ بَزًّا کَاَ٪ أَِو 

ََٜبائٔزَ   اِل

حل، العء نب احرث، وحکمؽ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ادمح نب اصحل، انب فبہ، اعمفہی، انب اص

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمترے ےئل رہ احمک ےک اسھت لم رک اہجد رکان فابج ےہ وخاہ فہ کین وہ ای دباکر۔ افر اہمترے ےئل رہ 

 دباکر ارگہچ فہ انگہ ہریبہ اک رمبکت یہ ویکں ہن وہ افر ایس رطح املسمؿ )اام ؾ( ےک ےھچیپ امنز زپانھ فابج ےہ وخاہ فہ کین وہ ای

 اہمترے ےئل رہ املسمؿ )تیم( رپ امنز )انجزہ( زپانھ فابج ےہ وخاہ فہ کین وہ ای دباکر۔ وخاہ انگہ ہریبہ اک رمبکت یہ ویکں ہن راہ وہ۔

 وحکمؽ، رضحت اوبرہریہادمح نب اصحل، انب فبہ، اعمفہی، انب اصحل، العء نب احرث،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اکی صخش دفرسے صخش یک وساری اہجد ںیم اامعتسؽ رکاتکس ےہ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اکی صخش دفرسے صخش یک وساری اہجد ںیم اامعتسؽ رکاتکس ےہ

     762    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٠مَي٪، ًبیسہ ب٩ ح٤یس، اسوز، ٗیص، ٨٣یح، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

 ُ ٩ًَِ ٧ ِیٕص  َٗ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اِْلَِسَوز ث٨ََا ًُبَِیَسةُ ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  َ٪ اِْل٧ََِبارٔیُّ َحسَّ ُس ب٩ُِ ُس٠َمَِيَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ بَِیٕح َحسَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٨َزٔیِّ  ٌَ ِٟ ا

 ِٟ َْشَ ا ٌِ ا٢َ َیا ٣َ َ٘ َٓ زَُو  ِِ َُّط أََراَز أَِ٪ َی ٥َ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َث  ٤َُضأجزٔی٩َ َواِْلَِنَؼارٔ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ إِٔخَوا٥ُِٜٔ٧ اہللٔ َحسَّ

ًَٔظيرَ  ُض٥ِ ٣َا٢ْ َوََل  َٟ َِٟیَص  ِو٣ّا  َٗ َٛ  ٍْ َب ِ٘ ٕ َیِح٠ٔ٤ُُط إَٔلَّ ًُ ٤َا ْٔلََحٔس٧َا ٩ِ٣ٔ َهِضز َٓ ََلثٍَٔ  َِٟیطٔ اٟزَُّج٠َئِن أَِو اٟثَّ ٔ ٥ِ إ ُٛ ٥َّ أََحُس ـُ ٠َِی َٓ ٍٔ ْة  َب ِ٘ ٌُ

ٍٔ أََحٔسص٥ِٔ  َب ِ٘ ٌُ َٛ  ٍْ َب ِ٘ ا٢َ ٣َا لٔی إَٔلَّ ًُ َٗ  ٍّ َ ٔلَیَّ اث٨َِئِن أَِو ثَََلث ٤ِ٤َُت إ ـَ َٓ ا٢َ  َٗ ىٔي أََحٔسص٥ِٔ  ٌِ  ٩ِ٣ٔ َج٤َلٔی َی

ح، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ن 

 

مت

دمحم نب امیلسؿ، دیبعہ نب دیمح، اوسد، سیق، 

د ںیم ےن اہجد اک ارادہ ایک وت رفامای اے رگفہ اہمرجنی ف ااصنر مت ںیم ےس ھچک اےسی ولگ یھب ںیہ وج ہن امؽ ف دفتل رےتھک ںیہ )سج اہج

ہصح ںیل( افر ہن اہیں اؿ ےک رھگ ابر ںیہ )نج فہ وغشمؽ وہں( سپ ںیہمت اچےئہ ہک رہ صخش اےنپ اسھت دف ای نیت آدویمں وک اےنپ 

اسھت رشکی رفس رک ےل اس رطح رپ اہک ارگ مہ ںیم ےس یسک اکی ےک اپس وساری ہن وہ )افر دفرسفں ےک اپس وہ( وت بس ابری ابری 

ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ اسھت دف ای نیت آدویمں وک اشلم رک ایل افر ںیم اےنپ افٹن رپ یھبج وساری رکات بج ریما وساری رکںی۔ اجرب 

 ربمن آات۔

ح، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

ن 

 

مت

 دمحم نب امیلسؿ، دیبعہ نب دیمح، اوسد، سیق، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امؽ تمینغ افر ارج رخت ےک ےئل اہجد رکان

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 امؽ تمینغ افر ارج رخت ےک ےئل اہجد رکان

     763    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 اٟسیاری اح٤س ب٩ ػاٟح، اسس ب٩ ٣وسي، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، حرضت ؿ٤زہ ب٩ زُب :  راوی

ثَىٔي َؿ٤َِزةُ أَ٪َّ  ٍُ ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ اؤیَ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا أََسُس ب٩ُِ ٣ُوَسي َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ثَطُ َحسَّ اب٩َِ ُزُِٕب اِْلٔیَازٔیَّ َحسَّ

َث٨َا ٌَ ا٢َ لٔی َب َ٘ َٓ ٍَ اِْلَِززٔیُّ  َٟ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َحَوا ًَ ًَلَیَّ  ا٢َ ٧َز٢ََ  ٨َا  َٗ ٌِ َج َسا٨َ٣ٔا ََفَ ِٗ ًَلَی أَ  ٥َ٨َ ِِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٨َٟٔ ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 َٕ ٌُ أَِؿ َٓ ٔلَیَّ  ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ ََل َت٠َُِٔض٥ِ إ َ٘ َٓ ا٦َ ٓٔی٨َا  َ٘ َٓ َِٟحِضَس ِٔی ُوُجوص٨َٔا  َٖ ا ٥ِ٨َ َطِیّئا َورَعَ ِِ ٥ِ٠َ َن َٓ  ُٔ ٔلَی أَِن ٔشض٥ِٔ ٨ًَُِض٥ِ َوََل َت٠َُِٔض٥ِ إ

ا٢َ  َٗ ًَلَی َرأِٔسي أَِو  ٍَ یََسُظ  ٠َِیض٥ِٔ ث٥َُّ َوَؿ ًَ َیِشَتأِثٔزُوا  َٓ ٔلَی ا٨َّٟأض  ٨ًََِضا َوََل َت٠َُِٔض٥ِ إ حٔزُوا  ٌِ َی َٓ  ٍَ َٟ ا٢َ یَا اب٩َِ َحَوا َٗ ًَلَی َصا٣ًَٔي ث٥َُّ 

 َ ِس َز٧ َ٘ َٓ  ٍٔ َس سَّ َ٘ ٤ُِٟ َِٟت أَِرَق ا ِس ٧َزَ َٗ  ٍَ َٓ ِٟدََٔل ُب ٩ِ٣ٔ إَٔذا َرأَیَِت ا ٍُ َیِو٣َئٕٔذ أرَِقَ ًَ ا ٌَٔوا٦ُ َواٟشَّ ِٟ َِٟبََلب١ُٔ َواِْل٣ُُوُر ا ِت اٟزَََّلز٢ُٔ َوا

 ََ ٔ ٩ِ٣ٔ َرأِٔس  ا٨َّٟأض ٩ِ٣ٔ یَٔسی َصٔذظ

ادمح نب اصحل، ادس نب ومیس، اعمفہی نب اصحل، رضحت ہرمہ نب زبغ ادلایری ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب وحاہل امہرے امہمؿ 

ں ےن  ھج ےس ایبؿ ایک ہک اکی رمہبت انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ اپایپدہ اکی زغفہ ےک ےئل رفاہن وہےئ وت اںوہ

رفامای اتہک مہ امؽ تمینغ احلص رکںی آرخ اکر مہ اس احؽ ںیم فاسپ وہےئ ہک امؽ تمینغ ںیم ےس ںیمہ ھچک یھب اہھت ہن اگل اھت۔ آپ 

 ےن امہرے رہچفں ےس  تقش افر  نکھ ےک آاثر وسحمس رفام ےئل سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

درایمؿ ڑھکے وہےئ افر ویں ےتہک وہےئ اے اہلل! وت اؿ وک اس رطح ریمے وحاہل تم رک ہک اؿ یک ربخ  وری ےس اعزج رہ اج افر 

رہ اجںیئ افر دفرسے ولوگں ےک یھب وحاہل تم رک ہک فہ اےنپ آپ وک ربرت وخد اؿ وک اؿ ےک وحاہل یھب تم رک ہک فہ اس ےس اعزج 

 ےنھجم ںیگل۔ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمے رس رپ دتس ابمرک ریھپا افر رفامای اے انب وحاہل بج وت الختف وک 

بی آ ےئگ افر اس دؿ ایقتم ولوگں ےس اس ارض دقمس )اشؾ( ںیم ارتات دےھکی اگ وت ھجمس ےل ہک ززلےل اصمبئ افر وحادث رق

 دقر رقبی وہیگ سج دقر ریتے رس ےس ریما اہھت ےہ۔

 ادمح نب اصحل، ادس نب ومیس، اعمفہی نب اصحل، رضحت ہرمہ نب زبغ ادلایری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اےنپ آپ وک اہلل ےک اہھت چیب ڈاےل وج صخش

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش اےنپ آپ وک اہلل ےک اہھت چیب ڈاےل

     764    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ًلاء ب٩ سائب، ٣زہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش َحسَّ  ٩ًَِ َِٟض٤َِسانٔیِّ  ٩ًَِ ٣ُزََّة ا ائٔٔب  ًََلاُئ ب٩ُِ اٟشَّ اْز أَِخبََر٧َا  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ا٢َ إِٔس٤َ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ

َُزَا ِٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ زَّ َوَج١َّ ٩ِ٣ٔ َرُج١ٕ  ًَ ًَحَٔب َرب٨َُّا   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٥َٔ٠ ٣َا  ٌَ َٓ ىٔي أَِػَحابَطُ  ٌِ ا٧َِضز٦ََ َی َٓ  

 ٔ ٍّ ٓمََٔي ً ٍَ َرَُِب ًَِبٔسی َرَج ٔلَی  َٜتٔطٔ ا٧ُِوزُوا إ ٔ الَی ٤َََٟٔلئ ٌَ و٢ُ اہللُ َت ُ٘ َی َٓ َٙ َز٣ُُط  َّي أَُصزٔی ٍَ َحً َج َّي ََفَ ا ٨ًِٔٔسی َحً َّ٤٣ٔ ٍّ َ٘ َٔ ٨ِٔسی َوَط

َٙ َز٣ُطُ   أَُصزٔی

، امحد، اطعء نب اسبئ، رمہ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ومیس نب اامسلیع

ےن رفامای امہرا رپفداگر اےسی صخش ےس وخش وہات ےہ وج راہ دخا ںیم ڑلےن ےک ےئل اتلکن ےہ رگم بج اس ےک اسیھت تسکش اھک رک 

 وہےئ ڑلےن ےک ےئل  اتٹل ےہ افر ڑلات وہا امرا اجات ےہ سپ اہلل اعتیل الم ہک ےس رفامےت ںیہ ہک اھبےتگ ںیہ وت ہی اےنپ رفض رپ اگنہ رےتھک

دوھکی ریمے دنبے وک! ہی امہرے وثاب افر وتمعنں یک رتبغ ںیم افر امہرے ذعاب ےک وخػ ےس دنمش یک رطػ اٹلپ اہیں کت 

 ہک دیہش وہا۔

 رمہ، رضحت دبعاہلل نب وعسمدومیس نب الیعمس، امحد، اطعء نب اسبئ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش االسؾ الےن ےک وفرادعب راہ دخا ںیم امرا اجےئ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش االسؾ الےن ےک وفرادعب راہ دخا ںیم امرا اجےئ

     765    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صُزَ   ٍَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َ ٤ًَِزٕو  ُس ب٩ُِ  اْز أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َٟطُ یَِزَة أَِ٪ َحسَّ ِیٕع کَاَ٪  َٗ ُ ٤ِزَو ب٩َِ أ ًَ

اُٟوا  َٗ ًَِمِّ  ا٢َ أَی٩َِ ب٨َُو  َ٘ َٓ ََٓحاَئ یَِو٦ُ أُحُٕس  َّي َیأُِخَذُظ  َظ أَِ٪ ُیِش٥َٔ٠ َحً َٓرَکٔ َِٟحاص٠ٔٔیٍَّٔ  اُٟوا بٔأُحُٕس رٔبّا ِٔی ا َٗ ا٢َ أَی٩َِ ََُٓلْ٪  َٗ بٔأُحُٕس 

٠َبَٔص َْلِ  َٓ اُٟوا بٔأُحُٕس  َٗ ََُٓلْ٪  أَی٩َِ  َٓ ا٢َ  ٤ًَِزُو َٗ ٨ًََّا یَا   ََ ِی َٟ ٔ اُٟوا إ َٗ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪  ا َرآُظ ا َّ٤٠ََٓ َط َٗٔب٠َُض٥ِ  َسُط ث٥َُّ َتَوجَّ ٣ََتطُ َوَرَٛٔب ََفَ

 ُ ا٢َ ْٔل َ٘ َٓ  ٕ اذ ٌَ ُس ب٩ُِ ٣ُ ٌِ َحائَُط َس َٓ ٔلَی أَص٠ِٔطٔ َجزٔیّحا  َُٓح١َٔ٤ إ َّي ُجزَٔح  اَت١َ َحً َ٘ َٓ ِس آ٨ِ٣َُت  َٗ يی  ٔن ا٢َ إ َٗ ٔ ََ أَِو ِختٔطٔ َس٠ ِو٣ٔ َ٘ ٔ ٟ ٍّ یطٔ َح٤ٔیَّ

َّی ِهَّلِل ٍَ َو٣َا َػل َِٟح٨َّ ََٓسَخ١َ ا ٤ََٓاَت  ّبا ِهَّلِل َؤَٟزُسؤٟطٔ  ـَ َُ ا٢َ ب١َِ  َ٘ َٓ ّبا ِهَّلِل  ـَ َُ ُض٥ِ أ٦َِ  َٟ ّبا  ـَ   َػََلةّ َُ



 

 

زامہن اجتیلہ اک وسد انیل اھت اس ےئل  ومیس نب اامسلیع، امحد، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رمعف نب اشیق وک

اںوہں ےن اس یک فوصؽ اییب ےس ےلہپ االسؾ الان دنسپ ہن ایک )ویکہکن االسؾ الےن ےک دعب وسد ےنیل یک ااجزت ںیہن ےہ( رھپ فہ گنج ادح 

ڑے رپ وسار وہےئ افر ےک دؿ آےئ افر وپاھچ ریمے اچچ ےک ےٹیب اہکں ںیہ؟ ولوگں ےن اہک ادح ںیم سپ اںوہں ےن زرہ ینہپ افر وھگ

اؿ یک رطػ وتمہج وہےئ بج املسمونں ےن اؿ وک داھکی وت اہک ہک مہ ےس اگل روہ اںوہں ےن اہک ںیم اامیؿ ال اکچ وہں رھپ اںوہں ےن 

 اکرففں ےس گنج یک اہیں کت ہک زیمخ وہ ےئگ افر زومخں یک احتل ںیم رھگ اچنہپےئ ےئگ فاہں رضحت دعس نب اعمذ اؿ ےک اپس ےچنہپ

ب ہ ےس اہک ذرا اےنپ اھبیئ ےس وپوھچ ہک )مت ویکں ڑلے؟( اینپ وقؾ یک رطػ داری ںیم ای اس فہج ےس ہک ںیہمت اؿ رپ 
افر اؿ یک نہب سل

یسک فہج ےس ہصغ اھت ای اہلل ےک ہصغ ےس ڈر رک؟ اںوہں ےن اہک ںیم ےن اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہصغ ےس ڈر 

ای )ینعی ریما گنج ںیم رشکی وہان یسک ذایت رغض ای ذایت د ینم یک فہج ےس ہن اھت ہکلب اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع رک ہی دقؾ ااھٹ

فآہل فملس یک انرایگض ےس ےنچب ےک ےئل افر اؿ یک راضء احلص رکےن ےک ےئل اھت( اس ےک دعب اؿ اک ااقتنؽ وہ ایگ افر تنج ںیم دالخ 

  اکی امنز یھب ہن زپیھ یھت۔وہےئ احالہکن اںوہں ےن

 ومیس نب الیعمس، امحد، دمحم نب رمعف، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش اےنپ یہ ایھتہر ےس رماجےئ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ر ےس رماجےئوج صخش اےنپ یہ ایھتہ

     766    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ػاٟح، ًبساہلل ب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبساٟزح٩٤ ًبساہلل ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اَٟ، ابوزاؤز، اح٤س،  :  راوی

 حرضت س٤٠ہ ب٩ اٛوَ

 ٔ ا٢َ أَِخبََرن َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َحسَّ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َو ًَ ی 

ىٔي اب٩َِ َو  ٌِ ا٢َ صَُو َی َٗ َذا  َٛ ا٢َ أَِح٤َُس  َٗ ا٢َ أَبُو َزاُوز  َٗ  َٕ ٔ ٔب ب٩ِٔ ٣َاٟ ٌِ ا٢َ َٛ َٗ ٩ًَِ یُو٧َُص  ا  ٌّ ىٔي اب٩َِ َخأٟٕس َج٤ٔی ٌِ ٍُ َی ٨َِبَش ًَ صِٕب َو

 َ ا کَاَ٪ یَِو٦ُ َخِیب َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  َٔ َو ِٛ َ ٍَ ب٩َِ اِْل ًَِبسٔ اہللٔ أَ٪َّ َس٤َ٠َ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ َواُب  اِرَتسَّ أَِح٤َُس َواٟؼَّ َٓ اَت١َ أَخٔی َٗٔتاَّل َطٔسیّسا  َٗ َر 

ُٔطُ  ٠َِیطٔ َسِی ُّٜوا ٓٔیطٔ َرُج١ْ ٣َاَت بٔٔشََل  ًَ ََ َوَط ٔ ٥َ ِٔی َذٟ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أَِػَحاُب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َت٠َُط  َ٘ ا٢َ َٓ َ٘ َٓ حٔطٔ 



 

 

ُِٟت اب٨ِّ  َ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب ث٥َُّ َسأ َٗ ٥َ ٣َاَت َجاصّٔسا ٣َُحاصّٔسا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ثَىٔي َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َحسَّ َٓ  َٔ َو ِٛ َ ٍَ ب٩ِٔ اِْل ا َٟٔش٤َ٠َ

 ٔ َذبُوا ٣َاَت َجاص َٛ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َُّط  َُيَِر أ٧َ  ََ ٔ ٠َُط أَِجزُُظ ٣َزََّتئِن ٩ًَِ أَبٔیطٔ ب٤ِٔٔث١ٔ َذٟ َٓ  ّسا ٣َُحاصّٔسا 

، دبعارلنمح دبعاہلل نب بعک نب امکل، اوبداؤد، ادمح، رضحت ہملس نب اوکع ےس ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اہشب

رفاتی ےہ ہک گنج ربیخ ںیم ریما اھبیئ وخب مج رک ڑلا نکیل اافتؼ ےس اینپ یہ ولتار گل یئگ افر اس ےس فہ رم ایگ ااحصب روسؽ یلص 

ویں ےنہک ےگل ہک فہ وت اےنپ یہ ایھتہر ےس الہک وہا )ینعی اہلل ہیلع فآہل فملس اس )یک اہشدت( ےک ابرے ںیم کش ںیم زپ ےئگ افر 

دت دیہش ںیہن وہا( ہی نس رک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ اہلل یک راہ ںیم دجفدہج رکات وہا رما )ینعی اس وک اہش

اوکع ےک اکی ےٹیب ےس وپاھچ وت اںوہں ےن  ےلم یگ( )اس دحثی ےک رافی( انب اہشب ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اس ےک دعب ہملس نب

اےنپ فادل یک دنس ےس وھتڑے رفؼ ےک اسھت یہی دحثی ایبؿ یک اںوہں ےن ایبؿ ایک ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفامای ولوگں ےن طلغ اہک فہ وت اہلل یک راہ ںیم دجفدہج رکات وہا رما ےہ افر اس ےئلیک دفرہا ارج ےہ۔

ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، ویسن، انب اہشب، دبعارلنمح دبعاہلل نب بعک نب امکل، اوبداؤد، ادمح، رضحت ہملس نب  :  یراف

 اوکع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رماجےئوج صخش اےنپ یہ ایھتہر ےس 

     767    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہظا٦ ب٩ خاٟس، وٟیس، ٣ٌاویہ، ب٩ ابی سَل٦، ایَ ػحابی رسو٢ اہلل ػلی اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ :  راوی

ٍَ ب٩ِٔ  اؤیَ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ٣َِظِٔیُّ َحسَّ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َخأٟٕس اٟسِّ ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ َحسَّ  ٕ٦ ظٔ أَبٔی َسَلَّ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ٦ أَبٔی َسَلَّ

 ُ٤ِٟ َل٠ََب َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َٓ  ٍَ ًَلَی َوٓیٕ ٩ِ٣ٔ ُجَضِی٨َ ٧َا  ا٢َ أََُغِ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  بَطُ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل رَضَ َٓ ِش٤ٔ٠ٔيَن َرُجَّل ٨ِ٣ُٔض٥ِ 

أَِخَلأَُظ َوأََػا َٓابِ َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  َْشَ ا ٌِ ٥ِ یَا ٣َ ُٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَُخو ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٕٔ ِی َشُط بٔاٟشَّ ِٔ َتَسَرُظ ا٨َّٟاُض َب َن

 َّ ٥َ بٔثَٔیابٔطٔ َوز٣َٔائٔطٔ َوَػل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّٔ ٠َ َٓ ِس ٣َاَت  َٗ َوَجُسوُظ  اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َٓ َ٘ َٓ ٨َُط  َٓ ٠َِیطٔ َوَز ًَ ی 

ُط َطضٔیْس  َٟ ٥ِ َوأ٧ََا  ٌَ ا٢َ َن َٗ  أََطضٔیْس صَُو 

 اشہؾ نب اخدل، فدیل، اعمفہی، نب ایب السؾ، اکی احصیب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ہی ہک مہ ےن ہلیبق ہنیہج رپ ہلمح

رففں ےس ابمزرت ےک ےئل اکی صخش وک بلط ایک افر اس رپ ولتار ےس ہلمح ایک رگم فہ وچک ایگ افر ایک۔ مہ ںیم ےس اکی صخش ےن اک



 

 

وخد اس وک اینپ ولتار گل یئگ۔ انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے املسمونں! اےنپ اھبیئ وک دوھکی سپ ولگ اس یک 

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک اس ےک ڑپکفں افر زومخں ںیم اٹیپل افر رطػ دفڑ زپے داھکی وت فہ رم اکچ اھت سپ انجب ر

س یک دانف دای۔ ولوگں ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک ہی دیہش ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہں افر ا

 وگایہ ںیم دفں اگ۔

 فہی، نب ایب السؾ، اکی احصیب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملساشہؾ نب اخدل، فدیل، اعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گنج رشفع وہےت فتق داع وبقؽ وہیت ےہ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 گنج رشفع وہےت فتق داع وبقؽ وہیت ےہ

     768    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، اب٩ ابی ٣زی٥، ٣وسٰي ب٩ یٌ٘وب، ابوحاز٦، حرضت سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

٩ًَِ أَبٔی حَ  وَب اٟز٣َِّعٔیُّ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ َی ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٣َزَِی٥َ َحسَّ ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٕ َحسَّ ا٢َ از٦ٔ َٗ ٕس  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس

ًَاُئ ٨ًَِٔس ا ٤ََّ٠ا تَُززَّأ٪ اٟسُّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٨َِٔتأ٪ ََل تَُززَّأ٪ أَِو  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟبأِٔض حٔيَن ی٠ُِح٥ُٔ َٗ ٨َِّٟسأئ َو٨ًَِٔس ا

ُٚ ب٩ُِ  ثَىٔي رِٔز ا٢َ ٣ُوَسي َوَحسَّ َٗ ا  ـّ ٌِ ُض٥ِ َب ـُ ٌِ َّی َب ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٕس  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٌٔیٔس ب٩ِٔ  َس

٤َََِّٟطٔ  ُت ا ِٗ ا٢َ َوَو َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

ہیلع فآہل نسح نب یلع، انب ایب رممی، ومٰیس نب وقعیب، اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل 

فملس ےن رفامای دف داعںیئ رد ںیہن یک اجںیت ای ہی رفامای ہک دف داعںیئ تہب مک رد یک اجیت ںیہ اکی اذاؿ ےک فتق )ینعی اذاؿ ےک دعب( 

دفرسے گنج ںیم وا ہ دفونں رفقی اکی دفرسے ےس مھتگ اھتگ وہ اجںیئ۔ ومٰیس )اس دحثی ےک اکی رافی( ےن اہک ہک رزؼ نب 

نمح ےن وباہطس اوباحزؾ رضحت لہس نب دعس ےس رفاتی ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای افر دیعس نب دبعارل

 ابرش ےک فتق یھب۔

 نسح نب یلع، انب ایب رممی، ومٰیس نب وقعیب، اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اہلل ےس اہشدت یک داع رکان

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےس اہشدت یک داع رکان

     769    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہظا٦ ب٩ خاٟس، ابو٣زوا٪، اب٩ ٣ؼفی، ب٘یہ، ب٩ ثوبا٪، حرضت ٣ٌاذ ب٩ جب١ :  راوی

ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔیطٔ یَُززُّ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ثَِوبَاَ٪   ٍُ ث٨ََا َب٘ٔیَّ اََل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟؼف َٔ صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َخأٟٕس أَبُو ٣َزَِواَ٪ َواب٩ُِ ا ٔ ٔلَی ٣َاٟ ٔلَی ٣َُِٜحو٢ٕ إ  إ

َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّطُ َس٤ٔ ثَُض٥ِ أ٧َ اَذ ب٩َِ َجَب١ٕ َحسَّ ٌَ َٚ ب٩ِٔ یَُدا٣َٔز أَ٪َّ ٣ُ َُٓوا اَت١َ ِٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  َٗ و٢ُ ٩ِ٣َ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ

 َّ٪ّٔ َٓ ُٗت١َٔ  ا ث٥َُّ ٣َاَت أَِو  ّٗ ٔ ٔشطٔ َػاز ِٔ ِت١َ ٩ِ٣ٔ َن َ٘ ِٟ ٍُ َو٩ِ٣َ َسأ٢ََ اہلَل ا َِٟح٨َّ ُط ا َٟ ِس َوَجَبِت  َ٘ َٓ  ٍٕ َٗ ُط أَِجَز َطضٔیٕس َزاَز اب٩ُِ ٧َا َٟ  

َّی ٩ِ٣ٔ ص٨َُا َو٩ِ٣َ  ٤َُِٟؼف ِو٧ُضَ  ا َٟ أَُِزَرٔ ٣َا کَا٧َِت  َٛ َِٟ٘ٔیا٣ٍَٔ  ََّضا َتحٔیُئ یَِو٦َ ا ٧ّٔ َٓ  ٍّ َٜٔب ٧ََِٜب ُ ِوُ٪ ُجزَٔح ُجزِّحا ِٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ أَِو ٧ َٟ ا 

ضَ  ٍَ اٟظُّ ٠ًََِیطٔ كَابَ  َّ٪ّٔ َٓ اْد ِٔی َسبٔی١ٔ اہللَ  َد بٔطٔ َُخَ َٔ َو٩ِ٣َ ََخَ ٤ِِٟٔش أ٪ َورٔیُحَضا رٔیُح ا ًَِْفَ  َسائٔ اٟزَّ

اشہؾ نب اخدل، اوبرمفاؿ، انب یفصم، ہیقب، نب وثابؿ، رضحت اعمذ نب لبج ےس رفاتی ےہ ہک اںوہں ےن انجب روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےس انس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت سج ےن راہ دخا ںیم افینٹن ےک وفاؼ ےک ربارب یھب گنج یک وت اس وک 

وطر رپ ےلم یگ افر سج ےن دصؼ دؽ ےک اسھت راہ دخا ںیم اےنپ امرے اجےن یک اہلل ےس داع یک افر رھپ فہ )اینپ یعبط  تنج الزیم

ومت( رم اجےئ ای یسک افر فہج ےس رم اجےئ وت اس وک دیہش اک وثاب ےلم اگ۔ )اس دحثی ےک اکی رافی( انب افصم ےن ہی ااضہف ایبؿ 

ا زیمخ وہ اجےئ ای یسک افر فہج ےس زیمخ وہ اجےئ وت فہ زمخ ایقتم ےک دؿ اہلل ےک وضحر شیپ وہاگ اس ایک ہک افر وج راہ دخا ںیم ڑلات وہ

احؽ ںیم ہک اس اک رگن زرفعاؿ اسیج وہاگ افر کشم وخوبش یسیج وہیگ افر سج ےک درفاؿ اہجد وھپڑے یسنھپ ےئلکن وت اؿ وھپڑے 

 ویسنھپں ےک اشنانت اس رپ دیہش یک رہم نب اجںیئ ےگ۔

 اشہؾ نب اخدل، اوبرمفاؿ، انب یفصم، ہیقب، نب وثابؿ، رضحت اعمذ نب لبج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھگڑے یک اشیپین افر دؾ ےک ابؽ ہن رتکان اچےئہ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ابؽ ہن رتکان اچےئہوھگڑے یک اشیپین افر دؾ ےک 

     770    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو توبہ، ہیث٥ ب٩ ح٤یس، حظیع ب٩ اِص٦، ابوًاػ٥، ثور، ب٩ یزیس، حرضت ًتبہ ب٩ اٟش٠ِم :  راوی

ث٨ََا ُخَظِیُع ب٩ُِ  َِٟضِیَث٥ٔ ب٩ِٔ ح٤َُِیٕس ح و َحسَّ ٩ًَِ ا  ٍَ ث٨ََا أَبُو َتِوبَ ٩ًَِ َنِْصٕ َحسَّ ٩ًَِ ثَِورٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ا  ٌّ ًَأػ٥ٕ َج٤ٔی ث٨ََا أَبُو  ٦َ َحسَّ أَِِصَ

ٍَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًُتَِب ٩ًَِ َطِیٕذ ٩ِ٣ٔ بَىٔي ُس٠َِی٥ٕ  ٩ًَِ ثَِورٔ ب٩ِٔ یَزٔیَس   ٍَ ا٢َ أَبُو َتِوبَ َٗ ٩ًَِ َرُج١ٕ َو ٨َٜٔانٔیِّ  َّطُ اِل ُوطُ أ٧َ ِٔ َٟ ٠َِٔمِّ َوَصَذا  ِبٕس اٟشُّ ًَ

 ٍَ َضا َوََل أَذ٧َِابَ  َس٤ٔ َٓ ارٔ ٌَ َِٟدِی١ٔ َوََل ٣َ وا ٧ََواصٔي ا ؼُّ ُ٘ و٢ُ ََل َت ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ّٔ٪َّ أَذ٧َِابََضا ٣ََذابَُّضا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ َضا 

َِٟديِرُ  وْز ٓٔیَضا ا ُ٘ ٌِ َٓاُؤَصا َو٧ََوأػَیَضا ٣َ ٔ َضا ز َٓ ارٔ ٌَ  َو٣َ

 نب ارصؾ، اوباعمص، وثر، نب سیدی، رضحت ہبتع نب ایملسل ےس رفاتی ےہ ہک اںوہں ےن انجب روسؽ اوب وتہب، مثیہ نب دیمح، شیشح

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت وھگڑفں یک اشیپین رگدؿ افر دومں ےک ابؽ ہن رتکف 

دیتی ںیہ افر رگدؿ ےک ابؽ اؿ وک رگؾ رےنھک اک ببس ںیہ افر اشیپین ےک ابولں ںیم وت ویکہکن اؿ یک دںیم اؿ ےک ےئل ومر لھچ اک اکؾ 

 ربتک ےہ۔

 اوب وتہب، مثیہ نب دیمح، شیشح نب ارصؾ، اوباعمص، وثر، نب سیدی، رضحت ہبتع نب ایملسل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھگڑفں ےک وکےسن رگن دنسپدیہ ںیہ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑفں ےک وکےسن رگن دنسپدیہ ںیہ

     771    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل ہظا٦ ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ٣ہاجز ً٘ی١ ب٩ ٣شیب، حرضت ابووہب اٟحظِم :  راوی

ث٨ََا  ٔ اِْلَِنَؼ َحسَّ ٤َُِٟضأجز ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ انٔیُّ َحسَّ َ٘ ِٟ ا ٌٔیٕس اٟلَّ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َس ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ًَ٘ٔی١ُ َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ثَىٔي  ارٔیُّ َحسَّ

َّی ا ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٍْ ُط ُػِحَب َٟ ُِٟحَظِٔمِّ َوکَا٧َِت  ٩ًَِ أَبٔی َوصِٕب ا ٤َِیٕت أََُغَّ ب٩ُِ َطبٔیٕب  ُٛ ٠َِی٥ُِٜ ب١َُِّٔ  ًَ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ہللُ 

 ٣َُحح١َّٕ أَِو أَِطََقَ أََُغَّ ٣َُحح١َّٕ أَِو أَِزَص٥َ أََُغَّ ٣َُحح١َّٕ 

اہرفؿ نب دبعاہلل اشہؾ نب دیعس، دمحم نب اہمرج ،لیق نب بیسم، رضحت اوبفبہ ایمشجل ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل 



 

 

فاال ای اکال وہ  فآہل فملس ےن رفامای فہ وھگڑا اایتخر رکف وج  تیم وہ دیفس اشیپین افر دیفس اٹوگنں فاال ای ارقش وہ دیفس اشیپین افر دیفس اٹوگنں ہیلع

 دیفس اشیپین افر دیفس اٹوگنں فاال۔

 ایمشجلاہرفؿ نب دبعاہلل اشہؾ نب دیعس، دمحم نب اہمرج ،لیق نب بیسم، رضحت اوبفبہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑفں ےک وکےسن رگن دنسپدیہ ںیہ

     772    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ً٘ی١، حرضت ابووہب ٣ح٤س ب٩ ًوٖ، ابو٣ِيرہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ہاجز، :  راوی

 ٔ ًَ٘ ث٨ََا  ٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ ٣َُضأجز ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤ُِِٟٔيَرةٔ َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا ائٔیُّ َحسَّ ٖٕ اٟلَّ ِو ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی َوصِٕب  ی١ُ ب٩ُِ َطبٔیٕب 

 ُ ٠َِی٥ُِٜ بَٔ ًَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ىٔي اب٩َِ َٗ ٌِ ْس َی ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ ََٓذَُکَ ٧َِحَوُظ  ٤َِیٕت أََُغَّ  ُٛ ١ِّ أَِطََقَ أََُغَّ ٣َُحح١َّٕ أَِو 

 َٓ  ٍّ یَّ َث رَسٔ ٌَ ٥َ َب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ْٔلَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل َٗ ١َ اِْلَِطََقُ  ِـّ ُٓ ُِٟتُط ٥َٟٔ  َ ٕ َوَسأ ٢َ ٩ِ٣َ َجاَئ بٔا٣َُضأجز ِتٔح َػاحُٔب ََاَ٪ أَوَّ َٔ ِٟ

 أَِطََقَ 

دمحم نب وعػ، اوبریغمہ، دمحم نب اہمرج، ،لیق، رضحت اوبفبہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد 

فاال وھگڑا۔ دمحم نب اہمرج رفامای )مت اےنپ افرپ الزؾ رک ول( ارقش۔ دیفس اشیپین افر دیفس اٹوگنں فاال وھگڑا۔ ای  تیم۔ دیفس اشیپین افر اٹوگنں 

ےن اہک ہک ںیم ،لیق ےس وپاھچ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ارقش وھگڑے وک ویکں تلیضف دی؟ اںوہں ےن اہک ہک اکی رمہبت 

 آای فہ انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دونمشں ےک الخػ اکی دہتس رفاہن ایک وت بس ےس ےلہپ وج وسار حتف وخربخشی ےل رک

 ارقش وھگڑے رپ وسار اھت۔

 دمحم نب وعػ، اوبریغمہ، دمحم نب اہمرج، ،لیق، رضحت اوبفبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑفں ےک وکےسن رگن دنسپدیہ ںیہ

     773    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣ٌين، حشين ب٩ ٣ح٤س، طیبا٪، ًیسٰي ب٩ ًلی، حْصت ًبساہلل ب٩ ًباض :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٓٔیٕ  ٩ًَِ ًٔیَسي ب٩ِٔ  ٩ًَِ َطِیَباَ٪  ٕس  ث٨ََا حَُشيُِن ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٌٔيٕن َحسَّ ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَبَّإض  ٔ اب٩ِٔ  ظ َجسِّ

َصا َِٟدِی١ٔ ِٔی ُطَِقٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ی٩ُ٤ُِ ا َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ 

ییحی نب نیعم، نیسح نب دمحم، نابیؿ، ٰیسیع نب یلع، رصحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 رقش وھگڑفں ںیم ےہرفامای وھگڑفں یک ربتک ا

 ییحی نب نیعم، نیسح نب دمحم، نابیؿ، ٰیسیع نب یلع، رصحت دبعاہلل نب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑفں ےک وکےسن رگن دنسپدیہ ںیہ

     774    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ ابی حیا٪، ابوزرًہ، ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا أَبُو َزِر اَ٪ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َحیَّ  ٍَ اؤَی ٌَ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ ٣َزَِواَ٪ اٟزَّقٔیُّ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزةَ َحسَّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  ٍَ 

ّسا َِٟدِی١ٔ ََفَ ٥َ کَاَ٪ یَُشِمِّ اِْل٧ُِثَي ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ومیس نب رمفاؿ نب اعمفہی ایب ایحؿ، اوبزرہع، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وھگڑی وک یھب 

 رفس ےتہک ےھت۔

 رمفاؿ نب اعمفہی ایب ایحؿ، اوبزرہع، اوبرہریہومیس نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وکؿ ےس وھگڑے اندنسپدیہ ںیہ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وکؿ ےس وھگڑے اندنسپدیہ ںیہ

     775    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، س٥٠، ابوزرًہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 َ ٩ًَِ أ  ٍَ ًَ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ َس٥ٕ٠ِ صَُو اب٩ُِ  َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخبََر٧َا ُس ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ بٔی صَُزیَِزَة 



 

 

٠َیِ  ًَ ُِٟی٤ِىَي بََیاْق َؤِی یَٔسظٔ ااہللُ  ُض ِٔی رِٔج٠ٔطٔ ا َِْٟفَ ََا٢ُ یَُٜوُ٪ ا َِٟدِی١ٔ َواٟظِّ ََا٢َ ٩ِ٣ٔ ا ُظ اٟظِّ ی بََیاْق أَِو طٔ َوَس٥ََّ٠ یرَِکَ ِٟیُِسَ

 ْٕ ٔ ا٢َ أَبُو َزاُوز أَِی ٣َُداٟ َٗ ی  ِٟیُِسَ ِٟی٤ُِىَي َؤِی رِٔج٠ٔطٔ ا ٔ ا  ِٔی یَٔسظ

اوبزرہع، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکشؽ ڑھگے وک ان  دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، ملس،

 دنسپ رفامےت ےھت افر اکشؽ فہ وھگڑا وہات ےہ سج یک یلھچپ داینہ اٹگن افر ایلگ ابںیئ اٹگن ںیم دیفسی وہ ای اس ےک ربسکع وہ۔

 رضحت اوبرہریہدمحم نب ،ریث، ایفسؿ، ملس، اوبزرہع،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں یک ایھچ رطح دھکی اھبؽ رکین اچےئہ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اجونرفں یک ایھچ رطح دھکی اھبؽ رکین اچےئہ

     776    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س، ٣شٜين، اب٩ بٜير، ٣ح٤س ب٩ ٣ہاجز ربیٌہ ب٩ یزیس، ابی ٛبظہ، حرضت سہ١ ب٩ ح٨و٠یہ :  راوی

ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕ َحسَّ َٜيِر ُ ىٔي ب٩َِ ب ٌِ ٜٔيْن َی ث٨ََا ٣ِٔش ِیلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس ا٨ُّٟ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ٔ َحسَّ ٩ًَِ َرب  ٕ ٩ًَِ ٣َُضأجز ٍَ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ٌَ ی

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ٣َزَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟح٨َِو٠ٔیٍَّٔ  ٩ًَِ َسِض١ٔ اب٩ِٔ ا ٠ُولٔیِّ  ٍَ اٟشَّ ِبَظ َٛ ا٢َ  أَبٔی  َ٘ َٓ َٙ َهِضزُُظ بَٔبِل٨ٔطٔ  ٔح َٟ ِس  َٗ  ٕ ٌٔير بَٔب

 َٓ  ٍٔ َح٤َ ٌِ ٤ُِٟ َِٟبَضائ٥ٔٔ ا ٔ ا وا اہللَ ِٔی َصٔذظ ُ٘ ٍّ اتَّ ٍّ َوک٠ُُوَصا َػأَٟح بُوَصا َػأَٟح َٛ  اِر

دبع اہلل نب دمحم، نیکسم، انب ریکب، دمحم نب اہمرج رہعیب نب سیدی، ایب ہشبک، رضحت لہس نب ہیلظنح ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل 

اھت اس وک دھکی رک آپ یلص  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی افٹن ےک اپس ےس سگرے سج اک ٹیپ )وھبک یک فہج ےس( ھٹیپ ےس گل ایگ

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای )ولوگ!( اؿ ےب زابونں ےک اعمہلم ںیم اہلل ےس ڈرف اؿ رپ ایھچ وساری رکف افر ااھچ الھک الپ۔

 دبعاہلل نب دمحم، نیکسم، انب ریکب، دمحم نب اہمرج رہعیب نب سیدی، ایب ہشبک، رضحت لہس نب ہیلظنح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب
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 حش٩ ب٩ ًلی، حرضت ًبساہلل ب٩ جٌْف ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ٣ہسی، اب٩ ابی یٌ٘وب، حش٩ ب٩ سٌس، :  راوی

ٕس ٣َِولَی ا ٌِ َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ ا وَب  ُ٘ ٌِ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی َی ث٨ََا ٣َِضسٔیٌّ َحسَّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ًَِبسٔ َحسَّ  ٩ًَِ ًَلٓٔیٕ  َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ 

َّی  َٓىٔي َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ أَِرَز َٗ َْفٕ  ٌِ ُث بٔطٔ أََحّسا ٩ِ٣ٔ اہللٔ ب٩ِٔ َج ٔلَیَّ َحٔسیّثا ََل أَُحسِّ َٓأرََسَّ إ  ٕ ُط َذاَت یَِو٦ َٔ ٥َ َخ٠ِ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

ا أَِو َحائَٔع  ّٓ ٥َ َٟٔحاَجتٔطٔ َصَس ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٓسَخ١َ ا٨َّٟأض َوکَاَ٪ أََحبُّ ٣َا اِسَتتََر بٔطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َٗ َحائّٔلا   ٧َِد١ٕ 

ًَِی٨َ  ِت  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َح٩َّ َوَذَر ًَ َّی اہللُ  ا َرأَی ا٨َّٟٔييَّ َػل َّ٤٠َ َٓ َّٔذا َج١ْ٤َ  َٓ ٠ًََِیطٔ َٟٔزُج١ٕ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ  َّی اہللُ  أََتاُظ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٓ اُظ 

َِٟح١ٔ٤َ  ا٢َ ٩ِ٣َ َربُّ َصَذا ا َ٘ َٓ َشََٜت  َٓ اُظ  ٤ََشَح ذَِٔفَ َٓ  ٥َ ا٢َ لٔی یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َوَس٠َّ َ٘ َٓ ًَّٓي ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ  َحاَئ  َٓ َِٟح١ُ٤َ  ٩ِ٤َٟٔ َصَذا ا

 ََ َّ ٔلَیَّ أ٧َ َُّط َطََا إ ٧ّٔ َٓ ََ اہللُ إٔیَّاَصا  َٜ ًَّٟٔي ٠٣ََّ ٍٔ ا َِٟبضٔی٤َ ٔ ا ِٔی اہلَل ِٔی صَٔذظ ََل َتتَّ َٓ ا٢َ أَ َ٘ طُ َوتُِسئٔبُطُ َٓ ٌُ  تُحٔی

ی، انب ایب وقعیب، نسح نب دعس، نسح نب یلع، رضحت دبعاہلل نب رفعج ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ انجب ومیس نب اامسلیع، دہم

ں اگ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم )اےنپ رچخ رپ( اےنپ اسھت وسار رکاای افر ےکپچ ےس اکی ابت یئایئ وج ںیم یسک وک ںیہن یئاؤ

احتج یک رغض ےس ےنپھچ ےک ےئل دف رطح یک ںیہگج دنسپ رفامےت ےھت اکی افیچن ہگج دفرسی  افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اضقء

ےنھگ دروتخں یک ڈنھج۔ اکی رمہبت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی ااصنری ےک ابغ ںیم رشتفی ےل ےئگ فاہں اکی افٹن الکن افر 

 اگل افر اس یک آوھکنں ےس آوسن ل ےن ےگل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دھکی رک رفےن یک یس آفاز اگلےنل

اس افٹن ےک اپس رشتفی ےل ےئگ افر اس ےک رس رپ اہھت ریھپےن ےگل سپ فہ رپ وکسؿ وہ ایگ۔ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

افٹن سک اک ےہ ہی نس رک اکی ااصنری وجاؿ ای افر وبال ای  فملس ےن درایتف رفامای ہک اس افٹن اک امکل وکؿ ےہ؟ افر اکپر رک وپاھچ ہک ہی

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی افٹن ریما ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس رفامای ایک وت اس اجونر ےک ابرے ںیم اہلل

 ہک وت اس وک وھباک راتھک ےہ افر دختم ےنیل ںیم اکھت اعتیل ےس ںیہن ڈرات سج اک ےھجت اہلل ےن امکل انبای ےہ اس ےن  ھج ےس اکشتی یک ےہ

 د ات ےہ۔

 ومیس نب الیعمس، دہمی، انب ایب وقعیب، نسح نب دعس، نسح نب یلع، رضحت دبعاہلل نب رفعج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿاہجد اک  :   ابب
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 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، سِم، ابی برک، ابوػاٟح، س٤ا٪، حرضت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

 ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ َحسَّ أ٪  َّ٤ ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح اٟشَّ ٩ًَِ ُسَِمٕٓ ٣َِولَی أَبٔی برَِکٕ   َٕ

َوَجَس بٔئِ  َٓ َلُع  ٌَ ِٟ ٠َِیطٔ ا ًَ اِطَتسَّ  َٓ  ٕٙ ی ا٢َ بَِی٤َ٨َا َرُج١ْ َی٤ِٔشي بََّٔطٔ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََْٓشٔ اہللٔ َػل ٨َز٢ََ ٓٔیَضا  َٓ َد ّزا  َب ث٥َُّ ََخَ

َلٔع ٣ِٔث١ُ  ٌَ ِٟ ٠َََِِٟب ٩ِ٣ٔ ا َّ َصَذا ا ِس ب٠ََ َ٘ َٟ ا٢َ اٟزَُّج١ُ  َ٘ َٓ َلٔع  ٌَ ِٟ ََّری ٩ِ٣ٔ ا َّٔذا ک٠َِْب َی٠َِضُث َیأِک١ُُ اٟث ىٔي َٓ َِ َّٟٔذی کَاَ٪ ب٠ََ  ا

٠َََِِٟب  َِی ا َش َٓ َّي َرقَٔی  ٔٔیطٔ َحً َٜطُ بٔ أ٣ََِش َٓ طُ  َّٔ ٤ََْلَ ُخ َٓ ِٟبٔئَِز  ٨َز٢ََ ا ٨ََٟا ِٔی  َٓ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َوإٔ٪َّ  َ٘ َٓ َٟطُ  َْفَ  َِ َٓ َٟطُ  َظرَکَ اہللُ  َٓ

ٍٕ أَِجزْ  بٕٔس َركَِب َٛ ا٢َ ِٔی ک١ُِّ َذأت  َ٘ َٓ َِٟبَضائ٥ٔٔ َْلَِجّزا   ا

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل دبع اہلل نب ہملسم، یبنعق، امکل، یمس، ایب رکب، اوباصحل، امسؿ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب یبن 

س فملس ےن رفامای )ینب ارسالیئ اک( اکی صخش راہتس ںیم اج راہ اھت اس وک تہب ایپس یگل وہیئ یھت راہتس ںیم اس وک اکی ونکاں رظن آای ا

ا افر ابرہ آای بج ابرہ آای وت داھکی ہک اتک ایپس یک دشت ںیم ڑچیک اچٹ راہ   
 
ےہ اس ےن اےنپ دؽ ںیم وساچ ےن اس ونکںیئ ںیم ارت رک اپین ت

 ہنم اس ےتک اک ایپس ےس فیہ احؽ وہاگ وج ایھب ریما اھت۔ ہی وسچ رک فہ دفابرہ ونکںیئ ںیم ارتا افر اےنپ ومزہ ںیم اپین رھب افر اس وک اےنپ

 افر اس یک  ششخ رفام دی احصہب ےن ںیم داب رک افرپ ااھچال افر ابرہ ےن ےک دعب ےتک وک اپین الپای اہلل اعتیل وک اس اک ہی لمع تہب دنسپ آای

درایتف ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک اجونرفں ےک اسھت نسح ولسک ںیم یھب امہرے ےئل ارج ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن رفامای اہں رہ اجدنار ںیم وثاب ےہ۔

 وباصحل، امسؿ، رضحت اوبرہریہدبعاہلل نب ہملسم، یبنعق، امکل، یمس، ایب رکب، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زنمؽ رپ ارتان

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 زنمؽ رپ ارتان
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 ب٩ جٌْف، طٌبہ، ح٤زہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣ا٣َٟح٤س ب٩ ٣ثىي، ٣ح٤س  :  راوی

ا٢َ َس  َٗ ٔييِّ  َـّ ٩ًَِ َح٤ِزََة اٟ  ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط َْفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ثَىٔي ٣َُح٤َّ َّي َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ٔ ُت أ٧َََص ب٩َِ ٣َاٟ ٌِ ٔ٤

َّي تَُح١َّ  ُح َحً ٨َِٟا ٨ِ٣َزَّٔل ََل نَُشبِّ َ ٨َّا إَٔذا ٧َز  اٟزَِّحا٢ُ  ُٛ

دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، زمحہ، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک بج مہ یسک رفس ںیم زنمؽ رپ ارتےت وت وکیئ لفن امنز 



 

 

 (ہن زپےتھ بج کت ہک افوٹنں رپ ےس اجکفے ہن ااتر ےتیل۔ )اتہک افوٹنں وک فیلکت ہن وہ

 زمحہ، رضحت اسن نب امکل دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں ےک ےلگ ںیم اتتن ےک ڈنگے ڈاےنل اک ایبؿ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اجونرفں ےک ےلگ ںیم اتتن ےک ڈنگے ڈاےنل اک ایبؿ

     780    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ًبساہلل ب٩ ابی برک ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ حز٦، ًباز ب٩ ت٤ی٥، حرضت ابوبظير  :  راوی

 انؼاری

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ث٨ََا  ٔ ب٩ِٔ َت٤ٔی٥ٕ  َحسَّ ًَبَّاز  ٩ًَِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِٕ  ًَ ٔس ب٩ِٔ  أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ

ٔف  ٌِ ٥َ ِٔی َب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّطُ کَاَ٪ ٣َ ٕ اِْلَِنَؼارٔیَّ أَِخبََرُظ أ٧َ َّی أَ٪َّ أَبَا َبٔظير أَِرَس١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ  ٔ ارٔظ َٔ  أَِس

ا٢َ َوا٨َّٟاُض ِٔی ٣َبٔیتٔض٥ِٔ ََل ا َٗ َُّط  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی برَِکٕ َحٔشِبُت أ٧َ ًَ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرُسوَّل  ًَ ٕ ََٗٔلَزْة ٩ِ٣ٔ ہللُ  ٌٔير ٍٔ َب َب َٗ يَنَّ ِٔی َر َ٘  یَِب

ََ ٩ِ٣ٔ أَجِ  ٔ َْ أََری أَ٪َّ ذَٟ ٔ ا٢َ ٣َاٟ َٗ ِت  ٌَ ُٗٔل ٕ َوََل ََٗٔلَزْة إَٔلَّ  ئِن َوَتز ٌَ ِٟ  ١ٔ ا

دبع اہلل نب ہملسم، یبنعق، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب نب دمحم نب رمعف نب سحؾ، ابعد نب میمت، رضحت اوبریشب ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک 

 فہ ضعب رفسفں ںیم انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی اقدص رفاہن رفامای

اس فتق ولگ وس رےہ ےھت ہک اکی افٹن یک رگدؿ ںیم اتتن اک ڈنگا ہن رےنہ اپےئ بس اکٹ دےیئ اجںیئ امکل ےن اہک ہک ولگ ہی 

 ڈنگے رظن دب ےس اچبےن ےک ےئل ڈاےتل ںیہ۔

 ریشب ااصنریدبعاہلل نب ہملسم، یبنعق، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب نب دمحم نب رمعف نب سحؾ، ابعد نب میمت، رضحت اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھگڑفں یک ایھچ رطح دھکی اھبؽ رکان

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑفں یک ایھچ رطح دھکی اھبؽ رکان



 

 

     781    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ہظا٦ ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ٣ہاجز، ً٘ی١ ب٩ طبیب، ابووہب اٟحظِم :  راوی

٤َُِٟضاجٔ  ُس ب٩ُِ ا انٔیُّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ا ٌٔیٕس اٟلَّ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َس ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ َحسَّ ِی١ُ ب٩ُِ َطبٔیٕب  َ٘ ثَىٔي ًُ ٔ َحسَّ ز

َِٟدیِ أَبٔی  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِرَتبُٔلوا ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٍْ َُٟط ُػِحَب ُِٟحَظِٔمِّ َوکَا٧َِت  ١َ َوا٣َِشُحوا ب٨ََٔوأػیَضا َوصِٕب ا

٠ُِّسوَصا اِْلَِوَتاَر  َ٘ ٠ُِّسوَصا َوََل ُت َٗ أَٟضا َو َٔ ِٛ ا٢َ أَ َٗ ًَِحازَٔصا أَِو   َوأَ

، اشہؾ نب دیعس، دمحم نب اہمرج، ،لیق نب ،بیب، اوبفبہ ایمشجل ےس وج ہک ااحصب روسؽ ںیم ےس ںیہ رفاتی ےہ اہرفؿ نب دبع اہلل

یک  ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وھگڑفں وک ابدنھ رک روھک افر اؿ یک تشپ ف اشیپوینں رپ اہھت ریھپا رکف افر اؿ

 یک رگدونں ںیم امکؿ ےک ےلچ ہن ابدنوھ۔رگدؿ ںیم القدہ ڈاول رگم اؿ 

 اہرفؿ نب دبعاہلل، اشہؾ نب دیعس، دمحم نب اہمرج، ،لیق نب ،بیب، اوبفبہ ایمشجل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں ےک ےلگ ںیم یٹنھگ ابدنانھ

 اک ایبؿاہجد  :   ابب

 اجونرفں ےک ےلگ ںیم یٹنھگ ابدنانھ

     782    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، ًبیساہلل، ٧آٍ، سا٥ٟ، ابوجزاح، حرضت ا٦ حبیبہ :  راوی

٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ث٨ََا َیِحٌَي  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ  َحسَّ  ٍَ ٩ًَِ أ٦ُِّ َحبٔیَب  ٍَ َِٟحزَّاحٔ ٣َِولَی أ٦ُِّ َحبٔیَب ٩ًَِ أَبٔی ا

ٍّ ٓٔیَضا َجَزْض  َ٘ ِٓ ٍُ رٔ َٜ ٔ ٤َََِٟلئ ا٢َ ََل َتِؼَحُب ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دسمد، ییحی، دیبع اہلل، انعف، اسمل، اوبرجاح، رضحت اؾ ہبیبح ےس رفاتی ےہ ہک انجب روس

 رتمح ےک رفےتش اؿ ولوگں اک اسھت ںیہن دےتی نج ںیم ہٹنھگ وہات ےہ۔

 دسمد، ییحی ، دیبعاہلل، انعف، اسمل، اوبرجاح، رضحت اؾ ہبیبح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اجونرفں ےک ےلگ ںیم یٹنھگ ابدنانھ

     783    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوہزیزہح٤س ب٩ یو٧ص، زہير، سہی١ ب٩ ابی ػاٟح، حرضت  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزةَ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا ُسَضِی١ُ ب٩ُِ أَبٔی َػأٟٕح  ث٨ََا ُزَصيِْر َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  

ٍّ ٓٔیَضا ک٠َِْب أَِو جَ  َ٘ ِٓ ٍُ رٔ َٜ ٔ ٤َََِٟلئ  َزْض ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َتِؼَحُب ا

ادمح نب ویسن، زریہ، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 رتمح ےک رفےتش اؿ ولوگں اک اسھت ںیہن دےتی نج ںیم ہٹنھگ افر اتک وہات ےہ۔

 دمح نب ویسن، زریہ، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اجونرفں ےک ےلگ ںیم یٹنھگ ابدنانھ

     784    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بَل٢، ًَلء ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ابوبرک ب٩ ابی اویص، س٠مَي٪ ب٩ :  راوی

ََلٔئ بِ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ُ٪ ب٩ُِ بََٔل٢ٕ  ثَىٔي ُس٠َمَِيَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَُویِٕص َحسَّ ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ   ٩ٔ

 ًَ َّی اہللُ  ِیَلا٪ٔ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل َِٟحَزٔض ٣ٔز٣َِاُر اٟظَّ ا٢َ ِٔی ا َٗ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

دمحم نب راعف، اوبرکب نب ایب افسی، امیلسؿ نب البؽ، العء نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہٹنھگ اطیشؿ اک ابہج ےہ۔

 اوبرکب نب ایب افسی، امیلسؿ نب البؽ، العء نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہدمحم نب راعف،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجنتس اھکےن فاےل اجونرفں رپ وساری یک اممتعن

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 یک اممتعن اجنتس اھکےن فاےل اجونرفں رپ وساری

     785    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣شسز، ًبساٟوارث، ایوب، ٧آٍ :  راوی

ِٟحَ  ؤب ا ُٛ ٩ًَِ ُر ا٢َ ٧ُهَٔی  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  َِٟوارٔٔث  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٍَٟٔ َحسَّ  َلَّ

 دبعاولارث، اویب، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع رفامےت ںیہ ہک اجنتس اھکےن فاےل اجونرفں رپ وساری رکان عنم ےہ۔دسمد، 

 دسمد، دبعاولارث، اویب، انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اھکےن فاےل اجونرفں رپ وساری یک اممتعناجنتس 

     786    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ رسیح، ًبیساہلل ب٩ جہ٥، ٤ًزو ب٩ ابی ٗیص، ایوب، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

یِٕخ اٟزَّازٔیُّ أَِخبََرنٔی  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ أَبٔی رُسَ ٩ًَِ َحسَّ ِدتََیانٔیِّ  ٩ًَِ أَیُّوَب اٟشَّ ِیٕص  َٗ ىٔي اب٩َِ أَبٔی  ٌِ ٤ًَِْزو َی ث٨ََا  َِٟحِض٥ٔ َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ

ٍَٟٔ ِٔی اِْلٔب١ٔٔ أَِ٪  َِٟحَلَّ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٠ًََِیضَ  ٧َآ َب  َٛ  ایُزِ

ادمح نب رسبا، دیبع اہلل نب  مہ، رمعف نب ایب سیق، اویب، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک انجب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن اجنتس اھکےن فاےل اجونر رپ وساری رکےن ےس عنم رفامای ےہ۔

 انعف، رضحت دبعاہلل نب رمعادمح نب رسبا، دیبعاہلل نب  مہ، رمعف نب ایب سیق، اویب،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیم اےنپ اجونر اک انؾ رھک اتکس ےہ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دیم اےنپ اجونر اک انؾ رھک اتکس ےہ

     787    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، ابواحوؾ، ابی اسحٙ، ٤ًز ب٩ ٣ی٤و٪، حرضت ٣ٌاذ :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٕ اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪  ًَ  ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ٩ًَِ أَبٔی اِْلَِحَؤؾ  یِّ  ٔ ث٨ََا َص٨َّازُ ب٩ُِ اٟسَّ َٖ َرُسو٢ٔ اہللٔ  َحسَّ ٨ُِت رِٔز ُٛ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  يِرْ َػل َٔ َٟطُ ًُ ا٢ُ  َ٘ ًَلَی ح٤َٔإر یُ  ٥َ  َوَس٠َّ



 

 

انہد نب رسی، اوباوحص، ایب ااحسؼ ، رمع نب ومیمؿ، رضحت اعمذ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم انجب روسؽ اہلل ےک اسھت اکی اےسی 

 ر  اہک اجات ےہ۔
عفی

 دگےھ رپ وسار وہا ےسج 

 ذانہد نب رسی، اوباوحص، ایب اقحس، رمع نب ومیمؿ، رضحت اعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وکچ ےک فتق اجمدہنی وک اہلل ےک وھگڑروسارہہک رک اکپران

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وکچ ےک فتق اجمدہنی وک اہلل ےک وھگڑروسارہہک رک اکپران

     788    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ زاؤز ب٩ سٔیا٪، یحٌي ب٩ حشا٪، س٠مَي٪ ب٩ ٣وسي، ابوزاؤز، جٌْف ب٩ سٌس ب٩ س٤زہ، حرضت س٤زة ب٩  :  راوی

 ج٨سب

اَ٪ أَِخبََر٧َا  ثَىٔي َیِحٌَي ب٩ُِ َحشَّ َیاَ٪ َحسَّ ِٔ ُس ب٩ُِ َزاُوَز ب٩ِٔ ُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ سٔ َحسَّ ٌِ َْفُ ب٩ُِ َس ٌِ ث٨ََا َج ُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسي أَبُو َزاُوَز َحسَّ ُس٠َمَِيَ

٩ًَِ َس٤َُزَة ب٩ِٔ جُ  َ٪ ب٩ِٔ َس٤َُزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ ُس٠َمَِيَ  ٪َ ثَىٔي ُخبَِیُب ب٩ُِ ُس٠َمَِيَ َّٓٔ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ ب٩ِٔ َس٤َُزَة ب٩ِٔ ُج٨ُِسٕب َحسَّ ُس  ٌِ ا َب ٨ُِسٕب أ٣ََّ

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیأ٣ُِ َػل َّی اہللُ  ٨ًَِا َوکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ ز َٓ ًٍَٔ طٔ َوَس٥ََّ٠ َسِمَّ َخِی٨َ٠َا َخِی١َ اہللٔ إٔذَا  َِٟح٤َا ٨ًَِا بٔا ٔ ز َٓ ز٧َُا إَٔذا 

اَت٨َ٠ِا َٗ ٍٔ َوإَٔذا  ٜٔی٨َ ٔ َواٟشَّ بِر  َواٟؼَّ

یس، اوبداؤد، رفعج نب دعس نب رمسہ، رضحت رمسة نب دنجب ےس رمفی ےہ ہک دمحم نب داؤد نب ایفسؿ، ییحی نب اسؿ، امیلسؿ نب وم

انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ ربھگاٹہ ےک فتق ویں ہہک رک اکپرےت ہک اے اہلل ےک وھگڑ وسارف! ایس رطح 

 رفامےت افر اتقؽ ےک فتق ربص ف  لمح یک میلع ربھگاٹہ ےک فتق ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ ااحتد ف اافتؼ ےس رےنہ اک مکح

 دےتی۔

 دمحم نب داؤد نب ایفسؿ، ییحی نب اسؿ، امیلسؿ نب ومیس، اوبداؤد، رفعج نب دعس نب رمسہ، رضحت رمسة نب دنجب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  تنعل رکےن یک اممتعناجونر رپ



 

 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اجونر رپ تنعل رکےن یک اممتعن

     789    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠مَي٪ ب٩ رحب، ح٤از، ایوب، ابوَٗلبہ، ابی ٣ہ٠ب، حرضت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

ث٨ََا  ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َمَِيَ َّی اہللَُحسَّ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٤َُِٟض٠َّٔب  ٩ًَِ أَبٔی ا  ٍَ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبَ ٩ًَِ أَیُّوَب  اْز   َح٤َّ

ا َ٘ َٓ ٨َِت َراح٠ََٔتَضا  ٌَ َٟ  ٍُ َ ََُٓل٧ اُٟوا َصٔذظٔ  َٗ ا٢َ ٣َا صَٔذظٔ  َ٘ َٓ  ٍّ ٨َ ٌِ َٟ  ٍَ َش٤ٔ َٓ ٥َ کَاَ٪ ِٔی َسَْفٕ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٢َ ًَ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔييُّ َػل

اُئ  َٗ ٍْ َوِر َٗ ِیَضا ٧َا َٟ ٔ يی أ٧َُِوزُ إ َٜأَن َٓ ا٢َ ٤ًَِٔزاُ٪  َٗ ٨ًََِضا  وا  ٌُ َوَؿ َٓ  ٍْ َ و٧ ٌُ ََّضا ٠ِ٣َ ٧َّٔٓ ٨ًََِضا  وا  ٌُ  َؿ

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  امیلسؿ نب رحب، امحد، اویب، اوبالقہب، ایب بلہم، رضحت رمعاؿ نب نیصح ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ

فملس اکی رفس ںیم ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تنعل یک آفاز ینس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ہی ایک ےہ؟ ولوگں 

ول ویکہکن فہ ےن اہک ہک الفں وعرت ےن اینپ وعرت رپ تنعل یک ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس افٹن رپ ےس اپالؿ ااتر 

وعلمؿ ےہ )ہی ابت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وطبر ہیبنت رفامیئ ینعی بج وت اس رپ تنعل رک ریہ ےہ وت اس رپ وساری ویکں رکیت 

 ےہ ارت اج( سپ اس رپ ےس اپالؿ ااتر یل یئگ۔ رمعاؿ ےن اہک وگای ںیم اب یھب دھکی راہ وہں ہک فہ افٹن ایسیہ املئ اھت۔

 امیلسؿ نب رحب، امحد، اویب، اوبالقہب، ایب بلہم، رضحت رمعاؿ نب نیصح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وچاپہی اجونرفں وک ڑلاےن یک اممتعن

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وچاپہی اجونرفں وک ڑلاےن یک اممتعن

     790    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًَلء، یحٌي ب٩ از٦، ٗلبہ ب٩ ًبساٌٟزیز ب٩ سیاہ، ا٤ًع، ابوٗتات، ٣حاہس، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

 ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ٍَ ب٩ِٔ  ُِٗلَب  ٩ًَِ ََلٔئ أَِخبََر٧َا َیِحٌَي ب٩ُِ آَز٦َ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ أت َحسَّ تَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی َیِحٌَي ا ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ب٩ِٔ ٔسَیاظٕ 

 ِٟ یٔع بَيَِن ا َِحٔ ٩ًَِ اٟتَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   َبَضائ٥ٔٔ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس 

ب ہ نب دبعازعلسی نب ایسہ، اشمع، 
اوباتقت، اجمدہ، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل دمحم نب العء، ییحی نب آدؾ، قط



 

 

 ےن وچاپویں وک آسپ ںیم ڑلےن ےس عنم رفامای ےہ۔

ب ہ نب دبعازعلسی نب ایسہ، اشمع، اوباتقت، اجمدہ، رضحت انب ابعس :  رافی
 دمحم نب العء، ییحی نب ادؾ، قط

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں یک العتم اگلان

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اجونرفں یک العتم اگلان

     791    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ہظا٦ ب٩ زیس، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز  ِٔ ث٨ََا َح ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أََتِیُت ا٨َّٟٔييَّ َػل َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس   ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط ٥َ بٔإَٔر َحسَّ

ا٢َ ِٔی آَذا٧َٔضا َٗ َّٔذا صَُو ِٔی ٣ٔزِبَٕس َیٔش٥ُ ٤ّ٨ََُا أَِحَشبُُط  َٓ َٜطُ   لٔی حٔيَن ُؤَٟس ٟٔیَُح٨ِّ

ب ک رکاےن صفح نب رمع، ہبعش

 

ت

 

ج

 

ت

، اشہؾ نب زدی، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک بج ریما وھچاٹ اھبیئ دیپا وہا وت ںیم اس 

ےک ےئل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس الای۔ داھکی وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اجونرفں ےک اھتؿ رپ ںیہ افر رکبویں ےک 

 (ض ےساکونں رپ داغ اگل رےہ ےھت )انشتخ یک رغ

 صفح نب رمع، ہبعش، اشہؾ نب زدی، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہچہ رپداغ اگلےن افر امرےن یک اممتعن

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رہچہ رپداغ اگلےن افر امرےن یک اممتعن

     792    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ابوزبير، حرضت جابز :  راوی

 ًَ َّی اہللُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخبََر٧َا ُس ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِس ُؤس٥َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ُزَّ َحسَّ َٗ ٠َِیطٔ بٔح٤َٔإر  ًَ

بََضا ِٔی َوِجضٔضَ  َ َِ ٍَ ِٔی َوِجضَٔضا أَِو  َِٟبضٔی٤َ ٨ُِت ٩ِ٣َ َوَس٥َ ا ٌَ َٟ ِس  َٗ يی  ٥ُِٜ أَن َِ ا٢َ أ٣ََا ب٠ََ َ٘ َٓ ََ ِٔی َوِجضٔطٔ  ٔ ٩ًَِ َذٟ ٨ََهی  َٓ  ا 



 

 

ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےس اکی دگاھ سگرا  دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، اوبزج ،، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل

سج ےک رہچے رپ داغ اگلای ایگ اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک مت وک ہتپ ںیہن ےہ ہک ںیم ےن اس صخش رپ تنعل یک ےہ وج 

 اممتعن رفام دی۔ اجونرفں ےک رہچفں رپ داغ اگلےئ افر اؿ ےک رہچے رپ امرے سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس یک

 دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، اوبزج ،، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھگڑویں اک دگوھں ےس یتفج رکاان

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑویں اک دگوھں ےس یتفج رکاان

     793    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، یزیس ب٩ ابی حبیب، ابوخير، ب٩ زریز، ًلی ب٩ ابی كاٟب :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ُزَریِ   ٔ َِٟديِر ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔیٕب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٌٔیٕس َحسَّ ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  ٕ َحسَّ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَبٔی كَأٟٕب َرضَٔي ز  ٩ًَِ

َٟوِ  ًَلٔیٌّ  ا٢َ  َ٘ َٓ َٛٔبَضا  ٍْ ََفَ ٠َ ِِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َب َّی اہللُ  ا٢َ أُصِٔسیَِت َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ٨ُِط  ًَ ٨ََٟا  اہللُ  ََا٧َِت  َٓ َِٟدِی١ٔ  ًَلَی ا َِٟح٤ٔيَر  َح٨َ٠ِ٤َا ا

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َٗ  ٔ ٤ُ٠َوَ٪ ٣ِٔث١ُ َصٔذظ ٌِ َّٟٔذی٩َ ََل َی ََ ا ٔ ١ُ َذٟ ٌَ ِٔ ٤ََّا َی ٥َ إ٧ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ل

ہبیتق نب دیعس، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، اوبریخ، نب زرری، یلع نب ایب اطبل ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

آہل فملس اس رپ وسار وہےئ رضحت یلع ےن اہک اکش مہ یھب دگوھں وک فملس ےک فاےطس اکی رچخ ہفحت آای سپ آپ یلص اہلل ہیلع ف

 وھگڑویں رپ ڑچاھںیئ وت رچخ امہرے اپس یھب وہں۔ ہی نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی اکؾ فیہ رکےت ںیہ وج ںیہن اجےتن

 ()ینعی ہی ںیہن اجےتن ہک وھگڑا رچخ ےس زایدہ یتمیق ےہ

 دیعس، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، اوبریخ، نب زرری، یلع نب ایب اطبلہبیتق نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی اجونر رپ نیت آدویمں اک وسار وہان

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اکی اجونر رپ نیت آدویمں اک وسار وہان



 

 

     794    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو ػاٟح، ٣حبوب ب٩ ٣وسي، ابواسحٙ، ًاػ٥ ب٩ س٠مَي٪، حرضت ًبساہلل ب٩ جٌْف :  راوی

 ٩ًَِ  ٪َ ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ُس٠َمَِيَ  ٩ًَِ زَارٔیُّ  َٔ ِٟ َٙ ا ث٨ََا أَبُو َػأٟٕح ٣َِحبُوُب ب٩ُِ ٣ُوَسي أَِخبََر٧َا أَبُو إِٔسَح ٌِٔحلٔیَّ َحسَّ ِٟ ىٔي ا ٌِ ٕٚ َی ٣َُورِّ

ٔس٦َ ٩ِ٣ٔ َسَْفٕ اِس  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا  َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ َْفٕ  ٌِ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َج ثَىٔي  َّل َحسَّ ب١َٔ أَوَّ ِ٘ أَی٨َُّا اِسُت َٓ ب١َٔ ب٨َٔا  ِ٘ ُت

َح٠َ٤َىٔي أ٣ََ  َٓ ب١َٔ بٔی  ِ٘ َٓاِسُت ٠َُط أ٣ََا٣َُط  ٌَ ََ َج ٔ ََٜذٟ َّا َل ٍَ َوإ٧ٔ ٤َِٟٔسی٨َ ََٓسَخ٨َ٠ِا ا ُط  َٔ ٠َطُ َخ٠ِ ٌَ َح َٓ ب١َٔ بَٔحَش٩ٕ أَِو حَُشيِٕن  ِ٘  ا٣َُط ث٥َُّ اِسُت

اوب اصحل، وبحمب نب ومیس، اوب ااحسؼ ، اعمص نب امیلسؿ، رضحت دبعاہلل نب رفعج ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 آےت وت )امہرے ڑبے( مہ وچبں وک اابقتسؽ ےک ےئل  ےتجیھ افر مہ ںیم ےس وج ےلہپ  اتچنہ آپ یلص فآہل فملس سج فتق رفس ےس فاسپ

 ایل افر اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک اےنپ آےگ وساری رپ اھٹب ےتیل سپ ںیم ےلہپ اچنہپ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم اےنپ آےگ اھٹب

  اکی افٹن رپ نیت آدیم ےھٹیب وہےئ ےھت(۔اس رطح دمہنی ںیم دالخ وہےئ )ینعی

 اوب اصحل، وبحمب نب ومیس، اوباقحس، اعمص نب امیلسؿ، رضحت دبعاہلل نب رفعج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونر رپ اکیبرےنھٹ یک اممتعن

 اک ایبؿاہجد  :   ابب

 اجونر رپ اکیبرےنھٹ یک اممتعن

     795    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟوہاب ب٩ ٧حسہ، اب٩ ًیاغ، یحٌي ب٩ ابی ٤ًز طیبانی ابی ٣زی٥، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ًَیَّإغ  ث٨ََا اب٩ُِ  َِٟوصَّأب ب٩ُِ ٧َِحَسَة َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٣َزِی٥ََ  ِیَبانٔیِّ  ٤ِزٕو اٟشَّ ًَ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ أَبٔی 

ّٔ٪َّ اہلَل َٓ ٥ُِ ٨َ٣َابَٔز  دُٔذوا ُهُضوَر َزَوابِّٜ ٥ِ أَِ٪ َتتَّ ُٛ ا٢َ إٔیَّا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔ  ا٨َّٟٔييِّ َػل َصا َل٥ُِٜ ٟ َ ٤ََّا َسُخَّ ٥َِٟ إ٧ٔ ٔلَی ب٠ََٕس  ٥ُِٜ إ َِ تَُب٠ِّ

وا َحاَجَت٥ُِٜ  ـُ ِٗ ا َٓ ٠َِیَضا  ٌَ َٓ ١َ َل٥ُِٜ اِْلَِرَق  ٌَ ُٔٔص َوَج ِّٙ اِْلَِن  َتُٜو٧ُوا بَأِٟٔیطٔ إَٔلَّ بٔٔظ

 دبعاولاہب نب دجنہ، انب ایعش، ییحی نب ایب رمع نابیین ایب رممی، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ے ےئل فآہل فملس ےن رفامای اےنپ اجونرفں یک وھٹیپں وک رہسگ ربنم ہن انب )ینعی اؿ رپ الب فہج تم وھٹیب( ویکہکن اہلل اعتیل ےن اؿ وک اہمتر

اس ےئل رخسم ایک ےہ اتہک مت اکی رہش ےس دفرسے رہش کت آباسین اج وکس اہجں مت اس ےک ریغب آاسین ےس ںیہن اج ےتکس ےھت۔ افر اہلل 



 

 

 یل ےن اہمترے ےئل زنیم وک اجےئ رقار انبای ےہ سپ اس رپ اینپ رضفرت وپری رکف۔اعت

 دبعاولاہب نب دجنہ، انب ایعش، ییحی نب ایب رمع نابیین ایب رممی، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افوٹنں اک ایبؿوکلت 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وکلت افوٹنں اک ایبؿ

     796    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، اب٩ ابی ٓسیَ، ًبساہلل ب٩ ابی یحٌي ، سٌیس ب٩ ابی ہ٨س، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزةَ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی ص٨ِٕٔس  ٩ًَِ َس ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی َیِحٌَي  ًَ ثَىٔي  َٕ َحسَّ َُٓسیِ  اب٩ُِ أَبٔی 

ا إٔب١ُٔ  أ٣ََّ َٓ َیاكٔئن  َیاكٔئن َوبُُیوْت ٠ٟٔظَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َتُٜوُ٪ إٔب١ْٔ ٠ٟٔظَّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِس َرأَیُِتَضا  اٟظَّ َٗ َ٘ َٓ َیاكٔئن 

 ٔ ٍَ ب َل َ٘ ِس اِن َٗ ٌٔيّرا ٨ِ٣َٔضا َوی٤َُزُّ بٔأَخٔیطٔ  ٠ُو َب ٌِ ََل َی َٓ ِس أَِس٨َ٤ََضا  َٗ ُط  ٌَ ٥ِ بُٔح٨َِیَبإت ٣َ ُٛ ُد أََحُس ا بُُیوُت َیُِخُ ََل یَِح٠ٔ٤ُُط َوأ٣ََّ َٓ طٔ 

و٢ُ ََل أَُراَصا ُ٘ ٌٔیْس َی ٥ِ٠َ أََرَصا کَاَ٪ َس َٓ َیاكٔئن  یَبادٔ  اٟظَّ ًَّٟٔي َیِشتُرُ ا٨َّٟاُض بٔاٟسِّ اُؾ ا َٔ ِٗ َ ٔ اِْل  إَٔلَّ صَٔذظ

دمحم نب راعف، انب ایب دفکی، دبعاہلل نب ایب ییحی، دیعس نب ایب دنہ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

یھب اطیشونں ےک ےئل وہےت ںیہ۔ رےہ اطیشونں ےک افٹن وت  فآہل فملس ےن رفامای ھچک افٹن اطیشونں ےک ےئل وہےت ںیہ افر ھچک رھگ

ںیم ےن اؿ وک داھکی ےہ ہی افٹن فہ وہےت ںیہ نج وک مت ںیم ےس وکیئ زبی ف زتنی ےک ےئل ےل رک اتلکن ےہ سج وک اس ےن وخب رفہب 

رکات افر اطیشونں ےک رھگ ںیم ےن ںیہن ایک ےہ نکیل اس رپ وساری ںیہن رکات افر اےنپ وبجمر ف ےب سب اھبیئ وک یھب اس رپ وسار ںیہن 

 دےھکی۔ دیعس ےتہک ںیہ ہک اطیشونں ےک رھگ ںیم اؿ وہدفں وک اتھجمس وہں نج رپ ااہظر افترخ ےک ےئل رای ۔ رپدے اٹےکن ےئگ وہں۔

 دمحم نب راعف، انب ایب دفکی، دبعاہلل نب ایب ییحی ، دیعس نب ایب دنہ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دلجی ےنلچ اک ایبؿ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دلجی ےنلچ اک ایبؿ



 

 

     797    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت ابوہزیزہ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، سہی١ ب٩ ابی ػاٟح،  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  اْز أَِخبََر٧َا ُسَضِی١ُ ب٩ُِ أَبٔی َػأٟٕح  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َّی اہللُ َحسَّ َزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ٔ ًُِلوا اِْلٔب َ أ َٓ ِٟدِٔؼٔب  ت٥ُِ ِٔی ا ا٢َ إَٔذا َساََفِ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّٔذا أََرِزت٥ُِ ًَ َٓ يَِر  ًُوا اٟشَّ َٓأرَِسٔ َِٟحِسٔب  ت٥ُِ ِٔی ا َضا َوإٔذَا َساََفِ َّ٘ ١َ َح

 ٔٙ ی ٔ ٩ًَِ اَّٟطَّ َٓت٨َََّٜبُوا  زٔیَص  ٌِ  اٟتَّ

ومیس نب اامسلیع، امحد، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

ارزاین ںیم رفس رکف وت اےنپ افوٹنں وک اؿ اک قح دف )ینعی اؿ وک وخب الھک الپ( افر بج طحق اسیل ںیم رفس رکف وت زیتی ےک اسھت رفس بج مت 

 (ےط رکف۔ )ات ہک زنمؽ وصقمد رپ دلج وچنہپ( افر بج رات ںیم ارتف وت را ںوں ےس وچب۔ )ینعی راہتس ںیم تم ارتف

 لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہومیس نب الیعمس، امحد،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دلجی ےنلچ اک ایبؿ

     798    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ہظا٦، حش٩، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، یزیس ب٩ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا صَٔظا٦ْ  ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب َّی َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَِبسٔ اہللٔ   

َس  ٌِ ا٢َ َب َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َِحَو صََذا  ٨َ٤َِٟاز٢َٔ  اہللُ  ُسوا ا ٌِ َضا َوََل َت َّ٘ ِؤٟطٔ َح َٗ 

امثعؿ نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ اشہؾ، نسح، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس یھب ایس رطح رمفی ےہ ہک اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک افر 

 زنمؽ ےسآ ےگ ہن ڑبوھ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ اشہؾ، نسح، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادنریھے ںیم رفس رکےن اک ایبؿ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ادنریھے ںیم رفس رکےن اک ایبؿ

     799    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 خاٟس ب٩ یزیس، ابوجٌْف، ربیٍ ب٩ ا٧ص، حرضت ا٧ص ب٩ ٣ا٤ًَٟزو ب٩ ًلی  :  راوی

ٍٔ ب٩ِٔ أَ  ٩ًَِ اٟزَّبٔی َْفٕ اٟزَّازٔیُّ  ٌِ ث٨ََا أَبُو َج ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ َیزٔیَس َحسَّ ًَلٓٔیٕ َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٧َٕص 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ّٔ٪َّ اِْلَِرَق تُِلَوی بٔا٠َِّٟی١ٔ  َػل َٓ  ٍٔ َِٟح ٠َِی٥ُِٜ بٔاٟسُّ ًَ 

رمعف نب یلع اخدل نب سیدی، اوبرفعج، رعیب نب اسن، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

  )ینعی رفس ںیم آاسین وہ اجیت ےہ(۔ےن رفامای رات وک رفس ںیم رضفر الچ رکف ویکہکن رات ںیم زنیم ےط رک دی اجیت ےہ

 رمعف نب یلع اخدل نب سیدی، اوبرفعج، رعیب نب اسن، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش اجونر اک امکل وہ فہ آےگ ےنھٹ اک زایدہ دقحار ےہ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش اجونر اک امکل وہ فہ آےگ ےنھٹ اک زایدہ دقحار ےہ

     800    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ثابت ًلی ب٩ حشين، ًبساہلل ب٩ بزیسہ حرضت ابوبزیسہ :  راوی

سٔ ب٩ِٔ ثَابٕٔت  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ُت  َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ بَُزیَِسَة  ًَ ثَىٔي  ثَىٔي أَبٔی َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حَُشيِٕن َحسَّ ثَىٔي  ٤َِٟزَِوزٔیُّ َحسَّ ا

ا٢َ  َ٘ َٓ طُ ح٤َٔاْر  ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ی٤َِٔشي َجاَئ َرُج١ْ َو٣َ ًَ َّی اہللُ  و٢ُ بَِی٤َ٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ َ یَا َرُس بَُزیَِسَة َی
ِب َوَتأََخَّ َٛ و٢َ اہللٔ اِر

ََ ٣ٔىِّي إَٔلَّ أَِ٪  ٔ ُّٙ بَٔؼِسرٔ َزابَّت ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل أ٧ََِت أََح ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٠ُِتطُ  اٟزَُّج١ُ  ٌَ ِس َج َٗ يی  ّٔن َٓ ا٢َ  َٗ ٠َطُ لٔی  ٌَ َتِح

َٛٔب  ََ ََفَ َٟ 

ہلل نب ربدیہ رضحت اوبربدیہ ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اج ادمح نب دمحم نب اثتب یلع نب نیسح، دبعا

آپ رےہ ےھت اےنت ںیم اکی صخش دگےھ رپ وسار ای فہ وبال ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسار وہ اجےیئ افر ہی ہہک رک ےھچیپ رساک 

 اک وت  ھج ےس زایدہ دقحار ےہ۔ اہں ارگ ہی اجونر وت ےھجم ددیے وت ںیم آےگ ھٹیب اتکس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن آےگ ےنھٹ

 وہں سپ فہ وبال ہی ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دای۔ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسار وہےئ۔



 

 

 ت اوبربدیہادمح نب دمحم نب اثتب یلع نب نیسح، دبعاہلل نب ربدیہ رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گنج ںیم اجونر یک وکںیچن اکٹ ڈاےنل اک ایبؿ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 گنج ںیم اجونر یک وکںیچن اکٹ ڈاےنل اک ایبؿ

     801    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، اب٩ ًباز، حرضت ًباز ب٩ ًبساہلل ب٩ اٟزبير :  راوی

َٙ َحسَّ  سٔ ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٍَ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠َ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِیلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس ا٨ُّٟ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ًَبَّازٕ  ٔ ب٩ِٔ  ثَىٔي اب٩ُِ  ًَبَّاز أَبٔیطٔ 

ىٔي َوصَُو أَحَ  ٌَ َّٟٔذی أَِرَؿ ثَىٔي أَبٔی ا ًَبَّازٕ َحسَّ ا٢َ أَبُو َزاُوز صَُو َیِحٌَي ب٩ِ  َٗ  ٔ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ًَ ََ ٖٕ َوکَاَ٪ ِٔی ت٠ِٔ ِو ًَ ُس بَىٔي ٣ُزََّة ب٩ِٔ 

يی أ٧َُِو  َن َٜأ ا٢َ َواہللٔ َل َٗ  ٍَ ٔ ٣ُِؤَت َُزَاة  ٔ زَاة َِ ِٟ ُٗت١َٔ ا َّي  ِو٦َ َحً َ٘ ِٟ اَت١َ ا َٗ َصا ث٥َُّ  ََقَ ٌَ َٓ اَئ  َٟطُ َطَِقَ ٩ًَِ ََفَٕض  َتَح٥َ  ِٗ َْفٕ حٔيَن ا ٌِ ٔلَی َج زُ إ

ؤیِّ  َ٘ ِٟ َِٟیَص بٔا َِٟحسٔیُث  ا٢َ أَبُو َزاُوز صََذا ا َٗ 

ےس رفاتی ےہ ہک ریمے راضیع فادل ےن  دبع اہلل نب دمحم، دمحم نب ہملس، دمحم نب ااحسؼ ، انب ابعد، رضحت ابعد نب دبعاہلل نب ازلج ،

 ھج ےس ایبؿ ہک فہ گنج ومہت ںیم رشکی ےھت۔ اہک وگای ںیم رفعج نب ایب اطبل وک دھکی راہ وہں ہک فہ اےنپ ارقش وھگڑے ےس وکدے 

 ںیہن ےہ۔افر اس یک وکںیچن اکٹ ڈاںیل اس ےک دعب رفیم اکرففں ےس ڑلے اہیں کت دیہش وہ ےئگ۔ اوبداؤد ےن اہک ہی دحثی وقی 

 دبعاہلل نب دمحم، دمحم نب ہملس، دمحم نب اقحس، انب ابعد، رضحت ابعد نب دبعاہلل نب ازلج ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آےگ ڑبےنھ یک رشط اک ایبؿ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿآےگ ڑبےنھ یک رشط 

     802    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، اب٩ ابی ذئب، ٧آٍ ب٩ ابو٧آٍ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٍٕ ٔ ٍٔ ب٩ِٔ أَبٔی ٧َآ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ذٔئِٕب  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ

ٕٕٓ أَِو ِٔی َحأَفٕ أَِو َنِؼ١ٕ  َٙ إَٔلَّ ِٔی ُخ ٥َ ََل َسَب  َوَس٠َّ

ادمح نب ویسن، انب ایب ذبئ، انعف نب اوبانعف، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 امؽ انیل الحؽ ںیہن ےہ رگم افٹن ای وھگڑے دفڑاےن ںیم افر ریت ادنازی ںیم۔اسمتقب ےک اسھت 

 ادمح نب ویسن، انب ایب ذبئ، انعف نب اوبانعف، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 یک رشط اک ایبؿ آےگ ڑبےنھ

     803    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ًَ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ِٟ َٙ بَيَِن ا َٔ َوَسابَ َِٟوَزا ٍَ ا َیأئ َوکَاَ٪ أ٣ََُسَصا ث٨َٔیَّ ِٔ َِٟح َزِت ٩ِ٣ٔ ا ِس ُؿ٤ِّ َٗ ًَّٟٔي  َِٟدِی١ٔ ا َٙ بَيَِن ا زِ ٩ِ٣ٔ َسابَ َّ٤ ـَ ٥َِٟ ُت ًَّٟٔي  َدِی١ٔ ا

ٔلَی ٣َِشحٔٔس بَىٔي ٨ٔیٍَّٔ إ َٙ بَٔضا اٟثَّ ٩ِ َسابَ ِبَس اہللٔ کَاَ٪ ٤٣َّٔ ًَ ٕٙ َوإٔ٪َّ   ُزَریِ

دبع اہلل نب ہملسم، یبنعق، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ 

 اولداع کت رقمر یک وھگڑفں ںیم رشط اگلیئ وج وھگڑ دفڑ ےک ےئل وطبر اخص ایتر ےئک ےئگ ےھت افر دفڑ یک 

 

ب ة

 

ت

 

ب ااء ےس ےل رک ت
دح خف

)سج اک افہلص رقتةی اپچن ھچ لیم ےہ( افر اؿ وھگڑفں یک دح وج وھگڑ دفڑ ےک ےئل ایتر ںیہن ےئک ےئگ ےھت ہینث ےس ےل رک دجسم ینب 

 ۔زرقی کت رقمر یک )سج اک افہلص رقتةی اکی لیم وہات ےہ( افر دبعاہلل نب رمع یھب وھگڑ دفڑ ںیم رشکی ےھت

 دبعاہلل نب ہملسم، یبنعق، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 آےگ ڑبےنھ یک رشط اک ایبؿ

     804    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ٣ٌت٤ز، ًبیساہلل، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی



 

 

َّی  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ٧َٔييَّ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اہللٔ  َت٤ْٔز  ٌِ ث٨ََا ٣ُ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َِٟدِی١َ َحسَّ زُ ا ِّ٤ ـَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ ُی ًَ اہللُ 

 ٔ ُٙ ب ٔ  َضاُیَشاب

دسمد، رمتعم، دیبع اہلل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وھگڑفں وک وھگڑ دفڑ 

 ےک ےئل ایتر رکےت ےھت۔

 دسمد، رمتعم، دیبعاہلل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 آےگ ڑبےنھ یک رشط اک ایبؿ

     805    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٤ًزاح٤س ب٩ ح٨ب١، ً٘بہ ب٩ خاٟس، ًبیساہلل ٧آٍ، حرضت  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ٍُ ب٩ُِ َخأٟٕس  َب ِ٘ ث٨ََا ًُ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٥َ  َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔييَّ َػل

ایٍَٔ  َِ ِٟ َح ِٔی ا َُِٟقَّ ١َ ا َـّ َٓ َِٟدِی١ٔ َو َٙ بَيَِن ا  َسبَّ

، ہبقع نب اخدل، دیبع اہلل انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ادمح نب لبنح

 وھگڑ دفڑ ںیم رشتک یک افر وج وھگڑا اپوچنںی ربس ںیم گل اکچ اھت اس یک دح ذرا افر دفر رقمر یک۔

 رضحت دبعاہلل نب رمعادمح نب لبنح، ہبقع نب اخدل، دیبعاہلل انعف،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیپؽ دفڑ اگلےن اک ایبؿ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دیپؽ دفڑ اگلےن اک ایبؿ

     806    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣حبوب ب٩ ٣وسٰي ابواسحٙ ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت ًائظہابو ػاٟح،  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ صَٔظا٦ زَارٔیَّ  َٔ ِٟ ىٔي ا ٌِ َٙ َی ث٨ََا أَبُو َػأٟٕح اِْل٧ََِلاکٔیُّ ٣َِحبُوُب ب٩ُِ ٣ُوَسي أَِخبََر٧َا أَبُو إِٔسَح ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َو َوَة  ب٩ِٔ رُعِ



 

 

 ِ٨ ًَ ٍَ َرضَٔي اہللُ  ًَائَٔظ  ٩ًَِ  ٍَ ًَلَی َس٤َ٠َ ُتُط  ِ٘ ََٓشَب ُتُط  ِ٘ َشاَب َٓ َِٟت  ا َٗ ٥َ ِٔی َسَْفٕ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔييِّ َػل ََّضا کَا٧َِت ٣َ َضا أ٧َ

 ٍٔ َ٘ ِب ََ اٟشَّ ٔ بٔت٠ِٔ ا٢َ َصٔذظ َ٘ َٓ ىٔي  َ٘ َشَب َٓ ُتُط  ِ٘ ا َح٠ِ٤َُت ا٠َِّٟح٥َ َساَب َّ٤٠َ َٓ  رِٔجلَیَّ 

اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک فہ اکی رفس ںیم انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اوب اصحل، وبحمب نب ومٰیس اوب ااحسؼ 

فآہل فملس ےک اسھت ںیھت فہ  یتہ ںیہ ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت دیپؽ دفڑ اگلیئ افر ںیم تیج یئگ رھپ بج ریما 

آہل فملس ےک اسھت رھپ دفڑ اگلیئ افر اس رمہبت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تیج مسج ذرا اھبری وہ ایگ وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع ف

 ےئگ افر رفامای آج یک ہی تیج یلھچپ اہر اک دبہل ےہ۔

 اوب اصحل، وبحمب نب ومٰیس اوباقحس اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھگڑ دفڑ ںیم للحم اک رشکی وہان

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑ دفڑ ںیم للحم اک رشکی وہان

     807    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، ٣شسز، حؼين ب٩ ٤٧ير، سٔیا٪ ب٩ حشين، ًلی ب٩ ٣ش٥٠، ًباز ب٩ ًوا٦، سٔیا٪، حشين  :  راوی

 حرضت ابوہزیزہ

ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ث٨ََا  َیاُ٪ ب٩ُِ حَُشيِٕن ح و َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ٕ َحسَّ ث٨ََا حَُؼيُِن ب٩ُِ ٤َُ٧يِر ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٦ٔ َحسَّ وَّ ٌَ ِٟ ًَبَّازُ ب٩ُِ ا ث٨ََا   َحسَّ

٩ًَِ اٟزُّصِ  ىَي  ٌِ ٤َ ِٟ َیاُ٪ ب٩ُِ حَُشيِٕن ا ِٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََر٧َا ُس َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٤َُِٟشیِّٔب  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس زٔیِّ 

٠َِیَص ب٤َٔ٘ٔإر َو٩ِ٣َ أَِزَخ١َ ََفَ  َٓ  َٙ ٔ ىٔي َوصَُو ََل یُِؤ٩ُ٣َ أَِ٪ َیِشب ٌِ َسئِن َی ّسا بَيَِن ََفَ ا٢َ ٩ِ٣َ أَِزَخ١َ ََفَ َٗ ِ َسي ِس ّسا بَيَِن ََفَ َٗ ٔن َو

ُضَو ٤َٔٗاْر  َٓ  َٙ ٔ  أ٩َ٣ُٔ أَِ٪ َیِشب

دسمد، نیصح نب ریمن، ایفسؿ نب نیسح، یلع نب ملسم، ابعد نب وعاؾ، ایفسؿ، نیسح زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ےس 

ڑا دالخ رک دے سج رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش دف وھگڑفں ےک درایمؿ اکی ااسی وھگ

ااسی ےک ےنتیج اک نیقی ہن وہ )ہکلب اامتحؽ وہ ےنتیج افر اہرےن دفونں اک( وت فہ امقر)وجا( ںیہن ےہ۔ افر وج صخش دف وھگڑفں ےک درایمؿ اکی 

 وھگڑا دالخ رک دے سج ےک ےنتیج اک نیقی وہ وت فہ امقر ےہ۔



 

 

ملسم، ابعد نب وعاؾ، ایفسؿ، نیسح زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت دسمد، نیصح نب ریمن، ایفسؿ نب نیسح، یلع نب  :  رافی

 اوبرہریہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑ دفڑ ںیم للحم اک رشکی وہان

     808    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ خاٟس، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، سٌیس ب٩ بظير، زہزی :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بِّٔٔس٨َاز  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ َبٔظير ٩ًَِ َس َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ث٨ََا ا ث٨ََا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ا٢َ أَبُو  َحسَّ َٗ ٨َاُظ  ٌِ ٕ َو٣َ ًَبَّاز

٤َْز َو  ٌِ ٥ٔ٠ِ َوصََذا أََػحُّ ٨ًَِٔس٧َاَزاُوز َرَواُظ ٣َ ٌَ ِٟ ٩ًَِ رَٔجا٢ٕ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ًَ٘ٔی١ْ  ِیْب َو ٌَ  ُط

 ومحمد نب اخدل، فدیل نب ملسم، دیعس نب ریشب، زرہی ےن یھب ایس دنس ف ینعم ےک اسھت رفاتی ایبؿ یک ےہ۔

 ومحمد نب اخدل، فدیل نب ملسم، دیعس نب ریشب، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وھگڑ دفڑ ںیم یسک صخش وک اےنپ وھگڑے ےک ےھچیپ رانھک

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑ دفڑ ںیم یسک صخش وک اےنپ وھگڑے ےک ےھچیپ رانھک

     809    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌي ب٩ خ٠ٕ، ًبساٟوہاب ب٩ ًبسا٤ٟحیس، ٨ًبشہ، ٣شسز، بْش ب٩ ٣ٔـ١، ح٤یس، حش٩، حرضت ٤ًزا٪ ب٩  :  راوی

 حؼين

ث٨ََا ٣َُش  ٍُ ح و َحسَّ ٨ًََِبَش ث٨ََا  ٤َِٟحٔیٔس َحسَّ ًَِبٔس ا َِٟوصَّأب ب٩ُِ  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٕٕ َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َخ٠َ ث٨ََ َحسَّ ْز َحسَّ ا بِْٔشُ ب٩ُِ سَّ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼيِٕن  َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ا  ٌّ ؤی١ٔ َج٤ٔی ٩ًَِ ح٤َُِیٕس اٟلَّ  ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ا٢َ ََل َج٠ََب َوََل ا َٗ  ٥َ ِیطٔ َوَس٠َّ

 َج٨ََب َزاَز َیِحٌَي ِٔی َحٔسیثٔطٔ ِٔی اٟزَِّصا٪ٔ 

ادیجمل، ہسبنع، دسمد، رشب نب  ،لض، دیمح، نسح، رضحت رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک انجب ییحی نب فلخ، دبعاولاہب نب دبع



 

 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وھگڑ دفڑ ںیم ہن بلج ےہ افر ہن بنج۔

 رمعاؿ نب نیصحییحی نب فلخ، دبعاولاہب نب دبعادیجمل، ہسبنع، دسمد، رشب نب  ،لض، دیمح، نسح، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑ دفڑ ںیم یسک صخش وک اےنپ وھگڑے ےک ےھچیپ رانھک

     810    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساَلًلی، سٌیس، حرضت ٗتازہاب٩ ٣ثىي،  :  راوی

َِٟح٨َُب ِٔی اٟزِّصَ  َِٟح٠َُب َوا ا٢َ ا َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ًِلَی  َ ِبُس اِْل ًَ ث٨ََا  َّي َحسَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا  ا٪ٔ َحسَّ

 انب ینثم، دبعاالیلع، دیعس، رضحت اتقدہ ےن اہک بلج افر بنج وھگڑ دفڑ ںیم وہےت ںیہ۔

 االیلع، دیعس، رضحت اتقدہانب ینثم، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولتار رپ اچدنی ڑچاھان

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ولتار رپ اچدنی ڑچاھان

     811    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ابزاہی٥، جزیز ب٩ حاز٦، ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣ا٣َٟش٥٠  :  راوی

 ٍُ ٌَ بٔی َٗ ا٢َ کَا٧َِت  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٕٔ َحسَّ ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ ٕٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  َسِی

 ٍّ َـّ ٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٓ

، رجری نب احزؾ، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ولتار ملسم نب اربامیہ

 ےک ہضبق یک وٹیپ اچدنی یک یھت۔

 ملسم نب اربامیہ، رجری نب احزؾ، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ولتار رپ اچدنی ڑچاھان

     812    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ٗتازہ، حرضت سٌیس ب٩ اٟحشين :  راوی

اذُ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّي َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍُ َحسَّ ٌَ بٔی َٗ ا٢َ کَا٧َِت  َٗ َِٟحَش٩ٔ  ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی ا ٩ًَِ َس َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔي أَبٔی  ٕ َحسَّ ب٩ُِ صَٔظا٦

 ََ ٔ ًَلَی َذٟ ُط  ٌَ ٤ِٔ٠ًَُت أََحّسا َتاَب َتاَزةُ َو٣َا  َٗ ا٢َ  َٗ  ٍّ َـّ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٓ َّی اہللُ  ٕٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  َسِی

اشہؾ، اتقدہ، رضحت دیعس نب انیسحل ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ولتار یک دمحم نب ینثم، اعمذ نب 

وٹیپ اچدنی یک یھت۔ اتقدہ ےن اہک ہک ںیم ںیہن اجاتن ہک اس دحثی یک رفاتی ںیم یسک افر صخش ےن دیعس نب ایب انسحل یک اتمتعب یک 

 وہ۔

 ؾ، اتقدہ، رضحت دیعس نب انیسحلدمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ولتار رپ اچدنی ڑچاھان

     813    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٛثير، ابو٣ش٥٠، ًث٤ا٪ ب٩ سٌس، حرضت ا٧ص ب٩ ٣ا٣َٟح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩  :  راوی

 ًَ ٕس  ٌِ ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ َس ٨ِبَرٔیُّ  ٌَ ِٟ اَ٪ ا ٕ أَبُو َُشَّ ثٔير َٛ ثَىٔي َیِحٌَي ب٩ُِ  إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ٔ ٩ِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ

َوی صَ  ِٗ ا٢َ أَبُو َزاُوز أَ َٗ ََٓذَُکَ ٣ِٔث٠َُط  ْٖ کَا٧َِت  ا ٌَ ٍُ ٔؿ َِٟباَٗٔی َِٟحَش٩ٔ َوا ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی ا ٔ اِْلََحازٔیٔث َحٔسیُث َس  ٔذظ

 دمحم نب اشبر، ییحی نب ،ریث، اوبملسم، امثعؿ نب دعس، رضحت اسن نب امکل ےس یھب ایس رطح رمفی ےہ۔

 دمحم نب اشبر، ییحی نب ،ریث، اوبملسم، امثعؿ نب دعس، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریتےل رک دجسم ںیم اجان

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ریتےل رک دجسم ںیم اجان

     814    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 حرضت جابزٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث ابوزبير،  :  راوی

َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٌٔیٕس َحسَّ ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  َّطُ أ٣َََز َرُجَّل کَاَ٪ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ  

٤َِِٟشحٔٔس أَِ٪ ََل ی٤َُزَّ بَٔضا إَٔلَّ  ُٚ بٔا٨َِّٟب١ٔ ِٔی ا  َوصَُو آخْٔذ ب٨ُُٔؼؤَٟضاَیَتَؼسَّ

ہبیتق نب دیعس، ثیل اوبزج ،، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش وک مکح دای ہک وج 

 دجسم ںیم ریت میسقت رک راہ اھت ہک ارگ فہ ریتفں وک ےل رک ےلکن وت ایکن اکیپںین ڑکپے رےہ۔

  اوبزج ،، رضحت اجربہبیتق نب دیعس، ثیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ریتےل رک دجسم ںیم اجان

     815    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبززہ، حرضت ابو٣وسي اطٌزی٣ح٤س ب٩ ًَلء، ابواسا٣ہ، یزیس  :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسي  ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ٩ًَِ بَُزیِٕس   ٍَ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣َ ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔييِّ َػل

٥ِ ِٔی ٣َِشحٔس٧َٔا أَِو ِٔی ُسو٨َٔٗا ُٛ طٔ  إَٔذا ٣َزَّ أََحُس ِّٔ َٜ ٔ بِٔف ب ِ٘ ٠َِی َٓ ا٢َ  َٗ ُط أَِو  َّٔ َٛ بِٔف  ِ٘ ٠َِی َٓ ا٢َ  َٗ ًَلَی نَٔؼأَٟضا أَِو   َِ ٠ُِی٤ِٔش َٓ طُ ٧َِب١ْ  ٌَ َو٣َ

٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن   أَِ٪ ُتٔؼیَب أََحّسا ٩ِ٣ٔ ا

آہل فملس ےن رفامای وج دمحم نب العء، اوبااسہم، سیدی اوبربدہ، رضحت اوبومیس ارعشی ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

صخش مت ںیم ےس امہری دجسم ای ابزار ںیم آےئ افر اس ےک اہھت ںیم ریت وہں وت اؿ یک اکیپؿ اہھت ںیم ڑکپے رےہ ای ہی اہک ہک یھٹم ںیم 

 دابےئ رےہ ااسی ہن وہ ہک یسک املسمؿ وک گل اجےئ۔

 یدمحم نب العء، اوبااسہم، سیدی اوبربدہ، رضحت اوبومیس ارعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یگنن ولتار دےنی یک اممتعن

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 یگنن ولتار دےنی یک اممتعن



 

 

     816    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوزبير، حرضت جابز ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، :  راوی

 ًَ َّی اہللُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ُٕ َحسَّ ِی اََط اٟشَّ ٌَ ٥َ ٧ََهی أَِ٪ یَُت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

 ٣َِش٠ُوَّل 

ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یگنن ولتار دےنی ےس ومیس نب اامسلیع، امحد، اوبزج ،، رضحت اجرب ےس رفاتی 

 عنم ایک ےہ۔

 ومیس نب الیعمس، امحد، اوبزج ،، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اممتعن یگنن ولتار دےنی یک

     817    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، رقیع ب٩ ا٧ص اطٌث حش٩، حرضت س٤زة ب٩ ج٨سب :  راوی

٩ًَِ َس٤َُزَة ب٩ِٔ ُج٨ِ  َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ُث  ٌَ ث٨ََا أَِط یُِع ب٩ُِ أ٧ََٕص َحسَّ ث٨ََا رُقَ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ُسٕب أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ئِن  ٌَ يِرُ بَيَِن إِٔػَب سَّ اٟشَّ َ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی أَِ٪ یُ  اہللُ 

دمحم نب اشبر، رقشی نب اسن اثعش نسح، رضحت رمسة نب دنجب ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ےس عنم رفامای ےہ )ینعی ااسی ہن وہ ہک اچوق ڑمچے وک اک ات وہا اویلگنں کت چنہپ اجےئ افر اویلگنں وک دف اویلگنں ےک چیب ںیم ڑمچے وک اکےنٹ

 زیمخ رک دے(۔

 دمحم نب اشبر، رقشی نب اسن اثعش نسح، رضحت رمسة نب دنجب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی اسھت یئک زرںیہ ےننہپ اک ایبؿ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اکی اسھت یئک زرںیہ ےننہپ اک ایبؿ

     818    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 سٔیا٪، حرضت سائب ب٩ یزیس ےن ایَ طدؽ٣شسز،  :  راوی

ائٔٔب ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟشَّ ٍَ یَِذُُکُ  َٔ ُت َیزٔیَس ب٩َِ ُخَؼِی ٌِ يی َس٤ٔ ا٢َ َحٔشِبُت أَن َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ اُظ َحسَّ ِس َس٤َّ َٗ ٩ًَِ َرُج١ٕ   یَزٔیَس 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َها َّی اہللُ  ًَئِن أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٟبَٔص زِٔر ًَئِن أَِو   َصَز یَِو٦َ أُحُٕس بَيَِن زِٔر

دسمد، ایفسؿ، رضحت اسبئ نب سیدی ےن اکی صخش ےس رفاتی ایک سج اک اںوہں ےن انؾ ایل اھت )رگم اب ےھجم اید ںیہن راہ( ہک انجب 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن گنج ادح ںیم افرپ ےچین دف زرںیہ ںینہپ ںیھت۔

 دسمد، ایفسؿ، رضحت اسبئ نب سیدی ےن اکی صخش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڈنھجے افر اشنؿ اک ایبؿ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ڈنھجے افر اشنؿ اک ایبؿ

     819    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، اب٩ ابی زائسہ، ابویٌ٘وب، حرضت یو٧ص ب٩ ًبیس ٣ولی ٣ح٤سب٩ اٟ٘اس٥ :  راوی

فٔیُّ حَ  َ٘ وَب اٟثَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي اٟزَّازٔیُّ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ أَبٔی َزائَٔسَة أَِخبََر٧َا أَبُو َی ثَىٔي یُو٧ُُص ب٩ُِ َحسَّ ًُبَِیٕس ٣َِولَی ٣َُح٤َّسٔ سَّ

٩ًَِ َرایٍَٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ ًَازٕٔب َیِشأَُُٟط  ِٟبََرأئ ب٩ِٔ  ٔلَی ا أس٥ٔ إ َ٘ ِٟ ُس ب٩ُِ ا َثىٔي ٣َُح٤َّ ٌَ ا٢َ َب َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٥َ ٣َا ب٩ِٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

 ٕ ٍّ ٩ِ٣ٔ ٤َ٧ٔزَة ٌَ ا٢َ کَا٧َِت َسِوَزاَئ ٣َُزبَّ َ٘ َٓ  کَا٧َِت 

امیہ نب ومیس، انب ایب زادئہ، اوبوقعیب، رضحت ویسن نب دیبع ومیل دمحمنب ااقلمس ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم دمحم نب ااقلمس ےن ارب

رضحت رباء نب اعزب ےک اپس ہی وپےنھچ ےک ےئل اجیھب ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ڈنھجا اسیک اھت رضحت رباء ےن 

ہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اشنؿ )ڈنھجے( اک رگن ایسہ اھت افر اس اک ڑپکا وچوکر داھری دار اھت )ینعی دیفس رفامای ہک انجب روسؽ ا

 (ڑپکے رپ داھرایں ںیھت

 اربامیہ نب ومیس، انب ایب زادئہ، اوبوقعیب، رضحت ویسن نب دیبع ومیل دمحمنب ااقلمس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ڈنھجے افر اشنؿ اک ایبؿ

     820    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، یحٌي ب٩ آز٦، َشیَ، ٤ًار، ابوزبير، حرضت جابز :  راوی

ُٙ ب٩ُِ  ث٨ََا إِٔسَح صِىٔ َحسَّ إر اٟسُّ َّ٤ًَ  ٩ًَِ  َْ ی ث٨ََا ََشٔ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ آَز٦َ َحسَّ ٤َِٟزَِوزٔیُّ َوصَُو اب٩ُِ َراَصَویِطٔ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی إٔبَِزاصٔی٥َ ا يِّ 

َُّط کَاَ٪ َٟٔواُؤُظ یَِو٦َ  ٥َ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔييِّ َػل طُ إ ٌُ َٓ ٕ َیزِ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٍَ أَبَِیَف  اٟزُّبَيِر َّٜ  َزَخ١َ ٣َ

ااحسؼ نب اربامیہ، ییحی نب آدؾ، رشکی، امعر، اوبزج ،، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک سج دؿ انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ہکم ںیم دالخ وہےئ اس دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ڈنھجا دیفس رگن اک اھت۔

  آدؾ، رشکی، امعر، اوبزج ،، رضحت اجرباقحس نب اربامیہ، ییحی نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ڈنھجے افر اشنؿ اک ایبؿ

     821    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٥٠ ب٩ ٗتیبہ، طٌبہ، حرضت س٤اکً٘بہ ب٩ ٣رک٦،  :  راوی

٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ  ٩ًَِ ٔس٤َإک   ٍَ َب ٌِ ٩ًَِ ُط ٌٔيرٔیُّ  ٍَ اٟظَّ ُٗتَِیَب ث٨ََا َس٥ُ٠ِ ب٩ُِ  ٕ َحسَّ ٦ ٍُ ب٩ُِ ٣ُرِکَ َب ِ٘ ث٨ََا ًُ ٩ًَِ آََخَ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َحسَّ ِو٣ٔطٔ  َٗ

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َرأَیُِت َراَی اَئ  َٗ  َػِْفَ

ہبقع نب رکمؾ، ملس نب ہبیتق، ہبعش، رضحت امسک ےن اینپ وقؾ ےک اکی صخش ےس انس افر اس ےن یسک افر صخش ےس انس ہک ںیم ےن 

 انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اشنؿ اک رگن داھکی فہ زرد اھت۔

 ہبقع نب رکمؾ، ملس نب ہبیتق، ہبعش، رضحت امسک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زمکفر افر ےب سب آدویمں اک فہلیس ےس دمد امانگن

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 زمکفر افر ےب سب آدویمں اک فہلیس ےس دمد امانگن

     822    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣و١٣ ب٩ ٓـ١، وٟیس، اب٩ جابز، زیس ب٩ اركاہ، جبيرب٩ نٔير، حرضت ابواٟسرزاء :  راوی

٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ أَِركَاَة   ٕ ث٨ََا اب٩ُِ َجابٔز َِٟؤٟیُس َحسَّ ث٨ََا ا انٔیُّ َحسَّ ََِٟحَّ ١ٔ ا ـِ َٔ ِٟ ١ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُؤ٣َّ ٕ َحسَّ يِر َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ ُجَبيِر زَارٔیِّ  َٔ ِٟ ا

و٢ُ ا ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ِرَزأئ َی ٍَ أَبَا اٟسَّ َُّط َس٤ٔ مٔیِّ أ٧َ َِٟحرِضَ ُٗوَ٪ ا ٤ََّا تُزَِز ٧ّٔ َٓ اَئ  َٔ ٌَ ُـّ ونٔی اٟ ُِ بِ

ًَٔسیِّ بِ  ا٢َ أَبُو َزاُوز َزیُِس ب٩ُِ أَِركَاَة أَُخو  َٗ ائ٥ُِٜٔ  َٔ ٌَ ـُ وَ٪ بٔ  ٩ٔ أَِركَاةَ َوت٨َُِْصُ

وملم نب لضف، فدیل، انب اجرب، زدی نب اراطہ، ریبجنب ریفن، رضحت اوبادلرداء ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن انجب یبن رکمی یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک ہک ریمے ےئل زمکفر الاچر ولوگں وک التش رکف ویکہکن ںیہمت اںیہن ےک لیفط رفزی یتلم ےہ افر اؿ یہ 

 ہج اہمتری دمد یک اجیت ےہ۔ اوبداد ےن اہک زدی نب اراطة دعی نب اراطة اک اھبیئ ےہ۔یک ف

 وملم نب لضف، فدیل، انب اجرب، زدی نب اراطہ، ریبجنب ریفن، رضحت اوبادلرداء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وکڈفرڈ )ہیفخ ااشرہ( اامعتسؽ رکےن اک ایبؿگنج ںیم 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 گنج ںیم وکڈفرڈ )ہیفخ ااشرہ( اامعتسؽ رکےن اک ایبؿ

     823    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، یزیس ب٩ ہارو٪، ححاد، ٗتازہ، حش٩، حرضت س٤زة ب٩ ج٨سب :  راوی

٩ًَِ َس٤ُزَ  َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َِٟححَّأد  ٩ًَِ ا ث٨ََا َیزٔیُِس ب٩ُِ َصاُروَ٪  ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا َس ا٢َ کَاَ٪ َحسَّ َٗ َة ب٩ِٔ ُج٨ُِسٕب 

ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  اُر اِْلَِنَؼارٔ  ٌَ ِبَس اہللٔ َؤط ًَ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ  اُر ا ٌَ  ٔط

نب اہرفؿ، اجحج، اتقدہ، نسح، رضحت رمسة نب دنجب ےس رمفی ےہ ہک اہمرجنی یک العتم ظفل دبعاہلل اھت افر دیعس نب وصنمر، سیدی 

 ااصنر یک العتم ظفل دبعارلنمح

 دیعس نب وصنمر، سیدی نب اہرفؿ، اجحج، اتقدہ، نسح، رضحت رمسة نب دنجب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 گنج ںیم وکڈفرڈ )ہیفخ ااشرہ( اامعتسؽ رکےن اک ایبؿ



 

 

     824    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًار، ایاض ب٩ س٤٠ہ، حرضت س٤٠ہہ٨از، اب٩ ٣بارک، ًرک٣ہ ب٩  :  راوی

َُزَِو  ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٍَ ٩ًَِ إٔیَأض ب٩ِٔ َس٤َ٠َ إر  َّ٤ًَ ٍَ ب٩ِٔ  ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٤َُِٟباَرٔک  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ث٨ََا َص٨َّاْز  ٨ًَِطُ َحسَّ ٍَ أَبٔی برَِکٕ َرضَٔي اہللُ  ٧َا ٣َ

 َ ََٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اُر٧َا أ٣َِٔت أ٣َِٔت َز٩َ٣َ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٌَ  اَ٪ ٔط

انہد، انب ابمرک، رکعہم نب امعر، اایس نب ہملس، رضحت ہملس ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےک زامہن ںیم رضحت اوبرکب دصقی یک ایقدت ںیم اہجد ایک وت امہری انشتخ اتم اتم اک ظفل یھت۔

 رکعہم نب امعر، اایس نب ہملس، رضحت ہملس انہد، انب ابمرک، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 گنج ںیم وکڈفرڈ )ہیفخ ااشرہ( اامعتسؽ رکےن اک ایبؿ

     825    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ابی اسحٙ، حرضت ٣ہ٠ب ب٩ ابی ػْفہ :  راوی

 َ ا٢َ أَِخب َٗ َة  ٤َُِٟض٠َّٔب ب٩ِٔ أَبٔی ُػِْفَ ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخبََر٧َا ُس ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ َحسَّ ٍَ ا٨َّٟٔييَّ َػل َرنٔی ٩ِ٣َ َس٤ٔ

وَ٪ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٥ِ ح٥ ََل ی٨َُِْصُ ُٛ اُر ٌَ ٠َِی٩ُِٜ ٔط َٓ  ٥ِ تُّ و٢ُ إِٔ٪ بُیِّ ُ٘  َی

دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، ایب ااحسؼ ، رضحت بلہم نب ایب رفصہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ 

 
ُ
 َ
ْ

 

ُ
 
ا ي
َ
 فَؿ ےس وہین اچےئہ۔دنمش مت رپ رات وک ہلمح آفر وہ وت اہمتری انشتخ ف اچہپؿ ظفل مح ل

 دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، ایب اقحس، رضحت بلہم نب ایب رفصہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفس ںیم رفایگن ےک فتق یک داع

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم رفایگن ےک فتق یک داع

     826    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣شسز، یحٌي ، ٣ح٤س ب٩ ًحَل٪، سٌیس، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صُزَ  بُرٔیُّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیْس ا ثَىٔي َس ًَِحََلَ٪ َحسَّ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َیِحٌَي َحسَّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ َّی یَِزَة  کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ٍُ ِٔی اِْلَص١ِٔ ا٠َّٟضُ  َٔ َِٟد٠ٔی َْفٔ َوا احُٔب ِٔی اٟشَّ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ أ٧ََِت اٟؼَّ َٗ ٥َ إَٔذا َساََفَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َْفٔ اہللُ  ًَِثأئ اٟشَّ ََ ٩ِ٣ٔ َو ٔ يی أًَُوذُ ب ٔن ٥َّ إ

 َ ٔ ِٔی اِْل ٨ِ٤ََِٟوز ٠َٔب َوُسؤئ ا َ٘ ٨ِ٤ُ ِٟ ٍٔ ا آبَ َٛ َْفَ َو ٠َِی٨َا اٟشَّ ًَ ٨ََٟا اِْلَِرَق َوَصوِِّ٪   ٔ ٤َِٟا٢ٔ ا٠َُّٟض٥َّ اكِو  ص١ِٔ َوا

دسمد، ییحی، دمحم نب الجعؿ، دیعس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رفس ںیم اجےن 

 ہفیلخ ےہ اے اہلل ںیم وک  ےس انپہ بلط رکات وہں رفس ےک رش ےس ےتگل وت ویں داع رکےت، اے اہلل وت رفس ںیم اسیھت ےہ افر الہ ںیم

افر یتخس ےک اسھت ولےنٹ ےس افر الہ ف امؽ ںیم ربی رظن ےس۔ اے اہلل وت امہرے ےئل زنیم وک ٹیپل دے افر رفس وک مہ رپ آاسؿ رفام 

 دے۔

 دسمد، ییحی ، دمحم نب الجعؿ، دیعس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم رفایگن ےک فتق یک داع

     827    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًز حش٩ ب٩ ًلی، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ابو زبير، ًلی اززی، حرضت اب٩ :  راوی

ٔ أَ٪َّ  ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَيِر ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٤ََّ٠ًَُط َحسَّ ا اِْلََززٔیَّ أَِخبََرُظ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز  ٠ًَٔیًّ  

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪  َّی اہللُ  َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّٟٔذی َسُخَّ ا٢َ ُسِبَحاَ٪ ا َٗ ََّر ثَََلثّا ث٥َُّ  ب َٛ ٔلَی َسَْفٕ  ٌٔيرٔظٔ َخارّٔجا إ ًَلَی بٔ إَٔذا اِسَتَوی 

٧َا  ََ ِٔی َسَْفٔ يی أَِسأَُٟ ٔن ُض٥َّ إ ٠ٔبُوَ٪ ا٠َّٟ َ٘ ٨ِ٤ُ َٟ ٔلَی َرب٨َِّا  َّا إ ٧ٔيَن َوإ٧ٔ ُط ٣َُِقٔ َٟ ٨َّا  ُٛ ٨َا َصَذا َو٣َا  َٟ ِ٘ ِٟبٔرَّ َواٟتَّ ١ٔ٤َ ٣َا َتزَِضي صََذا ا ٌَ ِٟ َوی َو٩ِ٣ٔ ا

 ِٟ َْفٔ َوا احُٔب ِٔی اٟشَّ َس ا٠َُّٟض٥َّ أ٧ََِت اٟؼَّ ٌِ ِٟبُ ٨ََٟا ا  ٔ ٧َا صََذا ا٠َُّٟض٥َّ اكِو ٠َِی٨َا َسَْفَ ًَ ٍَ ا٠َُّٟض٥َّ َصوِِّ٪  ٤َِٟا٢ٔ َوإَٔذا َرَج ٍُ ِٔی اِْلَص١ِٔ َوا َٔ َد٠ٔی

َُٟض٩َّ َوَزاَز ٓٔیض٩َّٔ آیٔبُوَ٪ َتائٔبُوَ٪  ا ٨َایَا  َٗ ٠ًََِوا اٟثَّ ٥َ َوُجیُوُططُ إَٔذا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَابُٔسوَ٪ َٟٔزب٨َِّا َحا٣ُٔسوَ٪ َوکَاَ٪ ا٨َّٟٔييُّ َػل

 ََ ٔ ًَلَی َذٟ ََلةُ  ِت اٟؼَّ ٌَ َُٓؤؿ َّرُوا َوإَٔذا َصَبُلوا َسبَُّحوا  ب َٛ 

انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک بج انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، انب رججی، اوب زج ،، یلع ازدی، رضحت 

فآہل فملس رفس ںیم اجےن ےک ےیل اےنپ افٹن رپ وسار وہےت وت نیت رمہبت اہلل اربک ےتہک رھپ رفامےت اپک ےہ فہ ذات سج ےن اس 

اےنپ رب یک رطػ ٹلپ اجان ےہ اے اہلل! مہ وساری وک امہرے اتع رفامؿ انب دای افر مہ اس وک اےنپ اقوب ںیم ہن ال ےتکس ےھت افر مہ وک 



 

 

اس رفس ںیم وک  ےس یکین رپزیہاگری افر اؿ اامعؽ یک وتقیف بلط رکےت ںیہ وج ریتی راض اک ببس وہں افر نج ےس وت رایض وہ اجےئ 

 امہرا رقیف ےہ اے اہلل وت اس رفس ںیم امہرے ےئل آاسین رفام دے اے اہلل امہرے ےئل افولصں وک ٹیپل دے۔ اے اہلل وت رفس ںیم

افر امہرے الہ ف امؽ ںیم ہفیلخ ےہ۔ افر بج رفس ےس فاسپ رشتفی الےت وت یہی داع زپےتھ افر اس ںیم ہی ااضہف رفامےت مہ روجع 

رکےن فاےل وتہب رکےن فاےل ابعدت رکےن فاےل افر اےنپ رب یک رعتفی رکےن فاےل ںیہ افر انجب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رکشل فاےل بج دنلبویں رپ ڑچےتھ وت ریبکت ےتہک افر بج ےچین ارتےت وت حیبست ےتہک۔ سپ امنز  فملس افر آپ

 یھب ایس رطہقی رپ ریھک یئگ )ینعی ایقؾ ںیم ریبکت افر روکع ف وجسد ںیم حیبست(۔

 انب رمعنسح نب یلع، دبعارلزاؼ، انب رججی، اوب زج ،، یلع ازدی، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رتصخ رکےت فتق ایک ےہک

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رتصخ رکےت فتق ایک ےہک

     828    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز ب٩ ٤ًز، اس٤ٌی١ ب٩ جزیز، حرضت ٗزًہ٣شسز، ًبساہلل ب٩ زاؤز،  :  راوی

 ٕ ٌٔی١َ ب٩ِٔ َجزٔیز ٩ًَِ إِٔس٤َ ٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َزاُوَز  ًَ ث٨ََا  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ لٔی اب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٍَ ًَ زَ َٗ  ٩ًَِ

ًَىٔي َرُسو٢ُ  ٤َا َوزَّ َٛ  ََ ًِ ََ  َص٥ُ٠َّ أَُوزِّ ٔ ٠٤ًََ ََ َوَخَواتٔی٥َ  ََ َوأ٣ََا٧ََت َُ اہللَ زٔی٨َ ٔ ٥َ أَِسَتِوز ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

دسمد، دبعاہلل نب داؤد، دبعازعلسی نب رمع، اامسلیع نب رجری، رضحت زقہع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ےن  ھج ےس اہک ںیم 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم رتصخ رفامای اھت )ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ویں ےھجت رتصخ رکفں سج رطح روسؽ اہلل یلص

 رفامای اھت( ںیم اہلل وک وساتپن وہں ریتا دنی ریتی اامتن افر ریتے اکؾ اک ااجنؾ۔

 دسمد، دبعاہلل نب داؤد، دبعازعلسی نب رمع، الیعمس نب رجری، رضحت زقہع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رتصخ رکےت فتق ایک ےہک

     829    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ب٩ ٌٛب، حرضت ًبساہلل اٟدلِم حش٩ ب٩ ًلی، یحٌي ب٩ اسحٙ، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ابی جٌْف، ٣ح٤س :  راوی

٩ًَِ أَ   ٍَ ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠َ ث٨ََا َح٤َّ ِی٠َٔحیىٔيُّ َحسَّ َٙ اٟشَّ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ إِٔسَح ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا سٔ َحسَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َِٟدِلِٔمِّ  َْفٕ ا ٌِ بٔی َج

ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟ  َٗ َِٟدِلِٔمِّ  ًَِبسٔ اہللٔ ا  ٩ًَِ ٕب  ٌِ َٛ َُ اہللَ ب٩ِٔ  ٔ ا٢َ أَِسَتِوز َٗ َِٟحِیَع  ََ ا ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا أََراَز أَِ٪ َیِشَتِوز ًَ َّی اہللُ  ٔييُّ َػل

٤ًَِال٥ُِٜٔ  َ  زٔی٥ُِٜ٨َ َوأ٣ََا٧ََت٥ُِٜ َوَخَواتٔی٥َ أ

ی ےس رفاتی

م
ط

 

خ
ل

 ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص نسح نب یلع، ییحی نب ااحسؼ ، امحد نب ہملس، ایب رفعج، دمحم نب بعک، رضحت دبعاہلل ا

ا اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق رکشل وک رتصخ رکےن اک ارادہ رکےت وت رفامےت ںیم اہلل وک وساتپن وہں اہمترا دنی اہمتری اامتن افر اہمتر

 ااجنؾ اکر۔

ی :  رافی

م
ط

 

خ
ل

 نسح نب یلع، ییحی نب اقحس، امحد نب ہملس، ایب رفعج، دمحم نب بعک، رضحت دبعاہلل ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وساری رپ ڑچےتھ فتق ایکداع زپےھ؟

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وساری رپ ڑچےتھ فتق ایکداع زپےھ؟

     830    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابواحوؾ، ابواسحٙ، حرضت ًلی ب٩ ربیٌہ٣شسز،  :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٍَ ٌَ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ َربٔی  ٩ًَِ َِٟض٤َِسانٔیُّ  َٙ ا ث٨ََا أَبُو إِٔسَح ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ َحسَّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٨ًَِطُ  َحسَّ ٠ًَٔیًّا َرضَٔي اہللُ  َطضِٔسُت 

 ٍَ ا َوَؿ َّ٤٠َ َٓ َبَضا  َٛ ٍٕ ٟٔيَرِ ُتَٔی بَٔسابَّ ا٢َ ُسِبَحاَ٪ َوأ َٗ َِٟح٤ُِس ِهَّلِل ث٥َُّ  ا٢َ ا َٗ ًَلَی َهِضزَٔصا  ا اِسَتَوی  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ بِٔش٥ٔ اہللٔ  َٗ رِٔج٠َُط ِٔی اٟزِّکَأب 

َِٟح٤ُِس ِهَّلِل ا٢َ ا َٗ ٠ٔبُوَ٪ ث٥َُّ  َ٘ ٨ِ٤ُ َٟ ٔلَی َرب٨َِّا  َّا إ ٧ٔيَن َوإ٧ٔ َٟطُ ٣َُِقٔ ٨َّا  ُٛ ٨ََٟا صََذا َو٣َا   َ َّٟٔذی َسُخَّ بَرُ ثَََلَث  ثَََل ا ِٛ ا٢َ اہللُ أَ َٗ َث ٣َزَّإت ث٥َُّ 

٧ُوَب إَٔلَّ أ٧ََِت ث٥َُّ  ْٔفُ اٟذُّ ِِ َّطُ ََل َی ٧ّٔ َٓ أُِْفِ لٔی  َٓ ٔسي  ِٔ يی َه٤ِ٠َُت َن ٔن ََ إ َ ا٢َ ُسِبَحا٧ َٗ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن ٩ِ٣ٔ ٣َزَّإت ث٥َُّ  َٓ٘ٔی١َ یَا أ٣َٔيَر ا  ََ َؿٔح

ا٢َ َرأَیِ  َٗ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٩ِ٣ٔ أَیِّ َط أَیِّ َطِیٕئ َؿحَِٜٔت  ُ٘ َٓ  ََ ٠ُِت ث٥َُّ َؿٔح ٌَ َٓ ٤َا  َٛ  ١َ ٌَ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِیٕئ ُت ا٨َّٟٔييَّ َػل

٧ُوَب  ْٔفُ اٟذُّ ِِ َّطُ ََل َی ٥ُ٠َ أ٧َ ٌِ ا٢َ أُِْفِ لٔی ذ٧ُُوبٔی َی َٗ ٔ إَٔذا  ًَِبسٔظ َحُب ٩ِ٣ٔ  ٌِ ََ َی ا٢َ إٔ٪َّ َربَّ َٗ  َُيِرٔی َؿٔحَِٜت 

دسمد، اوباوحص، اوب ااحسؼ ، رضحت یلع نب رہعیب ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت یلع ےک اپس اھت سپ اؿ ےک ےئل اکی وساری الیئ 

، رھپ یئگ اتہک اس رپ وسار وہں سپ بج اںوہں ےن اانپ اپؤں راکب ںیم راھک وت رفامای مسب اہلل، بج اس یک ھٹیپ رپ ھٹیب ےئگ وت رفامای ادمحلہلل



 

 

 اپک ےہ فہ ذات سج ےن اؿ اجونرفں وک امہرے اقوب ںیم رک دای افر مہ اؿ رپ اقوب اپےن فاےل ہن ےھت افر البہبش ںیمہ اےنپ رب یہ اہک

ےک اپس فاسپ اجان ےہ۔ رھپ نیت رمہبت ادمحلہلل اہک اس ےک دعب نیت رمہبت اہلل اربک اہک رھپ اہک اپک ےہ ریتی ذات کشیب ںیم ےن اےنپ 

 ایک ےہ سپ وت  ھج وک شخب دے ویکہکن ریتے وسا وکیئ ںیہن وج انگوہں وک شخب اتکس وہ۔ ہی ہہک رک رضحت یلع سنہ زپے افرپ وخد یہ  مل

ولوگں ےن وپاھچ اریماوملنینم! آپ سک ابت رپ ےسنہ؟ اںوہں ےن اہک ہک ںیم ےن انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ااسی یہ 

ےن اس فتق ایک، بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےسنہ ےھت وت ںیم ےن یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل  رکےت داھکی اھت اسیج ہک ںیم

فملس ےس یہی وپاھچ اھت ہک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سک ابت رپ ےسنہ؟ وت آپ یلص اہلل 

ےنپ دنبے ےس وخش وہات ےہ بج فہ اتہک ےہ ریمے انگہ شخب دے ویکہکن فہ اجاتن ےہ ہک اس ےک ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریتا رب ا

 وسا وکیئ انگہ ںیہن اعمػ رک اتکس۔

 دسمد، اوباوحص، اوباقحس، رضحت یلع نب رہعیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  آدیم یسک زنمؽ رپ ارتے وت ایک ےہک؟بج

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 بج آدیم یسک زنمؽ رپ ارتے وت ایک ےہک؟

     831    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪ ب٘یہ، ػٔوا٪، َشیح ب٩ ًبیس، زبير ب٩ وٟیس، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا  ِٟوَ َحسَّ ٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ اٟزُّبَيِر یُِح ب٩ُِ ًُبَِیٕس  ثَىٔي َُشَ َواُ٪ َحسَّ ِٔ ثَىٔي َػ ٍُ َحسَّ ث٨ََا َب٘ٔیَّ ٤ِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ َحسَّ ًَ ٕ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًَُز  ٩ًَِ ٟٔیٔس 

َب١َ ا٠َّٟ  ِٗ َ أ َٓ ٥َ إَٔذا َساََفَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔک َٗ َٔ اہللُ أًَُوذُ بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ ََشِّ يی َوَربُّ ا٢َ یَا أَِرُق َرب َٗ ِی١ُ 

َٔ َوأًَُوذُ بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ أََسٕس َوأَِسَوَز َو٩ِ٣ٔ  ٠َِی ًَ َٔ َو٩ِ٣ٔ ََشِّ ٣َا یَٔسبُّ  َٙ ٓٔی ٔ َٔ َوََشِّ ٣َا ُخ٠ ٔب َو٩ِ٣ٔ َوََشِّ ٣َا ٓٔی َِقَ ٌَ ِٟ َِٟحیٍَّٔ َوا  ا

َِٟب٠َٔس َو  ََٟس َسا٩ٔٔٛ ا  ٩ِ٣ٔ َوأٟٕس َو٣َا َو

رمعف نب امثعؿ ہیقب، وفصاؿ، رشبا نب دیبع، زج ، نب فدیل، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ےہ ںیم فآہل فملس بج رفس رکےت افر رات وہ اجیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت۔ اے زنیم ریما افر ریتا رب اہلل 

ریتے رش ےس اہلل یک انپہ اچاتہ وہں افر اس رش ےس وج ریتے ادنر ےہ افر اس زیچ ےک رش ےس وج وک  ںیم دیپا وہیئ افر اس زیچ ےک رش 



 

 

ےس وج ریتے افرپ یتلچ ےہ افر ںیم اہلل یک انپہ ںیم آات وہں ریش ےس افر اکےل اسپن افر اکےل وھچب ےس افر زنیم ےک رےنہ فاولں 

 یئ ےک عبنم ےس افر وخد ربایئ ےس۔ےس افر ربا

 رمعف نب امثعؿ ہیقب، وفصاؿ، رشبا نب دیبع، زج ، نب فدیل، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشفع رات ںیم ےنلچ یک اممتعن

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رشفع رات ںیم ےنلچ یک اممتعن

     832    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ طٌیب، زہير، ابوزبير، حرضت جابز :  راوی

 ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟزُّبَيِر ث٨ََا ُزَصيِْر َحسَّ انٔیُّ َحسَّ ََِٟحَّ ِیٕب ا ٌَ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ أَبٔی ُط ٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ

ٌٔیُث إَٔذا  َیاكٔيَن َت ّٔ٪َّ اٟظَّ َٓ ٌَٔظأئ  ِٟ ٍُ ا ِح٤َ َٓ َّي َتِذَصَب  ٤ُِص َحً َوأطَی٥ُِٜ إَٔذا َُابَِت اٟظَّ َٓ َّي ََل تُزِٔس٠ُوا  ٤ُِص َحً َُابَِت اٟظَّ

ا٢َ أَبُو َزا َٗ ٌَٔظأئ  ِٟ ٍُ ا ِح٤َ َٓ ُظو ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ َطِیٕئ َتِذَصَب  ِٔ َوأشي ٣َا َی َٔ ِٟ  ُوز ا

ادمح نب بیعش، زریہ، اوبزج ،، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج وسرج رغفب 

ات یک ایسیہ اھچ اجےن وہ وت اےنپ اجونرفں وک تم وھچڑف اہیں کت ہک رات یک ایسیہ اھچ اجےئ ویکہکن وسرج رغفب وہےن ےک دعب ر

 کت ایشنیط ڑیھچ اھچڑ رکےت ںیہ۔

 ادمح نب بیعش، زریہ، اوبزج ،، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سک دؿ رفس رکان بحتسم ےہ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 سک دؿ رفس رکان بحتسم ےہ

     833    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، یو٧ص ب٩ یزیس زہز ی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اَٟ، حرضت ٌٛب ب٩  :  راوی



 

 

 ٣اَٟ

٩ًَِ یُو٧َُص  ٤َُِٟباَرٔک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا َس ٔب ب٩ِٔ  َحسَّ ٌِ َٛ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ب٩ِٔ َیزٔیَس 

 ٔ ُد ِٔی َسَْفٕ إ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَُِخُ َّی اہللُ  ٤ََّ٠ا کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  َٕ ٔ ٔب ب٩ِٔ ٣َاٟ ٌِ َٛ  ٩ًَِ  َٕ ٔ َِٟد٤ٔیٔص ٣َاٟ  َلَّ یَِو٦َ ا

سن نب سیدی زرہ ی، دبعارلنمح نب بعک نب امکل، رضحت بعک نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک دیعس نب وصنمر، دبعاہلل نب ابمرک، وی

 ااسی تہب مک وہات اھت ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رعمجات ےک وسا یسک افر دؿ رفس رکےت وہں۔

 نب امکل، رضحت بعک نب امکل دیعس نب وصنمر، دبعاہلل نب ابمرک، ویسن نب سیدی زرہ ی، دبعارلنمح نب بعک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افؽ حبص ںیم رفس رکان

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 افؽ حبص ںیم رفس رکان

     834    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨٣ؼور، ہظی٥، یٌلی ب٩ ًلاء، ٤ًارہ ب٩ حسیس، حرضت ػُخ اِٟا٣سی سٌیس ب٩ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا ٤ًَُاَرةُ ب٩ُِ َحٔسیٕس  ًََلإئ َحسَّ لَی ب٩ُِ  ٌِ ث٨ََا َی ث٨ََا صَُظِی٥ْ َحسَّ ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا َس ٩ًَِ َحسَّ ا٣ٔٔسیِّ  َِ ِٟ َػُِخٕ ا

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٢ٔ ا٨َّٟضَ ا٨َّٟٔييِّ َػل َثُض٥ِ ٩ِ٣ٔ أَوَّ ٌَ ٍّ أَِو َجِیّظا َب یَّ َث رَسٔ ٌَ ًٔي ِٔی بُُٜورَٔصا َوکَاَ٪ إَٔذا َب ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ بَارِٔک ْٔل٣َُّ ارٔ َٗ

ا٢َ أَبُو زَ  َٗ ثَُر ٣َاُُٟط  َٛ أَثَِزی َو َٓ ٢ٔ ا٨ََّٟضارٔ  ُث تَٔحاَرَتطُ ٩ِ٣ٔ أَوَّ ٌَ ٍَ َوکَاَ٪ َػُِخْ َرُجَّل َتأجّزا َوکَاَ٪ یَِب ًَ  اُوز َوصَُو َػُِخُ ب٩ُِ َوَزا

دیعس نب وصنمر، میشہ، یلعی نب اطعء، امعرہ نب دحدی، رضحت رخص ااغلدمی ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ای ڑبا رکشل رفاہن ےن رفامای اے اہلل! ریمی اتم ےک ےئل ربتک رفام اؿ ےک افؽ رفز ںیم افر بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وھچاٹ

 افر اس رفامےت وت افؽ حبص رفاہن رفامےت افر رخص اکی اترج ہشیپ آدیم اھت افر فہ اینپ اجترت اک امؽ افؽ رفز ںیم اتجیھب۔ سپ فہ امدلار وہ ایگ

 اک امؽ تہب ڑبھ ایگ۔

 دیعس نب وصنمر، میشہ، یلعی نب اطعء، امعرہ نب دحدی، رضحت رخص ااغلدمی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اہنت رفس رکےن یک اممتعن

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہنت رفس رکےن یک اممتعن

     835    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ رح٠٣ہ، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزوب٩ اٌٟاؾًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٨ٌٗيي، ٣اَٟ،  :  راوی

٤ِزٔو بِ  ًَ  ٩ًَِ  ٍَ ٠َ٣َ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ رَحِ  ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ًَ ث٨ََا  ٔ َحسَّ ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٩ٔ ُط

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َٗ ا٢َ  ْب َٗ ِٛ ٍُ َر َ ََلث ٥َ اٟزَّاُٛٔب َطِیَلاْ٪ َواٟزَّاَٛٔبأ٪ َطِیَلا٧َأ٪ َواٟثَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ل

دبع اہلل نب ہملسم، یبنعق، امکل، دبعارلنمح نب رحہلم، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعفنب ااعلص ےس رفاتی ےہ ہک انجب 

رفامای اکی وسار اطیشؿ ےہ دف وسار دف اطیشؿ ںیہ افر نیت وسار وسار ںیہ )ینعی نیت وسار اس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ےک قحتسم ںیہ ہک اںیہن وسار ںیہک اس ےئل ہک اب فہ اطیشؿ ےس وفحمظ ںیہ(۔

 دبعاہلل نب ہملسم، یبنعق، امکل، دبعارلنمح نب رحہلم، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعفنب ااعلص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج دنچ ولگ رفس وک ںیلکن وت اےنپ ںیم ےس یسک اکی وک اانپ اریم رقمر رکںیل

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 بج دنچ ولگ رفس وک ںیلکن وت اےنپ ںیم ےس یسک اکی وک اانپ اریم رقمر رکںیل

     836    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ بَح ب٩ بزی، حات٥ ب٩ اس٤ٌی١، ٣ح٤س ب٩ ًحَل٪، ٧آٍ ابوس٤٠ہ، حرضت ابوسٌیس خسری :  راوی

ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا َحات٥ُٔ ب٩ُِ إِٔس٤َ ًَلٔیُّ ب٩ُِ بََِحٔ ب٩ِٔ بَزِّٓیٕ َحسَّ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس  ٍَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَِحََلَ٪ 

زُوا  ٠ُِیَؤ٣ِّ َٓ ٍْ ِٔی َسَْفٕ  َ َد ثَََلث ا٢َ إَٔذا ََخَ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  أََحَسص٥ُِ ا

ہملس، رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص یلع نب رحب نب ربی، احمت نب اامسلیع، دمحم نب الجعؿ، انعف اوب

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج رفس ںیم نیت آدیم وہں وت اچےئہ ہک اےنپ ںیم ےس یسک اکی وک اریم انب ںیل۔



 

 

 یلع نب رحب نب ربی، احمت نب الیعمس، دمحم نب الجعؿ، انعف اوبہملس، رضحت اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 بج دنچ ولگ رفس وک ںیلکن وت اےنپ ںیم ےس یسک اکی وک اانپ اریم رقمر رکںیل

     837    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بَح، حات٥ ب٩ اس٤ٌی١، ٣ح٤س ب٩ ًحَل٪، ٧آٍ ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہًلی ب٩  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَِحََلَ٪  ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا َحات٥ُٔ ب٩ُِ إِٔس٤َ ًَلٔیُّ ب٩ُِ بََِحٕ َحسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ َحسَّ  ٍَ ی َس٤َ٠َ

َّی اہللُ  ٨َ٠ِا ْٔلَبٔی َس٤٠ََ اہللٔ َػل ُ٘ َٓ  ٍْ ٔ ا٢َ ٧َآ َٗ زُوا أََحَسص٥ُِ  ٠ُِیَؤ٣ِّ َٓ ٍْ ِٔی َسَْفٕ  َ ا٢َ إَٔذا کَاَ٪ ثَََلث َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ أ٧ََِت أ٣َٔير٧َُا  َٓ  ٍَ 

ہلل ہیلع فآہل یلع نب رحب، احمت نب اامسلیع، دمحم نب الجعؿ، انعف اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص ا

فملس ےن رفامای بج نیت آدیم رفس ںیم وہں وت اچےیہ ہک اےنپ ںیم ےس یسک اکی وک اریم انب ںیل انعف ےن اہک ہک مہ ےن اوبہملس ےس اہک 

 بت رھپ آپ امہرے )رفس ںیم( اریم ںیہ۔

 یلع نب رحب، احمت نب الیعمس، دمحم نب الجعؿ، انعف اوبہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقآؿ اپک وک دارارحلب ںیم ےل اجان

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ اپک وک دارارحلب ںیم ےل اجان

     838    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٤٠ہ، ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز ًبساہلل ب٩ :  راوی

ا٢َ ٧َهَ  َٗ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ًَ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 َ ٔل آٔ٪ إ َُِٟقِ ٥َ أَِ٪ یَُشاََفَ بٔا ُسوُّ َوَس٠َّ ٌَ ِٟ َٟطُ ا ٍَ أَِ٪ ی٨ََا َٓ َْ أَُراُظ ٣ََدا ٔ ا٢َ ٣َاٟ َٗ ُسوِّ  ٌَ ِٟ  ی أَِرٔق ا

دبع اہلل نب ہملسم، یبنعق، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دنمش 

 ہک اس اممتعن یک فہج ہی ےہ ہک ںیہک افکر رقآؿ اپک یک ےب ےک کلم ںیم رقآؿ اپک وک ےل اجےن ےس عنم رفامای۔ امکل ےن اہک

 رحیتم ہن رکںی۔



 

 

 دبعاہلل نب ہملسم، یبنعق، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعتاد اک ایبؿرکشل ےک راقفء افر رساای یک 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رکشل ےک راقفء افر رساای یک دعتاد اک ایبؿ

     839    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ رحب، ابوخیث٤ہ، وہب ب٩ جزیز، یو٧ص، زہزی، ًبیساہلل ب٩ ًبساہلل، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا ُزَصيِرُ  ٩ًَِ ًُ َحسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ُت یُو٧َُص  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا أَبٔی  ٕ َحسَّ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز ٍَ َحسَّ ٕب أَبُو َخِیَث٤َ بَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ ب٩ُِ رَحِ

َحابٍَٔ  ا٢َ َخيِرُ اٟؼَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِبٔس اہللٔ  ٍٕ َوَخيِرُ ًَ َ ٍُ ٣ٔائ ایَا أَِربَ َ ٍْ َوَخيِرُ اٟسَّ ٌَ أَِرَب

َُّط ٣ُزَِس  ٔحیُح أ٧َ ا٢َ أَبُو َزاُوز َواٟؼَّ َٗ  ٍٕ ا ٩ِ٣ٔ ٠َّٔٗ ّٔ ِٟ ًََْشَ أَ ٠ََب اث٨َِا  ِِ ٩َِٟ ُی ٖٕ َو ٍُ آََل ٌَ ُِٟحُیؤغ أَِرَب  ١ْ ا

، رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک انجب زریہ نب رحب، اوبہمثیخ، فبہ نب رجری، ویسن، زرہی، دیبع اہلل نب دبع اہلل

ار روسؽ اہلل ےن رفامای رتہبنی رقیف اچر ںیہ۔ افر ااھچ رسہی )وھچاٹدہتس( اچر وس آدویمں اک ےہ افر رتہبنی رکشل اچر سہار اک افر ابرہ سہ

 ارفاد رپ لمتشم رکشل دعتاد یک یمک یک انبء رپ ولغمب ںیہن وہ اتکس۔

 اوبہمثیخ، فبہ نب رجری، ویسن، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، رضحت دبعاہلل نب ابعس زریہ نب رحب، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشمنیک وک االسؾ یک دوعت

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رشمنیک وک االسؾ یک دوعت

     840    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٠مَي٪، وٛیٍ، سٔیا٪، ٤٘٠ًہ ب٩ ٣زثس، س٠مَي٪ ب٩ بزیسہ، حرضت بزیسہ :  راوی

٩ًَِ ُس  ٍَ ب٩ِٔ ٣َزِثَٕس  ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی َ٪ اِْل٧ََِبارٔیُّ َحسَّ ُس ب٩ُِ ُس٠َمَِيَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َ٪ ب٩ِٔ بَُزیَِسَة  ٠َمَِيَ



 

 

ًَلَی رَسٔ  َث أ٣َٔيّرا  ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َب َّی اہللُ  ُط کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ٔشطٔ َوب٩ِ٤َٔ ٣َ ِٔ ٍٔ َن َوی اہللٔ ِٔی َخاػَّ ِ٘ ٍٕ أَِو َجِیٕع أَِوَػاُظ بَٔت یَّ

ٔلَی إِٔحَسی ثَََلٔث خَٔؼا٢ٕ أَِو  َٓاِزًُُض٥ِ إ ٛٔيَن  ٤ُِِْٟشٔ َک ٩ِ٣ٔ ا ًَُسوَّ َٟ٘ٔیَت  ا٢َ إَٔذا  َٗ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َخيِّرا َو أَیَُّتَضا أََجابُوَک ٩ِ٣ٔ ا َٓ  خََٔل٢ٕ 

 َٓ ِیَضا  َٟ ٔ ٨ًَُِض٥ِ ث٥َُّ ازِ إ  َّٕ ُٛ َب١ِ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َو ِٗ ا َٓ َِّٓٔ٪ أََجابُوَک   ٔ ٔلَی اِْلِٔسََل٦ ٨ًَُِض٥ِ اِزًُُض٥ِ إ  َّٕ ُٛ َب١ِ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َو ِٗ ٢ٔ ٩ِ٣ٔ ا َحوُّ ٔلَی اٟتَّ ًُُض٥ِ إ

ُض٥ِ ٣َ  َٟ ََ أَ٪َّ  ٔ ٠ُوا ذَٟ ٌَ َٓ َُّض٥ِ إِٔ٪  ٤ِٔ٠ًُِض٥ِ أ٧َ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ َوأَ ٔلَی َزارٔ ا ِّٔ٪ أَبَِوا َزارٔص٥ِٔ إ َٓ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ  ًَلَی ا ٠َِیض٥ِٔ ٣َا  ًَ ا ٤ُ٠َِٟٔضأجزٔی٩َ َوأَ٪َّ 

َّٟذٔ  ٠َِیض٥ِٔ ح٥ُُِٜ اہللٔ ا ًَ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن یُِحَزی  أب ا أرَِعَ َٛ َُّض٥ِ یَُٜو٧ُوَ٪  ٤ِٔ٠ًُِض٥ِ أ٧َ َ أ َٓ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن َوََل َواِخَتاُروا َزاَرص٥ُِ  ًَلَی ا ی َیِحزٔی 

َُٟض٥ِ  َل  َیُٜوُ٪  ًِ ٔ ٔلَی إ اِزًُُض٥ِ إ َٓ ِّٔ٪ ص٥ُِ أَبَِوا  َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  ٍَ ا ٍٔ َنٔؼیْب إَٔلَّ أَِ٪ یَُحاصُٔسوا ٣َ ٨ٔی٤َ َِ ِٟ ِیٔئ َوا َٔ ِٟ َِّٓٔ٪ أََجابُوا ِٔی ا  ٍٔ ِٟحٔزِیَ أئ ا

ات٠ُِٔض٥ِ  َٗ الَی َو ٌَ ٩ٌِٔ بٔاہللٔ َت َٓاِسَت َِّٓٔ٪ أَبَِوا  ٨ُِض٥ِ  ًَ  َّٕ ُٛ َب١ِ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َو ِٗ ا ًَلَی َٓ ُض٥ِ  َٟ ٔ أََرازُوَک أَِ٪ ت٨ُِز َٓ َت أَص١َِ حِٔؼ٩ٕ  َوإَٔذا َحاَِصِ

 َ ًَل ٩ِٜٔ أ٧َِزُٟٔوص٥ُِ  ٥ُِ ََل َتِسُروَ٪ ٣َا یَِح٥ُُٜ اہللُ ٓٔیض٥ِٔ َوَل َّٜ ٧ّٔ َٓ ُِٟض٥ِ  ٔ َََٓل ت٨ُِز الَی  ٌَ ُس ٣َا ٔطئُِت٥ِ ح٥ُِٜٔ اہللٔ َت ٌِ وا ٓٔیض٥ِٔ َب ـُ ِٗ ی ح٥ُِٜٔ٤ُِٜ ث٥َُّ ا

ا٢َ ُس  َٗ َٗ ثَىٔي ٣ُِش٥ْٔ٠  ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ اَ٪  ات١ٔٔ ب٩ِٔ َحیَّ َ٘ َِٟحٔسیَث ٤ُٟٔ ُت َصَذا ا ََٓذَُکِ  ٍُ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ا٢َ  َٗ  ٍَ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨َ ا٢َ أَبُو َزاُوز ِٔ َٗ ا٢َ 

٥َ ٣ٔثِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٪ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ ٣ََُقِّ ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ َ٪ ب٩ِٔ بَُزیَِسةَ صَُو اب٩ُِ َصِیَؼ٥ٕ   ١َ َحٔسیٔث ُس٠َمَِيَ

دمحم نب امیلسؿ، فعیک، ایفسؿ، ہمقلع نب رمدث، امیلسؿ نب ربدیہ، رضحت ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ر ابومعلؾ امتؾ املسمؿ فملس بج یسک صخش وک وھچےٹ ای ڑبے رکشل اک اریم رقمر رکےت وت اس وک ابوصخلص اےنپ ابرے ںیم وقتی یک اف

ہاپویہں ےک قح ںیم الھبیئ یک نیقلت رفامےت۔ افر رفامےت بج وت اےنپ دنمش رشموکں اک اسانم رکے وت اؿ وک نیت ابوتں یک دوعت 

 دے رھپ ارگ رشمنیک وبقؽ رکںیل وت وت یھب وبقؽ رک افر اؿ ےک لتق ےس ابز رہ۔ یلہپ ابت، االسؾ یک دوعت دے ارگ فہ امؿ ںیل وت وت

اؿ اک ارقار وبقؽ رک افر اؿ ےک لتق ےس ابز رہ۔ اس ےک دعب اؿ وک اےنپ رھگفں وک وھچڑ رک دارااہملرجنی )دمہنی( یک رطػ آےن یک 

دوعت دے افر ہی ابت اؿ وک یئادے ہک ارگ فہ اؿ ابوتں وک امؿ ںیل ےگ وت اؿ ےک فیہ وقحؼ وہں ےگ وج اہمرجنی ےک ںیہ افر فیہ 

نی رپ الزؾ ںیہ نکیل ارگ فہ رجہت یک ابت وظنمر ہن رکںی افر اےنپ رھگ وھچڑےن رپ رایض ہن وہں وت اؿ وک رفاضئ وہں ےگ وج اہمرج

یئادے ہک فہ داہییت املسمونں یک رطح وہں ےگ افر اؿ رپ اہلل اعتیل اک مکح ایس رطح اجری وہاگ سج رطح ابیق امتؾ املسمونں رپ وہات 

ی افر تمینغ ںیم 

 

فن

ےس وکیئ ہصح ہن ےلم اگ رگم ہی ہک فہ املسمونں ےک اسھت رشکی وہ رک اہجد ںیم ہصح ںیل۔ افر ےہ افر اؿ وک )امؽ( 

ر ارگ فہ االسؾ وبقؽ رکےن ےس ااکنر رکںی وت اؿ ےس زجہی دےنی اک اطمہبل رکف ارگ فہ اس وک وظنمر رکںیل وت مت یھب زجہی وک وبقؽ رکول اف

 وبقؽ رکںی وت اہلل ےس دمد بلط رکف افر اؿ ےس اتقؽ رکف افر بج مت  ہعل فاولں وک اؿ ےس گنج تم رکف۔ افر ارگ فہ زجہی دانی یھب ہن

ریھگ ول افر فہ مت ےس اچںیہ ہک مت اؿ وک ) ہعل ےس( ااترف۔ اہلل ےک مکح رپ وت مت اؿ وک تم ااترف اس ےئل ہک مت ںیہن اجےتن ہک اؿ ےک 



 

 

ااترف رھپ وج اچوہ اؿ ےک قلعتم ہلصیف رکف۔ ایفسؿ نب ہمقلع ےن ہی دحثی اقملت  ابب ںیم اہلل اک ایک مکح ےہ؟ ہکلب مت اؿ وک اےنپ مکح رپ

نب ةحؿ ےس ایبؿ یک وت اس ےن اہک ہی دحثی  ھج ےس ملسم ےن ایبؿ یک یھت۔ اوبداٗفد ےتہک ںیہ ہک فہ انب مثیہ امعنؿ نب رقمؿ ےس 

 رموفاع رمفی ےہ لثم امیلسؿ نب ربدیہ ےک۔

 عیک، ایفسؿ، ہمقلع نب رمدث، امیلسؿ نب ربدیہ، رضحت ربدیہدمحم نب امیلسؿ، ف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رشمنیک وک االسؾ یک دوعت

     841    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو ػاٟح، ٣حبوب ب٩ ٣وسي، ابواسحٙ، سٔیا٪، ٤٘٠ًہ، ب٩ ٣زثس، س٠مَي٪ ب٩ بزیسہ، حرضت بزیسہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس زَارٔیُّ  َٔ ِٟ َٙ ا ث٨ََا أَبُو َػأٟٕح اِْل٧ََِلاکٔیُّ ٣َِحبُوُب ب٩ُِ ٣ُوَسي أَِخبََر٧َا أَبُو إِٔسَح َ٪ َحسَّ ٩ًَِ ُس٠َمَِيَ ٍَ ب٩ِٔ ٣َزِثَٕس  ٤َ َ٘ ٠ِ

ا٢َ اُِزُوا بٔاِس٥ٔ اہللٔ َؤِی َسبٔی١ٔ اہللٔبِ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل َْفَ بٔاہللٔ اُِزُوا َوََل ٩ٔ بَُزیَِسَة  َٛ ات٠ُٔوا ٩ِ٣َ  َٗ  َو

ُت٠ُوا َؤٟیّسا ٔ  ِ٘ ٠ُوا َوََل َت وا َوََل ت٤َُثِّ ُّ٠ ُِ ٔسُروا َوََل َت ِِ  َت

اصحل، وبحمب نب ومیس، اوب ااحسؼ ، ایفسؿ، ہمقلع، نب رمدث، امیلسؿ نب ربدیہ، رضحت ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل اوب 

رفک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای )ارگ فہ االسؾ افر زجہی وبقؽ ہن رکںی وت( مت اؿ ےس اہلل اک انؾ ےل رک ڑلف افر وج اہلل ےک اسھت 

رک ڈاول۔ ڑلف نکیل فدعہ الخیف تم رکف۔ افر ہن امؽ تمینغ ںیم وچری رکف افر ہن ہلثم رکف )ہلثم لتق ےک دعب انک اکؿ  رکے اس وک لتق

 اکٹ انیل( افر ہن وچبں وک لتق رکف۔

 اوب اصحل، وبحمب نب ومیس، اوباقحس، ایفسؿ، ہمقلع، نب رمدث، امیلسؿ نب ربدیہ، رضحت ربدیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رشمنیک وک االسؾ یک دوعت

     842    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٓزاری، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اًَٟث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، یحٌي ب٩ آز٦، ًبیساہلل ب٩ ٣وسي، حش٩ ب٩ ػاٟح، خاٟس ب٩  :  راوی

٩ًَِ َحَش٩ٔ ب٩ِٔ َػأٟٕح  ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ آَز٦َ َوًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسي  ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٔٔزِرٔ َحسَّ ِٟ ٩ًَِ َخأٟٔس ب٩ِٔ ا  



 

 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  َٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ ثَىٔي أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َاٟ ٍٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َوََل َحسَّ ًَلَی ٠٣َّٔ وا بٔاِس٥ٔ اہللٔ َوبٔاہللٔ َو ُ٘ ٔ ا٢َ ا٧َِل٠ َٗ  ٥َ َوَس٠َّ

وا ٨ََُائ٥ُِٜ٤َٔ  وا َوُؿ٤ُّ ُّ٠ ُِ َّل َوََل َػِٔيّرا َوََل ا٣َِزأَّة َوََل َت ِٔ َٓا٧ّٔیا َوََل كٔ ُت٠ُوا َطِیّدا  ِ٘  ٤ُِِٟحٔش٨ٔيَن َوأَِػ٠ُٔحوا َوأَِحٔش٨ُوا إٔ٪َّ اہلَل یُحٔبُّ ا َت

امثعؿ نب ایب ہبیش، ییحی نب آدؾ، دیبع اہلل نب ومیس، نسح نب اصحل، اخدل نب زفاری، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک آپ 

یلص اہلل  یلص اہلل ہیلع فملس ےن )اجمدہنی وک  ےتجیھ فتق( رفامای رفاہن وہ اجؤ اہلل اک انؾ ےل رک اہلل یک اتدیئ ف وتقیف ےک اسھت افر روسؽ اہلل

 ہیلع فآہل فملس ےک دنی رپ۔ )دوھکی( لتق ہن رکان وبڑےھ آدیم وک ہن وھچےٹ ےچب وک افر ہن وعرت وک افر مت امؽ تمینغ ںیم ایختن ہن رکان

 ات ےہ۔ہکلب امؽ تمینغ وک عمج رکان افر اےنپ اوحاؽ یک االصح رکان افر الھبیئ رکان۔ کشیب اہلل یکین افر الھبیئ رکویناولں وک دنسپ رفام

 امثعؿ نب ایب ہبیش، ییحی نب آدؾ، دیبعاہلل نب ومیس، نسح نب اصحل، اخدل نب زفاری، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دنمش ےک العہق ںیم شت زین رکان

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ےک العہق ںیم شت زین رکاندنمش 

     843    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

َّی ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٌٔیٕس َحسَّ ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  َٚ ٧َِد١َ بَىٔي  َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ رَحَّ ًَ اہللُ 

ُت٤ُوَصا ِٛ ٍٕ أَِو َتَز ُت٥ِ ٩ِ٣ٔ ٟٔی٨َ ٌِ َل َٗ زَّ َوَج١َّ ٣َا  ًَ َٓأ٧َِز٢ََ اہللُ  ٍَ َوهَٔی اٟبَُویَِزةُ  َل َٗ ٔ َو ير ـٔ  ا٨َّٟ

 فآہل فملس ےن ونب ریضن ےک وجھکر ہبیتق نب دیعس، ثیل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

وج ھچک  ےک اباغت وک الجےن افر اکےنٹ اک مکح رفامای اھت افر ہی فاہعق ومعض وبریہ ںیم شیپ آای اھت بت اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ۔ ہک

 اکٹ ڈاالمت ےن وجھکر ےک اباغت ںیم ےس۔ اخل

 نب رمعہبیتق نب دیعس، ثیل، انعف، رضحت دبعاہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دنمش ےک العہق ںیم شت زین رکان

     844    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 اخرض، زہزی، رعوہ، حرضت اسا٣ہہ٨از ب٩ رسی، اب٩ ٣بارک، ػاٟح ب٩ ابی  :  راوی

َو  ا٢َ رُعِ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ أَبٔی اِْلَِخرَضٔ  ٤َُِٟباَرٔک  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا یِّ  ٔ ث٨ََا َص٨َّازُ ب٩ُِ اٟسَّ ٍُ أَ٪َّ َرُسو٢َ َحسَّ ثَىٔي أَُسا٣َ َحسَّ َٓ ةُ 

َٟیِ  ٔ ًَضَٔس إ ٥َ کَاَ٪  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِٚ ٔ اہللٔ َػل ًَلَی أُبِىَي َػَباّحا َورَحِّ ا٢َ أَُٔغِ  َ٘ َٓ  طٔ 

انہد نب رسی، انب ابمرک، اصحل نب ایب ارضخ، زرہی، رعفہ، رضحت ااسہم ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن اؿ ےس رفامای اینب )اگں( وک ولٹ ےل حبص ےک فتق افر الج دے۔

 ابمرک، اصحل نب ایب ارضخ، زرہی، رعفہ، رضحت ااسہم انہد نب رسی، انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دنمش ےک العہق ںیم شت زین رکان

     845    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو اِٟزوی :  راوی

٥ُ٠ًَِ هَٔی یُبِ  ا٢َ ٧َِح٩ُ أَ َٗ ُط أُبِىَي  َٟ ٕ ٗٔی١َ  ُت أَبَا ٣ُِشضٔز ٌِ زِّیُّ َس٤ٔ َِ ِٟ ٤ًَِزٕو ا ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا   ىَي ٠َِٔٓشٔليَن َحسَّ

 )اگں(
ی

 

 
ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ وت اںوہں  رضحت دبعاہلل نب رمعف ازغلفی ےس رفاتی ےہ ہک اںوہں ےن اوبرہسم ےس انس اؿ ےس اب

 ےہ نیطسلف ںیم۔

 

 
 

 ےن اہک ہک فہ ی

 رضحت دبعاہلل نب رمعف ازغلفی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجوسس ےنجیھب اک ایبؿ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اجوسس ےنجیھب اک ایبؿ

     846    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل ب٩ ہاط٥ ب٩ ٗاس٥، س٠مَي٪، اب٩ ٣ِيرہ، ثابت، حرضت ا٧ص :  راوی

٤ُِِٟٔيَرةٔ  ىٔي اب٩َِ ا ٌِ ُ٪ َی ث٨ََا ُس٠َمَِيَ أس٥ٔ َحسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َصأط٥ُ ب٩ُِ ا ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  َث َحسَّ ٌَ ا٢َ َب َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ثَابٕٔت 



 

 

ِت  ٌَ ًَِی٨ّا ی٨َُِوزُ ٣َا َػ٨َ  ٍَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بُِشَبَش َّی اہللُ  ىٔي ا٨َّٟٔييَّ َػل ٌِ َیاَ٪  َی ِٔ  ًٔيرُ أَبٔی ُس

اہرفؿ نب دبعاہلل نب اہمش نب اقمس، امیلسؿ، انب ریغمہ، اثتب، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 شہ وک اجوسس انب رک اجیھب اتہک فہ دےھکی ہک اوبایفسؿ اک اقہلف ایک رک راہ ےہ۔
 شت
ی
 فملس ےن 

 مش نب اقمس، امیلسؿ، انب ریغمہ، اثتب، رضحت اسناہرفؿ نب دبعاہلل نب اہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

بج اسمرف وجھکر ےک دروتخں ای دفدھ فاےل اجونرفں رپ ذگرے وت وجھکر اھکےل افر دفدھ یپ ےل ارگہچ امکل یک ااجزت 

 ہن وہ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 بج اسمرف وجھکر ےک دروتخں ای دفدھ فاےل اجونرفں رپ ذگرے وت وجھکر اھکےل افر دفدھ یپ ےل ارگہچ امکل یک ااجزت ہن وہ

     847    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًیاغ ب٩ وٟیس ًبساَلًلی، سٌیس، ٗتازہ، حش٩، حرضت س٤زة ب٩ ج٨سب :  راوی

َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ًِلَی َحسَّ َ ًَِبُس اِْل ث٨ََا  ا٦ُ َحسَّ َّٗ َِٟؤٟیٔس اٟزَّ ًَیَّاُغ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٩ًَِ َس٤َُزَة ب٩ِٔ ُج٨ُِسٕب أَ٪َّ ٧َٔييَّ  َحسَّ

 َٓ  ٍٕ ًَلَی ٣َأطَی  ٥ِ ُٛ ا٢َ إَٔذا أَتَی أََحُس َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٠َِیِحَت٠ِٔب اہللٔ َػل َٓ َٟطُ  ِّٔ٪ أَذَٔ٪  َٓ ٠َِیِشَتأِذ٧ُِٔط  َٓ ِّٔ٪ کَاَ٪ ٓٔیَضا َػاحٔبَُضا 

 ِٟ ٠َِیِحَت٠ِٔب َو َٓ ٠َِیِشَتأِذ٧ُِٔط َوإَٔلَّ  َٓ ِّٔ٪ أََجابَطُ  َٓ ٠ُِیَؼوِِّت ثَََلثّا  َٓ ٥ِ ی٩َُِٜ ٓٔیَضا  َٟ  ٪ِّٔ َٓ ِب  َِٟیِْشَ ِب َوََل َیِح١ٔ٤ِ َو  َیِْشَ

دیعس، اتقدہ، نسح، رضحت رمسة نب دنجب ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن  ایعش نب فدیل دبعاالیلع،

رفامای بج مت ںیم ےس وکیئ وچاپویں رپ سگرے افر اؿ اک امکل وموجد وہ وت امکل یک ااجزت ےس اؿ اک دفدھ یپ ےتکس وہ افر ارگ امکل 

فہ رقبی ےہ وت آاجےئ( ارگ فہ وجاب دے )ینعی آاجےئ( وت اس ےس ااجزت ےل وموجد ہن وہ وت اؿ وک نیت رمہبت اکپرے )اتہک ارگ 

 رک، فرہن اس یک ااجزت ےک ریغب دفدھ یپ ےل نکیل اےنپ اسھت رکیل ہن اجےئ۔

 ایعش نب فدیل دبعاالیلع، دیعس، اتقدہ، نسح، رضحت رمسة نب دنجب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 بج اسمرف وجھکر ےک دروتخں ای دفدھ فاےل اجونرفں رپ ذگرے وت وجھکر اھکےل افر دفدھ یپ ےل ارگہچ امکل یک ااجزت ہن وہ



 

 

     848    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طٌبہ، ابوبْش، حرضت ًباز ب٩ َشحبی١ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ،  :  راوی

 ٔ ًَبَّاز  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی بِْٔشٕ   ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٕ ا اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٍْ َحسَّ ا٢َ أََػابَِتىٔي َس٨َ َٗ ِحبٔی١َ  ب٩ِٔ َُشَ

 ِٛ َْفَ َٓ ٤َِٟٔسی٨ٍَٔ  أََتِیُت ََٓسَخ٠ُِت َحائّٔلا ٩ِ٣ٔ حٔیَلأ٪ ا َٓ بَىٔي َوأََخَذ ثَِوبٔی  رَضَ َٓ َحاَئ َػاحٔبُُط  َٓ أَک٠َُِت َوَح٠ِ٤َُت ِٔی ثَِوبٔی  َٓ ُت ُس٨ِبَُّل 

٤َِت إٔذِ کَاَ٪  ٌَ ِ ٤َِت إٔذِ کَاَ٪ َجاصَّٔل َوََل أَك َّ٠ًَ َٟطُ ٣َا  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َسأُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ا أَِو  ٌّ ٔ زَّ َجائ ّبا َوأ٣َََزُظ ََفَ

ا٦ٕ ٔ  ٌَ َ ٕٙ ٩ِ٣ٔ ك َٕ َوِس ا أَِو نِٔؼ ّ٘ ًَِلانٔی َوِس  ًَلَیَّ ثَِوبٔی َوأَ

دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، اوبرشب، رضحت ابعد نب رشلیبح ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم طحق ےن اتسای وت ںیم دمہنی ےک اکی ابغ ںیم ایگ افر 

اےنپ ڑپکے ںیم ابدنھ ایل اےنت ںیم ابغ اک امکل ایگ اس ےن ےھجم امرا افر ریما ڑپکا یھب نیھچ اکی اشخ وک لسم رک ںیم ےن اھکایل افر ھچک 

 ایل ںیم )اس یک اکشتی رکیل( انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ابغ فاےل ےس رفامای

ر ہی وھباک اھت وت ےن اس وک ہن الھکای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت اس ےن ریما ڑپکا یھب ہی انداؿ اھت وت ےن اس وک ہلئسم ہن یئاای اف

 فاسپ رک دای افر زمدی اکی فقس ای ف فقس اانج دای۔

 دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، اوبرشب، رضحت ابعد نب رشلیبح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 بج اسمرف وجھکر ےک دروتخں ای دفدھ فاےل اجونرفں رپ ذگرے وت وجھکر اھکےل افر دفدھ یپ ےل ارگہچ امکل یک ااجزت ہن وہ

     849    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌْف، طٌبہ، ابوبْش، حرضت اب٩ َشحبی١ :  راوی

ًَبَّازَ  ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔی بِْٔشٕ   ٍَ َب ٌِ ٩ًَِ ُط َْفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِحبٔی١َ َرُجَّل ٨٣َّٔا ٩ِ٣ٔ  َحسَّ ب٩َِ َُشَ

٨َاظُ  ٌِ  بَىٔي ُُبََر ب٤َٔ

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبرشب، رضحت انب رشلیبح ےس اکی دفرسی دنس ےک اسھت یھب ااسی یہ رمفی ےہ۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبرشب، رضحت انب رشلیبح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب



 

 

 بج اسمرف وجھکر ےک دروتخں ای دفدھ فاےل اجونرفں رپ ذگرے وت وجھکر اھکےل افر دفدھ یپ ےل ارگہچ امکل یک ااجزت ہن وہ

     850    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طیبہ، ابوبرک ب٩ ٣ٌت٤ز ب٩ س٠مَي٪ ب٩ ابی ح٥ٜ، حرضت ابورآٍ ب٩ ٤ًزوًث٤ا٪ ب٩ ابوبرک ب٩ ابی  :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٪َ ٔ ب٩ِٔ ُس٠َمَِيَ َت٤ٔز ٌِ ٩ًَِ ٣ُ ُى أَبٔی برَِکٕ  ِٔ َٟ ٍَ َوصََذا  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ َوأَبُو برَِکٕ اب٨َِا أَبٔی َطِیَب ارٔیَّ َحسَّ َٔ ِِٟٔ ٥َٕٜ ا ُت اب٩َِ أَبٔی َح ٌِ َس٤ٔ

ثَِتىٔي َجسَّ  و٢ُ َحسَّ ُ٘ ُتَٔی بٔی ا٨َّٟئ َی أ َٓ ٨ُِت ََُُل٣ّا أَِرمٔی ٧َِد١َ اِْلَِنَؼارٔ  ُٛ ا٢َ  َٗ ارٔیِّ  َٔ ِِٟٔ ٤ِزٕو ا ًَ ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ ٥ًَِّ أَبٔی َرآ  ٩ًَِ َّی اہللُ تٔی  يُّ َػل

ٔ ا٨َِّٟد١َ َوک١ُِ  ََل َتز٦ِ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ آک١ُُ  َٗ ا٢َ یَا ََُُل٦ُ ٥َٟٔ َتزِمٔی ا٨َِّٟد١َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٠َٔضا ث٥َُّ ٣ََشَح َرأَِسطُ  ًَ َٔ ُم ِٔی أَِس ُ٘ ا َیِش َّ٤٣ٔ

ٍِ بَِل٨َطُ  ٔ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ أَِطب َ٘ َٓ 

امثعؿ نب اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکب نب رمتعم نب امیلسؿ نب ایب مکح، رضحت اوبراعف نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک ںیم نپچب ںیم ااصنر 

ولگ ےھجم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس الےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ےک وجھکر ےک دروتخں رپ ڈےلیھ امرا رکات اھت۔

ےن وپاھچ اے ڑلےک وت دروتخں رپ ڈےلیھ ویکں امرات ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم وجھکرںی ڑاھڑ رک اؿ وک اھکات وہں آپ یلص اہلل ہیلع 

وج وجھکرںی از وخد ےچین رگ اجںیئ وت اؿ وک اھک ایل رک۔ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع  فآہل فملس ےن رفامای دروتخں رپ ڈےلیھ ہن امرا رک ہکلب

 فآہل فملس ےن ریمے رس رپ دتس ابمرک ریھپا افر داع یک۔ ای اہلل اس اک ٹیپ رھب دے۔

 امثعؿ نب اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکب نب رمتعم نب امیلسؿ نب ایب مکح، رضحت اوبراعف نب رمعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ضعب ولوگں ےک زندکی امکل یک ااجزت ےک ریغب اجونرفں اک دفدھ ہن انیپ اچےئہ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ضعب ولوگں ےک زندکی امکل یک ااجزت ےک ریغب اجونرفں اک دفدھ ہن انیپ اچےئہ

     851    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

 َّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ًَ ث٨ََا  ا٢َ ََل ی اہللُ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

 َٓ َُٓتَِٜسَ خٔزَا٧َُتُط  بَُتُط  ٥ِ أَِ٪ تُِؤتَی ٣َِْشَ ُٛ ٔ إٔذ٧ِٔطٔ أَیُحٔبُّ أََحُس يِر َِ ٍَ أََحٕس بٔ ُض٥ِ َیِح٠ٔبَنَّ أََحْس ٣َأطَی َٟ ٤ََّا َتِدزُُ٪  ٧ّٔ َٓ ا٣ُُط  ٌَ َ ی٨َُِتَث١َ ك

ََل َیِح٠ٔبَنَّ  َٓ ٤ٌََٔتُض٥ِ  ِ َُ ٣ََوأطیض٥ِٔ أَك و ُ ٍَ أََحٕس إَٔلَّ بّٔٔذ٧ِٔطٔ  ُِ  أََحْس ٣َأطَی



 

 

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم 

س ابت وک دنسپ رکات ےہ ہک ےس وکیئ صخش دفرسے ےک اجونر اک دفدھ ہن اکنےل ریغب امکل یک ااجزت ےک۔ ایک مت ںیم ےس وکیئ صخش ا

وکیئ صخش اس یک ڑھکیک وھکؽ رک اس یک ااملری وتڑ رک اس اک ہلغ اکنؽ ےل اجےئ؟ اس رطح اجونرفں ےک نھت اؿ ےک زخاےن افر 

 اھکےن ںیہ ذہلا وکیئ صخش امکل یک ااجزت ےک ریغب اجونرفں اک دفدھ ہن اکنےل۔

  نب رمعدبعاہلل نب ہملسم، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفامربنداری اک ایبؿ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رفامربنداری اک ایبؿ

     852    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 جزیخزہير ب٩ رحب، ححاد، اب٩  :  راوی

وا اہلَل ٌُ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا أَكٔی ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ یَا أَیَُّضا ا َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا َححَّاْد  ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ رَحِ ٔ َحسَّ وا اٟزَُّسو٢َ َوأُولٔی اِْل٣َِز ٌُ  َوأَكٔی

َّی  َثُط ا٨َّٟٔييُّ َػل ٌَ ًَٔسٓیٕ َب ِیٔص ب٩ِٔ  َٗ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ِٔی   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس لَی  ٌِ ٍٕ أَِخبََر٧ٔیطٔ َی یَّ ٥َ ِٔی رَسٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ اہللُ 

ًَبَّإض   اب٩ِٔ 

زریہ نب رحب، اجحج، انب رججی ےن اہک ہک ہی آتی ینعی اے اامیؿ فاول ااطتع رکف اہلل یک افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ںیم اصبح ارم وہں۔ دبعاہلل نب سیق نب دعی یک اشؿ ںیم انزؽ وہیئ یھت بج اؿ وک انجب روسؽ اہلل یک افر اؿ ولوگں یک وج مت 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی دہتس اک اریم انب رک اجیھب اھت۔ ربخ دی  ھج وک یلعی ےن وباہطس دیعس نب ریبج وباہطس انب ابعس۔

 زریہ نب رحب، اجحج، انب رججی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رفامربنداری اک ایبؿ

     853    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٣ززوٚ، طٌبہ، زبیس، سٌس ب٩ ًبیسہ ابوًبساٟزح٩٤، حرضت ًلی :  راوی



 

 

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ أَبٔی  ٔس ب٩ِٔ ًُبَِیَسَة  ٌِ ٩ًَِ َس ٩ًَِ ُزبَِیٕس   ٍُ َب ٌِ ٕٚ أَِخبََر٧َا ُط ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٣َزُِزو ث٨ََا  ًَلٓٔیٕ َرضَٔي اہللُ َحسَّ  ٩ًَِ ٠َِٔمِّ   اٟشُّ

َز  َث َجِیّظا َوأ٣ََّ ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َب ًَ َّی اہللُ  ٨ُِط أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َخ ٧َاّرا ًَ أَجَّ َٓ وا  ٌُ َٟطُ َویُٔلی وا  ٌُ ٠َِیض٥ِٔ َرُجَّل َوأ٣َََزص٥ُِ أَِ٪ َیِش٤َ ًَ

 َٗ ِر٧َا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ َوأََراَز  ٤ََّا ََفَ اُٟوا إ٧ٔ َٗ ِو٦ْ أَِ٪ یَِسُخ٠ُوَصا َو َٗ أَبَی  َٓ َتح٤ُٔوا ٓٔیَضا  ِ٘ ََ ا٨َّٟٔييَّ َوأ٣َََزص٥ُِ أَِ٪ َی ٔ َّ ذَٟ َب٠َ َٓ  ِو٦ْ أَِ٪ یَِسُخ٠ُوَصا 

ٍَ ِٔی  ًَ ا٢َ ََل كَا َٗ ٥ِ یَزَاُٟوا ٓٔیَضا َو َٟ ِو َزَخ٠ُوَصا أَِو َزَخ٠ُوا ٓٔیَضا  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍُ ِٔی َػل ًَ ا ٤ََّا اٟلَّ ٍٔ اہللٔ إ٧ٔ ٔؼَی ٌِ ٣َ

 ٖٔ زُو ٌِ ٤َ ِٟ  ا

 ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رمعف نب رمزفؼ، ہبعش، زدیب، دعس نب دیبعہ اوبدبعارلنمح، رضحت یلع ےس رفاتی ےہ

ےن اکی رکشل رفاہن رفامای افر اکی صخش وک اس اک رسدار انب دای افر ولوگں وک اس یک اتدیک یک سپ اس ےن آگ الجیئ افر اؿ وک اہک آگ 

السؾ ںیم آےئ افر ضعب ولوگں ےن ںیم وکد اجؤ سپ ھچک ولوگں ےن اس یک ہی ابت امےنن ےس ااکنر ایک افر اہک مہ وت آگ ےس اھبگ رک ا

ملس ےن ااطتع اریم یک انبء رپ آگ ںیم دالخ وہان اچاہ ہی ربخ انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یچنہپ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

فملس ےن رفامای اہلل یک انرفامین ںیم  رفامای ہک ارگ فہ ولگ آگ ںیم وکد اجےت وت فہ ہشیمہ ایس ںیم رےتہ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

 یسک یک ااطتع ںیہن ےہ ااطتع وت رصػ رعمفػ ںیم ےہ۔

 رمعف نب رمزفؼ، ہبعش، زدیب، دعس نب دیبعہ اوبدبعارلنمح، رضحت یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رفامربنداری اک ایبؿ

     854    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، ًبیساہلل، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل :  راوی

 ٩ًَِ ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ  ٍْ ٔ ثَىٔي ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اہللٔ َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَي  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ َُّط  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

َّٔذا أ٣َُٔز ب٤َٔ  َٓ  ٍٕ ٔؼَی ٌِ ٥َِٟ یُِؤ٣َزِ ب٤َٔ َظ ٣َا  ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠ ٓمََٔي أََحبَّ َوَُکٔ ٤َِٟزِٔئ ا ًَلَی ا  ٍُ ًَ ا ٍُ َواٟلَّ ٤ِ ٍَ اٟشَّ ًَ ٍَ َوََل كَا َََٓل َس٤ِ  ٍٕ ٔؼَی ٌِ 

ت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اننس افر ام ان املسمونں دسمد، ییحی، دیبع اہلل، انعف، رضح

رپ فابج ےہ وخاہ فہ اس وک دنسپ رکے ایہن رکے افر ہی مکح اس فتق کت ےہ بج کت ہک انگہ اک مکح ہن ایک اجےئ سپ بج انگہ اک مکح 

 ۔دای اجےئ وت رھپ ہن اننس ےہ افر ہن ام ان

 دسمد، ییحی ، دیبعاہلل، انعف، رضحت دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رفامربنداری اک ایبؿ

     855    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ ٣ٌين، ًبساٟؼ٤س، ًبساٟوارث، س٠مَي٪ ب٩ ٣ِيرہ، ح٤یس ب٩ ہَل٢، بْش ب٩ ًاػ٥، حرضت ً٘بہ ب٩  یحٌي :  راوی

 ٣اَٟ

ٔ حَ  ٤ُِِٟٔيَرة ُ٪ ب٩ُِ ا ث٨ََا ُس٠َمَِيَ َِٟوارٔٔث َحسَّ ًَِبٔس ا ٤َٔس ب٩ُِ  ِبُس اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  ٌٔيٕن َحسَّ ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ ٣َ ٩ًَِ َحسَّ ث٨ََا ح٤َُِیُس ب٩ُِ صََٔل٢ٕ  سَّ

ٍّ بٔ  یَّ ٥َ رَسٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َث ا٨َّٟٔييُّ َػل ٌَ ا٢َ َب َٗ َٕ ٩ِ٣ٔ َرصِٔلطٔ  ٔ ٍَ ب٩ِٔ ٣َاٟ َب ِ٘ ًُ ٩ًَِ ًَأػ٥ٕ  ا ِْشٔ ب٩ِٔ  ّٔ َش٠َِحُت َرُجَّل ٨ِ٣ُٔض٥ِ َسِی َٓ  

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ِو َرأَیَِت ٣َا ََل٨َ٣َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ا٢َ  َٗ  ٍَ ا َرَج َّ٤٠َ ٥ِ٠َ ی٤َِٔف ْٔل٣َِزٔی َٓ َٓ ِثُت َرُجَّل ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ٌَ ًََحزِت٥ُِ إٔذِ َب ا٢َ أَ َٗ  ٥ََّ٠

٠ُوا ٣َََا٧َطُ ٩ِ٣َ َی٤ِٔضي ْٔل٣َِزٔی ٌَ  أَِ٪ َتِح

ییحی نب نیعم، دبعادمصل، دبعاولارث، امیلسؿ نب ریغمہ، دیمح نب الہؽ، رشب نب اعمص، رضحت ہبقع نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی وھچاٹ دہتس رفاہن رفامای ںیم ےن اؿ ںیم ےس اکی صخش ےک ولتار امردی بج فہ ولاٹ وت  انجب روسؽ اہلل

اس صخش ےن  ھج ےس اہک ہک اکش وت داتھکی ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک یسیک المتم یک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع 

مت ےس ہی ںیہن وہ اتکس اھت ہک سج صخش وک ںیم ےن اہمترا اریم انب رک اجیھب اھت افر اس ےن ریمے ااکحامت یک لیمعت  فآہل فملس ےن رفامای ایک

 ںیہن یک یھت مت اس وک زعمفؽ رک دےتی افر اس ےک دبےل دفرسا اریم رقمر رک ےتیل وج ریما مکح اجب الات۔

 ریغمہ، دیمح نب الہؽ، رشب نب اعمص، رضحت ہبقع نب امکل ییحی نب نیعم، دبعادمصل، دبعاولارث، امیلسؿ نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رکشل ےک بس ولوگں وک المرانہ اچےئہ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رکشل ےک بس ولوگں وک المرانہ اچےئہ

     856    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، یزیس ب٩ ٗیص، حرضت ابوث٠ٌبہ خظىي :  راوی

 ٔ ُى َیز ِٔ َٟ ٍَ َساح١ٔٔ ح٤َِٔؽ َوَصَذا  ُٗبَِیٕص ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ َجَب٠َ ِٟٔح٤ِٔصيُّ َوَیزٔیُس ب٩ُِ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ا ث٨ََا  َِٟؤٟیُس ب٩ُِ َحسَّ ث٨ََا ا اََل َحسَّ َٗ یَس 



 

 

 َ ٥َٕٜ أَبَا ًُب ٍَ ٣ُِش٥َٔ٠ ب٩َِ ٣ِٔظ َُّط َس٤ٔ ََلٔئ أ٧َ ٌَ ِٟ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ا٢َ کَاَ٪ ٣ُِش٥ٕٔ٠  َٗ ُِٟدَظىٔيُّ  ٍَ ا ٠ََب ٌِ ث٨ََا أَبُو َث و٢ُ َحسَّ ُ٘ ِیٔس اہللٔ َی

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤ِْزو کَاَ٪ ا٨َّٟاُض إَٔذا ٧َز٢ََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ ا٢َ  َٗ أب  ا٨َّٟاُض إَٔذا ٧َزَُٟوا ٨ِ٣َزَّٔل  ٌَ ُٗوا ِٔی اٟظِّ ٨ِ٣َزَّٔل َتَْفَّ

 َٓ  ٍٔ ٤ََّا ذَ َواِْلَِوزٔیَ أب َواِْلَِوزٔیٍَٔ إ٧ٔ ٌَ ٔ اٟظِّ ٥ُِٜ ِٔی َصٔذظ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ َتَْفُّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ ٥ِ٠َ َٓ ِیَلأ٪  ل٥ُِٜٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ

َِٟو بُٔشَم  ا٢َ  َ٘ َّي یُ ٕف َحً ٌِ ٔلَی َب ُض٥ِ إ ـُ ٌِ ٥َّ َب ـَ ََ ٨ِ٣َزَّٔل إَٔلَّ اِن ٔ َس َذٟ ٌِ ُض٥ِ  َی٨ِز٢ِٔ َب َّ٤ ٌَ َٟ ٠َِیض٥ِٔ ثَِوْب  ًَ 

رمعف نب امثعؿ، سیدی نب سیق، رضحت اوبہبلعث ینشخ ےس رفاتی ےہ ہک ااحصب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج یسک زنمؽ رپ 

 رفتہق درفں افر ارتےت وت رفتمؼ وہ رک اہپڑفں ےک درفں افر انولں ںیم ارتےت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمترا ہی

انولں ںیم رصػ اطیشؿ یک رطػ ےس ےہ )وج مت وک اکی دفرسے ےس دجا رانھک اچاتہ ےہ( آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس 

ا رفامؿ ےک دعب رھپ ولگ یھبک رفتمؼ وہ رک ہن ارتے ہکلب ضعب وت ویں ابمہ لم رک ارتےت ہک اؿ وک دھکی رک اہکاج اتکس اھت ہک ارگ اکی ڑپک

 رپ ڈاؽ دای اجےئ وت بس وک ڈاھپن ےلاؿ 

 رمعف نب امثعؿ، سیدی نب سیق، رضحت اوبہبلعث ینشخ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رکشل ےک بس ولوگں وک المرانہ اچےئہ

     857    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، اس٤ٌی١ ب٩ ًیاغ، اسیس ب٩ ًبساٟزح٩٤، َفوہ ب٩ ٣حاہس، حرضت ٣ٌاذ ب٩ ا٧ص :  راوی

ِٔمِّ  ٌَ َِٟدِث ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ٩ًَِ أَٔسیسٔ ب٩ِٔ  ًَیَّإغ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إِٔس٤َ ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا َس َوَة ب٩ِٔ ٣َُحاصٕٔس َحسَّ ٩ًَِ ََفِ  

َّی اہللُ ٍَ ٧َٔييِّ اہللٔ َػل َُزَِوُت ٣َ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ُِٟحَضىٔيِّ  ٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص ا اذ ٌَ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ ٣ُ َذا ا٠َِّٟدِٔمِّ  َٛ َذا َو َٛ َُزَِوَة  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   

 َٙ ی ٔ وا اَّٟطَّ ٌُ َل َٗ ٨َ٤َِٟاز٢َٔ َو َٙ ا٨َّٟاُض ا یَّ ـَ َٓ َٙ ٥َ ٨َ٣ُازّٔیا ی٨َُازٔی ِٔی ا٨َّٟأض أَ٪َّ ٩ِ٣َ َؿیَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َث ٧َٔييُّ اہللٔ َػل ٌَ َب َٓ

ُط ٔ  َٟ َََٓل ٔجَضاَز  ا  ّ٘ ی ٍَ ََطٔ َل َٗ  ٨ِ٣َزَّٔل أَِو 

 ہک مہ ےن انجب دیعس نب وصنمر، اامسلیع نب ایعش، ادیس نب دبعارلنمح، رففہ نب اجمدہ، رضحت اعمذ نب اسن ےس رفاتی ےہ

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت وہ رک الفں الفں اہجد ایک ےہ سپ ولوگں ےن ارتےن یک ہگج وک  گن ایک افر راےتس دسمفد رک 

ہ ولوگں دےیئ )ینعی ےنلچ ےک ےئل ہگج ہن وھچڑی( وت انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی االعؿ رکےن فاےل وک اجیھب ہک ف

 ںیم االعؿ رک دے ہک سج ےن اجےئ ایقؾ وک  گن ایک افر راہتس دنب ایک اس وک اہجد اک وثاب ہن ےلم اگ۔



 

 

 دیعس نب وصنمر، الیعمس نب ایعش، ادیس نب دبعارلنمح، رففہ نب اجمدہ، رضحت اعمذ نب اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رکشل ےک بس ولوگں وک المرانہ اچےئہ

     858    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤، ٓززہ ب٩ ٣حاہس، حرضت سہ١ ب٩ ٣ٌاذ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ ب٘یہ، اوزاعی، اسیس ب٩  :  راوی

َوةَ  ٩ًَِ ََفِ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٩ًَِ أَٔسیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔیِّ   ٍُ ث٨ََا َب٘ٔیَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ َحسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َحسَّ  ب٩ِٔ ٣َُحاصٕٔس 

ٍَ ٧َٔييِّ اہللٔ َُزَِو٧َا ٣َ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  اذٕ  ٌَ ٨َاظُ ٣ُ ٌِ ٥َ ب٤َٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ    َػل

 رمعف نب امثعؿ نب ہیقب، افزایع، ادیس نب دبعارلنمح، زفدہ نب اجمدہ، رضحت لہس نب اعمذ ےس یھب ایس رطح رمفی ےہ۔

 رمعف نب امثعؿ نب ہیقب، افزایع، ادیس نب دبعارلنمح، زفدہ نب اجمدہ، رضحت لہس نب اعمذ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دنمش ےس اقمہلب یک انمت رکان رکمفہ ےہ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دنمش ےس اقمہلب یک انمت رکان رکمفہ ےہ

     859    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو ػاٟح، ٣حبوب ب٩ ٣وسي، ابواسحٙ، ٣وسٰي ب٩ ً٘بہ، حرضت سا٥ٟ ب٩ ابی ا٨ٟوز ٣ولی ٤ًز ب٩ ًبیساہلل :  راوی

٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ   ٍَ َب ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسي ب٩ِٔ ًُ زَارٔیُّ  َٔ ِٟ َٙ ا ث٨ََا أَبُو َػأٟٕح ٣َِحبُوُب ب٩ُِ ٣ُوَسي أَِخبََر٧َا أَبُو إِٔسَح  أَبٔی ا٨َّٟرِضٔ ٣َِولَی ٤ًََُز ب٩ِٔ َحسَّ

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی أَِوَِی حٔيَن ََخَ  ًَ َِٟیطٔ  ٔ َتَب إ َٛ ا٢َ  َٗ ُط  َٟ ٕ َوکَاَ٪ کَاتّٔبا  ٤َز ٌِ ىٔي اب٩َِ ٣َ ٌِ ٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ ًُبَِیٔس اہللٔ َی ورٔیٍَّ ََِٟحُ ٔلَی ا َد إ

 ِٟ ََِٟٔی ٓٔیَضا ا ًَّٟٔي  ٔف أَیَّا٣ٔطٔ ا ٌِ ٥َ ِٔی َب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  الَی َػل ٌَ ُسوِّ َوَس٠ُوا اہلَل َت ٌَ ِٟ اَئ ا َ٘ ٔ ا٢َ یَا أَیَُّضا ا٨َّٟاُض ََل َتَت٨٤ََِّوا ٟ َٗ ُسوَّ  ٌَ

ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ  َٗ ٖٔ ث٥َُّ  یُو ٍَ َتِحَت هََٔل٢ٔ اٟشُّ َِٟح٨َّ ٤ُ٠ًَِوا أَ٪َّ ا َٓاِػبٔرُوا َوا َٟ٘ٔیُت٤ُوص٥ُِ  َّٔذا  َٓ  ٍَ آَٔی ٌَ ِٟ َٜٔتأب َو٣ُِحزٔی  ا ٨ِ٣ُز٢َٔ اِل

٠َِیض٥ِٔ اٟ ًَ ٧َا  َحأب َوَصاز٦َٔ اِْلَِحزَأب اصِز٣ُِٔض٥ِ َواِنُْصِ  شَّ

اوب اصحل، وبحمب نب ومیس، اوب ااحسؼ ، ومٰیس نب ہبقع، رضحت اسمل نب ایب ارظنل ومیل رمع نب دیبع اہلل ےس رفاتی ےہ ہک بج فہ 



 

 

انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ضعب زغفات ںیم اخرویجں ےس اقمہلب ےک ےئل ےلکن وت دبعاہلل نب ایب افیف ےن اؿ وک اھکل ہک 

بج دنمش ےک اقملب وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے ولوگ دنمش ےس ےنلم )اقمہلب( یک انمت تم رکف ہکلب اہلل ےس 

تنج ولتارفں ےک اسےئ ںیم ےہ،  اعتیف بلط رکف نکیل بج اؿ ےس اقمہلب رکان یہ زپے وت )اکتفیل رپ( ربص رکف افر اجؿ ول ہک

اے ابدولں ےک الچےن فاےل افر رگفہ )اکرفنی( وک تسکش دےنی فاےل اؿ وک تسکش ےس دفاچر رک دے افر اؿ ےک اقمہلب ںیم امہری 

 دمد رفام۔

 اوب اصحل، وبحمب نب ومیس، اوباقحس، ومٰیس نب ہبقع، رضحت اسمل نب ایب ارظنل ومیل رمع نب دیبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج دنمش ےس اسانم وہ وت ایک ےہک

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 بج دنمش ےس اسانم وہ وت ایک ےہک

     860    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ سٌیس، ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اَٟنْص ب٩ ًلی، ٣ثىي  :  راوی

 َٕ ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  َّي ب٩ُِ َس ٤َُِٟثى ث٨ََا ا ًَلٓٔیٕ أَِخبَر٧ََا أَبٔی َحسَّ ث٨ََا َنِْصُ ب٩ُِ  َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ

ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ أ٧ََِت  َٗ َُزَا  ات١ُٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا  َٗ ُ ََ أ ٔ ََ أَُػو٢ُ َوب ٔ ََ أَحُو٢ُ َوب ٔ ٔسی َوَنٔؼيرٔی ب ـُ ًَ 

رصن نب یلع، ینثم نب دیعس، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج اہجد ںیم 

ر ےہ ریتی دمد ےس ںیم اتلچ رھپات وہں ریتی یہ دمد رصمفػ اکر وہےت وت ہی داع رفامےت اے اہلل! وت یہ ریما دتس ابزف افر ریما دمد اگ

 ےس ہلمح رکات وہں افر ریتے یہ رھبفہس رپ ںیم اؿ ےس ڑلات وہں۔

 رصن نب یلع، ینثم نب دیعس، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےن ےس ےلہپ رشمنیک وک االسؾ یک دوعت دانیڑل

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ڑلےن ےس ےلہپ رشمنیک وک االسؾ یک دوعت دانی



 

 

     861    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، اس٤ٌی١ ب٩ ابزاہی٥، حرضت اب٩ ًو٪ :  راوی

ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َس ًَأئ َحسَّ ٩ًَِ زُ ٍٕ أَِسأَُُٟط  ٔ ٔلَی ٧َآ تَِبُت إ َٛ ا٢َ  َٗ ًَِوٕ٪  ٌٔی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ  ث٨ََا إِٔس٤َ َحسَّ

ِس أََُاَر ٧َٔييُّ اہللٔ  َٗ ٔ َو ٢ٔ اِْلِٔسََل٦ ََ کَاَ٪ ِٔی أَوَّ ٔ ٔلَیَّ أَ٪َّ َذٟ ََٜتَب إ َٓ َِٟ٘ٔتا٢ٔ  ٛٔيَن ٨ًَِٔس ا ٤ُِِْٟشٔ َّی اہللُا ًَلَی بَىٔي َػل ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  

ات٠ََٔتُض٥ِ َوَسَيي َسبَِیُض٥ِ َوأََػاَب یَ  َ٘ َت١َ ٣ُ َ٘ َٓ ٤َِٟأئ  ًَلَی ا َِی  ا٣ُُض٥ِ ُتِش ٌَ وَ٪ َوأَِن ٙٔ َوص٥ُِ َُارُّ ٔ ٤ُِِٟؼَل٠ ٍَ ب٨َِٔت ا ِو٣َئٕٔذ ُجَویِزَٔی

 ِٟ ََ ا ٔ ًَِبُس اہللٔ َوکَاَ٪ ِٔی َذٟ  ََ ٔ ثَىٔي بَٔذٟ َِٟحارٔٔث َحسَّ ٥َِٟ ا ٍٕ َو ٔ ٩ًَِ ٧َآ ِوٕ٪  ًَ ا٢َ أَبُو َزاُوز صََذا َحٔسیْث ٧َبٔی١ْ َرَواُظ اب٩ُِ  َٗ َحِیٔع 

ُط ٓٔیطٔ أََحْس  ِٛ  ُیِْشٔ

دیعس نب وصنمر، اامسلیع نب اربامیہ، رضحت انب وعؿ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت انعف ےس اتقؽ ےک فتق رشمنیک وک 

اھچ وت اںوہں ےن ےھجم وجاب ںیم اھکل ہک ہی رطہقی ادتباےئ االسؾ ںیم اھتانجب یبن رکمی االسؾ یک دوعت دےنی ےک قلعتم ید  رک وپ

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ینب  قلطص رپ ہلمح ایک اس احؽ ںیم ہک فہ اغلف ےھت افر اؿ ےک اجونر اپین یپ رےہ ےھت سپ آپ یلص اہلل ہیلع

وج ڑلےن ےک اقلب ےھت افر ابیق امدنہ ولوگں وک رگاتفر ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فآہل فملس ےن اؿ ںیم ےس اؿ ولوگں وک لتق رک ڈاال 

فملس ےن ایس دؿ وجریہی تنب ااحلرث وک اپای )وج دعب ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکنح ںیم آںیئ( ہی دحثی  ھج ےس دبعاہلل 

 نب رمعف ےن ایبؿ یک وج اس رکشل ںیم رشکی ےھت۔

 نب وصنمر، الیعمس نب اربامیہ، رضحت انب وعؿدیعس  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ڑلےن ےس ےلہپ رشمنیک وک االسؾ یک دوعت دانی

     862    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ثابت، حرضت ا٧ص :  راوی

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل اْز أَِخبََر٧َا ثَابْٔت  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٥َ کَاَ٪ ُیِٔيرُ ٨ًَِٔس َػََلةٔ َحسَّ طٔ َوَس٠َّ

 ٍَ ََّٓٔذا َس٤ٔ  ٍُ ِبٔح َوکَاَ٪ َیَتَش٤َّ ََ َوإَٔلَّ أََُاَر  اٟؼُّ  أََذا٧ّا أ٣ََِش

ومیس نب اامسلیع، امحد، اثتب، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک انجب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حبص یک امنز ےک فتق ہلمح ایک 

 ہلمح ےس رک رکےت ےھت افر اذاؿ یک رطػ اکؿ اگلےئ رےتہ ےھت ارگ فاہں ےس اذاؿ یک آفاز آیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس



 

 

 اجےت ںیہن وت ہلمح رکےت۔

 ومیس نب الیعمس، امحد، اثتب، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ڑلےن ےس ےلہپ رشمنیک وک االسؾ یک دوعت دانی

     863    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ًبسا٠٤َٟ ب٩ ٧و١ٓ ب٩ ٣شاحٙ، اب٩ ًؼا٦، حرضت ًؼا٦ :  راوی

 ٕ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَٔؼا٦  ٕٙ ٔ ١َٔٓ ب٩ِٔ ٣َُشاح َٔ ب٩ِٔ ٧َِو ٔ ٠٤َِٟ ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا ُس ث٨ََا َس ٤ُِٟزَ  َحسَّ ا٢َ ا َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  نٔیِّ 

ُت٥ِ  ٌِ ا٢َ إَٔذا َرأَیُِت٥ِ ٣َِشحّٔسا أَِو َس٤ٔ َ٘ َٓ  ٍٕ یَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔی رَسٔ َّی اہللُ  َث٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ُت٠ُوا أََحّساَب ِ٘ ََل َت َٓ ٧ّا   ٣َُؤذِّ

ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دیعس نب وصنمر، ایفسؿ، دبعاکلمل نب ونلف نب اسمقح، انب اصعؾ، رضحت اصعؾ 

فآہل فملس ےن ںیمہ اکی دہتس ںیم رفاہن رفامای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ اتدیک یک بج مت وکیئ دجسم دوھکی ای ؤمذؿ وک 

 اذاؿ دےتی ونس رھپ یسک وک لتق تم رکان۔

 اسمقح، انب اصعؾ، رضحت اصعؾ دیعس نب وصنمر، ایفسؿ، دبعاکلمل نب ونلف نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ ںیم ہلیح رکےن اک ایبؿ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ڑلایئ ںیم ہلیح رکےن اک ایبؿ

     864    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ٤ًزو، حرضت جابز :  راوی

َّی اہللُ  ٍَ َجابّٔزا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َُّط َس٤ٔ ٤ًَِزٕو أ٧َ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا َس ُب َحسَّ ََِٟحِ ا٢َ ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  

 ٍْ ًَ  ُخَس

ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ڑلایئ داؤ اھگت اک انؾ  دیعس نب وصنمر، ایفسؿ، رمعف، رضحت اجرب

 ےہ۔



 

 

 دیعس نب وصنمر، ایفسؿ، رمعف، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ہلیح رکےن اک ایبؿ ڑلایئ ںیم

     865    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیس، ابوثور، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٌٛب، حرضت ٌٛب ب٩ ٣اَٟ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ث٨ََا اب٩ُِ ثَِوٕر  ُس ب٩ُِ ًُبَِیٕس َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َحسَّ  َٕ ٔ ٔب ب٩ِٔ ٣َاٟ ٌِ َٛ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ 

ُب  ََِٟحِ و٢ُ ا ُ٘ َُيَِرَصا َوکَاَ٪ َی ی  َُزَِوّة َورَّ ٥َ کَاَ٪ إَٔذا أََراَز  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  دمحم نب دیبع، اوبوثر، رمعم، زرہی، دبعارلنمح نب بعک، رضحت بعک نب امکل ےس رمفی

 فملس بج ںیہک ڑلایئ اک ارادہ رکےت وت سج تمس اجان وہات ولوگں وک اس ےس فلتخم تمس یئاےت افر رفامےت ڑلایئ داؤ اھگت اک انؾ ےہ۔

 دمحم نب دیبع، اوبوثر، رمعم، زرہی، دبعارلنمح نب بعک، رضحت بعک نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات ںیم ااچکن ہلمح رکےن اک ایبؿ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رات ںیم ااچکن ہلمح رکےن اک ایبؿ

     866    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوًا٣ز، ًرک٣ہ ب٩ ٤ًار، ایاض ب٩ س٤٠ہ، حرضت س٤٠ہ ب٩ اَلٛوَحش٩ ب٩ ًلی، ًبساٟؼ٤س،  :  راوی

ث٨ََا إٔیَاُض  إر َحسَّ َّ٤ًَ ٍَ ب٩ِٔ  ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ  ٕ ًَا٣ٔز ٤َٔس َوأَبُو  ِبُس اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا زَ َحسَّ ا٢َ أ٣ََّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٍَ  ب٩ُِ َس٤َ٠َ

َّی اہللُ تُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِ٘ بَیَّت٨َِاص٥ُِ َن َٓ ٛٔيَن  ٤ُِِْٟشٔ زَِو٧َا ٧َاّسا ٩ِ٣ٔ ا َِ َٓ ٨ُِط  ًَ ٠َِی٨َا أَبَا برَِکٕ َرضَٔي اہللُ  ًَ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٠ُُض٥ِ َوکَاَ٪ ًَ

ٍَ أَص١ِٔ أَ  ٌَ ٍَ َسِب ِی٠َ ََ ا٠َّٟ َت٠ُِت بَٔیٔسی ت٠ِٔ َ٘ َٓ  ٍُ ا٢َ َس٤َ٠َ َٗ ٍَ أ٣َِٔت أ٣َِٔت  ِی٠َ ََ ا٠َّٟ اُر٧َا ت٠ِٔ ٌَ ٛٔيَن ٔط ٤ُِِْٟشٔ  بَِیإت ٩ِ٣ٔ ا

نسح نب یلع، دبعادمصل، اوباعرم، رکعہم نب امعر، اایس نب ہملس، رضحت ہملس نب االوکع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص 

ؿ رپ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت اوبرکب دصقی وک امہرے رکشل اک اریم انبای۔ سپ مہ ےن رشمنیک ےس گنج یک افر رات وک مہ ےن ا



 

 

ااچکن اھچہپ امرا افر اؿ وک لتق ایک۔ اس رات امہرا وکڈ فرڈ )ہیفخ ااشرہ( اتم اتم اھت۔ ہملس ےن اہک اس رات ںیم ےن اےنپ اہھت ےس 

 است رھگفں ےک رشموکں وک لتق ایک۔

 نسح نب یلع، دبعادمصل، اوباعرم، رکعہم نب امعر، اایس نب ہملس، رضحت ہملس نب االوکع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسہق ےک اسھت اامؾ اکرانہ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اسہق ےک اسھت اامؾ اکرانہ

     867    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ابی ًث٤ا٪ ابوزبير، حرضت جابز ب٩ ًبساہللحش٩ ب٩ طوُک، اس٤ٌی١ ب٩ ٠ًیہ، ححاد  :  راوی

 َ ٩ًَِ أ َِٟححَّاُد ب٩ُِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  ث٨ََا ا ٍَ َحسَّ ٌٔی١ُ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا إِٔس٤َ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ َطِوَُکٕ َحسَّ ث٨ََا ا ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ٔ أَ٪َّ َجابَٔز ب٩َِ  بٔی اٟزُّبَيِر

ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ  َٗ ثَُض٥ِ  َُٟض٥ِ َحسَّ ُٖ َویَِسًُو  ٔ َٕ َویُزِز ٌٔی َـّ ُیزِظٔی اٟ َٓ  ٔ ٤َِٟٔشير ُٕ ِٔی ا ٥َ یََتَد٠َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

نسح نب وشرک، اامسلیع نب ہیلع، اجحج نب ایب امثعؿ اوبزج ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ےھچیپ راہ رکےت وت زمکفرفں وک اسھت رےتھک افر اےنپ افٹن رپ ےھچیپ وسار رکےتیل افر اؿ ےک ےئل داع رفامےت۔ فآہل فملس رفس ںیم

 نسح نب وشرک، الیعمس نب ہیلع، اجحج نب ایب امثعؿ اوبزج ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشمنیک ےس سک ابت رپ گنج یک اجےئ؟

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رشمنیک ےس سک ابت رپ گنج یک اجےئ؟

     868    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ َرُسو٢ُ  َٗ ا٢  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل  ٍَ اؤَی ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

ا َٗ َّٔذا  َٓ َط إَٔلَّ اہللُ  َٟ ٔ وُٟوا ََل إ ُ٘ َّي َی ات١َٔ ا٨َّٟاَض َحً َٗ ُ ًَلَی أ٣ُٔزُِت أَِ٪ أ َضا َوحَٔشابُُض٥ِ  ِّ٘ ُض٥ِ إَٔلَّ بَٔح َٟ وا ٣ٔىِّي ز٣َٔائَُض٥ِ َوأ٣ََِوا ٌُ ُٟوَصا ٨َ٣َ



 

 

الَی ٌَ  اہللٔ َت

دسمد، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ےس رمفی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےھجم مکح دای 

فں اہیں کت ہک فہ وگایہ دںی ہک اہلل ےک وساوکیئ وبعمد ںیہن سپ بج فہ اس اک ارقار رکںیل وت ایگ ےہ ہک ںیم ولوگں ےس گنج رک

 اںوہں ےن  ھج ےس اےنپ وخؿ افر امولں وک اچب ایل رگم یسک قح یک فہج ےس افر اؿ اک اسب اہلل رپ وہاگ۔

 دسمد، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رشمنیک ےس سک ابت رپ گنج یک اجےئ؟

     869    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ا٧ص سٌیس ب٩ یٌ٘وب، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، ح٤یس، حرضت :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  ٤َُِٟباَرٔک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  انٔیُّ َحسَّ َ٘ ِٟ ا وَب اٟلَّ ُ٘ ٌِ ٌٔیُس ب٩ُِ َی ث٨ََا َس َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  

 ٔ َط إ َٟ ٔ َّي َیِظَضُسوا أَِ٪ ََل إ ات١َٔ ا٨َّٟاَض َحً َٗ ُ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣ُٔزُِت أَِ٪ أ ب٠ُٔوا ِٗٔب٠َت٨ََا ًَ ِ٘ ِبُسُظ َوَرُسوُٟطُ َوأَِ٪ َیِشَت ًَ ّسا  َلَّ اہللُ َوأَ٪َّ ٣َُح٤َّ

٠َِی٨َا ز٣َٔاُؤص٥ُِ َوأ٣ََِواُٟ  ًَ ََ رَح٣َُِت  ٔ ٠ُوا ذَٟ ٌَ َٓ َّٔذا  َٓ وا َػََلَت٨َا  ٔ َوأَِ٪ َیأِک٠ُُوا َذبٔیَحت٨ََا َوأَِ٪ یَُؼ٠ُّ ُض٥ِ ٣َا ٤ُ٠ِِٟٔش٠ َٟ َضا  ِّ٘ ٤ٔيَن ُض٥ِ إَٔلَّ بَٔح

٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن ٔ  ًَلَی ا ٠َِیض٥ِٔ ٣َا  ًَ  َو

دیعس نب وقعیب، دبعاہلل نب ابمرک، دیمح، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےھجم 

د ںیہن ےہ افر ہی ہک دمحم یلص مکح دای ایگ ےہ ہک ںیم ولوگں ےس اتقؽ رکفں اہیں کت ہک فہ اس یک وگایہ دںی ہک اہلل ےک وساوکیئ وبعم

اہلل ہیلع فآہل فملس اس اک دنبہ افر روسؽ ےہ افر امہرے ہلبق یک رطػ رخ رک ےک امنز زپںیھ افر امہرا ذحب ایک وہا اجونر اھکںیئ افر 

 یسک افر قح یک فہج امہری رطح )جنپ فہتق( امنز زپںیھ سپ بج فہ ہی بس ھچک رکںیل وت اؿ ےک وخؿ افر اؿ ےک امؽ مہ رپ رحاؾ ںیہ رگم

 ےس افر اؿ ےک فیہ وقحؼ وہں ےگ وج اعؾ املسمونں ےک ںیہ افر فیہ رفاضئ وہےگن وج اعؾ املسمونں رپ الزؾ ںیہ۔

 دیعس نب وقعیب، دبعاہلل نب ابمرک، دیمح، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رشمنیک ےس سک ابت رپ گنج یک اجےئ؟



 

 

     870    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠مَي٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، یحٌي ب٩ ایوب، ح٤یس، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

٤َِِٟضزٔیُّ أَِخبََر٧َا ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز ا ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ا٢َ  َحسَّ َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ؤی١ٔ  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس اٟلَّ اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یَِحٌَي ب٩ُِ أَیُّوَب 

٨َاظُ  ٌِ ٛٔيَن ب٤َٔ ٤ُِِْٟشٔ ات١َٔ ا َٗ ُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣ُٔزُِت أَِ٪ أ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ 

رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ییحی نب اویب، دیمح، 

 ےن رفامای ےھجم مکح دای ایگ ےہ ہک رشموکں ےس ڑلفں اس ےک دعب بسح اس ق ومضمؿ ذرک ایک۔

 امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ییحی نب اویب، دیمح، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رشمنیک ےس سک ابت رپ گنج یک اجےئ؟

     871    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زیسحش٩ ب٩ ًلی، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، یٌلی ب٩ ًبیس، ا٤ًع، ابی هبیا٪، حرضت اسا٣ہ ب٩  :  راوی

 َ ٩ًَِ اِْل لَی ب٩ُِ ًُبَِیٕس  ٌِ ث٨ََا َی اََل َحسَّ َٗ ىَي  ٌِ ٤َِٟ ٍَ ا ًَلٓٔیٕ َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ث٨ََا َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َهبَِیاَ٪ َحسَّ ٤ًَِٔع 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َث٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ا٢َ َب َٗ ٍُ ب٩ُِ َزیِٕس  ٨َا َرُجَّل  أَُسا٣َ ِٛ أَِزَر َٓ َضزَبُوا  َٓ ٨َٔذُروا ب٨َٔا  َٓ أت  َٗ َُِٟحَ ٔلَی ا ٍّ إ یَّ رَسٔ

َّی اہللُ  تُُط ٨٠َّٟٔٔييِّ َػل ََٓذَُکِ َت٨َ٠ِاُظ  َٗ َّي  ب٨َِاُظ َحً رَضَ َٓ ََٟط إَٔلَّ اہللُ  ٔ ا٢َ ََل إ َٗ َُٔظی٨َاُظ  ا  َّ٤٠َ َط َٓ َٟ ٔ ََ بََٔل إ َٟ ا٢َ ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ  ٥َ إَٔلَّ اہللُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

٠ِبٔطٔ  َٗ  ٩ًَِ َت  ِ٘ َ٘ ََل َط َٓ ا٢َ أَ َٗ ََلٔح  ٍَ اٟشِّ َٓ ََٟضا ٣ََدا ا َٗ ٤ََّا  ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ ُ٘ َٓ  ٍٔ َِٟ٘ٔیا٣َ ََٟضا َیِو٦َ ا ا َٗ  ََ ٔ ٥َ٠َ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ َذٟ ٌِ َّي َت َحً

٤ََٓا  ٍٔ َِٟ٘ٔیا٣َ َط إَٔلَّ اہللُ یَِو٦َ ا َٟ ٔ ََ بََٔل إ َٟ ٥ِ أُِس٥ِٔ٠ إَٔلَّ َیِو٣َئٔذٕ  أ٦َِ ََل ٩ِ٣َ  َٟ يی  َّي َوزِٔزُت أَن وَُٟضا َحً ُ٘  َزا٢َ َی

نسح نب یلع، امثعؿ نب ایب ہبیش، ، یلعی نب دیبع، اشمع، ایب ایبظؿ، رضحت ااسہم نب زدی ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک اکی وھچےٹ رکشل ںیم رحاقت یک رطػ اجیھب اؿ وک امہرے ہلمح یک ربخ وہیئگ سپ فہ اھبگ ڑھکے وہےئ 

ُ زپاھ )ینعی اےنپ االسؾ اک ارقار ایک( نکیل مہ ےن  نکیل اکی آدیم وک مہ ےن
َ
ا اّللّ
َ
 ِإّل
َ
ا ِإلَة
َ
ڑکپ ایلبج مہ ےن اس رپ اقوب اپ ایل وت اس ےن ل

فآہل  اس وک امرا اہیں کت ہک لتق رک ڈاال رھپ ںیم ےن اس فاہعق اک ذرک انجب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع

ُ ےک اقمہلب ںیم وکؿ ریتی دمد رکے اگ؟ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس ےن 
َ
ا اّللّ
َ
 ِإّل
َ
ا ِإلَة
َ
 رفامای ایقتم ےک دؿ ہملک ل

یک اس  فآہل فملس اس ےن ہی ہملک ایھتہر ےس ڈر رک زپاھ اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک وت ےن اس اک دؽ ریچ رک داھکی وج ےھجت



 

 

ُ ےک اقمہلب ںیم وکؿ ریتی دمد رفامےئ
َ
ا اّللّ
َ
 ِإّل
َ
ا ِإلَة
َ
ا

 

 اگ۔ رھپ آپ فہج ولعمؾ وہیئگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ رفامای رفز ایقمب

اسہقب  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یہی املکت ابرابر درہاےت رےہ اہیں کت ہک ںیم ےن وخاشہ یک اکش ںیم آج یہ املسمؿ وہا وہات )ات ہک

 امتؾ انگہ اعمػ وہ اجےت(۔

 نسح نب یلع، امثعؿ نب ایب ہبیش، یلعی نب دیبع، اشمع، ایب ایبظؿ، رضحت ااسہم نب زدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اجےئ؟ رشمنیک ےس سک ابت رپ گنج یک

     872    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث اب٩ طہاب، ًلاء ب٩ یزیس ٟیثي، ًبیساہلل ب٩ ًسی ب٩ خیار، حرضت ٣٘ساز ب٩ اَلسوز :  راوی

ًََلأئ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث  ٌٔیٕس  ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ِٟدَٔیارٔ  ًَسٔیِّ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ب٩ِٔ یَزٔیَس ا٠َِّٟیثٔيِّ 

َٟ٘ٔیُت َرُجَّل ٩ِ٣ٔ اِلُٜ  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََرأَیَِت إِٔ٪  َٗ َُّط  َّطُ أَِخبََرُظ أ٧َ ٔ أ٧َ ٔ ب٩ِٔ اِْلَِسَوز َساز ِ٘ ٔ٤ِٟ َب إِٔحَسی یََسیَّ ا رَضَ َٓ اَت٠َىٔي  َ٘ َٓ ارٔ  َّٔ

ا٢َ بٔاٟ َٗ َضا  َٟ ا َٗ َس أَِ٪  ٌِ ُت٠ُُط یَا َرُسو٢َ اہللٔ َب ِٗ َ أ َٓ ا٢َ أَِس٤ِ٠َُت ِهَّلِل أَ َ٘ َٓ  ٕ ٕٔ ث٥َُّ ََلَذ ٣ٔىِّي بَٔظَحَزة ِی ٠ًََِیطٔ شَّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ا٢َ َرُسو٢ُ  َٗ ٍَ یَٔسی  َل َٗ َّطُ  ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ ُ٘ َٓ ُت٠ُِط  ِ٘ ٥َ ََل َت َّطُ َوَس٠َّ ٧َّٔٓ َت٠َِتُط  َٗ  ٪ِّٔ َٓ ُت٠ُِط  ِ٘ ٥َ ََل َت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ا٢َ  َٗ ًَّٟٔي  و٢َ ک٤َٔ٠ََتطُ ا ُ٘ ِب١َ أَِ٪ َی َٗ َٟتٔطٔ  ٔ ُت٠َطُ َوأ٧ََِت ب٨ِ٤َٔز ِ٘ ِب١َ أَِ٪ َت َٗ  ََ ٔ َٟت ٔ  ب٨ِ٤َٔز

نب ایخر، رضحت دقماد نب االوسد ےس رفاتی ےہ ہک اںوہں ےن  ہبیتق نب دیعس، ثیل انب اہشب، اطعء نب سیدی یثیل، دیبع اہلل نب دعی

انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک ارگ ںیم یسک اکرف ےس ولمں )اس ےک اقمہلب وہےن ےگل( افر فہ  ھج ےس 

افر ےہک ںیم االسؾ ےل آای دخا ےک ڑلے افر ولتار ےس ریما اکی اہھت اکٹ ڈاےل افر اس ےک دعب یسک درتخ یک آڑ ںیم پھچ اجےئ 

فاےطس وت ایک اس ارقار ےک دعب ںیم اس وک لتق رک دفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک لتق تم رک ںیم ےن رعض ایک ای 

ےن رفامای اس وک لتق تم رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےن ریما اہھت اکٹ ڈاال اس اک ایک وہاگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ارگ وت اس وک لتق رکے اگ وت فہ ریتی لثم وہ اجےئ اگ لتق ےس ےلہپ )ینعی فہ وت وصعمؾ ادلؾ وہاجےئ اگ( افر وت اس یک لثم وہاجےئ اگ 

 (بج کت ہک اس ےن ہملک ہن زپاھ اھت )ینعی وت ابمح ادلؾ وہاجےئ اگ

 سیدی یثیل، دیبعاہلل نب دعی نب ایخر، رضحت دقماد نب االوسدہبیتق نب دیعس، ثیل انب اہشب، اطعء نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وجدجسہ رک ےک انپہ احلص رکے اوکس لتق رکیکین اممتعن

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

  اممتعنوجدجسہ رک ےک انپہ احلص رکے اوکس لتق رکیکین

     873    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، ابو٣ٌاویہ، اس٤ٌی١، ٗیص، حرضت جزیز ب٩ ًبساہلل :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجزٔیز ِیٕص  َٗ  ٩ًَِ ٌٔی١َ  ٩ًَِ إِٔس٤َ  ٍَ اؤیَ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ یِّ َحسَّ ٔ ث٨ََا َص٨َّازُ ب٩ُِ اٟسَّ َّی َحسَّ َث َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ا٢َ َب َٗ ًَِبسٔ اہللٔ 

ا٢َ  َٗ ِت١َ  َ٘ ِٟ ََ ٓٔیض٥ِٔ ا أرَِسَ َٓ  ٔ ُحوز ًَِتَؼ٥َ ٧َاْض ٨ِ٣ُٔض٥ِ بٔاٟشُّ ا َٓ  ٥ٕ ٌَ ٔلَی َخِث ٍّ إ یَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ رَسٔ ًَ َّی اہللُ اہللُ  ََ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٔ َّ ذَٟ َب٠َ َٓ  

 ٔ ُض٥ِ ب َٟ أ٣َََز  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللًَٔ َٗ ٛٔيَن  ٤ُِِْٟشٔ ٔ ا ا٢َ أ٧ََا بَزٔیْئ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ُی٘ٔی٥ُ بَيَِن أَِهُضز َٗ ١ٔ َو ِ٘ ٌَ ِٟ ٕٔ ا ٥َٟٔ  ٨ِٔؼ

٥ِ یَِذُُکُ  َٟ  ٍْ ًَ َِٟوأسٔليُّ َوَج٤َا ٤َْز َوَخأْٟس ا ٌِ ا٢َ أَبُو َزاُوز َرَواُظ صَُظِی٥ْ َو٣َ َٗ ا٢َ ََل َتَزائَی ٧َاَراص٤َُا   وا َجزٔیّزاَٗ

انہد نب رسی، اوباعمفہی، اامسلیع، سیق، رضحت رجری نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

اکی وھچاٹ رکشل ہلیبق معثخ یک رطػ اجیھب سپ اؿ ںیم ےس دنچ ولوگں ےن )وج وخد وت املسمؿ وہت ے ےھت رگم اکرففں ےک اسھت رےتہ 

 آپ وک دجسہ رک ےک اچبان اچاہ نکیل ولوگں ےن اؿ وک آےگ ڑبھ رک لتق رک دای بج ہی ابت انجب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل ےھت( اےنپ

فملس وک ولعمؾ وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک فراثء وک ف دتی دالیئ )افر آدیھ دتی اکرففں ےک اسھت رےنہ یک 

رفامای ںیم رہ اس املسمؿ ےس ربی وہں وج رشموکں ےک درایمؿ رےہ ولوگں ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل یلص اہلل فہج ےس اسطق رک دی( افر 

 ہیلع فآہل فملس ہی ویکں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اےئلس ہک االسؾ افر رفک یک آگ اکی اسھت عمج ںیہن وہ یتکس۔ اوبدافٗد

اخدل، فایطس افر اکی امجتع ےن ایبؿ ایک رگم اںوہں ےن رجری وک ذرک ںیہن ایک )ینعی البفاہطس رجری ےن اہک ہک اس رفاتی وک رمعم، میشہ، 

 رفاتی ایک اس وصرت ںیم ہی رفاتی رملس وہیگ(۔

 انہد نب رسی، اوباعمفہی، الیعمس، سیق، رضحت رجری نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکرففں ےک اقمہلب ےس اھبانگ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اکرففں ےک اقمہلب ےس اھبانگ

     874    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٧آٍ، اب٩ ٣بارک، جزیز ب٩ حاز٦، زبير ب٩ َخیت ًرک٣ہ، حرضت اب٩ ًباضابو توبہ، ربیٍ ب٩  :  راوی

ٔ بِ  ٩ًَِ اٟزُّبَيِر  ٕ ٔ ب٩ِٔ َحاز٦ٔ ٩ًَِ َجزٔیز ٤َُِٟباَرٔک  ث٨ََا اب٩ُِ ا ٍٕ َحسَّ ٔ ٍُ ب٩ُِ ٧َآ ٍَ اٟزَّبٔی ث٨ََا أَبُو َتِوبَ ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ یٕت  ٩ٔ َٔخِّ

َِٟت إِٔ٪  ا٢َ ٧َزَ َٗ ٔ  ًَبَّإض  ٠َِیض ًَ َق اہللُ  ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن حٔيَن ََفَ ًَلَی ا  ََ ٔ َّٙ َذٟ َظ َٓ ٠ٔبُوا ٣ٔائََتئِن  ِِ وَ٪ َػابٔزُوَ٪ َی ٥ِ أَِ٪ َی٩ُِٜ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ًِْٔشُ

أَ أَبُو َتوِ  ٥ُِٜ٨ًَِ رَقَ َٕ اہللُ  َّٔ ا٢َ اِْلَ٪ َخ َ٘ َٓ  ْٕ ی ٔٔ َُّط َجاَئ َتِد ةٕ ث٥َُّ إ٧ٔ ًََْشَ ا ََل َیْٔفَّ َواحْٔس ٩ِ٣ٔ  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ٔبُوا ٣ٔائََتئِن  ِِ ِؤٟطٔ َی َٗ ٔلَی  ٍَ إ بَ

٨ًَُِض٥ِ   َٕ َّٔ ِسرٔ ٣َا َخ َ٘ ٔ بٔ بِر َؽ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ َ٘ ةٔ َن ٌٔسَّ ِٟ ٨ًَُِض٥ِ ٩ِ٣ٔ ا الَی  ٌَ َٕ اہللُ َت َّٔ  َخ

ہک بج ہی آتی انزؽ  نب احزؾ، زج ، نب رختی ، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ اوب وتہب، رعیب نب انعف، انب ابمرک، رجری

وہیئ ینعی ارگ مت ںیم ےس سیب آدیم ربص رکےن فاےل وہں وت فہ دف وس اکرففں رپ اغبل رںیہ ےگ ہی مکح املسمونں وک لکشم اگل ہک اکی 

 رک آدیم سیب آدویمں اک اقمہلب رکےن ےس ہن اھبےگ وت اہلل اعتیل ےن اس ںیم فیفخت رفامیئ افر ہی آتی انزؽ رفامیئ اب اہلل ےن فیفخت

دی مت رپ افر اجؿ ایل ہک مت ںیم فعض ےہ سپ ارگ مت ںیم ےس وس آدیم ربص رکےن فاےل وہں وت فہ دف وس رپ اغبل آںیئ ےگ۔ ارگ مت ںیم 

ےس سہار ربص رکےن فاےل وہں وت اہلل ےک مکح ےس دف سہار رپ اغبل رںیہ ےگ۔ انب ابعس ےتہک ںیہ ہک بج اہلل اعتیل ےن دعتاد ںیم 

  ایس اسب ےس ربص ںیم یھب فیفخت وہ یئگ۔فیفخت یک وت

 اوب وتہب، رعیب نب انعف، انب ابمرک، رجری نب احزؾ، زج ، نب رختی رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اقمہلب ےس اھبانگاکرففں ےک 

     875    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير، یزیس ب٩ ابی زیاز، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟیلی، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

 ٔ ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ أَب ٕ أَ٪َّ  ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ أَبٔی زٔیَاز ث٨ََا ُزَصيِْر َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َحسَّ ثَطُ أَ٪َّ  َِٟیلَی َحسَّ ی 

َّی اہللُ ایَا َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٍٕ ٩ِ٣ٔ رَسَ یَّ َّطُ کَاَ٪ ِٔی رَسٔ ثَُط أ٧َ ا٢َ َحسَّ َٗ ٨َُُِٜٓت ٓٔی٩ِ٤َ َحاَؾ   ٍّ َحاَؾ ا٨َّٟاُض َحِیَؼ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

٤َِٟسٔی٨َ  ٨َ٠ِا ٧َِسُخ١ُ ا ُ٘ َٓ ٔب  ـَ َِ ِٟ ٕٔ َوبُِؤ٧َا بٔا َِّح ِر٧َا ٩ِ٣ٔ اٟز ِس ََفَ َٗ ٍُ َو َٕ َنِؼ٨َ ِی َٛ ٨َ٠ُِٗا  ا بََزِز٧َا  َّ٤٠َ ٨ََتَثبَُّت ٓٔیَضا َو٧َِذَصُب َوََل َٓ َٓ  ٍَ

َٓ َیزَ   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َُٔش٨َا  ِؿ٨َا أَِن ِو رَعَ َٟ ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ ََٓسَخ٨َ٠ِا  ا٢َ  َٗ ٨َ٤ِا َوإِٔ٪ ا٧َا أََحْس  َٗ َ ٍْ أ ٨ََٟا َتِوبَ ِّٔ٪ کَا٧َِت 



 

 

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ََٓح٠َِش٨َا َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ  َٗ ََ َذَصب٨َِا  ٔ ٨َ٠ِا ٧َِح٩ُ کَاَ٪ َُيَِر ذَٟ ُ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ٨َ٤ُِٗا إ َد  ا ََخَ َّ٤٠َ َٓ  ٔ ِحز َٔ ِٟ ِب١َ َػََلةٔ ا َٗ  ٥َ طٔ َوَس٠َّ

 ٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ ب٨َ٠َِّا یََسُظ  َ٘ َٓ ََٓس٧َِو٧َا  ا٢َ  َٗ َّاُروَ٪  َ ٌَ ِٟ ا٢َ ََل ب١َِ أْمُتَْن ا َ٘ َٓ َِٟی٨َا  ٔ َب١َ إ ِٗ َ أ َٓ اُروَ٪  َِْٟفَّ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن ا ٍُ ا َّا َٓٔئ ٧ 

ریہ، سیدی نب ایب زاید، دبعارلنمح نب ایب یلیل، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ادمح نب ویسن، ز

ہیلع فآہل فملس ےک ےجیھب وہےئ اکی وھچےٹ دہتس ںیم رشکی ےھت فہ ےتہک ںیہ ہک ولگ اکرففں ےک اقمہلب ےس اھبگ ےلکن افر ںیم یھب 

 مہ رےک افر مہ ےن وشمرہ ایک ہک اب ایک رکںی؟ ویکہکن مہ دنمش ےک اقمہلب ےس اھبےگ وہےئ اھبےنگ فاولں ںیم اشلم اھت اس ےک دعب

ںیہ افر اہلل ےک ہصغ ےک القئ رہھٹے رھپ مہ ےن اہک ہک اب دمہنی ےتلچ ںیہ افر فںیہ اج رک رہھٹے رںیہ ےگ بج ایلگ ابر اہجد وہ وت رھپ 

دےنھکی ہن اپےئ ریخ مہ دمہنی چنہپ ےئگ افر مہ ےن آسپ ںیم اہک ہک اکش مہ روسؽ اہلل اقمہلب ےک ےئل ںیلکن افر ایخؽ رےہ ہک وکیئ ںیمہ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہں افر اانپ اعمہلم وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم شیپ رک دںی ارگ امہری وتہب 

یئ دفرسا مکح وہ وت اہیں ےس لچ ںیلکن آرخ اکر مہ ولگ رجف یک امنز ےس ےلہپ افر ذعر وبقؽ وہاجےئ وت ںیہی رہھٹے رںیہ ےگ افر ارگ وک

 انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ایقؾ اگہ رپ چنہپ ےئگ افر اراظتر رکےن ےگل۔ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رھگ ےس ابرہ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ دیماؿ گنج ےس اھبےگ وہےئ ںیہ ہی رشتفی الےئ وت مہ ڑھکے وہےئگ افر مہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل 

نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہری رطػ وتمہج وہےئ افر رفامای مت اھبےگ وہےئ ںیہن وہ ہکلب رھپ ڑلایئ ںیم اجےن فاےل وہ۔ ہی 

وک وبہس دای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نس رک مہ وخش وہ ےئگ افر آےگ ڑبھ رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دتس ابمرک 

 رفامای ںیم املسمونں یک اجےئ انپہ وہں۔

 ادمح نب ویسن، زریہ، سیدی نب ایب زاید، دبعارلنمح نب ایب یلیل، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اکرففں ےک اقمہلب ےس اھبانگ

     876    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ہظا٦، بْش ب٩ ٣ٔـ١، زاؤز، ابی نرضہ، حرضت ابوسٌیس :  راوی

ث٨ََا بِْٔشُ ب٩ُِ  یُّ َحسَّ ٤ِِْٟٔصٔ ُس ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟت ِٔی یَِو٦ٔ َحسَّ ا٢َ ٧َزَ َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔی َس َة  ٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ ث٨ََا َزاُوزُ  ١ٔ َحسَّ َـّ َٔ ٤ُِٟ ا

ِّٟض٥ِٔ یَِو٣َئٕٔذ زُبُزَظُ   بَِسٕر َو٩ِ٣َ یَُو

 اک دمحم نب اشہؾ، رشب نب  ،لض، داؤد، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک ہی آتی وج صخش ڑلایئ ےس ھٹیپ ومڑے اس رپ اہلل



 

 

 بضغ وہ دبر ےک دؿ انزؽ وہیئ یھت۔

 دمحم نب اشہؾ، رشب نب  ،لض، داؤد، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فہ دیقی وج اکرف وہےن رپ زربدیتس ایک اجےئ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دیقی وج اکرف وہےن رپ زربدیتس ایک اجےئفہ 

     877    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًو٪، ہظی٥، خاٟس، اس٤ٌی١، ٗیص، اب٩ ابی حاز٦، حرضت خباب ب٩ ارت :  راوی

ٌٔی١َ  ٩ًَِ إِٔس٤َ ِوٕ٪ أَِخبَر٧ََا صَُظِی٥ْ َوَخأْٟس  ًَ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  َّی َحسَّ ا٢َ أََتِی٨َا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ َخبَّإب  ِیٔص ب٩ِٔ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  َٗ  ٩ًَِ

٨َ٠ِا أَََل َتِشت٨َِْٔصُ  ُ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ َِٜو٧َا إ َظ َٓ  ٍٔ َب ٌِ َٜ ْس بُزَِزّة ِٔی ه١ِّٔ اِل ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو ٣َُتَوسِّ ًَ َح٠ََص ٣ُ اہللُ  َٓ ٨ََٟا  ٨َا أَََل َتِسًُو اہلَل  َٟ ِح٤َزًّا  

یُ  َٓ ٨ِٔ٤َِٟظارٔ  ُط ِٔی اِْلَِرٔق ث٥َُّ یُِؤتَی بٔا َٟ ُیِحَْفُ  َٓ ِب٥ُِٜ٠َ یُِؤَخُذ اٟزَُّج١ُ  َٗ ِس کَاَ٪ ٩ِ٣َ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ١ُ َوِجُضُط  ٌَ ُیِح َٓ ًَلَی َرأِٔسطٔ   ١ُ ٌَ ِح

َِٟحٔسیٔس ٣َا زُ  ٩ًَِ زٔی٨ٔطٔ َوی٤َُِظُم بٔأ٣ََِظأن ا  ََ ٔ ُٓطُ ذَٟ َتئِن ٣َا َیِْصٔ َٗ ٩ًَِ زٔی٨ٔطٔ َٔفِ  ََ ٔ ُُٓط ذَٟ ًََؼٕب ٣َا َیِْصٔ َِٟح٥ٕ َو ًَِو٤ٔطٔ ٩ِ٣ٔ  وَ٪ 

ُٖ إَٔلَّ  ٣ُوَت ٣َا یََدا اَئ َوَحرِضَ ٌَ َّي َیٔشيَر اٟزَّاُٛٔب ٣َا بَيَِن َػ٨ِ ٩َّ اہللُ َصَذا اِْل٣ََِز َحً َٟیُت٤َّٔ ًَلَی ٤٨ََُٔطٔ َواہللٔ  ئَِب  الَی َواٟذِّ ٌَ  اہللَ َت

٥َُِّٜ٨ٜٔ تَ  َح٠ُوَ٪ َوَل ٌِ 

رمعف نب وعؿ، میشہ، اخدل، اامسلیع، سیق، انب ایب احزؾ، رضحت ابخب نب ارت ےس رفاتی ےہ ہک مہ انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےک اپس آےئ اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبعک ےک زری اسہی اکی اچدر رپ ہیکت اگلےئ وہےئ ےھت مہ ےن آپ یلص 

ہل فملس ےس )اکرففں ےک ہبلغ یک( اکشتی یک افر اہک ہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے فاےطس دمد بلط ںیہن رک اہلل ہیلع فآ

ہ ےتکس افر ایک اہلل ےس امہرے ےئل داع ںیہن رکےت؟ ہی نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھٹیب ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکرہچ

اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ےس یلہپ وقومں ںیم اکی صخش اک اامیؿ یک انبء رپ ہی احؽ وہات اھت ہک فہ ابمرک رسخ وہ راہ 

ڑکپا اجات افر اکی زگاھ وھکدا اجات افر آرا اس ےک رس رپ رھک رک اس ےک دف ڑکٹے رک دےیئ اجےت رگم اس ےک ابفوجد فہ اےنپ دنی ےس ہن 

 ہی اعمہلم وہات ہک ولےہ یک ںایھگنں اس یک ڈہی رپ وگتش افر ںوھٹں ںیم الچیئ اجںیت نکیل فہ اےنپ دنی ےس ہن رھپات افر یسک ےک اسھت

رھپات۔ دخا یک مسق اہلل اعتیل اس اکؾ وک )ہبلغ االسؾ وک( وپرا رک ےک رےہ اگ اہیں کت ہک اعنصء افر رضح ومت ےک درایمؿ اکی آدیم 



 

 

وہاگ زجب اہلل ےک۔ ارگ اس وک وکیئ ڈر وہاگ وت رصػ ڑیھبےیئ اک وہاگ اینپ رکبویں رپ نکیل مت دلج  رفس رکے اگ افر اس وک وکیئ وخػ ہن

 ابزی تہب رکےت وہ۔

 رمعف نب وعؿ، میشہ، اخدل، الیعمس، سیق، انب ایب احزؾ، رضحت ابخب نب ارت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ وکیئ املسمؿ اکرففں یک رطػ ےس املسمونں یک اجوسیس رکے

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکیئ املسمؿ اکرففں یک رطػ ےس املسمونں یک اجوسیس رکے

     878    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی، حرضت ًبیساہلل ب٩ ابی را٣ٍٓشسز، سٔیا٪، ٤ًز حش٩ ب٩ ٣ح٤س ب٩  :  راوی

ًَلٓٔیٕ أَِخبََرُظ ًُبَِیُس اہللٔ  ٔس ب٩ِٔ  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ثَُط ا ٤ِزٕو َحسَّ ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٍٕ َوکَاَ٪ کَاتّٔبا َحسَّ ٔ  ب٩ُِ أَبٔی َرآ

ا  ٠ًَٔیًّ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ لٔیِّ ب٩ِٔ أَبٔی كَأٟٕب  ٌَ ٔ وا ٟ ُ٘ ٔ ا٢َ ا٧َِل٠ َ٘ َٓ َسازُ  ِ٘ ٔ٤ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧ََا َواٟزُّبَيِرُ َوا َّی اہللُ  َثىٔي َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ و٢ُ َب ُ٘ َی

اَزی ب٨َٔا َخیِ  ٌَ ٨َا َتَت ِ٘ َٓا٧َِل٠َ َُٓدُذوُظ ٨ِ٣َٔضا  َضا َٛٔتاْب  ٌَ ٣َ ٍّ ٌٔی٨َ ّٔ٪َّ بَٔضا َه َٓ ٍَ َخإر  َّي َتأِتُوا َرِوَؿ َّٔذا ٨َُ٠ا حَ َحً َٓ  ٍَ َّي أََتِی٨َا اٟزَِّوَؿ ً

 َٟ َٜٔتاَب أَِو  ٔج٩َّ اِل َُٟتُِخٔ ٠ُِت  ُ٘ َٓ َِٟت ٣َا ٨ًِٔٔسی ٩ِ٣ٔ َٛٔتإب  ا َٗ َٜٔتاَب  ٨َ٠ِا ص٠َُِمِّ اِل ُ٘ َٓ ٌٔی٨ٍَٔ  َیاَب ٧َِح٩ُ بٔاٟوَّ ٠ُِ٨٘ٔيَنَّ اٟثِّ

َّی اہللُ َٓأََتِی٨َا بٔطٔ ا٨َّٟٔييَّ َػل أػَضا  َ٘ ٔ َجِتُط ٩ِ٣ٔ ً أََِخَ ٔلَی ٧َإض ٩ِ٣ٔ  َٓ ٍَ إ ٌَ َّٔذا صَُو ٩ِ٣ٔ َحاكٔٔب ب٩ِٔ أَبٔی ب٠ََِت َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ

 َٓ ا٢َ ٣َا َصَذا یَا َحاكُٔب  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔف أ٣َِز ٌِ ٛٔيَن یُِدبٔرُص٥ُِ بَٔب ٤ُِِْٟشٔ َح١ِ ا ٌِ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ََل َت َ٘

ابَاْت یَِح٤ُ  ًَلَیَّ  ُض٥ِ بَٔضا رَقَ َٟ ِیّظا  ُٔٔشَضا َوإٔ٪َّ رُقَ ٩ِ ٩ِ٣ٔ أَِن ُٛ ٥ِ أَ َٟ یِٕع َو ا ِٔی رُقَ ّ٘ ٨ُِت ا٣َِزأّ ٠ِ٣َُؼ ُٛ يی  ّٔن َٓ ٍَ َّٜ وَ٪ بَٔضا أَص٠ِٔیض٥ِٔ ب٤َٔ

ابًَٔي بَٔضا َواہللٔ ََ أَِ٪ أَتَّدَٔذ ٓٔیض٥ِٔ یَّسا یَِح٤ُوَ٪ رَقَ ٔ اَتىٔي َذٟ َٓ أَِحبَِبُت إٔذِ  ا٢َ َٓ َ٘ َٓ ِْفٕ َوََل اِرتَٔسازٕ  ُٛ  یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا کَاَ٪ بٔی ٩ِ٣ٔ 

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔٙ ٔ ٨َ٤ُِٟآ َٙ َصَذا ا ُب ٨ًُُ ٔ ِِ َ ًِىٔي أ ا٢َ ٤ًَُزُ َز َ٘ َٓ  ٥ُِٜ َٗ ٥َ َػَس ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ِس  َٗ  ٥َ ُت لَ  َوَس٠َّ ِس ََُْفِ َ٘ َٓ ٠٤ًَُِوا ٣َا ٔطئُِت٥ِ  ا٢َ ا َ٘ َٓ ًَلَی أَص١ِٔ بَِسٕر   ٍَ ٠ََّ ١َّ اہللَ اك ٌَ َٟ  ََ  ٥ُِٜ ٔ َطضَٔس بَِسّرا َو٣َا یُِسرٔی

دسمد، ایفسؿ، رمع نسح نب دمحم نب یلع، رضحت دیبع اہلل نب ایب راعف ےس وج ہک رضحت یلع ےک یشنم ےھت فہ رفاتی رکےت ںیہ ہک 

 رفامےت ےھت ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم زج ، افر دقماد وک رفہض اخخ رپ اجیھب آپ یلص اہلل ہیلع رضحت یلع

فآہل فملس ےن رفامای اج رفہض اخخ وچنہپ فاہں مت وک اکی افٹن رپ وسار اجکفے ںیم یھٹیب وہیئ اکی وعرت ےلم یگ اس ےک اپس اکی طخ 



 

 

مہ اےنپ وھگڑے دفڑاےت وہےئ تہب دلج رفہض اخخ اج ےچنہپ افر اس وعرت وک اج ایل مہ ےن اہک فہ طخ اکنؽ فہ  ےہ فہ اس ےس ےل ول سپ

وبیل ریمے اپس وکیئ طخ ںیہن ےہ مہ ےن اہک ای وت دیسےھ رطےقی رپ طخ امہرے وحاہل رک دے فرہن مہ ریتی اجہم التیش ںیل ےگ ہی نس 

فہ طخ امہرے وحاہل رک دای افر مہ فہ طخ ےل رک انجب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رک اس ےن اینپ وچیٹ ےک ےچین ےس اکنؽ رک 

دختم ںیم احرض وہےئ بج داھکی وت فہ طخ احبط نب ایب ہعتلب اک اھت وج رشمنیک ےک انؾ اھکل ایگ اھت سج ںیم انجب روسؽ اہلل یلص اہلل 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ ہک اے احبط ہی ایک ےہ؟ وت فہ وبےل ای روسؽ ہیلع فآہل فملس ےک ضعب اومر یک ربخ دی یئگ یھت آپ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )ریما ذعر ےئنس افر زسا دےنی ںیم( دلجی ہن رفامےیئ الص ابت ہی ےہ ہک ںیم رقشی اک فیلح وہں اؿ اکمہ 

شی ےس ےہ اؿ ےک رہتش دار فاہں رپ ںیہ افر فہ رشمنیک اس ذمبہ ںیہن وہں افر )آپ ےک ااحصب ںیم ےس( نج اک قلعت ہلیبق رق

رقاتب یک انبء رپ اؿ یک دھکی اھبؽ رکےت ںیہ۔ سپ ںیم ےن اچاہ ہک ںیم یھب اس رقاتب یک انبء رپ اؿ اک وکیئ ااسی اکؾ رک دفں سج ےک 

ںیم ےن رفک ای اردتاد یک فہج ےس ںیہن  ببس فہ ریمے الہ فایعؽ یک دھکی اھبؽ رکےت رںیہ ہی ےہ الص وصرت احؽ فرہن دخبا ہی اکؾ

ایک۔ ہی نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے احبط مت ےن چس اہک رضحت رمع وبےل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

وہےئ افر ےھجت ولعمؾ  ااجزت دےئجی ںیم اس انمقف یک رگدؿ اڑادفں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی گنج دبر ںیم رشکی

 ںیہن ہک الہ دبر ےک ابرے ںیم اہلل اعتیل اک اراشد ےہ اب مت وج اچےہ رکف ںیم ےن اہمتری رفغمت رفامدی ےہ۔

 دسمد، ایفسؿ، رمع نسح نب دمحم نب یلع، رضحت دیبعاہلل نب ایب راعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکیئ املسمؿ اکرففں یک رطػ ےس املسمونں یک اجوسیس رکے

     879    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت ًلیوہب ب٩ ب٘یہ، خاٟس، حؼين، سٌس ب٩ ًبیسہ، ابوًبساٟزح٩٤، س٠ِم ایَ زورسی س٨س ٛے سات٬ي  :  راوی

 َ٠ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟشُّ ٩ًَِ أَبٔی  سٔ ب٩ِٔ ًُبَِیَسَة  ٌِ ٩ًَِ َس ٩ًَِ حَُؼيِٕن  ٩ًَِ َخأٟٕس   ٍَ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ ٍٔ َحسَّ ِٟ٘ٔؼَّ ٔ ا ًَلٓٔیٕ بَٔضٔذظ  ٩ًَِ ِٔمِّ 

َّی  ّسا َػل ٍَ أَ٪َّ ٣َُح٤َّ َّٜ ٔلَی أَص١ِٔ ٣َ ََٜتَب إ َٓ َٙ َحاكْٔب  ا٢َ ا٧َِل٠َ َِٟت ٣َا ٣َعٔی َٗ ا َٗ ا٢َ ٓٔیطٔ  َٗ َِٟی٥ُِٜ َو ٔ ِس َساَر إ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

َُٟتُِخٔ  َٔ أَِو  ُت٨٠ََّ ِٗ َ ُٕ بٔطٔ َْل َّٟٔذی یُِح٠َ ًَلٔیٌّ َوا ا٢َ  َ٘ َٓ َضا َٛٔتابّا  ٌَ ٤َا َوَجِس٧َا ٣َ َٓ َٓا٧َِتَحِی٨َاَصا  َٚ َٛٔتاْب  َٜٔتاَب َوَسا ٔج٩َّ اِل

َِٟحٔسیَث   ا

، اخدل، نیصح، دعس نب دیبعہ، اوبدبعارلنمح، یملس اکی دفرسی دنس ےک اسیھت رضحت یلع ےس ہی ہصق ذموکر ےہ اس فبہ نب ہیقب



 

 

ںیم ےہ ہک احبط نب ایب ہعتلب ےن الہ ہکم وک اھکل ہک رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہمترے افرپ ہلمح آفر وہےن فاےل ںیہ زین 

 اہک ریمے اپس وکیئ طخ ںیہن ےہ وت مہ ےن اس اک افٹن اھٹب رک اس یک التیش یل رگم ھچک ہن الم۔ اس رفاتی ںیم ہی یھب ےہ ہک وعرت ےن

رگم ںیم ےن اہک )انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامؿ وھجٹ ںیہن وہ اتکس اس ےئل( اس ذات یک مسق سج یک مسق اھکیئ 

 فرہن ںیم وک  وک لتق رک ڈاولں اگ اس ےک دعب رافی ےن وپرا ہصق ذرک ایک۔اجیت ےہ وت ای وت طخ اکنؽ رک امہرے وحاہل رک دے 

 فبہ نب ہیقب، اخدل، نیصح، دعس نب دیبعہ، اوبدبعارلنمح، یملس اکی دفرسی دنس ےک اسیھت رضحت یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ ذیم اکرف اجوسیس رکے

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ارگ ذیم اکرف اجوسیس رکے

     880    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ ٣حبب، ابوہ٤ا٦، سٔیا٪ ب٩ سٌیس، ابواسحٙ، حارثہ ب٩ ٣رضب، حرضت َفان ب٩  :  راوی

 حیا٪

ُس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی إِٔس َحسَّ ٌٔیٕس  َیاُ٪ ب٩ُِ َس ِٔ ث٨ََا ُس ٢ُ َحسَّ َلَّ ٕ اٟسَّ ا٦ ُس ب٩ُِ ٣َُحبَّٕب أَبُو َص٤َّ ثَىٔي ٣َُح٤َّ إر َحسَّ ٩ًَِ ب٩ُِ َبظَّ  َٙ َح

تِ  َ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣َََز بٔ ًَ َّی اہللُ  أت ب٩ِٔ َحیَّاَ٪ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ َُفَ ٕب  ٍَ ب٩ِٔ ٣ُرَضِّ َ َیاَ٪ َوکَاَ٪ َحارٔث ِٔ ًَِی٨ّا ْٔلَبٔی ُس ٠ٔطٔ َوکَاَ٪ 

ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼ  َ٘ َٓ يی ٣ُِش٥ْٔ٠  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٍٕ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ  َ٘ ٤َزَّ بَٔح٠َ َٓ ا َٟٔزُج١ٕ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ  ّٔ َّی َح٠ٔی ٔن و٢ُ إ ُ٘ َُّط َی ارٔ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َ٘ َٓ اَ٪ ٣ُِش٥ْٔ٠  اُت ب٩ُِ َحیَّ ٔلَی إٔی٤َا٧ٔض٥ِٔ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َُفَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ رَٔجاَّل ٠ََٔ٧ُُض٥ِ إ َّی اہللُ   ل

، اوبامہؾ، ایفسؿ نب دیعس، اوب ااحسؼ ، احرہث نب رضمب، رضحت رفاط نب ایحؿ ےس رفاتی ےہ ہک انجب  دمحم نب اشبر، دمحم نب حم  

 فآہل فملس ےن اس ےک لتق اک مکح دای وج اوبایفسؿ اک اجوسس اھت افر فہ اکی املسمؿ ااصنری اک فیلح اھت فہ ااصنر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 

 
  

یک اکی امجتع رپ ےس سگرا افر وبال ںیم املسمؿ وہں ہی نس رک اکی ااصنری صخش وبال ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی ش

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم ےس ھچک ولگ اےسی ںیہ نج وک مہ اؿ ےک اامیؿ ےک رپسد  اےنپ آپ وک املسمؿ ہہک راہ ےہ

 رکےت ںیہ افر اؿ ںیم اکی رفاط نب ایحؿ ںیہ۔

، اوبامہؾ، ایفسؿ نب دیعس، اوباقحس، احرہث نب رضمب، رضحت رفاط نب ایحؿ :  رافی  دمحم نب اشبر، دمحم نب حم  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

ے افر رھپ اجوسیس رکے

 

ی
ی ں
م
 وج اکرف انپہ ےل رک املسمونں 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

ے افر رھپ اجوسیس رکے

 

ی
ی ں
م
 وج اکرف انپہ ےل رک املسمونں 

     881    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، ابونٌی٥، ابو٤ًیص، اب٩ س٤٠ہ ب٩ اٛوَ، حرضت س٤٠ہ ب٩ اَلٛوَ :  راوی

وَ  ِٛ َ ٍَ ب٩ِٔ اِْل ٩ًَِ اب٩ِٔ َس٤َ٠َ ث٨ََا أَبُو ٤ًَُِیٕص  ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ا٢َ أَبُو نُ َٗ ث٨ََا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َّی َحسَّ ا٢َ أَتَی ا٨َّٟٔييَّ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   َٔ

ا٢َ اٟ َ٘ َٓ َح٠ََص ٨ًَِٔس أَِػَحابٔطٔ ث٥َُّ اِنَش١َّ  َٓ ٛٔيَن َوصَُو ِٔی َسَْفٕ  ٤ُِِْٟشٔ ًَيِْن ٩ِ٣ٔ ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اہللُ  َّی اہللُ  ٨َّٔييُّ َػل

 َٓ َت٠ُِتُط َوأََخِذُت َس٠ََبطُ  َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ُتُض٥ِ إ ِ٘ ََٓشَب ا٢َ  َٗ ُت٠ُوُظ  ِٗ ا َٓ ٠َىٔي إٔیَّاظُ اك٠ُِبُوُظ  َّٔ ٨َ 

نسح نب یلع، اوبمیعن، اوبسیمع، انب ہملس نب اوکع، رضحت ہملس نب االوکع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےک اپس رشموکں اک اکی اجوسس آای۔ اس احؽ ںیم ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفس ںیم ےھت فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ےک ااحصب ںیم اھٹیب افر رھپ ےکپچ ےس اھٹ رک الچ ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک ڈوھڈنف افر امر ڈاول رضحت ہملس نب

االوکع ےتہک ںیہ ہک بس ےس ےلہپ ںیم ےن یہ اس وک اپای افر امر ڈاال افر لتق ےک دعب اس اک امؽ فاابسب ےل ایل۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع 

  فملس ےن وطبر لفن )ہن ہک وطبرقح( فہ اسامؿ  ھج یہ وک انعتی رفام دای۔فآہل

 نسح نب یلع، اوبمیعن، اوبسیمع، انب ہملس نب اوکع، رضحت ہملس نب االوکع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

ے افر رھپ اجوسیس رکے

 

ی
ی ں
م
 وج اکرف انپہ ےل رک املسمونں 

     882    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ہاط٥ ب٩ ٗاس٥، حرضت س٤٠ہ ب٩ اَلٛوَ :  راوی

أس٥ٔ َوصَٔظا٣ّا  َ٘ ِٟ ًَِبٔس اہللٔ أَ٪َّ َصأط٥َ ب٩َِ ا ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٍَ َحسَّ ثَىٔي إٔیَاُض ب٩ُِ َس٤َ٠َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍُ ٣َ ث٨ََا ًرِٔکٔ اََل َحسَّ َٗ ثَاص٥ُِ  َحسَّ

بَِی٤َ٨َا ٧َحِ  َٓ ا٢َ  َٗ ٥َ َصَوازَٔ٪  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َُزَِوُت ٣َ ا٢َ  َٗ ثَىٔي أَبٔی  ا٢َ َحسَّ ت٨َُا ٣َُظاْة َٗ ًَا٣َّ ی َو هَّ ـَ ٩ُ ٧ََت

 َٔ ٌَ َس بٔطٔ َج٠َ٤َُط ث٥َُّ َجاَئ یَتَ َوٓٔی٨َا َؿ یَّ َ٘ َٓ  ٔ ٌٔير َِٟب ٔ ا و ِ٘ ا ٩ِ٣ٔ َح ّ٘ ََ ك٠ََ َٓا٧َِتزَ ًَلَی َج١ٕ٤َ أَِح٤ََز  ا ٍْ إٔذِ َجاَئ َرُج١ْ  َّ٤٠َ َٓ ِو٦ٔ  َ٘ ِٟ ٍَ ا ی ٣َ سَّ َِ



 

 

طُ ث٥َُّ أ٧ََاَخطُ  َ٘ أَك٠َِ َٓ ٔلَی َج٠٤َٔطٔ  ُسو إ ٌِ َد َی ٍَ َهِضزٔص٥ِٔ ََخَ َّٗ َتُض٥ِ َورٔ َٔ ٌَ طُ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَِس٥َ٠َ  َرأَی َؿ ٌَ طُ َواتََّب ـُ ُٛ َد َیزِ ٠ًََِیطٔ ث٥َُّ ََخَ َس  ٌَ َ٘ َٓ

ٍٔ ٨ًَِٔس َورٔ  َٗ ُتُط َوَرأُِض ا٨َّٟا ِٛ أَِزَر َٓ ًُِسو  ِجُت أَ َُخَ َٓ ا٢َ  َٗ ِو٦ٔ  َ٘ ِٟ ٔ ا اَئ هَٔی أ٣ََِث١ُ َهِضز َٗ ٍٕ َوِر َٗ ٨ُِت ٨ًَِٔس َورٔٔک ًَلَی ٧َا ُٛ َِٟح١ٔ٤َ َو ٔک ا

ٍٔ ث٥َُّ  َٗ اا٨َّٟا َّ٤٠ََٓ أ٧ََِدُتُط  َٓ َِٟح١ٔ٤َ  ٔ ا َّي أََخِذُت بٔدَٔلا٦ ٣ُِت َحً سَّ َ٘ َِٟح١ٔ٤َ ث٥َُّ َت ٨ُِت ٨ًَِٔس َورٔٔک ا ُٛ َّي  ٣ُِت َحً سَّ َ٘ بََتطُ  َت ِٛ ٍَ ُر َوَؿ

 َٓ ُٗوزَُصا  ٠َِیَضا أَ ًَ حٔئُِت بَٔزاح٠َٔتٔطٔ َو٣َا  َٓ ٨ََسَر  َٓ ُب َرأَِسُط  ٔ ِِ َ أ َٓ َّی اہللُ بٔاِْلَِرٔق اِختََركُِت َسِیفٔی  َب٠َىٔي َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِ٘ اِسَت

ُط َس٠َ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  َٔ َو ِٛ َ ٍُ ب٩ُِ اِْل اُٟوا َس٤َ٠َ َ٘ َٓ َت١َ اٟزَُّج١َ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ بَّٔل  ِ٘ ٥َ ِٔی ا٨َّٟأض ٣ُ ُى ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ِٔ َٟ ا٢َ َصاُروُ٪ َصَذا  َٗ  ٍُ بُُط أَِج٤َ

 َصأط٥ٕ 

رضحت ہملس نب االوکع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تیعم ںیم اہرفؿ نب دبع اہلل، اہمش نب اقمس، 

ہلیبق وہازؿ ےک اقمہلب ںیم اہجد ںیم رشتک یک۔ اکی دؿ مہ آپ ےک اسھت اچتش ےک فتق اھکان اھکےن ںیم وغشمؽ ےھت اس 

ےن یک فہج ےس دیپؽ یہ رفس ںیم ےھت اےنت ںیم اکی صخش فتق مہ زمکفری یک احتل ںیم ےھت افر مہ ںیم ےس ارثک وساری رسیم ہن وہ

رسخ افٹن وک ابدنھ رک آای افر امہری زمکفری افر وسارویں یک یمک اک اجزئہ ےل ایل وت دفڑات وہا اےنپ افٹن یک رطػ ایگ افر اس یک ریس 

رک مہ وک نیقی وہایگ ہک فہ اجوسس اھت( سپ اکی صخش وھکؽ یل اس وک اھٹبای افر اس رپ وسار وہ رک دفڑات وہا الچ ایگ )اس یک ہی رحتک دھکی 

 ہلیبق املس ےس اینپ اخیک رگن یک افینٹن رپ وج امہری امتؾ وسارویں ںیم رتہب یھت وسار وہ رک اس ےک ےھچیپ الچ افر ںیم دفڑات وہا اس ےک

آےگ ڑباھ اہیں کت ہک ںیم ےن افٹن یک لیکن  ےھچیپ ایگبج فہ اس ےک رقبی اچنہپ وت افینٹن اک رس اس ےک افٹن ےک ےھٹپ رپ اھت رھپ ںیم

ڑکپ رک اس وک اھٹب ایلبج افٹن ےن اانپ انٹھگ زنیم رپ اکٹای ںیم ےن ایمؿ ےس ولتار اکنؽ رک اس ےک رس رپ امری سج ےس اس اک رس اڑ ایگ 

 فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا ںیم اس ےک افٹن وک یھب ےل آای افر وج اابسب اس رپ دلا اھت فہ یھب اتچنیھک وہا آپ یلص اہلل ہیلع

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں ںیم ریمی رطػ رخ ےئک اسےنم وہےئ افر وپاھچ ہک اس صخش وک سک ےن امرا ولوگں ےن اہک ہملس 

  ےک ںیہ۔نب االوکع ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس اک اسرا اسامؿ ایس وک ےلم اگ۔ اہرفؿ ےن اہک ہی اافلظ اہمش

 اہرفؿ نب دبعاہلل، اہمش نب اقمس، رضحت ہملس نب االوکع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گنج رکےن ےک ےئل وکاسنفتق رتہب ےہ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 گنج رکےن ےک ےئل وکاسنفتق رتہب ےہ



 

 

     883    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ابو٤ًزا٪، ٤٘٠ًہ ب٩ ًبساہلل، ١ٌ٘٣ ب٩ یشار، حرضت ن٤ٌا٪ ب٩ ٣َق٪ :  راوی

 ٍَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ َِٟحِونٔیُّ  اْز أَِخبََر٧َا أَبُو ٤ًَِٔزاَ٪ ا ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ١ٔٔ٘ ب٩ِٔ َیَشإر أَ٪َّ  َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٤ُِٟزَنٔیِّ  ًَِبٔس اہللٔ ا ب٩ِٔ 

ات١ِٔ ٣ٔ  َ٘ ٥َِٟ یُ ٥َ إَٔذا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َطضِٔسُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ  ٪ٕ ىٔي اب٩َِ ٣ََُقِّ ٌِ ٤َاَ٪ َی ٌِ َِٟ٘ٔتا٢َ ا٨ُّٟ َ ا
٢ٔ ا٨ََّٟضارٔ أََخَّ ٩ِ أَوَّ

٤ُِص  َّي َتزُو٢َ اٟظَّ  َوَتُضبَّ اٟزَِّیاُح َوی٨َِز٢َٔ ا٨َِّْٟصُ  َحً

ومیس نب اامسلیع، امحد، اوبرمعاؿ، ہمقلع نب دبع اہلل، لقعم نب اسیر، رضحت امعنؿ نب رقمؿ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم انجب روسؽ 

اتقؽ ہن رکےت اس دؿ  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت گنج ںیم رشکی راہ سج دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افؽ رفز ںیم

 اتقؽ ںیم اتریخ رکےت اہیں کت ہک وسرج ڈلھ اجات افر وہاںیئ ےنلچ ںیتگل افر دمد انزؽ وہیت۔

 ومیس نب الیعمس، امحد، اوبرمعاؿ، ہمقلع نب دبعاہلل، لقعم نب اسیر، رضحت امعنؿ نب رقمؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دنمش ےس اقمہلب ےک فتق اخومش رانہ رتہب ےہ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دنمش ےس اقمہلب ےک فتق اخومش رانہ رتہب ےہ

     884    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ًبیساہلل ب٩ ٤ًز، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ہظا٦، ٗتازہ، حش٩، حرضت ٗیص ب٩ ًبازہ :  راوی

ًَِبُس اٟزَّحِ  ث٨ََا  ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ث٨ََا صَٔظا٦ْ ح و َحسَّ ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ َ َحسَّ ث ٨َا صَٔظا٦ْ ٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضسٔٓیٕ َحسَّ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ أَِػَحاُب ا٨َّٟٔييِّ َػل َٗ  ٕ ِیٔص ب٩ِٔ ًَُباز َٗ  ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ِوَت ٨ًَِٔس َحسَّ صُوَ٪ اٟؼَّ ٥َ یرَِکَ

َِٟ٘ٔتا٢ٔ ٔ   ا

، رضحت سیق نب ابعدہ ےس رفاتی ےہ ہک ااحصب ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، دیبع اہلل نب رمع، دبعارلنمح نب دہمی، اشہؾ، اتقدہ، نسح

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑلایئ ےک فتق اکپر رک ابت رکےن وک ربا اجےتن ےھت۔

 ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، دیبعاہلل نب رمع، دبعارلنمح نب دہمی، اشہؾ، اتقدہ، نسح، رضحت سیق نب ابعدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 گنج ےک فتق وساری ےس ارتان درتس ےہ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 گنج ےک فتق وساری ےس ارتان درتس ےہ

     885    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابواسحٙ، حرضت بزاءًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، ارسائی١،  :  راوی

 َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ِٟبَرَأئ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ائٔی١َ  ٩ًَِ إرِٔسَ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ََِٟٔی ا٨َّٟٔييُّ َػل ا 

٩ًَِ بَ  ُٔوا ٧َز٢ََ  ََٜظ ِ ا٧ َٓ ٛٔيَن یَِو٦َ ح٨َُيِٕن  ٤ُِِْٟشٔ ٥َ ا ١َ َوَس٠َّ َٓتََرجَّ ٠َتٔطٔ  ِِ 

امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، ارسالیئ، اوب ااحسؼ ، رضحت رباء ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج 

 رشمنیک ےک اقملب وہےئ نینح ےک دؿ افر املسمؿ اپسپ وہ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ رچخ ےس ارت زپے۔

  ایب ہبیش، فعیک، ارسالیئ، اوباقحس، رضحت رباءامثعؿ نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑلایئ ںیم رغفر افر ةکت رکےن اک ایبؿ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ڑلایئ ںیم رغفر افر ةکت رکےن اک ایبؿ

     886    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ٣وسٰي ب٩ اس٤ٌی١، ابا٪، یحٌي ، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، حرضت جابز ب٩ ًتیَ :  راوی

ا٢َ  َٗ ث٨ََا أَبَاُ٪  اََل َحسَّ َٗ ىَي َواحْٔس  ٌِ ٤َِٟ ٌٔی١َ ا ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا َیِحٌَي  َحسَّ

و ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ َی ًَ َّی اہللُ  َٕ أَ٪َّ ٧َٔييَّ اہللٔ َػل ًَتٔی ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز  َٕ ًَتٔی ٔ ب٩ِٔ  ٔ ٣َا یُٔحبُّ اہللُ ٩ًَِ اب٩ِٔ َجابٔز يَِرة َِ ِٟ ٢ُ ٩ِ٣ٔ ا

ا أ٣ََّ َٓ َُ  َو٨ِ٣َٔضا ٣َا یُِبُِٔف اہللُ  يَِرةُ ِٔی  َِ ِٟ ا َٓ َضا اہللُ  ـُ ًَّٟٔي یُِبِٔ يَِرةُ ا َِ ِٟ ا ا ٍٔ َوأ٣ََّ يَِرةُ ِٔی اٟزِّیَب َِ ِٟ ا َٓ ًَّٟٔي یُحٔبَُّضا اہللُ  ٍٕ َوإٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا ٔ رٔیَب يِر

ًَّٟٔي یُٔحبُّ اہللُ  ُِٟدَیََلُئ ا ا ا أ٣ََّ َٓ ُِٟدَیََلٔئ ٣َا یُِبُِٔف اہللُ َو٨ِ٣َٔضا ٣َا یُٔحبُّ اہللُ  َِٟ٘ٔتا٢ٔ ا َشُط ٨ًَِٔس ا ِٔ َٓاِختَٔیا٢ُ اٟزَُّج١ٔ َن  

ُِخٔ  َٔ ِٟ ا٢َ ٣ُوَسي َوا َٗ َِٟبغِٔی  اِختَٔیاُُٟط ِٔی ا َٓ ًَّٟٔي یُِبُِٔف اہللُ  ا ا ٍٔ َوأ٣ََّ َٗ َس  َواِختَٔیاُُٟط ٨ًَِٔس اٟؼَّ



 

 

 ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ملسم نب اربامیہ، ومٰیس نب اامسلیع، اابؿ، ییحی، دمحم نب اربامیہ، رضحت اجرب نب کیتع

 ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ریغت دف مسق یک وہیت ےہ اکی وت فہ وجاہلل اعتیل وک دنسپ ےہ دفرسی فہ وجاہلل اعتیل وک اندنسپ ےہ اہلل ےک

وجاہلل وک دنسپ ںیہن فہ ےہ وج  زندکی دنسپدیہ ریغت فہ ےہ وج کش ےک ومہعق رپ وہ )ےسیج ویبی ےک وکشمک رکدار رپ( افر فہ ریغت

کش ےک ریغب وہ ایس رطح رغفر افر ةکت یھب دف رطح اک ےہ اکی دنسپدیہ افر دفرسا اندنسپدیہ۔ دنسپدیہ رغفر فہ ےہ وج آدیم اکرففں 

آدیم رغفر ےک اقمہلب ںیم اہجد ےک ومہعق رپ رکے افر دصہق دےتی فتق )ینعی بوخیش ادا رکے( افر وج اندنسپدیہ ےہ فہ ہی ےہ ہک 

 رکے  مل فدعتی ںیم افر رخف رکے بسن ںیم۔

 ملسم نب اربامیہ، ومٰیس نب الیعمس، اابؿ، ییحی ، دمحم نب اربامیہ، رضحت اجرب نب کیتع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجےئ وت ایک رکے
ِ
 بج آدیم ھگ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اجےئ وت ایک رکے
ِ
 بج آدیم ھگ

     887    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، ٤ًزو ب٩ جاریہ، ح٠یٕ ب٩ زہزہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا  ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ُٕ َحسَّ فٔیُّ َح٠ٔی َ٘ ٍَ اٟثَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ َجارَٔی ٕس أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی  ٌِ ىٔي اب٩َِ َس ٌِ إٔبَِزاصٔی٥ُ َی

َّی اہللُ َث َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ا٢َ َب َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٠ًََِیطٔ بَىٔي ُزصَِزَة  زَ   ًَِی٨ّا َوأ٣ََّ ّة  ًََْشَ  ٥َ َوَس٠َّ

ًَأػ٥ْ  ا أََحصَّ بٔض٥ِٔ  َّ٤٠َ َٓ  ٕ ٍٔ َرُج١ٕ َرا٦ َ یٕب ٩ِ٣ٔ ٣ٔائ ُض٥ِ صَُذی١ِْ بََٔقٔ َٟ وا  ٨َََْٓفُ ًَأػ٥َ ب٩َِ ثَابٕٔت  ٠َِیض٥ِٔ  اُٟوا ًَ َ٘ َٓ  ٕ َزز ٔلَی رَقِ ََٟحئُوا إ  

ضِ  ٌَ ِٟ ًُِلوا بٔأَیِٔسی٥ُِٜ َوَل٥ُِٜ ا َ أ َٓ ُض٥ِ ا٧ِزُٟٔوا  ٍٔ کَأَفٕ َٟ ََل أ٧َِز٢ُٔ ِٔی ذ٣َّٔ َٓ ا أ٧ََا  ًَأػ٥ْ أ٣ََّ ا٢َ  َ٘ َٓ ُت١َ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أََحّسا  ِ٘ ُٚ أَِ٪ ََل َن ٤ِٟٔیَثا ُس َوا

 ٔ٤ِٟ ِضٔس َوا ٌَ ِٟ ًَلَی ا ٍُ َنَْفٕ  َ َِٟیض٥ِٔ ثَََلث ٔ ٍٔ َنَْفٕ َو٧َز٢ََ إ ٌَ ًَأػ٤ّا ِٔی َسِب َت٠ُوا  َ٘ َٓ ٣َِوص٥ُِ بٔا٨َِّٟب١ٔ  ٚٔ ٨ِ٣ُٔض٥ِ ََفَ ُخبَِیْب َوَزیُِس ب٩ُِ  یَثا

ا٢َ اٟزَّ  َ٘ َٓ بَُلوص٥ُِ بَٔضا  وا أَِوَتاَر ٗٔٔشیِّض٥ِٔ ََفَ ُ٘ ٨َُٜوا ٨ِ٣ُٔض٥ِ أَك٠َِ ا اِسَت٤ِ َّ٤٠َ َٓ ٍٔ َوَرُج١ْ آََخُ  ث٨َٔ ِسرٔ اٟسَّ َِ ِٟ ٢ُ ا أُٟث َصَذا أَوَّ ُج١ُ اٟثَّ

َحزُّ  َٓ اَر َواہللٔ ََل أَِػَحب٥ُُِٜ إٔ٪َّ لٔی بَٔضُؤََلٔئ َْلُِسَوّة  ٌَ اِسَت َٓ ِت٠َُط  َٗ وا  ٌُ َّي أَِج٤َ ٠َبَٔث ُخبَِیْب أَٔسيّرا َحً َٓ َت٠ُوُظ  َ٘ َٓ أَبَی أَِ٪ َیِؼَحَبُض٥ِ  َٓ وُظ 

ا٢َ  َٗ َتئِن ث٥َُّ  ٌَ ِٛ ٍُ َر َٛ َُٟض٥ِ ُخبَِیْب َزًُونٔی أَِر ا٢َ  َٗ ُت٠ُوُظ  ِ٘ ُجوا بٔطٔ َٟٔی ا ََخَ َّ٤٠ََٓ ِوََل أَ ٣ُوَسي َیِشَتٔحسُّ بَٔضا  َٟ ِ٪ َتِحَشبُوا ٣َا بٔی  َواہللٔ 

َٟزِٔزُت ٔ  ا  ًّ  َجزَ



 

 

ومیس نب اامسلیع، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، رمعف نب اجرہی، فیلح نب زرہہ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ 

۔ ہلیبق ذہلی ےک وس اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دس آدویمں وک اجوسیس ےک ےئل اجیھب افر اعمص نب اثتب وک اؿ اک ارسف رقمر ایک

آدیم اؿ ےس ڑلےن وک ےلکن بج اعمص افر اؿ ےک اسویھتں ےن داھکی وت اکی ہلیٹ رپ پھچ ےئگ )نکیل اکرففں ےن اؿ وک دھکی ایل( سپ 

 ہلیبق ذہلی ےک ولوگں ےن اؿ ےس اہک ہک ےچین ارت افر وخد وک امہرے وحاہل رک دف۔ مہ فدعہ رکےت ںیہ ہک مہ مت ںیم ےس یسک وک لتق ہن

رکںی ےگ اعمص ےن اہک ںیم وت یسک تمیق ںیم اکرففں یک اامؿ ںیم ںیہن ارتفں اگ اس رپ اکرففں ےن اؿ رپ ریتفں اک ہلمح رک دای افر اعمص 

 افر 

  

تیمس است ارفاد وک دیہش رک ڈاال نکیل نیت آدیم اؿ ےک فدعہ افر دہع رپ ےچین ارت آےئ افر ہی نیت ارفاد ےھت بیبخ، زدی نب دی

 افر )نج اک انؾ دبعاہلل نب اطرؼ اھت( بج اکرف وپری رطح اؿ رپ اغبل آےئگ وت اںوہں ےن اینپ امکونں ےک ےلچ وھکؽ رک اکی صخش

 اؿ وک ابدناھ۔ رسیتے صخش )دبع اہلل نب اطرؼ( ےن اہک ہی یلہپ دہع ینکش ےہ )ینعی بج ںیہمت لتق ںیہن رکان اھت وت ابدنانھ اسیک؟( دخبا

ؤں اگ ےھجم اےنپ اسویھتں ےس انلم ااھچ ولعمؾ وہات ےہ، اکرففں ےن اؿ وک اچنیھک رگم اںوہں ےن ےنلچ ےس ااکنر رک ںیم اہمترے اسھت ہن اج

دای سپ اکرففں ےن اؿ وک یھب لتق رک ڈاال اب اؿ یک دیق ںیم بیبخ رہ ےئگ اکرففں ےن اؿ وک یھب لتق رکےن اک ہلصیف رک ایل سپ اںوہں 

ومڈن ےن ےک ےئل ارتسہ اماگن بج فہ اؿ وک لتق رکےن یک رغض ےس ےل رک ےلچ وت اںوہں ےن اہک ےھجم ےن اکرففں ےس زری انػ ےک ابؽ 

ذراتلہم دف ںیم دف رتعک امنز زپھ ولں رھپ وب ےل دخبا ارگ مت ہی امگؿ ہن رکےت ہک ںیم رمےن ےک وخػ ےس امنز زپھ راہ وہں وت زمدی 

 امنز زپاتھ۔

 دعس، انب اہشب، رمعف نب اجرہی، فیلح نب زرہہ، رضحت اوبرہریہ ومیس نب الیعمس، اربامیہ نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اجےئ وت ایک رکے
ِ
 بج آدیم ھگ

     888    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ًوٖ، ابوی٤ا٪، طٌیب، زہزی، اسیس ب٩ جارتہ اٟث٘فی جو بىي زہزہ :  راوی

 ِٔ ٤ًَِزُو ب٩ُِ أَبٔی ُس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخبََرنٔی  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخبََر٧َا ُط ِٟمََيَ ث٨ََا أَبُو ا ٖٕ َحسَّ ِو ًَ ث٨ََا اب٩ُِ  فٔیُّ َحسَّ َ٘ ٍَ اٟثَّ َیاَ٪ ب٩ِٔ أَٔسیسٔ ب٩ِٔ َجارٔیَ

َِٟحٔسیَث َوصَُو  ََٓذَُکَ ا ْٕ َٟٔبىٔي ُزصَِزَة َوکَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب أَبٔی صَُزیَِزَة   َح٠ٔی

انب وعػ، اوبامیؿ، بیعش، زرہی، ادیس نب اجرہت ایفقثل وج ینب زرہہ اک فیلح افر رضحت اوبرہریہ اک اصمبح اھت اس ےن یھب ایس 

 رطح رفاتی ایبؿ یک ےہ۔

 زرہی، ادیس نب اجرہت ایفقثل وج ینب زرہہانب وعػ، اوبامیؿ، بیعش،  :  رافی
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 نیمک اگوہں ںیم پھچ رک ےنھٹ اک ایبؿ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 نیمک اگوہں ںیم پھچ رک ےنھٹ اک ایبؿ

     889    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س، زہير، ابواسحٙ، حرضت بزاء ب٩ ًازب :  راوی

ِٟبََرا ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  َٙ ث٨ََا أَبُو إِٔسَح ث٨ََا ُزَصيِْر َحسَّ ِیلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس ا٨ُّٟ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ١َ َحسَّ ٌَ ا٢َ َج َٗ ُث  َرُسو٢ُ اہللٔ َئ یَُحسِّ

 َٗ ٕ َو ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ُجَبيِر ًَلَی اٟز٣َُّاةٔ یَِو٦َ أُحُٕس َوکَا٧ُوا َخ٤ِٔشيَن َرُجَّل  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ََل َػل َٓ يِرُ  ٨َُٔا اٟلَّ ا٢َ إِٔ٪ َرأَیُِت٤ُو٧َا َتِدٔل

َّي أُِرٔس١َ َل٥ُِٜ َوإِٔ٪  ا٢َ  َتبَِرحُوا ٩ِ٣ٔ ٣َََا٥ُِٜٔ٧ صََذا َحً َٗ َِٟی٥ُِٜ  ٔ َّي أُِرٔس١َ إ َََٓل َتبَِرحُوا َحً ِو٦َ َوأَِوكَأ٧َِاص٥ُِ  َ٘ ِٟ َرأَیُِت٤ُو٧َا َصز٨َ٣َِا ا

ِبٔس اہللٔ  ًَ ا٢َ أَِػَحاُب  َ٘ َٓ َِٟحَب١ٔ  ًَلَی ا أ٧ََا َواہللٔ َرأَیُِت ا٨َِّٟشاَئ ُیِش٨ِٔسَ٪  َٓ ا٢َ  َٗ َضز٣ََُض٥ِ اہللُ  َٓ ٍَ ٨ٔی٤َ َِ ِٟ ٕ ا ِو٦ٔ  ب٩ِٔ ُجَبيِر َٗ أَِی 

ا٢َ َل٥ُِٜ َرُسو َٗ ٕ أََنٔشیُت٥ِ ٣َا  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ُجَبيِر ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َا َت٨َِتٔوزُوَ٪  َٓ ٍَ َهَضَز أَِػَحاب٥ُُِٜ  ٨ٔی٤َ َِ ِٟ ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٢ُ اہللٔ َػل

٨ٔی٤َ  َِ ِٟ ٨٠َُٔؼیبَنَّ ٩ِ٣ٔ ا َٓ ٨َأِتٔيَنَّ ا٨َّٟاَض  َٟ اُٟوا َواہللٔ  َ٘ َب٠ُوا ٨ِ٣َُضز٣ٔٔيَن َٓ ِٗ َِٓت ُوُجوصُُض٥ِ َوأَ ُْصٔ َٓ أََتِوص٥ُِ  َٓ  ٍٔ 

دبع اہلل نب دمحم، زریہ، اوب ااحسؼ ، رضحت رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک گنج ادح ےک ومہعق رپ انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ہتس اک اریم رقمر رفامای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فملس ےن دبعاہلل نب ریبج وک اچپس ارفاد رپ لمتشم ریت ادنازفں ےک اکی د

اؿ ےس رفامای ہک ارگ مت دوھکی ہک رپدنے ںیمہ اکچ رےہ ںیہ )ینعی مہ لتق ےئک اجںیئ افر رپدنے امہرا وگتش ونچ رےہ ںیہ( بت 

ر وک تسکش ددیی افر اؿ وک رفدن ڈاال بت یھب مت یھب مت اینپ ہگج ےس ہن انٹہ اہیں کت ہک ںیہمت البای اجےئ افر ارگ مت دوھکی ہک مہ ےن افک

اینپ ہگج ےس ہن انٹہ اہیں کت ہک ںیہمت البای اجےئ۔ رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ اہلل ےک اکرففں وک تسکش دی افر ںیم ےن داھکی ہک رشمنیک 

تمینغ احلص رکف اہمترے اسیھت  یک وعرںیت اہپڑ رپ ڑچےنھ ںیگل )اھبےنگ ںیگل( ہی دھکی رک دبعاہلل نب ریبج ےک اسویھتں ےن اہک

 اغبل آےئگ ںیہ۔ اب ایک دھکی رےہ وہ؟ دبعاہلل نب ریبج ےن اہک ایک مت انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اراشد وھبؽ ےئگ؟ فہ

دےیئ افر اؿ وک  وبےل دخبا مہ وت رضفر اجںیئ ےگ افر امؽ تمینغ ںیم ہصح فوصؽ رکںی ےگ سپ فہ ےئگ افر اہلل ےن اؿ ےک ہنم ریھپ

 تسکش ےس دفاچر رک دای۔

 دبعاہلل نب دمحم، زریہ، اوباقحس، رضحت رباء نب اعزب :  رافی
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 فص دنبی اک ایبؿ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 فص دنبی اک ایبؿ
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 اح٤س ب٩ س٨ا٪، ابواح٤س زبيری، ًبساٟزح٩٤ ب٩ س٠مَي٪ ب٩ ُشی١، ح٤زہ، حرضت ابواسیس، ٣اَٟ ب٩ ربیٌہ :  راوی

ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو أَِح٤ََس اٟزُّبَيِرٔیُّ َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٔس٨َإ٪ َحسَّ ٩ًَِ َح٤ِزََة ب٩ِٔ أَبٔی أَُسِیٕس َحسَّ ٔشی١ٔ  َِ ِٟ َ٪ ب٩ِٔ ا ُس٠َمَِيَ

 ُٛ َثبُو ِٛ َ ٨َا یَِو٦َ بَِسٕر إَٔذا أ ِٔ َٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن اِػَل ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َٓاِر٣ُوص٥ُِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٥ِ ُٛ ىٔي إَٔذا َُُظو ٌِ ٥ِ َی

وا ٧َبِ  ُ٘  ٥ُِٜ٠َ بٔا٨َِّٟب١ٔ َواِستَِب

ل، زمحہ، رضحت اوبادیس، امکل نب رہعیب ےس رفاتی ےہ ہک دبر ےک دؿ 
ب 
س

 

ع

ادمح نب انسؿ، اوبادمح زج ،ی، دبعارلنمح نب امیلسؿ نب 

بج مہ ےن فص دنبی یک وت انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج فہ ینعی افکر اہمترے رقبی ںیچنہپ وت اؿ رپ ریت 

 اےنپ ریتفں وک ابیق روھک۔وکنیھپ افر 

ل، زمحہ، رضحت اوبادیس، امکل نب رہعیب :  رافی
ب 
س

 

ع

 ادمح نب انسؿ، اوبادمح زج ،ی، دبعارلنمح نب امیلسؿ نب 
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 بج دنمش ابلکل رقبی اجےئ بت ولتار اکنںیل

 اہجد اک ایبؿ :   باب

 بج دنمش ابلکل رقبی اجےئ بت ولتار اکنںیل

     891    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًیسي، اسحٙ ب٩ ٧حیح، حرضت ابواسیس :  راوی

َِٟیَص  ُٙ ب٩ُِ ٧َحٔیٕح َو ث٨ََا إِٔسَح ُس ب٩ُِ ًٔیَسي َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ أًٔسیِّ  َٔ ب٩ِٔ َح٤ِزََة ب٩ِٔ أَبٔی أَُسِیٕس اٟشَّ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٠ِ٤َِٟٔليِّ  بٔا

اِر٣ُوص٥ُِ  َٓ  ٥ِ ُٛ َثبُو ِٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٦َ بَِسٕر إَٔذا أَ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ظٔ  ٩ًَِ َجسِّ َّي أَبٔیطٔ  َٖ َحً یُو بٔا٨َِّٟب١ٔ َوََل َتُش٠ُّوا اٟشُّ

 ِِ ٥ِ َی ُٛ  َظِو



 

 

دمحم نب یسیع، ااحسؼ نب حیجن، رضحت اوبادیس ےس رفاتی ےہ ہک دبر ےک دؿ انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج 

 دنمش اہمترے رقبی اجےئ وت ریت امرف افر ولتارںی ہن اکنول اہیں کت ہک فہ تہب رقبی وہ رک ہلمح آفر وہں۔

 حیجن، رضحت اوبادیسدمحم نب یسیع، اقحس نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابمزرت اک ایبؿ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ابمزرت اک ایبؿ

     892    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ارسائی١، ابی اسحٙ، حارثہ ب٩ ٣رضب، حرضت ًلیہارو٪ ب٩ ًبساہلل ًث٤ا٪ ب٩  :  راوی

٩ًَِ حَ   َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ائٔی١ُ  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز أَِخبََر٧َا إرِٔسَ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ   ٩ًَِ ٕب  ٍَ ب٩ِٔ ٣ُرَضِّ َ ارٔث

 ٍَ ٌَ ٍَ ب٩َِ َربٔی ىٔي ًُتَِب ٌِ ٦َ َی سَّ َ٘ ا٢َ ٩ِ٣َ أْمُتَْن َت َ٘ َٓ َٟطُ َطَباْب ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ  ا٧َِتَسَب  َٓ ٨ََٓاَزی ٩ِ٣َ یَُبارُٔز  ُط اب٨ُِطُ َوأَُخوُظ  ٌَ ٔ َوَتب

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٨َا  ِّ٤ًَ ٤ََّا أََرِز٧َا بَىٔي  ٨ََٟا ٓٔی٥ُِٜ إ٧ٔ  ٍَ ا٢َ ََل َحاَج َ٘ َٓ أَِخبَرُوُظ  ٥ُِٗ یَا  ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٓ ًَلٔیُّ  ٥ُِٗ یَا  ٥ُِٗ یَا َح٤ِزَةُ 

 ِٟ َٕ بَيَِن ًُبَِیَسَة َوا ٔ ٍَ َواِخُت٠ ٔلَی َطِیَب َب٠ُِت إ ِٗ ٍَ َوأَ ٔلَی ًُتَِب َب١َ َح٤ِزَةُ إ ِٗ َ أ َٓ َِٟحارٔٔث  أَثَِد٩َ ک١ُُّ َواحٕٔس ًُبَِیَسَة ب٩َِ ا َٓ بََتأ٪  ِ َِ َؤٟیٔس 

ًَلَی  َت٨َ٠ِاُظ َواِحَت٨َ٠ِ٤َا ًُبَِیَسةَ ٨ِ٣ُٔض٤َا َػاحَٔبطُ ث٥َُّ ٨َ٠ِ٣ٔا  َ٘ َٓ َِٟؤٟیٔس   ا

اہرفؿ نب دبعاہلل امثعؿ نب رمع ارسالیئ، ایب ااحسؼ ، احرہث نب رضمب، رضحت یلع ےس رفاتی ےہ ہک )اکرففں یک رطػ ےس اقمہلب 

وکؿ امہرے اقمےلب ےک ےئل آات ےہ؟وت ااصنر  ےک ےئل( ہبتع نب رہعیب ایگ افر اس ےک ےھچیپ اس اک اٹیب افر اھبیئ یھب الکن افر اکپر رک اہک ہک

ےک یئک ونوجاونں ےن اس اک وجاب دای )ینعی اقمہلب ےک ےئل اسےنم آےئ( ہبتع ےن وپاھچمت وکؿ وہ؟ وت اںوہں ےن یئادای ہک مہ ااصنر 

( ےس گنج اک ارادہ رےتھک ںیم ےس ںیہ ہبتع ےن اہکمہ ےن مت ےس ھچک انیل دانی ںیہن ےہ مہ وت رصػ اےنپ اچچےک ںوٹیں )اہمرجنی رقشی

ںیہ۔ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے زمحہ ا ںی! اے یلع ڑھکے وہ! اے دیبعہ نب احرث آےگ ڑبوھ! سپ زمحہ وت ہبتع یک 

 مہ رطػ ڑبےھ افر ںیم ہبیش یک رطػ ڑباھ افر دیبعہ افر فدیل ےک درایمؿ ڑھجپ وہیئ افر رہ اکی ےن دفرسے وک تخس زیمخ ایک رھپ

 فدیل یک رطػ وتمہج وہےئ افر اس وک امر ڈاال افر دیبعہ وک مہ دیماؿ گنج ےس ااھٹ رک الےئ۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل امثعؿ نب رمع ارسالیئ، ایب اقحس، احرہث نب رضمب، رضحت یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ہلثم )انک اکؿ اکےنٹ( یک اممتعن

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ہلثم )انک اکؿ اکےنٹ( یک اممتعن

     893    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شٌوز٣ح٤س ب٩ ًیسي، زیاز ب٩ ایوب، ہظی٥، ٣ِيرہ، طباک، ابزاہی٥، ہىي، اب٩ ٧ویزہ، ٤٘٠ًہ، حرضت ًبساہلل ب٩  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ إ ٩ًَِ ٔطَبإک  ث٨ََا صَُظِی٥ْ أَِخبََر٧َا ٣ُِٔيَرةُ  اََل َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ًٔیَسي َوزَٔیازُ ب٩ُِ أَیُّوَب  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ صُىَيِّ ب٩ِٔ ٧َُویَِزَة  بَِزاصٔی٥َ 

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ  ٍَ ٤َ َ٘ ٠ِ ٍّ أَص١ُِ اِْلٔی٤َا٪ٔ ًَ ُّٕ ا٨َّٟأض ِٗٔت٠َ ًَ  طٔ َوَس٥ََّ٠ أَ

دمحم نب یسیع، زاید نب اویب، میشہ، ریغمہ، ابشک، اربامیہ، ینہ، انب ونریہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک انجب 

 ۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رتہبنی لتق رکےن فاےل الہ اامیؿ ںیہ

 دمحم نب یسیع، زاید نب اویب، میشہ، ریغمہ، ابشک، اربامیہ، ینہ، انب ونریہ، ہمقلع، رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ہلثم )انک اکؿ اکےنٹ( یک اممتعن

     894    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ٗتازہ، حش٩، حرضت ہیا٪ ب٩ ٤ًزا٪ :  راوی

 ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔي أَبٔی  ٕ َحسَّ اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّي َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟضیَّأد ب٩ِٔ ٤ًَِٔزاَ٪ أَ٪َّ ٤ًِٔزَاَ٪ َحسَّ ا

أَتَ  َٓ ُط  َٟ أَِرَس٠َىٔي ْٔلَِسأ٢ََ  َٓ ٩َّ یََسُظ  ٌَ َل ِ٘ َی َٟ ٠َِیطٔ  ًَ َسَر  َٗ َٟئ٩ِٔ  ٠ًََِیطٔ  ١َ ِهَّلِل  ٌَ َح َٓ ُط ََُُل٦ْ  َٟ  َٙ ُِٟتطُ أَبَ َ َشأ َٓ ِیُت َس٤َُزَة ب٩َِ ُج٨ُِسٕب 

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ٧َٔييُّ اہللٔ َػل َ٘ ُِٟتطُ َٓ َ َشأ َٓ أََتِیُت ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩َِ حَُؼيِٕن  َٓ  ٍٔ ٤ُِث٠َ ِٟ ٩ًَِ ا ٍٔ َوی٨ََِضا٧َا  َٗ َس ًَلَی اٟؼَّ ٨َا  ٥َ َیُحثُّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

٤ُِِٟث٠ٍَٔ  ٩ًَِ ا ٍٔ َوَی٨َِضا٧َا  َٗ َس ًَلَی اٟؼَّ ٨َا  ٥َ َیُحثُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ 

ینثم، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ، نسح، رضحت نایؿ نب رمعاؿ ےس رفاتی ےہ ہک )اؿ ےک فادل( رمعاؿ اک اکی الغؾ اھبگ ایگ وت دمحم نب 

اںوہں ےن اہلل ےس ذنر یک ہک ارگ ںیم الغؾ اپ ولں وت اس ےک اہھت اکٹ ڈاولں اگ وت ریمے فادل ےن اس اک ہلئسم درایتف رکےن ےک ےئل 

ہیلع فآہل فملس ےک اپس اجیھب سپ ںیم رضحت رمسة نب دنجب ےک اپس اچنہپ افر اؿ ےس ہی ہلئسم درایتف   ھج وک ااحصب روسؽ یلص اہلل



 

 

ایک اںوہں ےن اہک ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ دصہق دےنی یک رتبیغ دےتی ےھت افر ہلثم رکےن ےس عنم رفامےت 

ںیم رضحت رمعاؿ نب نیصح ےک اپس ایگ اؿ ےس یھب ہلئسم وپاھچ اںوہں ےن یھب یہی  ےھت )اہھت اپؤں اکانٹ یھب ہلثم ےہ( اس ےک دعب

 رفامای ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیمہ دصہق یک رتبیغ دےتی افر ہلثم رکےن ےس عنم رفامےت ےھت۔

 دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ، نسح، رضحت نایؿ نب رمعاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گنج ںیم وعروتں ےک لتق یک اممتعن

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 گنج ںیم وعروتں ےک لتق یک اممتعن

     895    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، اب٩ سٌیس، ٟیث، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزیزیس ب٩ خاٟس ب٩ وہب،  :  راوی

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  اََل َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ىٔي اب٩َِ َس ٌِ ٍُ َی ُٗتَِیَب ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ َخأٟٔس ب٩ِٔ ٣َِوَصٕب َو ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ ا٣َِزأَّة ُؤجَسِت َحسَّ ًَ  

 َّ ازٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِ ٔف ٣َ ٌِ ِت١َ ا٨َِّٟشأئ ِٔی َب َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أ٧َرَِکَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ  ٍّ َٟ ُتو ِ٘ ٥َ ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

بَِیا٪ٔ   َواٟؼِّ

سیدی نب اخدل نب فبہ، ہبیتق، انب دیعس، ثیل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اکی گنج ںیم انجب روسؽ اہلل یلص 

 فآہل فملس ےن اکی وعرت وک داھکی وج لتق رکدی یئگ یھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وعروتں افر وچبں ےک لتق یک اہلل ہیلع

 اممتعن رفام دی۔

 سیدی نب اخدل نب فبہ، ہبیتق، انب دیعس، ثیل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 گنج ںیم وعروتں ےک لتق یک اممتعن

     896    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو وٟیس، ٤ًز ب٩ ٣زتٍ ب٩ ػیِی ب٩ رباح، حرضت رباح ب٩ ربیٍ :  راوی

ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ٍٔ ب٩ِٔ َػِیفٔیِّ ب٩ِٔ َربَإح  َّٗ ٤َُِٟز ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َیأٟٔسيُّ َحسَّ َِٟؤٟیسٔ اٟلَّ ث٨ََا أَبُو ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ َربَاحٔ ب٩ِٔ َربٔی ظ ٩ًَِ َجسِّ أَبٔی 



 

 

أَی اٟ ٕ ََفَ َُزَِوة ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔی  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َّا ٣َ ًَََل٦َ ُٛ ا٢َ ا٧ُِوزِ  َ٘ َٓ َث َرُجَّل  ٌَ َب َٓ ًَلَی َطِیٕئ  ٌٔيَن  ٨َّاَض ٣ُِحَت٤ٔ

 ٣َ سِّ َ٘ ٤ُِٟ ًَلَی ا ا٢َ َو َٗ ات١َٔ  َ٘ ٔ ُٟٔت ا٢َ ٣َا کَا٧َِت َصٔذظ َ٘ َٓ تٔی١ٕ  َٗ ًَلَی ا٣َِزأَةٕ  ا٢َ  َ٘ َٓ َحاَئ  َٓ ٍَ َصُؤََلٔئ  َث اِجَت٤َ ٌَ َب َٓ َِٟؤٟیٔس  ٍٔ َخأُٟس ب٩ُِ ا

 ١ُِٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ا َرُجَّل  ّٔ ًَٔشی ُت٩٠ََّ ا٣َِزأَّة َوََل  ِ٘  َٟٔدأٟٕس ََل َی

ی نب رابح، رضحت رابح نب رعیب ےس رفاتی ےہ ہک مہ انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

طی ق

اوب فدیل، رمع نب رمعق نب 

ارد رگد عمج ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع  اسھت اکی گنج ںیم رشکی ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں وک داھکی ہک فہ یسک زیچ ےک

س فآہل فملس ےن اکی صخش وک اجیھب ہک اج رک دھکی ہک ہی عمجم اسیک ےہ؟ سپ اس ےن اج رک داھکی افر آرک یئاای ہک اکی وعرت لتق وہیئ ےہ ا

ےلگ ومرےچ رپ اخدل نب فدیل ںیہ آپ ےک رگد ہی عمجم ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک ویکں امرا؟ ہی وت ڑلیت ہن یھت اہک ا

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اخدل ےس ہہک دف ہک ہن یسک وعرت وک لتق ایک اجےئ افر ہن یسک دخاگتمر وک۔

ی نب رابح، رضحت رابح نب رعیب :  رافی

طی ق

 اوب فدیل، رمع نب رمعت نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 گنج ںیم وعروتں ےک لتق یک اممتعن

     897    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٤زة ب٩ ج٨سبسٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ہظی٥، ححاد، ٗتازہ، حش٩، حرضت  :  راوی

٩ًَِ َس٤َُزَة بِ  َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ث٨ََا َححَّاْد َحسَّ ث٨ََا صَُظِی٥ْ َحسَّ ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا َس ا٢َ َرُسو٢ُ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ٔ ُج٨ُِسٕب 

 ُ٘ ٛٔيَن َواِستَِب ٤ُِِْٟشٔ ُت٠ُوا ُطُیوَر ا ِٗ ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َخُض٥ِ اہللٔ َػل  وا ََشِ

دیعس نب وصنمر، میشہ، اجحج، اتقدہ، نسح، رضحت رمسة نب دنجب ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رفامای رشمنیک ےک ڑبفں وک لتق رکف افر وھچوٹں وک رےنہ دف۔

 دیعس نب وصنمر، میشہ، اجحج، اتقدہ، نسح، رضحت رمسة نب دنجب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 گنج ںیم وعروتں ےک لتق یک اممتعن

     898    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ جٌْف ب٩ زبير، رعوہ ب٩ زبير، حرضت ًائظہ ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، :  راوی

َٙ َحسَّ  ٔس ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٍَ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠َ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِیلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس ا٨ُّٟ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ٔ َحسَّ َْفٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ٌِ ُس ب٩ُِ َج ثَىٔي ٣َُح٤َّ

 ٩ًَِ  ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر حَ ٩ًَِ رُعِ ـِ ُث َت ٨ٌِٔٔسی تَُحسِّ َٟ ََّضا  ٍَ إَٔلَّ ا٣َِزأَْة إ٧ٔ یَِو ىٔي بَىٔي رُقَ ٌِ َت١ِ ٩ِ٣ٔ نَٔشائٔض٥ِٔ َت ِ٘ ٥ِ یُ َٟ َِٟت  ا َٗ  ٍَ َُ ًَائَٔظ

 ٔ ْٕ ب ٔ َٕ َصات ٖٔ إٔذِ َصَت یُو ُض٥ِ بٔاٟشُّ َٟ ُت١ُ رَٔجا ِ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ َّی اہللُ  َِٟت أ٧ََا اَهِضّزا َوبَِل٨ّا َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ  ٍُ َ ََُٓل٧ ِس٤َٔضا أَی٩َِ 

ًََحّبا ٨ِ٣ٔضَ  ٤َا أ٧ََِسي  َٓ َضا  ُ٘ بَِت ٨ًُُ رُضٔ َٓ َٙ بَٔضا  َٓا٧َِل٠َ َِٟت  ا َٗ َِٟت َحَسْث أَِحَسثُِتُط  ا َٗ  َٔ ُ َُ َهِضّزا ٠ُُِٗت َو٣َا َطأ٧ِ َح ـِ ََّضا َت ا أ٧َ

َت١ُ  ِ٘ ََّضا ُت ٤َٔ٠ًَِت أ٧َ ِس  َٗ  َوبَِل٨ّا َو

 نب ہملس، دمحم نب ااحسؼ ، دمحم نب رفعج نب زج ،، رعفہ نب زج ،، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک ینب رقک ہ یک دبع اہلل نب دمحم، دمحم

وعروتں ںیم ےس وکیئ وعرت ںیہن امری یئگ رگم اکی وعرت وج ریمے اپس یھٹیب یھت افر ابںیت رک ریہ یھت افر سنہ ریہ یھت اس رطح 

 رےہ ےھت۔ احالہکن انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ہلیبق ےک رمدفں وک ابزار ںیم ہک اس یک ھٹیپ افر ٹیپ ںیم لب زپ زپ اج

لتق رکےن اک مکح رفام رےہ ےھت اےنت ںیم اکی اکپرےن فاےل ےن اس اک انؾ ےل رک اکپرا ہک الفں وعرت وکؿ ےہ؟ اس ےن اہک ںیم وہں 

لتق ےک ےئل البای اج راہ ےہ احالہکن وعروتں اک لتق ونممع ےہ( فہ وبیل ںیم ےن ںیم ےن اس ےس وپاھچ ہک آرخ امرجا ایک ےہ؟ )ہک ےھجت 

اکی ایسی یہ رحتک یک ےہ )ینعی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اگیل دی ےہ( رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک رھپ فہ اکپرےن فاال اس وعرت 

 اسیج اس فتق ےھجم بجعت وہا اھت فہ  یتسن اجیت یھت افر اس ےک ھٹیپ افر وک ےل ایگ افر اس یک رگدؿ امردی یئگ افر ںیم اب کت ںیہن وھبیل

 ٹیپ رپ لب زپ زپ اجےت ےھت احالہکن اس وک ولعمؾ اھت ہک فہ لتق یک اجےن فایل ےہ۔

 دبعاہلل نب دمحم، دمحم نب ہملس، دمحم نب اقحس، دمحم نب رفعج نب زج ،، رعفہ نب زج ،، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 گنج ںیم وعروتں ےک لتق یک اممتعن

     899    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت ػٌب ب٩ جثا٣ہاح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، سٔیا٪، زہزی، ًبیساہلل، اب٩ ًباض،  :  راوی

 ًَ ىٔي اب٩َِ  ٌِ ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اہللٔ َی ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس حٔ َحسَّ ِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ اٟسَّ ًَ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٩ًَِ َحسَّ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِبسٔ اہللٔ 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  َُّط َسأ٢ََ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٍَ أ٧َ ا٣َ ٔب اب٩ِٔ َجثَّ ٌِ ُیَؼاُب ٩ِ٣ٔ َذَرارٔیِّض٥ِٔ  اٟؼَّ َٓ ٛٔيَن یُبَیَُّتوَ٪  ٤ُِِْٟشٔ ارٔ ٩ِ٣ٔ ا ٩ًَِ اٟسَّ  ٥َ َوَس٠َّ

و ُ٘ ىٔي اب٩َِ زٔی٨َإر َی ٌِ ٤ًَِْزو َی ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ص٥ُِ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َوکَاَ٪  َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ َونَٔشائٔض٥ِٔ  َٗ ث٥َُّ  ٢ُ ص٥ُِ ٩ِ٣ٔ آبَائٔض٥ِٔ 



 

 

َِٟسا٪ٔ  ٔ ِٟو ِت١ٔ ا٨َِّٟشأئ َوا َٗ  ٩ًَِ  ََ ٔ َس َذٟ ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َب َّی اہللُ   ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ادمح نب رمعف نب رسح، ایفسؿ، زرہی، دیبع اہلل، انب ابعس، رضحت بعص نب اثجہم ےس رفاتی ےہ ہک اںوہں ےن انجب روسؽ اہلل 

نیک ےک الہ اخہن ےک قلعتم درایتف ایک ہک بش وخؿ امرےت فتق اؿ یک وعرںیت افر ےچب یھب لتق یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رشم

 ےئک اجںیئ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ یھب ایہن ںیم ےس ےہ۔ رمعف نب دانیر ےتہک ےھت ہک فہ یھب اےنپ ابوپں ےک مکح ںیم

 آہل فملس ےن وعروتں افر وچبں ےک لتق ےس عنم رفام دای۔دالخ ںیہ۔ زرہی ےن اہک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع ف

 ادمح نب رمعف نب رسح، ایفسؿ، زرہی، دیبعاہلل، انب ابعس، رضحت بعص نب اثجہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دنمش وک الج رک امران

 اک ایبؿاہجد  :   ابب

 دنمش وک الج رک امران

     900    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ٣ِيرہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوز٧از، ٣ح٤س ب٩ ح٤زہ، حرضت ح٤زہ اس٠ِم :  راوی

ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا ٣ُِٔيَرةُ ب٩ُِ  ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا َس ٩ًَِ َحسَّ ُس ب٩ُِ َح٤ِزََة اِْلَِس٠َِٔمُّ  ثَىٔي ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّازٔ َحسَّ ِٟٔحزَامٔیُّ  ا

ا٢َ إِٔ٪  َٗ ِجُت ٓٔیَضا َو َُخَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٍٕ یَّ ًَلَی رَسٔ زَُظ  ٥َ أ٣ََّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُٗوُظ بٔاٟأَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل أرَِحٔ َٓ ََُٓل٧ّا  ٨َّارٔ  َوَجِست٥ُِ 

 ٌَ َّطُ ََل یُ ٧ّٔ َٓ ُٗوُظ  ُت٠ُوُظ َوََل تَُِحٔ ِٗ ا َٓ ََُٓل٧ّا  ا٢َ إِٔ٪ َوَجِست٥ُِ  َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ُت إ ٌِ َج ٨َاَزانٔی ََفَ َٓ َِّٟیُت  َو ُب بٔا٨َّٟارٔ إَٔلَّ َربُّ ا٨َّٟارٔ َٓ  ذِّ

 ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دیعس نب وصنمر، ریغمہ نب دبعارلنمح، اوبزاند، دمحم نب زمحہ، رضحت زمحہ ایملس ےس رفاتی ےہ

ںیم  فملس ےن اؿ وک اکی دہتس اک اریم رقمر رفام دای سپ ںیم الکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ الفں صخش وک اپؤ وت اس وک آگ

 فآہل فملس ےک اپس آای۔ آپ یلص اہلل الج دانی بج ںیم ےنلچ اگل وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آفاز دی سپ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ مت الفں صخش وک اپؤ وت اس وک لتق رکان الجان تم۔ ویکہکن آگ اک ذعاب فیہ دے اگ وج آگ اک دیپا رکےن 

 فاال ےہ۔

 دیعس نب وصنمر، ریغمہ نب دبعارلنمح، اوبزاند، دمحم نب زمحہ، رضحت زمحہ ایملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دنمش وک الج رک امران

     901    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوہزیزہیزیس ب٩ خاٟس، ٗتیبہ، ٟیث ب٩ سٌس، بٜير س٠مَي٪ ب٩ یشار، حرضت  :  راوی

َ٪ ب٩ِٔ َیَش  ٩ًَِ ُس٠َمَِيَ  ٕ َٜيِر ُ ٩ًَِ ب ثَُض٥ِ  ٕس َحسَّ ٌِ ٍُ أَ٪َّ ا٠َِّٟیَث ب٩َِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َخأٟٕس َو َث٨َا َحسَّ ٌَ ا٢َ َب َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  إر 

ا٢َ إِٔ٪ َوَجِس  َ٘ َٓ ٕث  ٌِ ٥َ ِٔی َب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨َاظُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌِ ََٓذَُکَ ٣َ ََُٓل٧ّا  ََُٓل٧ّا َو  ت٥ُِ 

سیدی نب اخدل، ہبیتق، ثیل نب دعس، ریکب امیلسؿ نب اسیر، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن بسح اس ق ومضمؿ ایبؿ ایک۔ ےن مہ وک اکی گنج ںیم اجیھب افر رفامای افر ارگ مت الفں الفں صخش وک اپؤ وت۔۔۔ اس ےک دعب رفای

 سیدی نب اخدل، ہبیتق، ثیل نب دعس، ریکب امیلسؿ نب اسیر، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دنمش وک الج رک امران

     902    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابو ػاٟح، ٣حبوب ب٩ ٣وسي، ابواسحٙ، اب٩ سٌس، ابوػاٟح، حش٩ ب٩ سٌس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساہلل، حرضت  :  راوی

 ًبساہلل

٩ًَِ أَبٔی إِٔس  زَارٔیُّ  َٔ ِٟ َٙ ا ث٨ََا أَبُو َػأٟٕح ٣َِحبُوُب ب٩ُِ ٣ُوَسي أَِخبََر٧َا أَبُو إِٔسَح ا٢َ َُيِرُ أَبٔی َحسَّ َٗ ٕس  ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ َس ِیَبانٔیِّ  َٙ اٟظَّ َح

ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ  ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَِبٔس اہللٔ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٕس  ٌِ َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔی  َػأٟٕح  ًَ َّی اہللُ  َػل

َٙ َٟٔحاَجتٔطٔ ََفَ  ا٧َِل٠َ َٓ َّ َسَْفٕ  َحاَئ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٓ ُغ  ٠َِت َتِْفٔ ٌَ َح َٓ ُِٟح٤ََزةُ  َحائَِت ا َٓ َخِیَضا  أََخِذ٧َا ََفِ َٓ َخأ٪  َضا ََفِ ٌَ ی أَی٨َِا ح٤ََُزّة ٣َ

ِس رَحَّ  َٗ  ١ٕ٤َِ٧ ٍَ َی َِٟیَضا َوَرأَی رَقِ ٔ ََٟسَصا إ َٟٔسَصا ُرزُّوا َو ٔ بَٔو ٍَ َصٔذظ َح َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٔ اہللُ  َٚ َصٔذظ ا٢َ ٩ِ٣َ رَحَّ َ٘ َٓ ٨َاَصا  ِٗ

َب بٔا٨َّٟارٔ إَٔلَّ َربُّ ا٨َّٟارٔ  ذِّ ٌَ َُّط ََل ی٨ََِبغٔی أَِ٪ ُی ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٨َ٠ُِٗا ٧َِح٩ُ 

اوب اصحل، وبحمب نب ومیس، اوب ااحسؼ ، انب دعس، اوباصحل، نسح نب دعس، دبعارلنمح نب دبع اہلل، رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ 

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رفس ںیم ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اضقء احتج ےک ےئل رشتفی ےل ہک مہ انجب ر

ےئگ مہ ےن اکی ڑچای دیھکی سج ےک دف ےچب ےھت مہ ےن اؿ ےک وچبں وک ڑکپ ایل وت ڑچای زنیم رپ رگ رک رپ اھچبےن یگل اےنت ںیم روسؽ اہلل 



 

 

فی ےل آےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ اس اک ہچب ڑکپ رک سک ےن اس وک ےب رقار ایک؟ اس اک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشت

 ہچب اس وک ددیف افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ویچویٹنں اک اکی وسراخ داھکی سج وک مہ ےن الجدای اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 اہک مہ ےن الجای ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یسک ےک ےئل ہی ابت انمبس ںیہن ہک ےن وپاھچ ہک ہی سک ےن الجای؟ مہ ےن

 فہ آگ ےس فیلکت اچنہپےئ وساےئ آگ ےک دیپا رکےن فاےل ےک۔

 اوب اصحل، وبحمب نب ومیس، اوباقحس، انب دعس، اوباصحل، نسح نب دعس، دبعارلنمح نب دبعاہلل، رضحت دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ وکیئ صخش اس رشط رپ اانپ اجونر یسک وک دے ہک امؽ تمینغ ںیم ےس آداھ وپرا ہصح اس وک ےلم اگ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

  ںیم ےس آداھ وپرا ہصح اس وک ےلم اگارگ وکیئ صخش اس رشط رپ اانپ اجونر یسک وک دے ہک امؽ تمینغ

     903    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ابونرض، ٣ح٤س ب٩ طٌیب، ابوزرًہ، یحٌي ب٩ ابی ٤ًز، ٤ًز ب٩ ًبساہلل، حرضت واث٠ہ ب٩ اسٍ٘ :  راوی

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا إِٔسَح ٤ًَِزٕو اٟشَّ َحسَّ ٍَ َیِحٌَي ب٩ُِ أَبٔی  ًَ ِیٕب أَِخبََرنٔی أَبُو َزِر ٌَ ُس ب٩ُِ ُط ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٣َِظِٔیُّ أَبُو ا٨َّٟرِضٔ َحسَّ ِیَبانٔیُّ اٟسِّ

َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ٍٔ َ٘ ٍَ ب٩ِٔ اِْلَِس ٩ًَِ َواث٠َٔ ثَطُ  َّطُ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ أ٧َ ٤ِزٔو ب٩ِٔ  ًَ ٔ َتبُوَک ٩ًَِ  َُزَِوة ٥َ ِٔی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

 ٔٔ َل َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٢ُ َػَحابَ َد أَوَّ ِس ََخَ َٗ َب٠ُِت َو ِٗ َ أ َٓ ٔلَی أَصِلٔی  ِجُت إ َُخَ ٍٔ أ٧َُازٔی أَََل ٩ِ٣َ َٓ ٤َِٟٔسی٨َ ُت ِٔی ا ِ٘

٨َاَزی َط  َٓ َٟطُ َسِض٤ُطُ  ا٢َ َیِح١ُٔ٤ َرُجَّل  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن ٨َا  ٌَ ا٣ُُط ٣َ ٌَ َ ٍّ َوك َب َ٘ ًَ ًَلَی أَِ٪ ٧َِح٠َٔ٤ُط  ٨ََٟا َسِض٤ُطُ  ا٢َ  َٗ ِیْذ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ 

ََل  َٗ َٓأََػابَىٔي  ٠َِی٨َا  ًَ اَئ اہللُ  َٓ َّي أَ ٔ َػاحٕٔب َحً ٍَ َخيِر ِجُت ٣َ َُخَ َٓ ا٢َ  َٗ الَی  ٌَ ٍٔ اہللٔ َت َٛ ًَلَی بََز ٔسِ  ُتضُ َٓ ِ٘ َُٓش َّي أََتِیُتطُ ئُٔؽ  ٩َّ َحً

بََٔلٕت  ِ٘ ُض٩َّ ٣ُ ِ٘ ا٢َ ُس َٗ ُض٩َّ ٣ُِسبَٔزإت ث٥َُّ  ِ٘ ا٢َ ُس َٗ ائٔٔب إٔب٠ٔٔطٔ ث٥َُّ  َ٘ ٍٕ ٩ِ٣ٔ َح ًَلَی َح٘ٔیَب َس  ٌَ َ٘ َٓ َد  َُخَ ََ إَٔلَّ  َٓ ََلئَٔؼ َٗ ا٢َ ٣َا أََری  َ٘ َٓ

ا٢َ خُ  َٗ  ََ َٟ كُِت  ًَّٟٔي ََشَ ََ ا ٤ََّا هَٔی ٨َُٔی٤َُت ا٢َ إ٧ٔ َٗ ا٣ّا  ََ أََرِز٧َأُکَ يَِر َسِض٤ٔ َِ َٓ ََ یَا اب٩َِ أَخٔی  ََلئَٔؼ َٗ  ِذ 

ااحسؼ نب اربامیہ، اوبرضن، دمحم نب بیعش، اوبزرہع، ییحی نب ایب رمع، رمع نب دبع اہلل، رضحت فاہلث نب اعقس ےس رفاتی ہک انجب 

ےک ےئل( انمدی رکایئ۔ سپ ںیم اےنپ رھگ ایگ  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن گنج وبتک ےک ومہعق رپ)اجمدہنی وک عمج رکےن

 افر فاہں ےس فاسپ آای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب ےلہپ یہ رفاہن وہت ے ےھت ںیم ےن رہش ںیم اکپران رشفع ایک ہک ایک وکیئ

ےل ےل۔ اکی ااصنری وبڑےھ  ااسی صخش ےہ وج اےنپ اسھت اکی آدیم وک وسار رکاےئ افر تمینغ ںیم ےس وج ہصح ےلم فہ دبہل ںیم



 

 

ےن اہک ااھچ وت مہ اس اک ہصح ےل ںیل ےگ افر اس وک اےنپ اسھت وسار رکاںیئ ےگ افر اےنپ اسھت الھکںیئ الپںیئ ےگ ںیم ےن اہک اہں ےھجم 

ےھچ اسیھت ہی رشط وظنمر ےہ اس وبڑےھ ےن اہک ااھچ وت رھپ اہلل یک ربتک ےک رھبفہس رپ۔ رضحت فاہلث ےتہک ںیہ ہک سپ ںیم تہب ا

 ےک اسھت الکن اہیں کت ہک اہلل ےن مہ وک تمینغ اک امؽ اطع رفامای۔ ریمے ہصح ںیم دنچ زیت راتفر افاینٹنں آںیئ۔ ںیم اؿ وک اکنہ رک اےنپ

  رپ یلھچپ رطػ اھٹیب رھپ اہک اؿ وک ریمی رطػ ھٹیپ 

 

رک ےک اسیھت ےک اپس الای )ات ہک اس وک ددیفں( سپ فہ الکن افر اےنپ افٹن اک قح

الچ۔ رھپ اہک اؿ وک ریمی رطػ رخ رک ےک الچ۔ اس ےک دعب اہک ریمے زندکی ریتی افاینٹنں تہب دمعہ ںیہ۔ ںیم ےن اہک ہی وت اہمترا امؽ 

 ےہ سج یک ںیم ےن رشط یک یھت۔ اںوہں ےن اہک اے ےجیتھب وت اانپ ہصح ےل۔ امہرا دصقم ہی ہصح انیل ہن اھت۔

 ، دمحم نب بیعش، اوبزرہع، ییحی نب ایب رمع، رمع نب دبعاہلل، رضحت فاہلث نب اعقساقحس نب اربامیہ، اوبرضن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیقی وک وبضمط ابدناھ اجےئ ای ںیہن

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دیقی وک وبضمط ابدناھ اجےئ ای ںیہن

     904    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از اب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ زیاز، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٕ ُس ب٩ُِ زٔیَاز ٍَ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ىٔي اب٩َِ َس٤َ٠َ ٌِ اْز َی ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ُت َحسَّ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ُت أَبَا صَُزیَِزَة َی ٌِ َس٤ٔ

َِٟح٨َّ  ٔلَی ا ازُوَ٪ إ َ٘ ِو٦ٕ ُی َٗ ًَزَّ َوَج١َّ ٩ِ٣ٔ  ًَحَٔب َرب٨َُّا  و٢ُ  ُ٘ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََلٔس١ٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٔ ِٔی اٟشَّ

ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی  ومیس نب اامسلیع، امحد انب ہملس، دمحم نب زاید، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی

 رفامےت وہےئ انس ہک اہمترا رب اس وقؾ ےس وخش وہا وج زریجنفں ںیم دنبےھ وہےئ تنج یک رطػ ےچنیھک اجےت ںیہ۔

 ومیس نب الیعمس، امحد انب ہملس، دمحم نب زاید، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دیقی وک وبضمط ابدناھ اجےئ ای ںیہن

     905    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ابی ححاد، ابو٤ٌ٣ز، ًبساٟوارث، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، یٌ٘وب ب٩ ً٘بہ، ٣ش٥٠ ب٩ ًبساہلل،  :  راوی



 

 

 حرضت ج٨سب ب٩ ٣ٜیث

ُس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟوارٔٔث َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٕ َحسَّ ٤َز ٌِ َِٟححَّأد أَبُو ٣َ ٤ِزٔو ب٩ِٔ أَبٔی ا ًَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ًَ َحسَّ  َٙ ٍَ  ب٩ُِ إِٔسَح وَب ب٩ِٔ ًُتَِب ُ٘ ٌِ ٩ِ َی

 ًَ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َث َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ا٢َ َب َٗ ٜٔیٕث  ٩ًَِ ُج٨ُِسٔب ب٩ِٔ ٣َ ِبٔس اہللٔ  ًَ ِبَس اہللٔ ب٩َِ َُأٟٕب ا٠َِّٟیثٔيَّ ٩ًَِ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ 

 َِ ِٟ ٨ُِت ٓٔیض٥ِٔ َوأ٣َََزص٥ُِ أَِ٪ َیُظ٨ُّوا ا ُٛ ٍٕ َو یَّ َٟ٘ٔی٨َا ِٔی رَسٔ ٨َّا بٔاِلَٜٔسیٔس  ُٛ َّي إَٔذا  ِج٨َا َحً ََُٓخَ َٜٔسیٔس  ٠َ٤ُِٟؤِّح بٔاِل ًَلَی بَىٔي ا اَرَة 

 َ ٔل ِجُت إ ٤ََّا ََخَ ٤ََّا ٔجئُِت أُرٔیُس اِْلِٔسََل٦َ َوإ٧ٔ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ أََخِذ٧َاُظ  َٓ ِٟبَرَِػأئ ا٠َِّٟیثٔيَّ  َِٟحارَٔث ب٩َِ ا َّی اہللُ ا ٠ًََِیطٔ ی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 ٔ ََ َنِشَتِوث ٔ َُيَِر َذٟ ٍّ َوإِٔ٪ َت٩ُِٜ  َِٟی٠َ َک رٔبَاك٨َُا یَِو٣ّا َو ٥ِ َیرُضَّ َٟ ٨َ٠ِا إِٔ٪ َت٩ُِٜ ٣ُِش٤ّٔ٠ا  ُ٘ َٓ  ٥َ اَوَس٠َّ ّٗ َظَسِز٧َاُظ ؤثَا َٓ  ََ ٨ِ٣ٔ ُٙ 

دبع اہلل، رضحت دنجب نب ثیکم ےس دبع اہلل نب رمعف نب ایب اجحج، اوبرمعم، دبعاولارث، دمحم نب ااحسؼ ، وقعیب نب ہبقع، ملسم نب 

ںیم رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دبعاہلل نب اغبل یثیل وک اکی دہتس اک رسدار انب رک اجیھب ںیم یھب اس دہتس 

ولگ ےلکن افر دکدی ےچنہپ مہ  اشلم اھت۔ اںوہں ےن امتؾ اسویھتں وک دکدی ںیم ینب ولمح رپ یئک ارطاػ ےس ہلمح رکےن اک مکح دای۔ سپ مہ

 وک احرث نب رباصء یثیل الم۔ مہ ےن اس وک ڑکپ ایل فہ وبال ںیم وت االسؾ وبقؽ رکےن یک رغض ےس آای اھت افر ریما ارادہ انجب روسؽ اہلل

رےنہ ںیم ریتا وکیئ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اجےن اک اھت۔ مہ ےن اہک ارگ وت املسمؿ ےہ وت اکی دؿ افر اکی رات کت دنبےھ 

 اصقنؿ ںیہن ےہ افر ارگ وت املسمؿ ںیہن ےہ وت مہ وک  وک وبضمیط ےس ابدنںیھ ےگ رھپ مہ ےن اس وک وبضمط ابدناھ۔

دبعاہلل نب رمعف نب ایب اجحج، اوبرمعم، دبعاولارث، دمحم نب اقحس، وقعیب نب ہبقع، ملسم نب دبعاہلل، رضحت دنجب نب  :  رافی

 ثیکم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دیقی وک وبضمط ابدناھ اجےئ ای ںیہن

     906    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت ابوہزیزہًیسي ب٩ ح٤از، ٗتیبہ، ٟیث اب٩ سٌس، سٌیس ب٩ ابی سٌیس،  :  راوی

ٌٔیسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َس ٕس  ٌِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث ب٩ُِ َس ٍُ َحسَّ ُٗتَِیَب ا٢َ  َٗ  ٍُ ُٗتَِیَب یُّ َو ٤ِِْٟٔصٔ ٕ ا از ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ َح٤َّ ٍَ أَبَا  َحسَّ َُّط َس٤ٔ ٌٔیٕس أ٧َ أَبٔی َس

٥َ َخِیَّل  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َث َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ و٢ُ َب ُ٘ ٍُ ب٩ُِ صَُزیَِزَة َی َٟطُ ث٤َُا٣َ ا٢ُ  َ٘ ٍَ یُ َٔ ََٓحائَِت بَٔزُج١ٕ ٩ِ٣ٔ بَىٔي َح٨ٔی  َٗٔب١َ ٧َِحٕس 

 َّ َِٟیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ َد إ ََُٓخَ ٤َِِٟشحٔٔس  ٍٕ ٩ِ٣ٔ َسَوارٔی ا ٣ٍَٔ ََفَبَُلوُظ بَٔشارَٔی ِٟمََيَ ا٢َ ٣َاذَا أُثَا٢ٕ َسیُِّس أَص١ِٔ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ی اہللُ 

 ٔ ًَلَی َطأُکٕ ً  ٥ِ ٌٔ ٥ِ ت٨ُِ ٌٔ ٕ َوإِٔ٪ ت٨ُِ ُت١ِ َذا َز٦ ِ٘ ُت١ِ َت ِ٘ ُس َخيِْر إِٔ٪ َت ا٢َ ٨ًِٔسٔی َیا ٣َُح٤َّ َٗ  ٍُ ٤َِٟا٢َ ٨َِسَک یَا ث٤َُا٣َ ٨َِت تُزٔیُس ا ُٛ  َوإِٔ٪ 



 

 

 َّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحً ًَ َّی اہللُ  ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٛ تََر َٓ َم ٨ِ٣ٔطُ ٣َا ٔطئَِت  ٌِ َش١ِ ُت َٓ ٍُ َُٟط ٣َا ٨ًَِٔسَک یَا ث٤َُا٣َ ا٢َ  َٗ ُس ث٥َُّ  َِ ِٟ ي إٔذَا کَاَ٪ ا

َّی ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ََٓذَُکَ ٣ِٔث١َ َصَذا  سٔ  َِ ِٟ َس ا ٌِ َّي کَاَ٪ َب ُط َحً َٛ تََر َٓ  ٔ ََََِٟل٦ ًَاَز ٣ِٔث١َ َصَذا ا َ أ وا  َٓ ُ٘ ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَك٠ِ ًَ اہللُ 

 َ ٔل َٙ إ َٓا٧َِل٠َ  ٍَ َط إَٔلَّ اہللُ ث٤َُا٣َ َٟ ٔ ا٢َ أَِطَضُس أَِ٪ ََل إ َ٘ َٓ ٤َِِٟشحَٔس  اَُِتَش١َ ٓٔیطٔ ث٥َُّ َزَخ١َ ا َٓ ٤َِِٟشحٔسٔ  یٕب ٩ِ٣ٔ ا َوأَِطَضُس أَ٪َّ ی ٧َِد١ٕ رَقٔ

 ٕ ا٢َ َذا ذ٦ٔٓ َٗ ا٢َ ًٔیَسي أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث َو َٗ َِٟحٔسیَث  َٚ ا ًَِبُسُظ َوَرُسوُُٟط َوَسا ّسا   ٣َُح٤َّ

د، ہبیتق، ثیل انب دعس، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسیع نب امح

 وک ڑکپ الےئ سج وک امثہم نب ااثؽ اہک اجات اھت افر فہ الہ 

 
  

ےن اکی رکشل دجن یک رطػ اجیھب وت رکشل ےک ولگ ینب ہفینح ںیم ےس اکی ش

 ولوگں ےن اس وک دجسم وبنی ےک اکی  ںوؿ ےس ابدنھ دای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس یک رطػ رشتفی امیہم اک رسدار اھت۔ سپ

ےل ےئگ افر وپاھچ اے امثہم ریتے اپس ایک ےہ )ینعی ریتے دؽ ںیم ایک ےہ؟ االسؾ یک رتبغ ای رفک یک تبحم؟ اس ےن اہک اے دمحم 

ینعی ریمے دؽ ںیم االسؾ یک رطػ رتبغ ےہ(۔ ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( ! ریمے اپس ریخ ےہ )

 ھج وک لتق رکںی ےگ وت اکی وخؿ فاےل وک لتق رکںی ےگ۔ )ینعی لتق ےک قحتسم وک لتق رکںی ےگ( افر ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امؽ اچےتہ ںیہ وتبلط ےئجیک فہ لم  ھج رپ ااسؿ رکںی ےگ وت اکی ااسؿ انشس رپ ااسؿ رکںی ےگ افر ارگ 

اجےئ اگ سج دقر اچںیہ ےگ سپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک وھچڑ دای )ات ہک اس ےک دؽ ںیم االسؾ یک رطػ الیمؿ وہ( 

اپس ایک ےہ؟ وت اس ےن یھب ےلہپ فاال یہ بج دفرسا دؿ وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس رھپ وپاھچ ہک اے امثہم ریتے 

وجاب دای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک رھپ رےنہ دای )ینعی اس وک اس ےک احؽ رپ وھچڑ دای( اہیں کت ہک رسیتا دؿ وہا رھپ 

ڈنھج ںیم ایگ افر لسغ ایک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای امثہم وک وھچڑ دف سپ امثہم دجسم ےک اپس وجھکرفں ےک دروتخں ےک 

ےک دجسم ںیم آای افر اہک ںیم وگایہ د ات وہں ہک اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن افر وگایہ د ات وہں ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس 

 دنبے افر روسؽ ںیہ۔ رھپ ایبؿ ایکریخ کت۔ ٰیسیع ےن اہک ثیل یک رفاتی ںیم )اجبےئ ذا دؾ ےک( ذا ذؾ ےہ۔

 یسیع نب امحد، ہبیتق، ثیل انب دعس، دیعس نب ایب دیعس، رضحت اوبرہریہ :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دیقی وک وبضمط ابدناھ اجےئ ای ںیہن

     907    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، س٤٠ہ، اب٩ اسحٙ، ًبساہلل ب٩ برک، یحٌي ب٩ ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ سٌس ب٩ زرارہ :  راوی



 

 

٩ًَِ اب٩ِٔ   ١ٔ ـِ َٔ ِٟ ىٔي اب٩َِ ا ٌِ ٍُ َی ث٨ََا َس٤َ٠َ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ًَِزٕو اٟزَّازٔیُّ  ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی برَِکٕ َحسَّ ًَ ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ  َٙ إِٔسَح

 ٔ ُٗٔس٦َ ب ُٗٔس٦َ بٔاِْلَُساَری حٔيَن  ا٢َ  َٗ سٔ ب٩ِٔ ُزَراَرَة  ٌِ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َس ًَ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ٍَ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ  ٌَ ض٥ِٔ َوَسِوَزةُ ب٨ُِٔت َز٣ِ

 ًَ اَئ ِٔی ٨َ٣ُاخٔض٥ِٔ  ًَِْفَ و٢ُ ٨ًَِٔس آ٢ٔ  ُ٘ ا٢َ َت َٗ ِٟٔحَحاُب  ٠ًََِیض٩َّٔ ا َب  ِب١َ أَِ٪ ُیرِضَ َٗ  ََ ٔ ا٢َ َوَذٟ َٗ اَئ  ًَِْفَ ٕ ابِىَِي  وِّذ ٌَ ٖٕ َو٣ُ ِو ًَ لَی 

ٔلَی بَِیًٔ  ُت إ ٌِ َج ُتَٔی بٔض٥ِٔ ََفَ ِس أ َٗ ٘ٔی١َ َصُؤََلٔئ اِْلَُساَری  َٓ ٨َِسص٥ُِ إٔذِ أََتِیُت  ٌٔ َٟ يی  ٔن ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ي َوَرُسو٢ُ اہللَٔسِوَزةُ َواہللٔ إ َّی اہللُ   َػل

ٔلَی ٨ًُُ٘ٔطٔ بَٔحِب١ٕ ث٥َُّ  ٍْ یََساُظ إ ًَ ُِٟحِحَزةٔ ٣َِح٤ُو ٍٔ ا ٤ِزٕو ِٔی ٧َاحَٔی ًَ ا٢َ أَبُو َزاُوز َوص٤َُا  ٓٔیطٔ َوإَٔذا أَبُو َیزٔیَس ُسَضِی١ُ ب٩ُِ  َٗ َِٟحٔسیَث  َذَُکَ ا

َتََل أَبَا َجِض١ٔ ب٩َِ صَٔظا٦ٕ َوکَا٧َا ا٧ِتَ  ُٗتََٔل یَِو٦َ بَِسرٕ َٗ َٓاُظ َو ٔ ز ٌِ ٥ِ َی َٟ َُٟط َو  َسبَا 

دمحم نب رمعف، ہملس، انب ااحسؼ ، دبعاہلل نب رکب، ییحی نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب دعس نب زرارہ ےس رفاتی ےہ ہک بج)گنج دبر 

ےئ اجےت ےھت ینعی وعػ نب رفعاء افر ںیم( دیقی الےئ ےئگ وت وسدہ تنب زہعم رفعاء یک افالد ےک اپس ںیھت اہجں اؿ ےک افٹن اھٹب

وعمذ نب رفعاء ےک اپس۔ ہی فاہعق رپدہ ےک ااکحامت ےک زنفؽ ےس ےلہپ اک ےہ۔ وسدہ  یتہ ںیہ ہک دخبا ںیم اؿ ےک اپس یھت ہک اکی 

 اہلل ہیلع فآہل فملس آےن فاال آای افر وبال ہی دیقی ڑکپ رک الےئ ےئگ ںیہ سپ ںیم اےنپ رھگ ںیم آیئ افر اس رھگ ںیم انجب روسؽ اہلل یلص

وموجد ےھت افر اوبسیدی لیہس نب رمعف رجحہ ےک اکی وکہن ںیم اھٹیب اھت افر اس ےک دفونں اہھت اکی ریس ےس اس یک رگدؿ ےس دنبےھ 

اس وک  وہےئ ےھت رھپ ابیق دحثی ایبؿ یک اوبداد ےن اہک ہک وعػ نب رفعاء افر وعمذ نب رفعاء ےن اوبلہج نب اشہؾ وک لتق ایک نکیل فہ

 اچہپےتن ہن ےھت اںوہں ےن اس وک گنج دبر ںیم لتق ایک۔

 دمحم نب رمعف، ہملس، انب اقحس، دبعاہلل نب رکب، ییحی نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب دعس نب زرارہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسھت ڈاٹن ڈٹپ امر ٹیپ افر زفر زربدیتس رکاندیقی ےک 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دیقی ےک اسھت ڈاٹن ڈٹپ امر ٹیپ افر زفر زربدیتس رکان

     908    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از ثابت، حرضت ا٧ص :  راوی

 ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ ثَابٕٔت  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ  ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََسَب أَِػَحابَطُ َحسَّ

ِٟحَ  ِبْس أَِسَوزُ َٟٔبىٔي ا ًَ یِٕع ٓٔیَضا  َّٔذا ص٥ُِ بٔزََواَیا رُقَ َٓ ٔلَی بَِسٕر  وا إ ُ٘ ا٧َِل٠َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٓ َّی اہللُ  أََخَذُظ أَِػَحاُب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ حَّأد 



 

 

ٔ رُقَ  ٩ِٜٔ صَٔذظ ٔ ٥ْ٠ًِٔ َوَل و٢ُ َواہللٔ ٣َالٔی بَٔظِیٕئ ٩ِ٣ٔ أ٣َِزٔظ ُ٘ َی َٓ َیاَ٪  ِٔ ٠ُوا َیِشأَُٟو٧َُط أَی٩َِ أَبُو ُس ٌَ َح ِس َجائَِت ٓٔیض٥ِٔ أَبُو َجِض١ٕ َٓ َٗ یِْع 

ٍُ َو  ُٛ َوًُتَِب و٢ُ َزًُونٔی َزًُونٔی أُِخبٔرِ ُ٘ َی َٓ بُوُظ  َ َِ  ََ ٔ ُض٥ِ ذَٟ َٟ ا٢َ  َٗ َّٔذا  َٓ  ٕٕ ٍُ ب٩ُِ َخ٠َ ٍَ َوأ٣َُیَّ ٌَ ٍُ اب٨َِا َربٔی ا٢َ َطِیَب َٗ وُظ  ُٛ َّٔذا َتَز َٓ  ٥ِ

َب٠َِت ٓٔیض٥ِٔ أَبُو جَ  ِٗ ِس أَ َٗ یِْع  ٔ رُقَ ٩ِٜٔ صَٔذظ َیاَ٪ ٩ِ٣ٔ ٥ٕ٠ًِٔ َوَل ِٔ َبٔی ُس ٍُ ب٩ُِ َواہللٔ ٣َالٔی بٔأ ٍَ َوأ٣َُیَّ ٌَ ٍُ اب٨َِا َربٔی ٍُ َوَطِیَب ِض١ٕ َوًُتَِب

ا٢َ  َٗ  َٖ ا اِنَْصَ َّ٤٠ََٓ  ََ ٔ ٍُ َذٟ يی َوصَُو َیِش٤َ ٥َ ُیَؼل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َب٠ُوا َوا٨َّٟٔييُّ َػل ِٗ ِس أَ َٗ  ٕٕ ٥ُِ َخ٠َ َّٜ ٔ إ٧ٔ ٔسي بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن  َوا

 ُٜ َٗ بُو٧َطُ إَٔذا َػَس ا٢َ َرُسو٢ُ اہللََٟٔترِضٔ َٗ ا٢َ أ٧ََْص  َٗ َیاَ٪  ِٔ ٍَ أَبَا ُس َب٠َِت َٟٔت٨َ٤ِ ِٗ ِس أَ َٗ یِْع  َذب٥َُِٜ َصٔذظٔ رُقَ َٛ َّی ٥ِ َوَتَسًُو٧َطُ إَٔذا   َػل

ََُٓلٕ٪ َُّسا َو   َُ ًَلَی اِْلَِرٔق َوَصَذا ٣َِْصَ ٍَ یََسُظ  ََُٓلٕ٪ َُّسا َوَوَؿ  َُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َصَذا ٣َِْصَ ًَلَی اِْلَِرٔق َوَصَذا اہللُ  ٍَ یََسُظ  َوَؿ

 ٩ًَِ ٣َ ٔ ٣َا َجاَوَز أََحْس ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ٔسي بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن ا٢َ َوا َ٘ َٓ ًَلَی اِْلَِرٔق  ٍَ یََسُظ  ََُٓلٕ٪ َُّسا َوَوَؿ  َُ ٍٔ یَسٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ ٣َِْصَ ِؤؿ

أ٣َََز بٔض٥ِٔ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ٔیٔب بَِسرٕ  َػل َٗ وا ِٔی  ُ٘ ِٟ ُ أ َٓ ُشٔحبُوا  َٓ أُخَٔذ بٔأَِرُج٠ٔض٥ِٔ  َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ومیس نب اامسلیع، امحد اثتب، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ ااحصب وک )گنج ںیم 

ػ ےلکن راہتس ںیم اؿ وک رقشی ےک فہ افٹن ےلم نج رپ ےنیپ اک اپین دلا وہا اھت اؿ ےک رشتک ےک ےئل( البای سپ فہ بس اقمؾ دبر یک رط

وک اسھت ینب اجحج اک اکی یشبح الغؾ اھتسپ احصہب ےن اس وک ڑکپ ایل افر اس ےس وپےنھچ ےگل ہک یئا اوبایفسؿ اہکں ےہ؟ اس ےن اہک دخبا  ھج 

ولگ آےئ ںیہ نج ںیم اوبلہج، ہبتع نب رہعیب، ہبیش نب رہعیب افر اہیم نب  اس ےک ابرے ںیم ھچک ملع ںیہن ےہ اع ہت رقشی ےک ھچک

 فلخ اشلم ںیہ بج اس ےن ہی یئاای وت احصہب اس وک امرےن ےگل رھپ فہ وبال  ھج وک وھچڑ دف ںیم یئاات وہں بج اںوہں ےن اس وک وھچڑ دای وت

ولگ آےئ ںیہ نج ںیم اوبلہج، ہبتع نب رہعیب، ہبیش نب رہعیب افر  فہ وبال دخبا اوبایفسؿ ےک ابرے ںیم ھچک ملع ںیہن اع ہت رقشی ےک

اہیم نب فلخ ںیہ اس فتق انجب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز زپھ رےہ ےھت افر ہی بس ھچک نس رےہ ےھت بج آپ یلص 

ی اجؿ ےہ بج ہی چس وباتل ےہ وت مت اس وک اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہےئ وت رفامای مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ےضبق ںیم ریم

امرےت وہ افر بج وھجٹ وباتل ےہ وت وھچڑ دےتی وہ۔ ہی رقشی اوبایفسؿ وک اچبےن یہ وت آےئ ںیہ )اوبایفسؿ اشؾ ےس اسامؿ اجترت 

ملس اس اقہلف رپ ہلمح ےک ےئل ےل رک ہکم اج رےہ ےھت بج یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس یک ربخ یلم وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف

دمہنی ےس ےلکن رگم ایس دفراؿ رقشی وک اس یک ربخ وہیئگ افر فہ یھب اوبایفسؿ افر اقہلف یک افحتظ یک رغض ےس ہکم ےس لکن رک اقمؾ 

ای لک وک ہی ہگج دبر رپ ےچنہپ اس ومہعق رپ گنج دبر شیپ آیئ( رضحت اسن ےتہک ںیہ ہک انجب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

الفں صخش اک لتقم ےنب یگ افر ہی ہگج الفں صخش یک لتق اگہ وہیگ افر ہی ہگج الفں صخش یک اجےئ فافت ےنب یگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ہی ےتہک اجےت ےھت افر زنیم رپ اہھت امرےت اجےت ےھت۔ )ینعی اہھت ےک ااشرے ےس یئا رےہ ےھت( رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک 

ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ سج ہگج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہھت رھک رک یئا دای اھت ہک ہی الفں صخش  مسق



 

 

ےک رگےن یک ہگج وہیگ اس ںیم ذرا اس یھب رفؼ ںیہن ای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح دای وت اؿ بس وک اٹوگنں ےس ٹیسھگ رک 

   کنیھ دای ایگ۔دبر ےک ونکںیئ ںیم

 ومیس نب الیعمس، امحد اثتب، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیقی رپ االسؾ ےک ےئل زربدیتس ہن یک اجےئ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دیقی رپ االسؾ ےک ےئل زربدیتس ہن یک اجےئ

     909    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٤ًز ب٩ ًلی، اطٌث ب٩ ًبساہلل، ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ ابی ًسی، حش٩ ب٩ ًلی وہب ب٩ جزیز، حرضت اب٩  :  راوی

 ًباض

ُث  ٌَ ث٨ََا أَِط ا٢َ َحسَّ َٗ مٔیُّ  سَّ َ٘ ٤ُِٟ ًَلٓٔیٕ ا ُس ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ث٨ََا اب٩ُِ َبظَّ حِٔشَتانٔیَّ ح و َحسَّ ىٔي اٟشِّ ٌِ ِبٔس اہللٔ َی ًَ ب٩ُِ 

 ًَ  ٕ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ُوُط ح و َحسَّ ِٔ َٟ ًَٔسٓیٕ َوصََذا  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی بِْٔشٕ   ٍَ َب ٌِ ٩ِ ُط

ٌٔیٔس ب٩ِٔ جُ  َْٟس أَ َس ََٟضا َو ًَاَغ  ٔشَضا إِٔ٪  ِٔ ًَلَی َن  ١ُ ٌَ َتِح َٓ ََلّتا  ِ٘ ٤َِٟزِأَةُ َتُٜوُ٪ ٣ٔ ا٢َ کَا٧َِت ا َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ا َبيِر َّ٤٠َ َٓ ِ٪ تَُضوَِّزُظ 

 َٓ َُ أَب٨َِائ٨ََا  اُٟوا ََل ٧ََس َ٘ َٓ ٔ کَاَ٪ ٓٔیض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ أَب٨َِأئ اِْلَِنَؼارٔ  ير ـٔ ََّن أُِج٠َٔیِت ب٨َُو ا٨َّٟ ِس َتَبي َٗ ی٩ٔ  اَظ ِٔی اٟسِّ زَّ َوَج١َّ ََل إُِٔکَ ًَ أ٧َِز٢ََ اہللُ 

َْٟس  َضا َو َٟ ٌٔیُع  ًَّٟٔي ََل َی ََلُت ا ِ٘ ٔ٤ِٟ ا٢َ أَبُو َزاُوز ا َٗ ِٟغَیِّ   اٟزُِّطُس ٩ِ٣ٔ ا

انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک دمحم نب رمع نب یلع، اثعش نب دبع اہلل، دمحم نب اشبر، انب ایب دعی، نسح نب یلع فبہ نب رجری، رضحت 

دنہ )زامہن اجتیلہ ںیم افس ف زخرج یک وعروتں ںیم ہی د ںور اھت ہک( سج وعرت اک ہچب زدنہ ہن راتہ فہ ہی ذنر امؿ یتیل ہک ارگ اس اک ہچب ز

ےھت وج ذنر ےک وطر رپ راہ وت فہ اس وک وہیدی انبدے یگ بج ونب ریضن ےک وہیدویں وک الج فنط ایک ایگ وت اؿ ںیم ااصنر ےک فہ ےچب یھب 

 ےئگ ےھت ااصنر ےنہک ےگل مہ اےنپ ڑلوکں وک ںیہن اجےن دںی ےگ بت اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ دنی ںیم وکیئ 

 

وہیدی انب دی 

ھت زفر زربدیتس ںیہن ےہ اب دہاتی افر ہارایہ اگل اگل وہیکچ ےہ )ینعی ارگ اہمترے ہی ےچب بوخیش االسؾ وبقؽ رکںی وت اہمترے اس

قااة اس وعرت وک ےتہک ںیہ سج اک ہچب زدنہ ہن
م
 رہ ےتکس ںیہ فرہن اؿ ےک اسھت فیہ اعمہلم وہاگ وج وہیدویں ےک اسھت وہاگ( اوبداد ےن اہک 

 راتہ وہ۔



 

 

 دمحم نب رمع نب یلع، اثعش نب دبعاہلل، دمحم نب اشبر، انب ایب دعی، نسح نب یلع فبہ نب رجری، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیقویں وک االسؾ شیپ ےیک ریغب لتق رک ڈاانل

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دیقویں وک االسؾ شیپ ےیک ریغب لتق رک ڈاانل

     910    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، اح٤س ب٩ ٣ٔـ١، اسبان ب٩ نْص، سسی، ٣ؼٌب ب٩ سٌس، حرضت سٌس :  راوی

 َٗ ث٨ََا أَِسَباُن ب٩ُِ َنِْصٕ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ١ٔ َـّ َٔ ٤ُِٟ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍَ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٔب َحسَّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُِؼ یُّ  سِّ ٥َ اٟشُّ ًَ ا٢َ َز

 ٩ًَِ ٕس  ٌِ ٥َ ا٨َّٟاَض إَٔلَّ أَِر  ب٩ِٔ َس ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٍَ أ٣ََّ َّٜ ِتٔح ٣َ َٓ ا کَاَ٪ َیِو٦ُ  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٕس  ٌِ ٍَ َنَْفٕ َوا٣َِزأََتئِن َس ٌَ َب

َُّط ا ٧ّٔ َٓ ٕح  ا اب٩ُِ أَبٔی رَسِ ا٢َ َوأ٣ََّ َٗ َِٟحٔسیَث  ََٓذَُکَ ا ٕح  اص٥ُِ َواب٩ُِ أَبٔی رَسِ ًَا َرُسو٢ُ اہللٔ َوَس٤َّ ا َز َّ٤٠َ َٓ اَ٪  َّٔ ًَ ِختََبأَ ٨ًَِٔس ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ 

َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُط  َٔ َٗ َّي أَِو ٍٔ َجاَئ بٔطٔ َحً ٌَ ِٟبَِی ٔلَی ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٨َّٟاَض إ َّی اہللُ  ٍِ َػل ٔ ا٢َ یَا ٧َٔييَّ اہللٔ بَای َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

بِ  ًَلَی ًَ َب١َ  ِٗ َس ثَََلٕث ث٥َُّ أَ ٌِ ُط َب ٌَ َباَی َٓ ِبَی  ََ َیأ ٔ َِٟیطٔ ثَََلثّا ک١ُُّ َذٟ ٔ ٨ََوَز إ َٓ ٍَ َرأَِسُط  َٓ ا٢َ أ٣ََا کَاَ٪ ٓٔی٥ُِٜ َرُج١ْ َس اہللٔ ََفَ َ٘ َٓ أَِػَحابٔطٔ 

ُت٠ُ  ِ٘ َی َٓ تٔطٔ  ٌَ ٩ًَِ بَِی ُت یَٔسی  ِٔ َٔ َٛ ٔلَی َصَذا َحِیُث َرآنٔی  و٦ُ إ ُ٘ ََ أَََل أَِو٣َأَِت َرٔطیْس َی ٔش ِٔ اُٟوا ٣َا ٧َِسرٔی َیا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا ِٔی َن َ٘ َٓ ُط 

 ًَ ا٢َ أَبُو َزاُوز کَاَ٪  َٗ ًِئُن  َ ٍُ اِْل َٟطُ َخائ٨َٔ َُّط ََل ی٨ََِبغٔی ٨َٟٔٔيٓيٕ أَِ٪ َتُٜوَ٪  ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ََ ٔ ِی٨ ٌَ َِٟی٨َا بٔ ٔ ًٍَٔ إ ِبُس اہللٔ أََخا ًُِث٤َاَ٪ ٩ِ٣ٔ اٟزَِّؿا

 َ َِٟد٤ِزَ َوک َب ا َِٟحسَّ إٔذِ ََشٔ بَطُ ًُِث٤َاُ٪ ا َ َِ طٔ َو ٍَ أََخا ًُِث٤َاَ٪ ْٔل٣ُِّ َب ِ٘ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ًُ  اَ٪ ا

امثعؿ نب ایب ہبیش، ادمح نب  ،لض، اابسط نب رصن، دسی، بعصم نب دعس، رضحت دعس ےس رفاتی ےہ ہک بج حتف ہکم اک دؿ آای وت 

ولوگں وک انم دای رگم اچر رمدفں افر وعروتں وک اس ےس ینثتسم راھک۔ رافی ےن اؿ ےک انؾ ذرک  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن امتؾ

ےیک نج ںیم انب رسح اک انؾ یھب اھت سپ انب رسح وت امثعؿ نب افعؿ ےک اپس پھچ رےہ )ہی رضحت امثعؿ ےک راضیع اھبیئ ےھت( 

وت رضحت امثعؿ ےن نب رسح وک آپ ےک اسےنم ال ڑھکا ایک افر وبےل بج روسؽ اہلل یلص ہیلع فملس ےن ولوگں وک تعیب ےک ےئل البای 

اے اہلل ےک یبن دبعاہلل ےس تعیب ےل ےئجیل آپ ےن رس ااھٹ رک اس یک رطػ داھکی افر تعیب ہن یک افر نیت رمہبت آپ ےن ااسی یہ ایک 

 وکیئ یھب اانت ادھجمار ہن اھت ہک بج ںیم ےن اس نیت رمہبت ااکنر رکےن ےک دعب آپ ےن تعیب یل افر اےنپ ااحصب ےس رفامای ایک مت ںیم

ھجمس یک تعیب ےنیل ےس اہھت چنیھک ایل افر تعیب ہن یک وت اس وک لتق رک ڈااتل احصہب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس مہ ںیہن 



 

 

ڈاےتل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن  اپےئ ہک آپ ےک دؽ ںیم ایک ےہ ارگ آپ آھکن ےس یھب ااشرہ رک دےتی وت مہ اس وک لتق رک

رفامای یبن ےک ےئل آوھکنں یک ایختن اجزئ ںیہن )ینعی یبن ےئلیک ہی انمبس ںیہن ےہ ہک فہ ےکپچ ےکپچ آوھکنں ےس ااشرے انکےئ 

س ےن رشاب یپ وت رکے( اوبداد ےتہک ںیہ ہک انب رسح رضحت امثعؿ اکراضیع اھبیئ اھت افر فدیل نب ہبقع اؿ اک اایخیف اھبیئ اھت ا

 رضحت امثعؿ ےن اس رپ دح اجری رفامیئ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، ادمح نب  ،لض، اابسط نب رصن، دسی، بعصم نب دعس، رضحت دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ؾ شیپ ےیک ریغب لتق رک ڈاانلدیقویں وک االس

     911    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًَلء، زیس ب٩ خباب، ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت سٌیس ب٩ یزبوَ ٣دزومی :  راوی

ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ َحسَّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َس ٤ِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ  ًَ ا٢َ أَِخبََر٧َا  َٗ ُِٟحَبأب  ا

ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ی  ثَىٔي َجسِّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤َِِٟدزُومٔیُّ  َٕ ا ٍْ ََل َیزِبُو ٌَ ٍَ أَِرَب َّٜ ِتٔح ٣َ َٓ ٨ُُض٥ِ یَِو٦َ  أَُؤ٣ِّ

ی  ٠ََِٓتِت اِْلَُِخَ ت٠َِٔت إِٔحَساص٤َُا َوأَ ُ٘ َٓ َیٕص  ِ٘ ِی٨ََتئِن کَا٧ََتا ٤ٟٔٔ َٗ ا٢َ َو َٗ اص٥ُِ  َش٤َّ َٓ  ٕ ٦ ٥َِٟ ِٔی ح١ٕٔٓ َوََل رَحَ ا٢َ أَبُو َزاُوز  َٗ أَِس٤َ٠َِت  َٓ

٤َا أُحٔبُّ  َٛ ََلٔئ  ٌَ ِٟ َض٥ِ إِٔس٨َاَزُظ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ ا ِٓ  أَ

ب، رمعف نب امثعؿ نب دبعارلنمح، رضحت دیعس نب ریوبع زخمفیم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم نب العء، زدی نب ابخ

فملس ےن حتف ہکم ےک دؿ رفامای نیت اےسی صخش ںیہ نج وک ںیم اامؿ ںیہن د ات ہن لح ںیم افر ہن رحؾ ںیم اس ےک دعب آپ ےن اؿ ونیتں 

ؿ نیت ںیم سیقم نب ابضیع یک دفابدنایں یھب ںیھت )ہی وضحر ارکؾ یلص اہلل ہیلع فملس یک ارفاد ےک انؾ ےئل۔ رافی اک ایبؿ ےہ ہک ا

اشؿ ںیم اتسگاخہن الکؾ زپاھ رکیت ںیھت( اؿ ںیم ےس اکی لتق یک یئگ افر اکی اھبگ یئگ افر دعب ںیم املسمؿ وہیئگ۔ اوبداد ےتہک ںیہ ہک 

  اکس۔اس دحثی یک دنس ںیم انب االعلء ےس ایھچ رطح ںیہن ھجمس

 دمحم نب العء، زدی نب ابخب، رمعف نب امثعؿ نب دبعارلنمح، رضحت دیعس نب ریوبع زخمفیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دیقویں وک االسؾ شیپ ےیک ریغب لتق رک ڈاانل

     912    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

٠ًََیِ  َّی اہللُ  َٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٍَ َحسَّ َّٜ ٥َ َزَخ١َ ٣َ ًَا٦َ  طٔ َوَس٠َّ

بَ  ٌِ َٜ ْٙ بٔأَِسَتارٔ اِل ِّ٠ ٌَ ا٢َ اب٩ُِ َخَل١ٕ ٣َُت َ٘ َٓ ًَطُ َجائَُط َرُج١ْ  ا ٧َزَ َّ٤٠َ َٓ َْفُ  ِِ ٔ٤ِٟ ًَلَی َرأِٔسطٔ ا ِتٔح َو َٔ ِٟ ا٢َ أَبُو َزاُوز ا َٗ ُت٠ُوُظ  ِٗ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٍٔ

َت٠َطُ  َٗ ًَِبُس اہللٔ َوکَاَ٪ أَبُو بَزَِزَة اِْلَِس٠َِٔمُّ   اب٩ُِ َخَل١ٕ اِس٤ُُط 

یبنعق، امکل، انب اہشب، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک حتف ہکم ےک اسؽ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ہکم ںیم دالخ وہےئ 

اس احؽ ںیم ہک آپ ےک رس رپ وخد )ولےہ یک وٹیپ( اھتبج آپ ےن وخد ااترا وت اکی صخش آای افر وبال ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

رپدہ ےس اٹمچ وہا ےہ )ہی اکی اکرف اھت سج اک وخؿ آپ ےن ابمح رک دای اھت( آپ ےن رفامای اس وک لتق رک ڈاول اوبداد  انب لطخ ہبعک ےک

 رفامےت ںیہ ہک انب لطخ اک انؾ دبعاہلل اھت افر اوب ربزہ ایملس ےن اس وک لتق ایک اھت۔

 یبنعق، امکل، انب اہشب، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیقی وک ڑکپ رک امر ڈاانل

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دیقی وک ڑکپ رک امر ڈاانل

     913    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٤ًزو، زیس ب٩ ابی ا٧یشہ، ٤ًزو ب٩ ٣زہ، ابزاہی٥، ؿحاک ب٩ ٗیص، ًلی ب٩ حشين، ًبساہلل ب٩ جٌْف، ًبساہلل ب٩  :  راوی

 حرضت ابزاہی٥

ا٢َ أَِخبََرنٔی ًُ  َٗ يیُّ  َْفٕ اٟزَّق ٌِ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َج ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ يیُّ  ُِٟحَشئِن اٟزَّق ًَلٔیُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَبٔی َحسَّ ٤ًَِزٕو  بَِیُس اہللٔ ب٩ُِ 

َٟطُ أ٧َُِیَش  ا٢َ  َ٘ َٓ ا  ّٗ و ١َٔ٤ ٣َِسُ ٌِ ِیٕص أَِ٪ َیِشَت َٗ اُک ب٩ُِ  حَّ َـّ ا٢َ أََراَز اٟ َٗ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة   ٩ًَِ  ٍَ ٍَ َب ِ٘  ٤ًَُاَرةُ ب٩ُِ ًُ

ًَِبُس اہللٔ ث٨ََا  ْٚ َحسَّ و َٟطُ ٣َِسُ ا٢َ  َ٘ َٓ ٍٔ ًُِث٤َاَ٪  َت٠َ َٗ ایَا  َ٘ ١ُٔ٤ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ َب ٌِ َٚ  أََتِشَت ُٔٔش٨َا ٣َِوثُو ٕ َوکَاَ٪ ِٔی أَِن وز ٌُ ب٩ُِ ٣َِش

ا٢َ ا٨َّٟ  َٗ  ٍٔ بَِی ا٢َ ٩ِ٣َ ٠ٟٔؼِّ َٗ  ََ ِت١َ أَبٔی َٗ ا أََراَز  َّ٤َٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َِٟحٔسیٔث أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ََ ا َٟ ََ ٣َا َرضَٔي  َٟ ِس َرٔؿیُت  َ٘ َٓ اُر 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٥َ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  َوَس٠َّ

یلع نب نیسح، دبعاہلل نب رفعج، دبعاہلل نب رمعف، زدی نب ایب اہسین، رمعف نب رمہ، اربامیہ، احضک نب سیق، رضحت اربامیہ ےس 



 

 

رفاتی ےہ ہک احضک نب سیق ےن رسمفؼ وک اعلم انبان اچاہ وت امعرہ نب ہبقع ےن اس ےس اہک ایک وت اےسی صخش وک اعلم انبات ےہ وج اقنیلت 

ؿ ںیم ےس ےہ؟ رسمفؼ ےن اس ےس اہک ہک  ھج ےس دبعاہلل نب وعسمد ےن دحثی ایبؿ یک افر فہ مہ ںیم ہقث رتنی آدیم ےھت ہک امثع

بج آپ ےن ریتے ابپ ہبقع نب ایب طیعم ےک لتق اک ارادہ ایک وت فہ وبال ریمے وچبں یک وکؿ ربخ  وری رکے اگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع 

  اس زیچ ےس رایض وہں سج ےک ےئل ریتے قح ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رایض وہےئ۔فملس ےن رفامای سپ ںیم ریتے ےیل

 یلع نب نیسح، دبعاہلل نب رفعج، دبعاہلل نب رمعف، زدی نب ایب اہسین، رمعف نب رمہ، اربامیہ، احضک نب سیق، رضحت اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیقی وک ابدنھ رکریتفں ےس امر ڈاانل

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دیقی وک ابدنھ رکریتفں ےس امر ڈاانل

     914    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت ًبیسب٩ یٌلیسٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ًبساہلل ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، بٜير ب٩ اطخ،  :  راوی

 ٩ًَِ َِٟحارٔٔث  ٤ِزُو ب٩ُِ ا ًَ ا٢َ أَِخبََرنٔی  َٗ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َس ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٔ ب٩ِٔ  َٜيِر ُ ب

 ٔ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َخاٟ  ٍَ َُزَِو٧َا ٣َ ا٢َ  َٗ لَی  ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ تٔ ت٠ُٔوا اِْلََطخِّ  ُ٘ َٓ أ٣َََز بٔض٥ِٔ  َٓ ُسوِّ  ٌَ ِٟ ًََِلٕد ٩ِ٣ٔ ا ٍٔ أَ ٌَ ُتَٔی بٔأَِربٔ أ َٓ َِٟؤٟیٔس  ٔس ب٩ِٔ ا

َب٠َ  َٓ ا٢َ بٔا٨َِّٟب١ٔ َػبِّرا  َٗ َِٟحٔسیٔث  ٩ًَِ اب٩ِٔ َوصِٕب ِٔی صََذا ا ٌٔیٕس  ٨ََٟا َُيِرُ َس ا٢َ  َٗ ا٢َ أَبُو َزاُوز  َٗ ََ أَبَا أَیُّوَب َػبِّرا  ٔ َّ َذٟ

ٔسي بٔیَ اِْلَِنَؼارٔ ِٔ َّٟٔذی َن َوا َٓ  ٔ بِر ِت١ٔ اٟؼَّ َٗ  ٩ًَِ ٥َ ی٨ََِهی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ ٍْ یَّ  ِو کَا٧َِت َزَجاَج َٟ ٔسظٔ 

 َٗ ٍَ رٔ َٙ أَِربَ َت ًِ َ أ َٓ َِٟؤٟیٔس  ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ َخأٟٔس ب٩ِٔ ا  ََ ٔ َّ ذَٟ َب٠َ َٓ  إب ٣َا َػبَرِتَُضا 

دیعس نب وصنمر، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب نب اجش، رضحت دیبعنب یلعی ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن دبعارلنمح نب اخدل 

نب فدیل ےک اسھت اہجد ںیم رشتک یک۔ آب ےک اسےنم اچر اطوتقر دنمش الےئ ےئگ سپ اؿ ےک ےیل اںوہں ےن مکح ایک وت فہ ڑکپ رک 

ےتہک ںیہ ہک دیعس ےک وسا دفرسے ولوگں ےن اس دحثی ےک ذلی ںیم انب فبہ یہ ےک فاہطس ےس ویں  لتق رک ڈاےل ےئگ اوبداؤد

رفاتی ایک ےہ ہک اؿ وک ڑکپ رک ریتفں ےس امر ڈاال ایگ۔ بج ہی دحثی اوباویب ااصنری وک یچنہپ وت اںوہں ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل 

 فآہل فملس ےن ویں ڑکپ رک افر ابدنھ رک لتق رکےن ےس عنم رفامای ےہ سپ اس ذات یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس۔ آپ یلص اہلل ہیلع

یک مسق سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ارگ رمیغ یھب وہ وت ںیم اس وک ویں ابدنھ رک ہن امرفں۔ بج ہی دحثی رضحت اخدل نب فدیل وک 



 

 

 یچنہپ وت اںوہں ےن )اینپ  ءا رپ وطبر افکرہ( اچرالغؾ آزاد ےیک۔

 دیعس نب وصنمر، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب نب اجش، رضحت دیبعنب یلعی :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیقی وک دفہی ےیل ریغبااسؿ ےک وطر رپ وھچڑ دانی

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ریغبااسؿ ےک وطر رپ وھچڑ دانیدیقی وک دفہی ےیل 

     915    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ثابت، حرضت ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ث٤ََا٧ٔيَن  ا٢َ أَِخبََر٧َا ثَابْٔت  َٗ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ  ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ًَلَی َحسَّ ٍَ َصَبُلوا  َّٜ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ٣َ

ُت٠ُوص٥ُِ  ِ٘ ٔ َٟٔی ِحز َٔ ِٟ ٔ ا ٌٔی٥ٔ ٨ًَِٔس َػََلة ٨َِّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَِػَحابٔطٔ ٩ِ٣ٔ ٔجَبا٢ٔ اٟت ًَ َّی اہللُ  َّی اہللُ  ا٨َّٟٔييِّ َػل أََخَذص٥ُِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ

ُض٥ِ َر  َ٘ َت ًِ َ أ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٔس٤ّ٠ِا  ٥ُِٜ٨ًَِ َو ًَ َّٕ أَیِسَٔیُض٥ِ  َٛ َّٟٔذی  َّ َوَج١َّ َوصَُو ا ًَز أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أَیِٔسی٥َُِٜ ُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ٍٔ ٔلَی آَٔخٔ اِْلَی ٍَ إ َّٜ ٨ُِض٥ِ بَٔبِل٩ٔ ٣َ ًَ 

( ہکم ےک اسیتن آدیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ومیس نب اامسلیع، امحد، اثتب، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک )دحہیبی ےک اسؽ ںیم

فملس ےک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب ےک لتق ےک ارادہ ےس میعنت ےک اہپڑ ےس رجف یک امنز ےک فتق اُرتے۔ نکیل 

وک آزاد رک دای۔ اس رپ اہلل  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک زدنہ الستم ڑکپ ایل اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ

ھاارا اہھت اؿ ےس رفےک راھک۔ آرخکت

م

 

ت

 اعتیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ فہ اہلل ااسی ےہ سج ےن فادی ہکم ںیم اؿ اک اہھت مت ےس افر 

 ومیس نب الیعمس، امحد، اثتب، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دیقی وک دفہی ےیل ریغبااسؿ ےک وطر رپ وھچڑ دانی

     916    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٓارض، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ٣ح٤س ب٩ جبير ب٩ ٣ل٥ٌ، حرضت ٣ل٥ٌ :  راوی



 

 

ث٨ََا  ٩ًَِ ٣ُحَ َحسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ا٢َ أَِخبََر٧َا ٣َ َٗ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ارٕٔض  َٓ ُس ب٩ُِ یَِحٌَي ب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر َّ٤

ِو کَا َٟ ا٢َ ْٔلَُساَری بَِسٕر  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل  ٥ٕ ٌٔ ًَٔسٓیٕ َحیًّا ث٥َُّ ک٤ََّ٠َىٔي ِٔی َصُؤََلٔئ ٣ُِل ٥ٌُٔ ب٩ُِ  َ٪ ٣ُِل

َٟطُ  ُتُض٥ِ  ِ٘  ا٨َِّٟتىَي َْلَك٠َِ

دمحم نب ییحی نب افرس، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دمحم نب ریبج نب معطم، رضحت معطم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ارگ آج معطم نب دعی زدنہ وہات افر اؿ اناپک دیقویں یک  ھج ےس افسرش رکات وت ںیم اس فملس ےن دبر ےک دیقویں ےک قلعتم رفامای ہک

 یک اخرط اؿ وک وھچڑ د ات۔

 دمحم نب ییحی نب افرس، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دمحم نب ریبج نب معطم، رضحت معطم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیقی ےس امؽ ےل رک اس وک وھچڑ دےنی اک ایبؿ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دیقی ےس امؽ ےل رک اس وک وھچڑ دےنی اک ایبؿ

     917    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ابو٧وح، ًرک٣ہ ب٩ ٤ًار، س٤اک، حرضت ٤ًزب٩ خلاب :  راوی

ا٢َ  َٗ إر  َّ٤ًَ ٍُ ب٩ُِ  ٣َ ا٢َ أَِخبََر٧َا ًرِٔکٔ َٗ ث٨ََا أَبُو ٧ُوٕح  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔس ب٩ِٔ َح٨َِب١ٕ  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟح٨َفٔیُّ  ث٨ََا ٔس٤َاْک ا  َحسَّ

ًَبَّإض  ثَىٔي اب٩ُِ  ٠ًََِیطٔ  َحسَّ َّی اہللُ  ىٔي ا٨َّٟٔييَّ َػل ٌِ أََخَذ َی َٓ ا کَاَ٪ َیِو٦ُ بَِسٕر  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ أب  َِٟدلَّ ثَىٔي ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َوَس٥ََّ٠  َٗ

َّي یُِثد٩َٔ ِٔی اِْلَِرٔق  ی َحً ُط أرَِسَ َٟ َّ َوَج١َّ ٣َا کَاَ٪ ٨َٟٔٔيٓيٕ أَِ٪ یَُٜوَ٪  ًَز َٔٔساَئ أ٧َِز٢ََ اہللُ  ِٟ ٥ُِٜ ٓمََٔي أََخِذت٥ُِ ٩ِ٣ٔ ا ٤ََٟشَّ ِؤٟطٔ  َٗ ٔلَی  إ

٩ًَِ اِس٥ٔ أَ  ت أَِح٤ََس ب٩َِ َح٨َِب١ٕ ُیِشأ٢َُ  ٌِ ا٢َ أَبُو َزاُوز َس٤ٔ َٗ ٨َائ٥َٔ  َِ ِٟ َُٟض٥ِ اہللُ ا َٔٔسأئ ث٥َُّ أََح١َّ  ِٟ ٍُ ا ا٢َ إٔیِع َتِؼ٨َ َ٘ َٓ بٔی ٧ُوٕح 

ا٢َ أَبُو َزاُو  َٗ  ٍْ َُزَِواَ٪ بٔاِس٤ٔطٔ اِس٤ُطُ اِس٥ْ َط٨ٔی ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ٔحیُح  اْز َواٟؼَّ  ز اِس٥ُ أَبٔی ٧ُوٕح رُقَ

ادمح نب لبنح، اوبونح، رکعہم نب امعر، امسک، رضحت رمعنب  ءاب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن گنج 

ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ یبن ےک ےیل ہی ابت انمبس ںیہن ےہ ہک  دبر ےک ومہعق رپ دیقویں ےس رفہیپ ہسیپ ےل رک وھچڑ دای وت اہلل اعتیل

اس ےک ہضبق ںیم دیقی وہں افر فہ ا وک وھچڑ دے اہیں کت ہک لتق ای زری ہن رک ےل۔ اس ےک دعب اہلل اعتیل ےن تمینغ وک الحؽ ایک 

وت اںوہں ےن رفامای ہک مت اؿ اک انؾ ولعمؾ رک ےک ایک رکف اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن انس اامؾ ادمح نب لبنح ےس اوبونح اک انؾ ولعمؾ ایک ایگ 



 

 

 ےگ اؿ اک انؾ ریغ انمبس اس ےہ۔ اوبداؤد ےن اہک اؿ اک انؾ رقاد ےہ )ینعی ڑچیچی( افر حیحص دبعارلنمح نب زغفاؿ ےہ

 ادمح نب لبنح، اوبونح، رکعہم نب امعر، امسک، رضحت رمعنب  ءاب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دیقی ےس امؽ ےل رک اس وک وھچڑ دےنی اک ایبؿ

     918    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ًباضًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣بارک، سٔیا٪ ب٩ حبیب، ابی ٨ًبص، ابوطٌثاء، حرضت  :  راوی

 ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪ ب٩ُِ َحبٔیٕب  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ِیٔشيُّ  ٌَ ِٟ ٤َُِٟباَرٔک ا ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٨َِبٔص  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا  

٥َ جَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ  َثأئ  ٌِ ٍٕ اٟظَّ َ ٍَ ٣ٔائ ٍٔ یَِو٦َ بَِسٕر أَِربَ َِٟحاص٠ٔٔیَّ ١َ َٓٔساَئ أَص١ِٔ ا ٌَ 

س، اوباثعشء، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 
ت 

 

عب

دبعارلنمح نب ابمرک، ایفسؿ نب بیبح، ایب 

 امےت ےھت۔فملس ےن دبر ےک دؿ الہ اجتیلہ )اکرف ف رشمک( اک دفہی یف سک اچر وس درمہ رقمر رف

س، اوباثعشء، رضحت انب ابعس :  رافی
ت 

 

عب

 دبعارلنمح نب ابمرک، ایفسؿ نب بیبح، ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دیقی ےس امؽ ےل رک اس وک وھچڑ دےنی اک ایبؿ

     919    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ ب٩ اسحٙ، یحٌي ب٩ ًباز، ًباز ب٩ ًبساہلل ب٩ زبير، حرضت ًائظہ :  راوی

 ٔ ٔس ب٩ِٔ إ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٍَ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠َ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِیلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس ا٨ُّٟ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ٔ َحسَّ ًَبَّاز ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ًَبَّاز ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ   َٙ ِسَح

َثِت َزیِ  ٌَ اص٥ُِ َب ٍَ ِٔی َٓٔسأئ أرَِسَ َّٜ َث أَص١ُِ ٣َ ٌَ ا َب َّ٤َٟ َِٟت  ا َٗ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ  ٔ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ًَ أؾ ب٤َٔا٢ٕ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٨َُب ِٔی َٓٔسأئ أَبٔی ا

َٟضَ  َثِت ٓٔیطٔ بََٔ٘ٔلَزةٕ  ٌَ ًَ َوَب َّی اہللُ  ا َرآَصا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤٠ََٓ َِٟت  ا َٗ أؾ  ٌَ ِٟ ًَلَی أَبٔی ا ٍَ أَِزَخ٠َِتَضا بَٔضا  ٠َِیطٔ ا کَا٧َِت ٨ًَِٔس َخٔسیَح

َّٟذٔ  ٠َِیَضا ا ًَ ََٟضا أَٔسيَرَصا َوَتزُزُّوا  وا  ُ٘ ٔ ا٢َ إِٔ٪ َرأَیُِت٥ِ أَِ٪ تُِل٠ َٗ ٍّ َطٔسیَسّة َو َّٗ ََٟضا رٔ  َّٚ ٥َ َر ٥ِ َوکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َوَس٠َّ ٌَ اُٟوا َن َ٘ َٓ َضا  َٟ ی 

َث َرُسو٢ُ اہللٔ ٌَ َِٟیطٔ َوَب ٔ يَی َسبٔی١َ َزی٨ََِب إ ًََسُظ أَِ٪ یَُدل ٠َِیطٔ أَِو َو ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََخَذ  ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َزیَِس ب٩َِ َػل َّی اہللُ   َػل

 َ ٍَ َوَرُجَّل ٩ِ٣ٔ اِْل َ َّي َتأِتَٔیا بَٔضاَحارٔث َتِؼَحَباَصا َحً َٓ َّي َت٤ُزَّ ب٤َُٜٔا َزی٨َُِب  و٧َا بَٔبِل٩ٔ َیأَِجَخ َحً ُٛ ا٢َ  َ٘ َٓ  ِنَؼارٔ 



 

 

 دبع اہلل نب دمحم، دمحم نب ہملس نب ااحسؼ ، ییحی نب ابعد، ابعد نب دبعاہلل نب زج ،، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک بج الہ ہکم ےن اےنپ

ےجیھب وت )آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اصزبحادی( رضحت زبنی ےن اےنپ وشرہ اوبااعلص ےک دفہی ںیم امؽ اجیھب دیقویں ےک دفےی 

سج ںیم اؿ اک اکی اہر یھب اھت وج ا وک اینپ فادلہ رضحت دخہجی یک رطػ ےس الم۔ رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

اہلل ہیلع فآہل فملس رپ دشدی رتق اطری وہیئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن احصہب ےس رفامای ارگ فملس ےن ہی اہر داھکی وت آپ یلص 

انمبس وھجمس وت زبنی یک ددلاری یک اخرط اس ےک دیقی وک وھچڑ دف افر وج امؽ ااکس ےہ فہ ایس وک ولاٹدف۔ احصہب رکاؾ ےن اس ےس اافتؼ 

 اوبااعلص وک وھچڑےت فتق دہعایل ہک فہ زبنی وک اؿ ےک اپس آےن ےس ںیہن رفںیک ےگ۔ ایک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

)ویکہکن اس فتق کت رضحت زبنی ہکم ںیم ںیھت افر اؿ ےک وشرہ اوبااعلص اامیؿ ںیہن الےئ ےھت( افر رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

ھاارے  فملس ےن زدی نب احرہث افر اکی ااصنری صخش وک زبنی وک الےن ےک ےیل

م

 

ت

ہکم رفاہن رفامای افر اؿ ےس رفامای بج کت زبنی 

 اپس ہن چنہپ اجںیئ مت نطب ای جج ںیم رہھٹے رانہ افر بج فہ اجںیئ وت اؿ ےک اسھت رانہ افر اؿ وک ےل رک اہیں آان۔

 دبعاہلل نب دمحم، دمحم نب ہملس نب اقحس، ییحی نب ابعد، ابعد نب دبعاہلل نب زج ،، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دیقی ےس امؽ ےل رک اس وک وھچڑ دےنی اک ایبؿ

     920    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ً٘ی١، اب٩ طہاب، رعوہ ب٩ زبير، حرضت ٣زوا٪ اور حرضت ٣شور ب٩ ٣ُخ٣ہاح٤س ب٩ ٣زی٥، سٌیس ب٩ ح٥ٜ، ٟیث  :  راوی

 ٌِ ا٢َ أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث ب٩ُِ َس َٗ  ٥َٜٔ َِٟح ٌٔیَس ب٩َِ ا ىٔي َس ٌِ ًَِمِّ َی ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ أَبٔی ٣َزَِی٥َ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ٕس 

َوةُ ب٩ُِ ا ا٢َ َوَذَُکَ رُعِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٗ ًَ َّی اہللُ  ٍَ أَِخبََراُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٣َ ٤ِِٟٔشَوَر ب٩َِ ٣َُِخَ ٔ أَ٪َّ ٣َزَِواَ٪ َوا ا٢َ حٔيَن ٟزُّبَيِر َٗ

َُٟض٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  ا٢َ  َ٘ َٓ ُض٥ِ  َٟ َِٟیض٥ِٔ أ٣ََِوا ٔ َشأَُٟوُظ أَِ٪ یَزُزَّ إ َٓ ُِٓس َصَوازَٔ٪ ٣ُِش٤ٔ٠ٔيَن  ٥َ ٣َعٔی ٩ِ٣َ َتَزِوَ٪ َجائَُط َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

ا٦َ  َ٘ َٓ اُٟوا ٧َِدَتاُر َسبَِی٨َا  َ٘ َٓ ٤َِٟا٢َ  ا ا ِيَي َوإ٣َّٔ ا اٟشَّ اِخَتاُروا إ٣َّٔ َٓ ُُٗط  ٔلَیَّ أَِػَس َِٟحٔسیٔث إ ٠َِیطٔ  َوأََحبُّ ا ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ًَلَی اہللٔ ث٥َُّ  أَثِىَي  َٓ  ٥َ َِٟیض٥ِٔ َسبَِیضُ  َوَس٠َّ ٔ ِس َرأَیُِت أَِ٪ أَُرزَّ إ َٗ يی  ٔن ّٔ٪َّ إِٔخَوا٥َُِٜ٧ َصُؤََلٔئ َجاُؤا َتائٔبٔيَن َوإ َٓ ُس  ٌِ ا َب ا٢َ أ٣ََّ ٩ِ٤َ أََحبَّ َٗ َٓ  ٥ِ

ٔلیَ  ٌِ َّي نُ طٔ َحً ًَلَی َحوِّ ١ِ َو٩ِ٣َ أََحبَّ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَِ٪ یَُٜوَ٪  ٌَ ِٔ ٠َِی َٓ  ََ ٔ ٠َِی٨َا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَِ٪ یَُلیَِّب ذَٟ ًَ ٔٔیُئ اہللُ  ٢ٔ ٣َا ُی ُط إٔیَّاُظ ٩ِ٣ٔ أَوَّ

َّی اہللُ ُض٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ُض٥ِ َیا َرُسو٢َ اہللٔ  َٟ  ََ ٔ ِس كَیَّب٨َِا ذَٟ َٗ ا٢َ ا٨َّٟاُض  َ٘ َٓ  ١ِ ٌَ ِٔ ٠َِی َّا ََل ٧َِسرٔی ٩ِ٣َ  َٓ ٥َ إ٧ٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

٥َِٟ یَ   ٩ِ أَِخبَرُ أَذَٔ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٤٣َّٔ َٓ َٓاُؤص٥ُِ  ٤َُض٥ِ رُعَ ٍَ ا٨َّٟاُض َوک٠ََّ َج ٥ِ ََفَ ُٛ ٥ِ أ٣ََِز ُٛ َٓاُؤ َِٟی٨َا رُعَ ٔ ٍَ إ َٓ َّي َیزِ وا َحً ٌُ َٓاِرٔج ِس أَِذِ٪  َٗ َُّض٥ِ  وص٥ُِ أ٧َ



 

 

 كَیَّبُوا َوأَذ٧ُٔوا

رخمہم ےس رفاتی ےہ ہک  ادمح نب رممی، دیعس نب مکح، ثیل ،لیق، انب اہشب، رعفہ نب زج ،، رضحت رمفاؿ افر رضحت وسمر نب

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبطخ ایبؿ رفامای سج فتق ہک ہلیبق وہازؿ ےک ولگ املسمؿ وہ رک آےئ افر اںوہں ےن 

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اےنپ دیقی افر اوماؽ فاسپ رکےن یک دروخاتس یک۔ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ 

ای ریمے اپس اہمتری دفونں زیچںی وموجد ںیہ نکیل ریمے زندکی فیہ ابت زایدہ دنسپ ےہ وج زایدہ ینبم ربتقیقح ےہ مت ای وت ےس رفام

اےنپ دیقویں وک فاسپ ےل ول اےنپ امولں وک۔ وت فہ وب ےل مہ اےنپ دیقی فاسپ ےتیل ںیہ۔ سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ 

ھاارے اپس دےنی ےک ےئل ڑھکے وہ

م

 

ت

ےئ افر اہلل یک دمح فانث ےک دعب رفامای ولوگ! ہی اہمترے اھبیئ ںیہ وج رفک فرشک ےس اتبئ وہ رک 

آےئ ںیہ۔ ںیم ےن وت ہی انمبس اجان ہک اؿ ےک دیقی اؿ وک ولاٹ دفں سپ مت ںیم ےس وج صخش وخش دیل ےس اچےہ فہ یئادے افر وج 

رپ انلم یہ اچےئہ وت بج یھب اہلل اعتیل ںیمہ امؽ تمینغ اطع رفامےئ اگ مہ اس اک دبہل اس صخش ہی اچےہ ہک اس اک ہصح اس وک الزیم وطر 

ںیم ےس ددیںی ےگ۔ ولوگں ےن اہک مہ اس رپ بوخیش رایض ںیہ۔ نکیل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس رفامای ںیمہ ںیہن 

ںیہن ذہلا اب مت اجؤ افر اےنپ اس اعمہلم وک اےنپ اےنپ رسدارفں ےک ولعمؾ ہک مت ںیم ےس سک ےن راض دنمی اظرہ یک افر سک ےن 

اسےنم شیپ رکف۔ سپ بس ولگ ےلچ ےئگ افر اںوہں ےن اےنپ اےنپ رسدارفں ےس ابت یک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ربخ دی 

 ہک فہ یھب بوخیش دیقویں یک راہیئ رپ راض دنم ںیہ۔

 مکح، ثیل ،لیق، انب اہشب، رعفہ نب زج ،، رضحت رمفاؿ افر رضحت وسمر نب رخمہمادمح نب رممی، دیعس نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دیقی ےس امؽ ےل رک اس وک وھچڑ دےنی اک ایبؿ

     921    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ٤ًزو ب٩ طٌیب :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ِیٕب  ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط  ٩ًَِ  َٙ ٔس ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ  ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٔ َحسَّ ٔ ِٔی صَٔذظ ظ ٩ًَِ َجسِّ یطٔ 

٠َِیض٥ِٔ نَٔشائَضُ  ًَ ٥َ ُرزُّوا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٍٔ ِٟ٘ٔؼَّ ِیٔئ ا َٔ ِٟ ََ بَٔظِیٕئ ٩ِ٣ٔ َصَذا ا ٩ِ٤َ ٣ََش َٓ ٥ِ َوأَب٨َِائَُض٥ِ 

ىٔي ا٨َّٟٔييَّ َػ  ٌِ ٠َِی٨َا ث٥َُّ َز٧َا َی ًَ ٔٔیئُُط اہللُ  ٢ٔ َطِیٕئ ُی ائَٔف ٩ِ٣ٔ أَوَّ ٠َِی٨َا ٔستَّ ََفَ ًَ ُط بٔطٔ  َٟ  َّ٪ّٔ أََخَذ َٓ َٓ  ٕ ٌٔير ٥َ ٩ِ٣ٔ َب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ل

ِیطٔ  َوبََزّة ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٍَ أُِػبُ َٓ ِیٔئ َطِیْئ َوََل َصَذا َوَر َٔ ِٟ َِٟیَص لٔی ٩ِ٣ٔ َصَذا ا َُّط  ا٢َ یَا أَیَُّضا ا٨َّٟاُض إ٧ٔ َٗ ُِٟد٤ُُص َس٨َا٣ٔطٔ ث٥َُّ  ُِٟد٤َُص َوا إَٔلَّ ا



 

 

 ٕ ز ٌِ ٍْ ٩ِ٣ٔ َط بَّ ُٛ  ٔ ا٦َ َرُج١ْ ِٔی یَٔسظ َ٘ َٓ ٤ِِٟٔدَیَم  ِٟدَٔیاَن َوا أَزُّوا ا َٓ ٠َِی٥ُِٜ  ًَ ا٢َ  ٣َزِزُوْز  َ٘ َٓ ٍّ لٔی  ًَ ا٢َ أََخِذُت َصٔذظٔ ْٔلُِػ٠َٔح بَٔضا بَزَِذ َ٘ َٓ

ا٢َ أ٣ََّ  َ٘ َٓ  ََ َٟ ُضَو  َٓ ٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ ِبٔس ا ًَ ا ٣َا کَاَ٪ لٔی َؤَٟبىٔي  ٥َ أ٣ََّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َََٓل أََرَب لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِت ٣َا أََری  َِ ا إٔذِ ب٠ََ

 ٓٔیَضا َو٧ََبَذَصا

 نب اامسلیع، امحد، دمحم نب ااحسؼ ، رمعف نب بیعش ےک دادا ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اؿ یک ومیس

وعرںیت افر اؿ ےک ےچب اؿ وک ولاٹ دف افر وج صخش اؿ ںیم ےس یسک وک رانھک اچےہ )ینعی اےنپ قح ےس دربتسدار ہن وہ( وت مہ اس اک دبہل 

ر فہ ہی ےہ ہک مہ اس ےک دبہل ںیم ھچ افٹن دںی ےگ اس امؽ ںیم ےس وج ںیمہ اہلل اعتیل انعتی رفاماگیئ۔ رھپ روسؽ اہلل دںی ےگ۔ اف

ے ںیم ےس ریمے ےیل ھچک 

 

فی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی افٹن ےک اپس ےئگ افر اس ےک وک اہؿ ںیم ےس ابؽ ےل رک رفامای ولوگ اس 

ےس رفامای رگم سمخ۔ افر فہ سمخ یھب اہمترے یہ رطػ ولاٹ دای اجات ےہ ذہلا داھہگ افر وسیئ وک یھب ادا  ںیہن ےہ افر ہن ہی افر اویلگنں

رکف۔ ہی نس رک اکی صخش ڑھکا وہا سج ےک اہوھتں ںیم ابولں اک اکی اھچگ اھت اس ےن اہک ںیم ےن اس وک اپالؿ ےک ےچین یک یلمک درتس 

 فآہل فملس ےن رفامای وج زیچ ریمے ےیل افر ینب دبعابلطمل ےک فاےطس ےہ فہ ریتے ےیل رکےن ےک ےیل ایل اھت۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع

ےہ وت اس صخش ےن اہک بج اس اکی ریس اک انگہ اس دح کت اچنہپ وہا ےہ وت رھپ ےھجم اس یک رضفرت ںیہن افر ہی ہہک رک اس ےن فہ ریس 

  کنیھ دی۔

 رمعف نب بیعشومیس نب اامسلیع، امحد، دمحم نب اقحس،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج احمک دنمش رپ اغبل وہ اجےئ وت دیماؿ گنج ںیم رہھٹے

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 بج احمک دنمش رپ اغبل وہ اجےئ وت دیماؿ گنج ںیم رہھٹے

     922    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ٣ٌاذ ب٩ ٣ٌاذ، ہارو٪ ب٩ ًبساہلل روح، سٌیس، ٗتازہ، ا٧ص، حرضت ابوك٠حہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٕ ح و َحسَّ اذ ٌَ اذُ ب٩ُِ ٣ُ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ َّي  ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا  َحسَّ اََل َحسَّ َٗ ث٨ََا َرِوْح  َحسَّ

َّی اہللُ ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ٍَ ٩ًَِ أَبٔی ك٠ََِح ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ٍٔ َس زَِػ ٌَ ِٟ ا٦َ بٔا َٗ ِو٦ٕ أَ َٗ ًَلَی  ٠َََُب  ٥َ إَٔذا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ا٢َ أَبُو َزاُوز کَاَ٪ یَ  َٗ زَِػتٔض٥ِٔ ثَََلثّا  ٌَ ِو٣ّا أََحبَّ أَِ٪ یُ٘ٔی٥َ بٔ َٗ ٠َََُب  َّي إَٔذا  ا٢َ اب٩ُِ ا٤َُٟثى َٗ ٩ُ ِٔی َصَذا ثَََلثّا  ٌَ ٌٔیٕس یَِل ِحٌَي ب٩ُِ َس



 

 

 َٟ َّطُ  َِٟحٔسیٔث ْٔل٧َ َ ا َِٟحسٔیَث إَٔلَّ بٔأ ِد َصَذا ا ٥َِٟ یُُِخٔ ٌٔيَن َو ٍَ َخ٤ِٕص َوأَِرَب ََّر َس٨َ ي َِ َّطُ َت ٌٔیٕس ْٔل٧َ ٔسی٥ٔ َحٔسیٔث َس َٗ ا٢َ ِیَص ٩ِ٣ٔ  َٗ  ٕ ة ََخَ

 ٔ ُّرٔظ ي َِ ٨ُِط ِٔی َت ًَ ا َح١َ٤َ  ٌّ ا٢ُ إٔ٪َّ َوٛٔی َ٘  أَبُو َزاُوز ُی

دیعس، اتقدہ، اسن، رضحت اوبہحلط ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب ینثم، اعمذ نب اعمذ، اہرفؿ نب دبعاہلل رفح، 

فملس بج یسک وقؾ رپ اغبل آےت وت دیماؿ گنج ںیم نیت رات رہھٹےت۔ افر انب ینثم یک رفاتی ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل 

نب دیعس اس دحثی ںیم نعط رکےت ےھت ویکہکن ہی دیعس یک یلہپ فملس فاہں نیت رات رہھٹان دنسپ رفامےت۔۔ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ییحی 

دحوثیں ںیم ےس ںیہن ےہ ویکہکن اسؽ یک رمع ںیم اؿ ےک احہظف ںیم ریغت دیپا وہ ایگ اھت افر ہی دحثی یھب اؿ یک آرخ رمع ےس قلعت 

 ںیم دحثی احلص یک ےہ۔ ر یتھ ےہ۔۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک وہشمر ہی ےہ ہک فعیک ےن دیعس ےس اؿ ےک زامہن ریغت یہ

 دمحم نب ینثم، اعمذ نب اعمذ، اہرفؿ نب دبعاہلل رفح، دیعس، اتقدہ، اسن، رضحت اوبہحلط :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیقویں ںیم دجایئ رکےن اک ایبؿ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دیقویں ںیم دجایئ رکےن اک ایبؿ

     923    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، اسحٙ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟشَل٦ ب٩ رحب، یزیس ب٩ ًبساٟزح٩٤، ح٥ٜ، حرضت ٣ی٤و٪ ب٩ ابی  :  راوی

 طٌیب

ث٨ََا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍَ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َحسَّ ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ  ٕب  ٔ ب٩ُِ رَحِ ََل٦ ًَِبُس اٟشَّ ث٨ََا  ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ إِٔسَح

٨ََضاُظ ا٨َّٟٔييُّ  َٓ َٟٔسَصا  ٍٕ َوَو َٚ بَيَِن َجارَٔی َُّط ََفَّ ًَلٓٔیٕ أ٧َ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َِی٤ُؤ٪ ب٩ِٔ أَبٔی َطبٔیٕب   ٥َٜٔ َِٟح ٠ًََِیطٔ َو ٩ًَِ ا َّی اہللُ  ََ  َػل ٔ ٩ًَِ َذٟ  ٥َ َس٠َّ

ٍُ ثَََلٕث َو  َِٟح٤َأج٥ُ َس٨َ َِٟح٤َأج٥ٔ َوا ُٗت١َٔ بٔا ا  ٠ًَٔیًّ ٥ِ یُِسرِٔک  َٟ ا٢َ أَبُو َزاُوز َو٣َِی٤ُوْ٪  َٗ  ٍَ ِٟبَِی ةُ َوَرزَّ ا ََِٟحَّ ا٢َ أَبُو َزاُوز َوا َٗ ث٤ََا٧ٔيَن 

ٍَ ثَََلٕث  ٔ َس٨َ ُٗت١َٔ اب٩ُِ اٟزُّبَيِر يَن َو ٍُ ثَََلٕث َؤستِّ ٌٔيَن  َس٨َ  َوَسِب

امثعؿ نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب وصنمر، دبعاالسلؾ نب رحب، سیدی نب دبعارلنمح، مکح، رضحت ومیمؿ نب ایب بیعش ےس رفاتی ےہ 

ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےن اکی ابدنی افر اس ےک ےچب ںیم رفتقی یک۔ )ینعی اؿ دفونں وک اگل اگل وصخشں ےک اہھت چیب 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس عنم رفامای افر عیب وک رد رفام دای۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ومیمؿ ےن یلع ریض اہلل ڈاال( سپ روسؽ 



 

 

ھ ںیم شیپ آای افر انب زج ،  31ھ ںیم لتق وہا اھت۔ اوبداؤد ےن اہک ہک فاہعق زحہ  21اعتیل ہنع اک زامہن ںیہن اپای ویکہکن فہ گنج امجمج ںیم 

 ھ ںیم وہیئ۔ 31ت یک اہشد

 امثعؿ نب ایب ہبیش، اقحس نب وصنمر، دبعاالسلؾ نب رحب، سیدی نب دبعارلنمح، مکح، رضحت ومیمؿ نب ایب بیعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےہ ارگ دیقی وجاؿ وہں وت اؿ ںیم رفتقی رکان درتس

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ارگ دیقی وجاؿ وہں وت اؿ ںیم رفتقی رکان درتس ےہ

     924    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ہاط٥ ب٩ ٗاس٥، ًرک٣ہ، ایاض ب٩ س٤٠ہ، حرضت س٤٠ہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍَ ثَىٔي إٔیَاُض ب٩ُِ َس٤َ٠َ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍُ ٣َ ث٨ََا ًرِٔکٔ ا٢َ َحسَّ َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ث٨ََا َصأط٥ُ ب٩ُِ ا َحسَّ

 َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٠َِی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ َزُظ  ٍَ أَبٔی برَِکٕ َوأ٣ََّ ِج٨َا ٣َ ا٢َ ََخَ َٗ ثَىٔي أَبٔی  َظ َحسَّ َٓ زَاَرَة  َٓ زَِو٧َا  اَرَة ث٥َُّ ٧ََوزُِت َِ َِ ِٟ ٨٨ََّا ا

ا٣ُ  َ٘ َٓ َِٟحَب١ٔ  ٍَ بَِی٨َُض٥ِ َوبَيَِن ا َٗ َو َٓ ٣َِیُت بَٔشِض٥ٕ  ٍُ َوا٨َِّٟشاُئ ََفَ یَّ رِّ ٕٙ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض ٓٔیطٔ اٟذُّ ٔلَی ٨ًُُ ٔلَی أَبٔی برَِکٕ ٓٔیض٥ِٔ إ حٔئُِت بٔض٥ِٔ إ َٓ وا 

ٍْ ٩ِ٣َ أَ  ٠َِیَضا ِٗٔظ ًَ زَاَرَة َو َٓ ٍَ ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ  ٤َِٟٔسی٨َ س٣ُِٔت ا َ٘ َٓ ٠َىٔي أَبُو برَِکٕ اب٨ََِتَضا  َّٔ ٨َ َٓ َزٔب  ٌَ ِٟ ََٟضا ٩ِ٣ٔ أَِحَش٩ٔ ا َضا ب٨ِْٔت  ٌَ ٣َ ٕ َز٦

٠ُِت َواہللٔ ُ٘ َٓ ٤َِٟزِأََة  ٍُ َصِب لٔی ا ا٢َ لٔی یَا َس٤َ٠َ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ََ٘ٔیىٔي َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَِحبَتِ َٓ ِس أَ َ٘ َٟ ََٟضا ثَِوبّا   ُت  ِٔ َظ َٛ ىٔي َو٣َا 

ا٢َ َیا َ٘ َٓ  ٔٚ و ٥َ ِٔی اٟشُّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٟ٘ٔیىٔي َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔس  َِ ِٟ َّي إَٔذا کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ ا ََٜت َحً َش ٤َِٟزِأََة ِهَّلِل أَبُوَک  َٓ ٍُ َصِب لٔی ا َس٤َ٠َ

ُت  ِٔ َظ َٛ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ َواہللٔ ٣َا  ُ٘ َٓ  ٔ ٤َِٟزِأَة ََ ا اَزاص٥ُِ بٔت٠ِٔ َٔ َٓ ی  ٍَ َؤِی أَیِٔسیض٥ِٔ أرَِسَ َّٜ ٔلَی أَص١ِٔ ٣َ َث بَٔضا إ ٌَ َب َٓ  ََ َٟ َضا ثَِوبّا َوهَٔی  َٟ 

اہرفؿ نب دبع اہلل، اہمش نب اقمس، رکعہم، اایس نب ہملس، رضحت ہملس ےس رفاتی ےہ ہک مہ اوبرکب ےک اسھت اہجد یک رغض ےس ےلکن 

 اہلل ہیلع فملس ےن اؿ وک امہرا اریم انبای اھت۔ سپ مہ ےن ہلیبق زفارہ ےس اہجد ایک وت مہ ےن اؿ رپ اچرفں رطػ ےس ہلمح افر روسؽ اہلل یلص

ڑ ایک افر اؿ وک ولاٹ۔ رھپ ںیم ےن دنچ ولوگں وک داھکی نج ںیم ےچب افر وعرںیت یھب ںیھت۔ ںیم ےن اےکن اکی ریت امرا فہ ریت اےکن افر اہپ

ن ہلیبق زفارہ یک اکی وعرت یھت وج ےک چیب ںیم رگا
 
مت

 

ت

۔ سپ فہ ڑھکے وہ ےئگ افر ںیم اؿ وک ڑکپ رک رضحت اوبرکب ےک اپس الای۔ ا

اھکؽ اک رتہبنی سابس ےنہپ وہےئ یھت افر اےکس اسھت اکی ڑلیک یھت وج رعب یک نیسح رتنی ڑلویکں ںیم امشر یک اجیتکس یھت۔ سپ 

اےکس دعب ںیم دمہنی آایگ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ھج ےس ےلم افر رفامای اے ہملس! فہ اوبرکب ےن فہ ڑلیک  ھج وک اطع رفام دی۔ 



 

 

ڑلیک  ھج وک ددیے ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! دخبا فہ ڑلیک ےھجم ےب دح دنسپ ےہ افر ںیم ےن ایھب کت اس اک ڑپکا ںیہن وھکال ےہ 

ش وہ ےئگ۔ اےلگ دؿ آپ ےھجم ابزار ںیم رھپ ےلم افر رفامای اے ہملس! ےھجت )ینعی اس ےس تبحص ںیہن یک ےہ( اس فتق آپ اخوم

اےنپ ابپ یک مسق فہ ڑلیک ضحم راضےئ ایہل یک اخرط  ھج وک ہبہ رک دے۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ےھجم فہ ڑلیک تہب دنسپ ےہ افر 

۔ اےکس دعب آپ ےن اس ڑلیک وک ہکم اجیھب افر اےکس دبہل ںیم ایھب کت ںیم ےن ااکس ڑپکا یھب ںیہن وھکال ےہ افر فہ آپ ےک فاےطس ےہ

 املسمؿ دیقویں وک ڑھچاای۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل، اہمش نب اقمس، رکعہم، اایس نب ہملس، رضحت ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  املسمؿ اک امؽ ےل اجںیئ افر رھپ فیہ املسمؿ اس امؽ وکتمینغ ںیم احلص رکےارگ اکرف گنج ںیم

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ارگ اکرف گنج ںیم املسمؿ اک امؽ ےل اجںیئ افر رھپ فیہ املسمؿ اس امؽ وکتمینغ ںیم احلص رکے

     925    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ سہی١، یحٌي اب٩ ابی زائسہ، ًبیساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًزػاٟح  :  راوی

٩ًَِ ابِ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ىٔي اب٩َِ أَبٔی َزائَٔسَة  ٌِ ث٨ََا َیِحٌَي َی ث٨ََا َػأُٟح ب٩ُِ ُسَضِی١ٕ َحسَّ َٙ َحسَّ ٩ٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ََُُل٣ّا َٔلب٩ِٔ ٤ًََُز أَبَ

َوَضَز  َٓ ُسوِّ  ٌَ ِٟ ٔلَی ا ا٢َ إ َٗ ٔش٥ِ  ِ٘ ٥ِ َی َٟ ٔلَی اب٩ِٔ ٤ًََُز َو ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ ًَ َّی اہللُ  زَُّظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ ََفَ ٠َِیطٔ ا َُيِرُُظ ًَ ا٢َ  َٗ أَبُو َزاُوز َو

َِٟؤٟیسٔ  ٠ًََِیطٔ َخأُٟس ب٩ُِ ا ُظ   َرزَّ

رمع ےس رفاتی ےہ ہک ااکن اکی الغؾ دونمشں )ینعی اکرففں( یک رطػ اصحل نب لیہس، ییحی انب ایب زادئہ، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب 

اھبگ ایگ۔ رھپ املسمؿ دونمشں رپ اغبل آےئگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس الغؾ وک انب رمع یک رطػ ولاٹ دای افر )امؽ 

 تمینغ امشر رک ےک( اس وک میسقت ہن ایک۔

 زادئہ، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمعاصحل نب لیہس، ییحی انب ایب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ارگ اکرف گنج ںیم املسمؿ اک امؽ ےل اجںیئ افر رھپ فیہ املسمؿ اس امؽ وکتمینغ ںیم احلص رکے

     926    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ س٠مَي٪، حش٩ ب٩ ًلی، اب٩ ٤٧ير، ًبیساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

 ًَ  ٕ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر اََل َحسَّ َٗ ىَي  ٌِ ٤َ ِٟ ًَلٓٔیٕ ا َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  َ٪ اِْل٧ََِبارٔیُّ َوا ُس ب٩ُِ ُس٠َمَِيَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز ٩ِ َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًُبَِیٔس اہللٔ 

٠َِیطٔ ِٔی َز٩ٔ٣َ َرُسو٢ٔ اہللٔ  ًَ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ ََفُزَّ  ٠َِیض٥ِٔ ا ًَ َوَضَز  َٓ ُسوُّ  ٌَ ِٟ أََخَذَصا ا َٓ َٟطُ  ا٢َ َذَصَب ََفَْض  َٗ َٙ ٥َ َوأَبَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

 ٔ َٙ بٔأَِرٔق اٟزُّو٦ ٠َٔح َٓ َٟطُ  ِبْس  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  َس ا٨َّٟٔييِّ َػل ٌِ َِٟؤٟیٔس َب ٠ًََِیطٔ َخأُٟس ب٩ُِ ا ُظ  زَّ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ ََفَ ٠َِیض٥ِٔ ا ًَ َوَضَز  َٓ ٥َ 

دمحم نب امیلسؿ، نسح نب یلع، انب ریمن، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اؿ اک اکی وھگڑا اھبگ ایگ افر دونمشں ےن 

 ںیم ڑکپ ایل رھپ بج املسمؿ دونمشں رپ اغبل آ ےئگ وت فہ وھگڑا انب رمع وک ولاٹ دای ایگ۔ ہی فاہعق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن اےس

شیپ آای اےسی یہ ااکن اکی الغؾ اھبگ رک رفویمں ےس اج الم بج املسمؿ اؿ رفویمں رپ اغبل آےئ وت فیہ الغؾ اخدل نب فدیل ےن انب 

  ولاٹ دای افر ہی فاہعق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک دعب شیپ آای۔رمع وک

 دمحم نب امیلسؿ، نسح نب یلع، انب ریمن، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونں ےک اپس اھبگ آںیئ افر االسؾ وبقؽ رکںیل وت اؿ اک ایک مکح ےہارگ اکرففں ےک الغؾ املسم

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ارگ اکرففں ےک الغؾ املسمونں ےک اپس اھبگ آںیئ افر االسؾ وبقؽ رکںیل وت اؿ اک ایک مکح ےہ

     927    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌي ، ٣ح٤س اب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ابا٪ ب٩ ػاَ، ٨٣ؼور ب٩ ٣ٌت٤ز، ربعی ب٩ رحاغ، ًبساٌٟزیز ب٩  :  راوی

 حرضت ًلی اب٩ ابی كاٟب

سٔ ب٩ِٔ إِٔس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٍَ ىٔي اب٩َِ َس٤َ٠َ ٌِ ْس َی ثَىٔي ٣َُح٤َّ انٔیُّ َحسَّ ََِٟحَّ ٔ ب٩ُِ َیِحٌَي ا زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبَاَ٪ ب٩ِٔ َػأٟٕح َحسَّ  َٙ ٩ًَِ  َح

ٔلَی َرُسو٢ٔ  َد ًِٔبَساْ٪ إ ا٢َ ََخَ َٗ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَبٔی كَأٟٕب   ٩ًَِ إغ  ٩ًَِ رٔبِعٔیِّ ب٩ِٔ رٔحَ  ٔ َت٤ٔز ٌِ ٤ُِٟ ٥َ  ٨ِ٣َُؼورٔ ب٩ِٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

 َ٘ َٓ َِٟیطٔ ٣ََوأٟیُض٥ِ  ٔ ََٜتَب إ َٓ ٠ِٔح  ِب١َ اٟؼُّ َٗ ُِٟحَسیِبَٔیٍٔ  ىٔي یَِو٦َ ا ٌِ ٤ََّا َی ََ َوإ٧ٔ ٔ ٍّ ِٔی زٔی٨ ََ َرَُِب ِی َٟ ٔ ُجوا إ ُس َواہللٔ ٣َا ََخَ اُٟوا یَا ٣َُح٤َّ

 َّ َب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ـٔ َِ َٓ َِٟیض٥ِٔ  ٔ ُٗوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ ُرزَّص٥ُِ إ ا٢َ ٧َاْض َػَس َ٘ َٓ  ِّٚ ُجوا َصَزبّا ٩ِ٣ٔ اٟزِّ ا٢َ ٣َا ََخَ َٗ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

ًَلَی َصَذا َوأَبَی أَِ٪ أَُرا اب٥َُِٜ  َٗ ُب رٔ ٠ًََِی٥ُِٜ ٩ِ٣َ َیرِضٔ َث اہللُ  ٌَ َّي یَِب یِٕع َحً َْشَ رُقَ ٌِ ٥ِ َت٨َِتُضوَ٪ َیا ٣َ اُئ ُٛ َ٘ ا٢َ ص٥ُِ ًَُت َٗ َیزُزَّص٥ُِ َو

َّ َوَج١َّ  ًَز  اہللٔ 



 

 

، ریعب نب رحاش، رضحت یلع انب ایب اطبل ےس دبعازعلسی نب ییحی، دمحم انب ہملس، دمحم نب ااحسؼ ، اابؿ نب اصع، وصنمر نب رمتعم

رفاتی ےہ ہک دحہیبی ےک دؿ حلص وہےن ےس لبق اکرففں ےک یئک الغؾ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ اھبگ آےئ وت اؿ 

ھاارے دنی یک بلط ںیم

م

 

ت

ھاارے اپس ںیہن الغومں ےک اموکلں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اھکل ہک ہی الغؾ 

م

 

ت

 

ہی ابت ابلکل درتس ےہ )ہک اؿ اک  !آےئ ہکلب ایکن رغض وت الغیم ےس اجنت احلص رکان ےہ وت ھچک ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل

ہلل دصقم دنی اک وصحؽ ںیہن ہکلب الغیم ےس اکٹھچرا اپان وصقمد ےہ( ذہلا آپ اؿ وک اؿ ےک اموکلں یک رطػ ولاٹ دےئجی۔ ہی نس رک روسؽ ا

یسک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہصغ آ ایگ افر رفامای اے رقشی ےک ولوگ! ںیم ںیہن داتھکی ہک مت ابز آؤ ےگ اہیں کت ہک اہلل اعتیل مت رپ 

 اےسی صخش وک طلسم رک دے وج اہمتری انرفاموینں رپ اہمتری رگدںین اُڑا دے۔ افر آپ ےن اؿ یک فایسپ اک اطمہبل وظنمر ںیہن رفامای افر

 رفامای ہی اہلل ےک آزاد ےیک وہےئ ںیہ۔

 دبعازعلسی نب ییحی ، دمحم انب ہملس، دمحم نب اقحس، اابؿ نب اصع، وصنمر نب رمتعم، ریعب نب رحاش، رضحت یلع انب ایب اطبل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رسزنیم رپ امؽ تمینغ ںیم ےس میسقت ےس لبق اھکےن ےنیپ یک زیچںی اھکےن یک ااجزت دنمش یک

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دنمش یک رسزنیم رپ امؽ تمینغ ںیم ےس میسقت ےس لبق اھکےن ےنیپ یک زیچںی اھکےن یک ااجزت

     928    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ح٤زہ، ا٧ص ب٩ ًیاق، ًبیساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ًَٔیإق  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َح٤ِزََة اٟزُّبَيِرٔیُّ  ٤ُٔ٨َُوا ِٔی َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َجِیّظا 

 َّ ُِٟد٤ُُص َز٣َأ٪ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٥ِ٠َ یُِؤَخِذ ٨ِ٣ُٔض٥ِ ا َٓ ًََشَّل  ا٣ّا َو ٌَ َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ك  ی اہللُ 

اربامیہ نب زمحہ، اسن نب ایعض، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم 

 اؿ ےس سمخ )اپوچناں ہصح( ںیہن ایل ایگ۔اکی رکشل اھکےن ےنیپ یک زیچںی افر دہش ولٹ الای وت 

 اربامیہ نب زمحہ، اسن نب ایعض، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ےس لبق اھکےن ےنیپ یک زیچںی اھکےن یک ااجزتدنمش یک رسزنیم رپ امؽ تمینغ ںیم ےس میسقت 



 

 

     929    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، س٠مَي٪، ح٤یس اب٩ ہَل٢، حرضت ًبساہلل ب٩ ١ِٔ٣ :  راوی

 ًَ  ٪ُ ث٨ََا ُس٠َمَِيَ اََل َحسَّ َٗ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٌٔی١َ َوا ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ يَی َحسَّ ا٢َ زُل َٗ  ١ٕ َّٔ َِ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُ  ٩ًَِ ىٔي اب٩َِ صََٔل٢ٕ  ٌِ ٩ِ ح٤َُِیٕس َی

ِٟیَ  ًِٔلي ٩ِ٣ٔ صََذا أََحّسا ا ُ ٠ُُِٗت ََل أ ا٢َ ث٥َُّ  َٗ َِٟتز٣َُِتُط  ا َٓ أََتِیُتطُ  َٓ ا٢َ  َٗ ََّٓٔذا ٔجَزاْب ٩ِ٣ٔ َطِح٥ٕ یَِو٦َ َخِیبََر  تُّ  َٔ َِٟت ا َٓ ا٢َ  َٗ ِو٦َ َطِیّئا 

ٔلَیَّ  َرُسو٢ُ  ٥ُ إ ٥َ یَتََبشَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

ومیس نب اامسلیع، امیلسؿ، دیمح انب الہؽ، رضحت دبعاہلل نب لفغم ےس رفاتی ےہ ہک ربیخ ےک دؿ ںیم ےن اکی ارچیب یک  یلیھ یکٹل 

ںیم ےس یسک وک ھچک ںیہن دفں اگ۔ رھپ بج ںیم ےن ڑم وہیئ دیھکی۔ ںیم اس ےک اپس ایگ افر اوکس اےنپ ےس اٹمچ ایل افر اہک آج ںیم اس 

م رفام رےہ ےھت۔
ّ
ت ش

 

ت

 رک داھکی وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اینپ رطػ وتمہج اپای۔ آپ ریمی ہی تیفیک دھکی رک 

 ومیس نب الیعمس، امیلسؿ، دیمح انب الہؽ، رضحت دبعاہلل نب لفغم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج ہلغ یک یمک وہ وت رہ اکی وک ہلغ ولٹ رک اےنپ ےیل رانھک عنم ےہ ہکلب رکشل ںیم میسقت رکان اچےئہ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 میسقت رکان اچےئہبج ہلغ یک یمک وہ وت رہ اکی وک ہلغ ولٹ رک اےنپ ےیل رانھک عنم ےہ ہکلب رکشل ںیم 

     930    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠مَي٪ ب٩ رحب، جزیز، اب٩ حاز٦، اب٩ حٜی٥، حرضت ابوٟبیس :  راوی

 ٩ًَِ ٜٔی٥ٕ  لَی ب٩ِٔ َح ٌِ ٩ًَِ َی ىٔي اب٩َِ َحاز٦ٕٔ  ٌِ ث٨ََا َجزٔیْز َی ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب  ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ  ٍَ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ َٟبٔیٕس  أَبٔی 

َّی ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ ا٦َ َخٔلیّبا  َ٘ َٓ ا٧َِتَضبُوَصا  َٓ  ٍّ َٓأََػاَب ا٨َّٟاُض ٨َُٔی٤َ ٥َ ی٨ََِهی  ب٩ِٔ َس٤َُزَة بََٔاب١َُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ اہللُ 

َش  َ٘ َٓ زُّوا ٣َا أََخُذوا   ٤َُط بَِی٨َُض٥ِ ٩ًَِ ا٨ُِّٟضَيي ََفَ

امیلسؿ نب رحب، رجری، انب احزؾ، انب میکح، رضحت اوبدیبل ےس رفاتی ےہ ہک مہ دبعارلنمح نب رمسہ ےک اسھت اکلب ںیم ےھت 

 فاہں ولوگں وک امؽ تمینغ اہھت اگل وت اوھنں ےن ولٹ ایل۔ دبعارلنمح ےن ڑھکے وہ رک ہبطخ دای افر اہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ہل فملس ےس انس ےہ آپ ولٹ امر ےس عنم رفامےت ےھت۔ ہی نس رک بس ولوگں ےن اانپ اانپ امؽ فاسپ رک دای رھپ دبعارلنمح ےن بس فآ

 ولوگں ںیم فہ امؽ میسقت رفام دای۔



 

 

 امیلسؿ نب رحب، رجری، انب احزؾ، انب میکح، رضحت اوبدیبل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 بج ہلغ یک یمک وہ وت رہ اکی وک ہلغ ولٹ رک اےنپ ےیل رانھک عنم ےہ ہکلب رکشل ںیم میسقت رکان اچےئہ

     931    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًَلء، ابو٣ٌاویہ، ابواسحٙ، ٣ح٤س ب٩ ٣حاہس، حرضت ًبساہلل ب٩ ابی اوِی :  راوی

ٔس بِ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِیَبانٔیُّ  َٙ اٟظَّ ث٨ََا أَبُو إِٔسَح ٍَ َحسَّ اؤَی ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ  ٩ًَِ ب٩ِٔ أَبٔی ٩ٔ أَبٔی ٣َُحأٟٕس 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٦َ ِٔی  ٌَ ىٔي اٟلَّ ٌِ ُشوَ٪ َی ٨ُِت٥ِ تَُد٤ِّ ُٛ ٠ُُِٗت َص١ِ  ا٢َ  َٗ ا٣ّا یَِو٦َ َخِیبَرَ أَِوَِی  ٌَ َ ا٢َ أََػب٨َِا ك َ٘ َٓ  ٥َ

ٔٔیطٔ ث٥َُّ  َساَر ٣َا َیِٜ ِ٘ َیأُِخُذ ٨ِ٣ُٔط ٣ٔ َٓ ََاَ٪ اٟزَُّج١ُ َیحٔیُئ  َٓ ُٖ  ی٨ََِْصٔ

اہلل  دمحم نب العء، اوباعمفہی، اوب ااحسؼ ، دمحم نب اجمدہ، رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن وپاھچ ایک مت روسؽ اہلل یلص

 یک ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم اھکےن ےنیپ یک زیچفں ںیم ےس اپوچناں ہصح اکنال رکےت ےھت؟ وت اہک ربیخ ےک دؿ مہ وک اھکےن ےنیپ

 زیچںی ںیلم وت رہ صخش آات اھت افر اینپ رضفرت ےک اطم ق اس ںیم ےس ےل اجات اھت۔

 دمحم نب العء، اوباعمفہی، اوباقحس، دمحم نب اجمدہ، رضحت دبعاہلل نب ایب افیف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   باب

 بج ہلغ یک یمک وہ وت رہ اکی وک ہلغ ولٹ رک اےنپ ےیل رانھک عنم ےہ ہکلب رکشل ںیم میسقت رکان اچےئہ

     932    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، ابواحوؾ، حرضت ًاػ٥ ب٩ ک٠یب :  راوی

ث٨ََا َص٨َّازُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ىٔي اب٩َِ ک٠َُِیٕب  ٌِ ًَأػ٥ٕ َی  ٩ًَِ ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  یِّ َحسَّ ٔ ِج٨َا اٟسَّ ََخَ

 ُ ٍْ َطسٔیَسْة َوَجِضْس َوأََػاب أََػاَب ا٨َّٟاَض َحاَج َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔی َسَْفٕ  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٣َ َّ٪ّٔ َٓ ا٧َِتَضبُوَصا  َٓ وا ٤ّ٨ََُا 

 َ ُُٗسوَر٧ أَ  َٔ ِٛ َ أ َٓ ِؤسطٔ  َٗ ًَلَی  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی٤ِٔشي  ًَ َّی اہللُ  لٔی إٔذِ َجاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِِ َت َٟ ١ُ ا٠َِّٟح٥َ ُُٗسوَر٧َا  ١َ یُز٣َِّ ٌَ ِؤسطٔ ث٥َُّ َج َ٘ ا بٔ

َِٟیَشِت   ٍَ ِضَب ا٢َ إٔ٪َّ ا٨ُّٟ َٗ َُّرأب ث٥َُّ  ٕ  بٔاٟت َُّ ٩ِ٣ٔ َص٨َّاز َِٟیَشِت بٔأََح١َّ ٩ِ٣ٔ ا٨ُِّٟضَبٍٔ اٟظَّ  ٍَ ٤َِِٟیَت ٤َِِٟیَتٍٔ أَِو إٔ٪َّ ا  بٔأََح١َّ ٩ِ٣ٔ ا

انہد نب رسی، اوباوحص، رضحت اعمص نب بیلک ےک فادل اکی ااصنری صخش ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل 



 

 

رفاہن وہےئ سپ ولوگں وک دفراؿ رفس اھکےن ےنیپ یک دشدی تلق اک اسانم رکان زپا۔ رھپ ھچک ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اکی رفس ںیم 

رکبایں ںیلم رہ صخش ےن وچاپای ولٹ ایل سپ امہری دایچگیں الب ریہ ںیھت )ینعی اؿ ںیم وگتش کپ راہ اھت( اےنت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع 

ےس امہری دایچگیں اٹُل دںی افر وگتش وک یٹم ںیم ڑیھتلےن ےگل۔ اس ےک دعب  فملس اینپ امکؿ ےتکیٹ وہےئ رشتفی الےئ افر اینپ امکؿ

اد یک رطػ ےس  ّ

 

 
آپ ےن رفامای ولٹ اک امؽ رمدار ےس مک ںیہن ےہ۔ ای ہی رفامای ہک رمدار ولٹ ےک امؽ ےس ھچک مک ںیہن ےہ۔ ہی کش ہ

 ےہ۔

 انہد نب رسی، اوباوحص، رضحت اعمص نب بیلک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دار ارحلب ےس اھکےن ےنیپ یک زیچںی اسھت ےل آان

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دار ارحلب ےس اھکےن ےنیپ یک زیچںی اسھت ےل آان

     933    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ًبساہلل ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، اب٩ رحطٕ اززی رسو٢ اہلل ػلی اہلل ٠ًیہ وآٟہ وس٥٠ ٛے  :  راوی

 بٌف ػحابہ

َِٟحارٔٔث أَ٪َّ  ٤ِزُو ب٩ُِ ا ًَ ا٢َ أَِخبََرنٔی  َٗ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َس ٔ  َحسَّ ٕٕ اِْلَِزز َط ثَطُ اب٩َِ رَحِ یَّ َحسَّ

 َ ٨َّا ٧ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔف أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل ٌِ ٩ًَِ َب ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ أس٥ٔ ٣َِولَی  َ٘ ِٟ ٔش٤ُُط ٩ًَِ ا ِ٘ زِؤ َوََل َن َِ ِٟ َِٟحزََر ِٔی ا أِک١ُُ ا

َجت٨َُا ٨ِ٣ٔطُ  ٔلَی رَٔحا٨َٟٔا َوأََِخٔ ٍُ إ نَرِٔج َٟ ٨َّا  ُٛ َّي إِٔ٪   ٤ِ٣َُْلَةْ  َحً

دیعس نب وصنمر، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، انب رحفش ازدی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ضعب احصہب ےس رمفی 

ےہ ہک اہجد ںیم مہ ولگ )رضفت ےک فتق( افٹن ذحب رک ےک اھک ایل رکےت ےھت افر مہ اس وک میسقت ہن رکےت ےھت اہیں کت ہک بج 

  ولےتٹ ےھت وت امہری وخرںایں افٹن ےک وگتش ےس رھبی وہیت ںیھت۔مہ اےنپ اکھٹونں رپ

 دیعس نب وصنمر، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، انب رحفش ازدی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ضعب احصہب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دار ارحلب ںیم اھکےن ےنیپ یک زیچںی بج رضفرت ےس زادئ وہں وت اؿ وک رففتخ رک ےن اک ایبؿ



 

 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دار ارحلب ںیم اھکےن ےنیپ یک زیچںی بج رضفرت ےس زادئ وہں وت اؿ وک رففتخ رک ےن اک ایبؿ

     934    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ؼلفی، ٣ح٤س ب٩ ٣بارک، یحٌي ب٩ ح٤زہ، ابوًبساٌٟزیز، ًبازہ ب٩ ٧سي، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٥٨ُ :  راوی

 ُ ث٨ََا أَب ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َح٤ِزََة  ٤َُِٟباَرٔک  ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٤َُِٟؼف ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔ َحسَّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا َطِیْذ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ و 

ٍَ َُشَ  ی٩َ ٣َ ٍَ ٨َِّٔٗسٔ ا٢َ َرابَِل٨َا ٣َٔسی٨َ َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٥ٕ٨َُِ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ ٧َُسٓيٕ  ا اِْلُِرزُ٪ِّ  َّ٤٠َ َٓ ٤ِٔم  ِحبٔی١َ ب٩ِٔ اٟشِّ

ٍّ ٨ِ٣َٔضا َو  َٔ ٔ َش٥َ ٓٔی٨َا كَائ َ٘ َٓ ا  َتَحَضا أََػاَب ٓٔیَضا ٤ّ٨ََُا َوَبََقّ ثُِتُط َٓ َحسَّ َٓ اَذ ب٩َِ َجَب١ٕ  ٌَ ٠َ٘ٔیُت ٣ُ َٓ  ٥ٔ٨َ ِِ ٤َ ِٟ ١َ َب٘ٔیََّتَضا ِٔی ا ٌَ َج

َش٥َ  َ٘ َٓ أََػب٨َِا ٓٔیَضا ٤ّ٨ََُا  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخِیبََر  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َُزَِو٧َا ٣َ اْذ  ٌَ ا٢َ ٣ُ َ٘ ٠َِیطٔ  َٓ ًَ َّی اہللُ  ٓٔی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

٥ٔ٨َ َوَس  ِِ ٤َِٟ ١َ َب٘ٔیََّتَضا ِٔی ا ٌَ ٍّ َوَج َٔ ٔ  ٥ََّ٠ كَائ

دمحم نب یفطصم، دمحم نب ابمرک، ییحی نب زمحہ، اوبدبعازعلسی، ابعدہ نب یسن، رضحت دبعارلنمح نب منغ ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن رہش 

 نی اک احمرصہ ایک رشلیج نب طمس ےک اسھت بج اوھنں ےن اس رہش وک حتف ایک وت فاہں ام

  

ؽ تمینغ ںیم رکبایں افر اگںیئ ںیلم۔ وت ھچک ق

وت مہ ںیم میسقت رک دںی افر ابیق امؽ تمینغ ںیم اشلم رک دںی۔ رھپ ںیم اعمذ نب لبج ےس الم افر ہی ہصق اؿ ےس ایبؿ ایک۔ رضحت اعمذ 

رکبایں ںیلم آپ ےن اؿ ںیم ےس ھچک  ےن اہک مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت لم رک ربیخ اک اہجد ایک ےہ فاہں مہ وک

 مہ ںیم میسقت رفام دںی افر ابیق وک امؽ تمینغ ںیم امشر رفام دای۔

 دمحم نب یفطصم، دمحم نب ابمرک، ییحی نب زمحہ، اوبدبعازعلسی، ابعدہ نب یسن، رضحت دبعارلنمح نب منغ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امؽ تمینغ ںیم ےس یسک زیچ وک الب رضفرت اےنپ اکؾ ںیم الان

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 امؽ تمینغ ںیم ےس یسک زیچ وک الب رضفرت اےنپ اکؾ ںیم الان

     935    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ ابی ایبہ، ابوزاؤز، ابو٣ٌاویہ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، یزیس ب٩ ابی حبیب، ابی ٣ززوٚ، سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ًث٤ا٪  :  راوی

 حرضت رویٍٔ ب٩ ثابت انؼاری



 

 

 ٩ُ َ٘ ا٢َ أَبُو َزاُوز َوأ٧ََا َٟٔحسٔیثٔطٔ أَِت َٗ ىَي  ٌِ ٤َِٟ ٍَ ا ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ث٨ََا َس ٔ َحسَّ او ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ  ٍَ َی

 ٩ًَِ انٔیِّ  ٌَ ٨ِ ٩ًَِ َح٨َٕع اٟؼَّ ٕٚ ٣َِولَی تُحٔیَب  ٩ًَِ أَبٔی ٣َزُِزو ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔیٕب   َٙ ٔس ب٩ِٔ إِٔسَح ٍٔ ب٩ِٔ ثَابٕٔت  ٣َُح٤َّ ٔٔ ُرَوِی

 ٔ ا٢َ ٩ِ٣َ کَاَ٪ یُِؤ٩ُ٣ٔ ب َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِیٔئ اِْلَِنَؼارٔیِّ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل َٓ  ٩ِ٣ٔ ٍّ ِب َزابَّ َٛ ََل َیزِ َٓ ٔ اِْلَٔخٔ  َِٟیِو٦ اہللٔ َوبٔا

ََل َی٠َِبِص  َٓ ٔ اِْلَٔخٔ  َِٟیِو٦ َضا َرزََّصا ٓٔیطٔ َو٩ِ٣َ کَاَ٪ یُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوبٔا َٔ ًَِح َّي إَٔذا أَ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َحً َّي ا ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َحً ِیٔئ ا َٓ ثَِوبّا ٩ِ٣ٔ 

طُ َرزَّ  َ٘  ُظ ٓٔیطٔ إَٔذا أَِخ٠َ

دیعس نب وصنمر، امثعؿ نب ایب اہبی، اوبداؤد، اوباعمفہی، دمحم نب ااحسؼ ، سیدی نب ایب بیبح، ایب رمزفؼ، رضحت رفعفی نب اثتب 

ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک وج صخش اہلل رپ افر رفز آرخت رپ اامیؿ راتھک وہ اےکس ےیل 

ںیہن ےہ ہک فہ )میسقت ےس ےلہپ( املسمونں ےک امؽ تمینغ ےک یسک اجونر یک وساری رکے افر الب رک ےک اس وک رھپ امؽ تمینغ اجزئ 

ںیم اشلم رک دے۔ ایس رطح اہلل رپ افر رفز آرخت رپ اامیؿ رےنھک فاےل صخش ےک ےیل ہی اجزئ ںیہن ےہ ہک امؽ تمینغ اک ڑپکا ےنہپ 

 امؽ تمینغ ںیم اشلم رک دے۔افر رپاان رک ےک اس وک رھپ 

دیعس نب وصنمر، امثعؿ نب ایب اہبی، اوبداؤد، اوباعمفہی، دمحم نب اقحس، سیدی نب ایب بیبح، ایب رمزفؼ، رضحت رفعفی نب  :  رافی

 اثتب ااصنری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ںیم ایھتہر ںیلم وت اؿ اک اامعتسؽ رکانگنج ںیم درتس ےہارگ ڑلایئ 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ارگ ڑلایئ ںیم ایھتہر ںیلم وت اؿ اک اامعتسؽ رکانگنج ںیم درتس ےہ

     936    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوًبیسہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز٣ح٤س ب٩ ًَلء، ابزاہی٥ اب٩ یوسٕ، ابی اسحٙ،  :  راوی

ا٢َ أَبُو َزاُوز صَُو إٔبِزَ  َٗ ا٢َ  َٗ  َٕ ىٔي اب٩َِ یُوُس ٌِ ا٢َ أَِخبََر٧َا إٔبَِزاصٔی٥ُ َی َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َٙ ب٩ِٔ َحسَّ َٕ ب٩ِٔ إِٔسَح اصٔی٥ُ ب٩ُِ یُوُس

٩ًَِ أَبٔی إِٔسحَ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  بَِیعٔیُّ  َٙ اٟشُّ ٍْ أَبٔی إِٔسَح َّٔذا أَبُو َجِض١ٕ َِصٔی َٓ ا٢َ ٣ََزِرُت  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ثَىٔي أَبُو ًُبَِیَسَة  ا٢َ َحسَّ َٗ بَِیعٔیِّ  َٙ اٟشُّ

ا٢َ َوََل أََصابُُط ٨ًِٔ  َٗ ِس أَِخزَی اہللُ اِْلََٔخَ  َٗ ًَُسوَّ اہللٔ َیا أَبَا َجِض١ٕ  ٠ُِت َیا  ُ٘ َٓ بَِت رِٔج٠ُُط  ٔ ُِ ِس  ا٢َ أَ َٗ َ٘ َٓ  ََ ٔ ُس ٩ِ٣ٔ َرُج١ٕ َس َذٟ ٌَ بِ

بُِتُط  رَضَ َٓ  ٔ ُُٔط ٩ِ٣ٔ یَسٔظ َم َسِی َ٘ َّي َس ٩ٔ َطِیّئا َحً ِِ ٥ِ٠َ ُی َٓ ٔ كَائ١ٕٔ  َُيِر  ٕٕ بُِتطُ بَٔشِی رَضَ َٓ ِو٣ُطُ  َٗ َت٠َُط  َّي بََززَ َٗ  بٔطٔ َحً



 

 

 گنج دبر ںیم الچ وت ںیم ےن دمحم نب العء، اربامیہ انب ویفس، ایب ااحسؼ ، اوبدیبعہ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک ںیم

راہتس ںیم اوبلہج وک زپا داھکی اس ےک اپؤں رپ ولتار یک رضب یھت۔ ںیم ےن اہک اے دنمش دخا! اے اوبلہج! آرخاکر اہلل ےن اس 

ت ےہ ہک صخش وک ذلیل رک دای وج دنی قح ےس دفر اھت۔ انب وعسمد ےتہک ںیہ ےھجم اس فتق اوبلہج اک وخػ ہن اھت۔ اوبلہج وبال ےھجم ریح

اکی صخش وک ایکس وقؾ ےن امر ڈاال۔ رھپ ںیم ےن اس رپ ولتار اک فار ایک رگم اکررگ ہن وہا اہیں کت ہک اس ےک اہھت ےس ایکس ولتار وھچٹ 

 یئگ۔ سپ ںیم ےن اس یک ولتار ےس اس وک لتق ایک اہیں کت ہک فہ ڈنھٹا وہ ایگ۔

 اوبدیبعہ، رضحت دبعاہلل نب وعسمددمحم نب العء، اربامیہ انب ویفس، ایب اقحس،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امؽ تمینغ یک وچری اک انگہ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 امؽ تمینغ یک وچری اک انگہ

     937    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣شسز، یحٌي ب٩ سٌیس، بْش ب٩ ٣ٔـ١، یحٌي ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ حبا٪، ابی ٤ًزہ، حرضت زیس ب٩ خاٟس  :  راوی

 جہىي

٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ثَاص٥ُِ  ١ٔ َحسَّ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ٌٔیٕس َوبِْٔشَ ب٩َِ ا ْز أَ٪َّ یَِحٌَي ب٩َِ َس ث٨ََا ٣َُشسَّ ٩ًَِ سٔ ب٩ِٔ َیِحٌَي ب٩ِٔ َحسَّ َحبَّاَ٪ 

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُِٟحَضىٔيِّ أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ َخأٟٕس ا ٤َِزَة  ًَ ََ أَبٔی  ٔ وا ذَٟ ََٓذَُکُ يَی َیِو٦َ َخِیبََر   تُُوِ

 َ ل ًَ وا  ا٢َ َػ٠ُّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َػاحَٔب٥ُِٜ ١ََُّ ِٔی َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ََ ٔ ََّرِت ُوُجوُظ ا٨َّٟأض َٟٔذٟ ي َِ َت َٓ ی َػاحٔب٥ُِٜٔ 

زٔ یَُضوَز ََل یَُشاؤی زِٔرَص٤َئِن  ّزا ٩ِ٣ٔ ََخَ َوَجِس٧َا ََخَ َٓ ًَطُ  ِظ٨َا ٣ََتا تَّ َٔ َٓ  َسبٔی١ٔ اہللٔ 

نب ةحؿ، ایب رمعہ، رضحت زدی نب اخدل ینہج ےس رفاتی ےہ ہک ااحصب دسمد، ییحی نب دیعس، رشب نب  ،لض، ییحی نب دیعس، دمحم نب ییحی 

روسؽ ںیم ےس اکی صخش گنج ربیخ ںیم فافت اپ ایگ سپ احصہب ےن )ایکس ومت اک افر اس رپ امنز انجزہ زپےنھ اک( ذرک آپ ےس ایک۔ 

ابت نس رک ولوگں ےک رہچے ریغتم وہ ےئگ۔ آپ آپ ےن رفامای اےنپ اسیھت رپ مت وخد یہ امنز زپھ ول۔ )ںیم ںیہن زپوھں اگ( آیکپ ہی 

ھاارے اسیھت ےن امؽ تمینغ ںیم وچری یک ےہ۔ مہ ےن اےکس اسامؿ یک التیش یل وت ںیمہ اےکس اسامؿ ںیم ےس وہیدی 

م

 

ت

ےن رفامای 

 وعروتں ےک ےننہپ اک اکی ڑپکا الم یکسج تمیق دف درمہ یھب ہن یھت۔



 

 

 ییحی نب دیعس، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، ایب رمعہ، رضحت زدی نب اخدل ینہج دسمد، ییحی نب دیعس، رشب نب  ،لض، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 امؽ تمینغ یک وچری اک انگہ

     938    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ثور ب٩ زیس، ابی ُیث، اب٩ ٣لیٍ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 َ ٩ًَِ أ  ٍٕ ِیٔث ٣َِولَی اب٩ِٔ ٣ُٔلی َِ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا یِلٔیِّ  ٩ًَِ ثَِورٔ ب٩ِٔ َزیِٕس اٟسَّ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٍَ َحسَّ ِج٨َا ٣َ ا٢َ ََخَ َٗ َّطُ  بٔی صَُزیَِزَة أ٧َ

ََ َرُسو٢ٔ ا ٤ََِٟتا َیاَب َوا ا إَٔلَّ اٟثِّ ّٗ ٥ِ٨َ َذَصّبا َوََل َورٔ ِِ ٥ِ٠َ َن َٓ ًَا٦َ َخِیبََر   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َط َرُسو٢ُ ہللٔ َػل َوجَّ َٓ ا٢َ  َٗ َواِْل٣ََِوا٢َ 

ِس أُصِٔسَی َٟٔزُسو٢ٔ ا َٗ ی َو َُِٟقَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َِحَو َوازٔی ا ًَ َّی اہللُ  ٥ًَْ اہللٔ َػل ُط ٣ِٔس َٟ ا٢ُ  َ٘ ًَِبْس أَِسَوزُ ُی ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ہللٔ َػل

 ٔ ٥َ إ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ًَْ َیُحمُّ َرِح١َ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل بَِی٨َا ٣ِٔس َٓ ی  َُِٟقَ َّي إَٔذا کَا٧ُوا بَٔوازٔی ا ا٢َ ا٨َّٟاُض َحً َ٘ َٓ َت٠َطُ  َ٘ َٓ ذِ َجائَطُ َسِض٥ْ 

َّٟ َص٨ٔیئّ  ٍَ ا ٠َ٤ِ ٔ إٔ٪َّ اٟظَّ ٔسي بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ لََکَّ َوا َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ  ٍُ َِٟح٨َّ َُٟط ا ًٔي أََخَذَصا یَِو٦َ َخِیبََر ٩ِ٣ٔ ا 

 ََ ٔ وا َذٟ ٌُ ا َس٤ٔ َّ٤٠َ َٓ ٠َِیطٔ ٧َاّرا  ًَ  ١ٌُٔ َتِظَت َٟ أس٥ُ  َ٘ ٤َِٟ ٥ِ ُتٔؼِبَضا ا َٟ ا٥ٔٔ٧  َِ ٤َ ِٟ َّی  ا ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ئِن إ َٛ ا إک أَِو َٔشَ َجاَئ َرُج١ْ بْٔٔشَ

اکَا٪ٔ  ا٢َ َٔشَ َٗ اْک ٩ِ٣ٔ ٧َإر أَِو  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٔشَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  ٩ِ٣ٔ ٧َارٕ  اہللُ 

اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت  یبنعق، امکل، وثر نب زدی، ایب ثیغ، انب عیطم، رضحت

ّ افر دفرسا امؽ فاتمع اہھت اگل سپ 

 

ربیخ ےک اسؽ ںیم اہجد ےک ےیل ےلکن نکیل مہ وک امؽ تمینغ ںیم وسان اچدنی ہن الم ہکلب ڑپکے تل

دہہی ںیم اکی اکال الغؾ الم اھت  اکس انؾ دممع اھت۔ بج مہ فادی  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فادی رقی یک رطػ ےلچ افر آپ وک

 رقی ںیم ےچنہپ وت دممع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افٹن اک اپالؿ ااتر راہ اھت اےنت ںیم اےکس اکی ریت آ اگل سج ےس اس یک

 ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رہسگ ںیہن! مسق ےہ اس ذات یک ومت فاعق وہ یئگ۔ مہ ےن اہک ابمرک وہ اس وک تنج یلم۔ روسؽ اہلل یلص اہلل

سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ اس ےن ربیخ یک ڑلایئ ںیم وج لبمک امؽ تمینغ یک میسقت ےس لبق ےل ایل اھت آگ نب رک اس رپ ڑھبک 

کی ای دف ےمست ےل رک آای۔ آپ ےن رفامای راہ ےہ۔ بج ولوگں ےن ہی انس وت اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ا

 ہی آگ اک ہمست اھت ای ہی رفامای ہی دفونں ےمست آگ ےک ےھت۔

 یبنعق، امکل، وثر نب زدی، ایب ثیغ، انب عیطم، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 صخش امؽ تمینغ یک ومعمیل زیچارچاےئ وت اامؾ اس وک وھچڑ دے افر اس ےک اابسب وک ذنر آشت ہن رکے بج وکیئ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 بج وکیئ صخش امؽ تمینغ یک ومعمیل زیچارچاےئ وت اامؾ اس وک وھچڑ دے افر اس ےک اابسب وک ذنر آشت ہن رکے

     939    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو ػاٟح، ٣حبوب ب٩ ٣وسي، اسحٙ، ًبساہلل ب٩ طوذب، ًا٣ز اب٩ بزیسہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َطِوذَ   ٩ًَِ زَارٔیُّ  َٔ ِٟ َٙ ا ا٢َ أَِخبََر٧َا أَبُو إِٔسَح َٗ ث٨ََا أَبُو َػأٟٕح ٣َِحبُوُب ب٩ُِ ٣ُوَسي  ًَاَحسَّ ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ىٔي ٕب  ٌِ ٣ْٔز َی

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٤ِزٕو  ًَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ بَُزیَِسَة  َِٟواحٔٔس  ِبٔس ا ًَ ٍّ أ٣ََزَ اب٩َِ  ٥َ إَٔذا أََػاَب ٨َُٔی٤َ ِیطٔ َوَس٠َّ

َیِد٤ُُشطُ  َٓ ٨َائ٤ٔٔض٥ِٔ  َِ ََٓیحٔیئُوَ٪ بٔ ٨َاَزی ِٔی ا٨َّٟأض  َٓ ا٢َ یَا َرُسو٢َ  بََٔلَّل  َ٘ َٓ  ٕ ز ٌَ ََ بٔز٣َٔا٦ٕ ٩ِ٣ٔ َط ٔ َس َذٟ ٌِ َحاَئ َرُج١ْ َب َٓ ٤ُُط  شِّ َ٘ َوُی

 َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َت بََٔلَّل ی٨َُازٔی ثَََلثّا  ٌِ ا٢َ أََس٤ٔ َ٘ َٓ  ٍٔ ٨ٔی٤َ َِ ِٟ ٨َّا أََػب٨َِاُظ ٩ِ٣ٔ ا ُٛ ًَِتَذَر اہللٔ َصَذا ٓمََٔي  ا َٓ ََ أَِ٪ َتحٔیَئ بٔطٔ  ٌَ ٤َا ٨َ٣َ

 ٔ ََ إ ٨ِ ًَ َب٠َطُ  ِٗ ٩ِ٠َ أَ َٓ  ٍٔ َِٟ٘ٔیا٣َ ٩ِ أ٧ََِت َتحٔیُئ بٔطٔ یَِو٦َ ا ُٛ ا٢َ  َ٘ َٓ  َِٟیطٔ 

اوب اصحل، وبحمب نب ومیس، ااحسؼ ، دبعاہلل نب وشذب، اعرم انب ربدیہ، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

ت البؽ وک مکح رفامےت افر فہ ولوگں ںیم االعؿ رکےت وت بس ولگ اینپ اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس بج امؽ تمینغ  اتچنہ وت آپ رضح

اینپ تمینغ ےل رک آےت )افر آپ ےک اپس عمج رکا دےتی( رھپ آپ اس ںیم ےس )تیب ااملؽ ےک ےیل( اپوچناں ہصح اگل رک ےک ابیق 

ابولں یک ینب وہیئ اگلؾ ےل رک آای افر وبال ای روسؽ وک )امتؾ اجمدہنی ںیم ربارب ربارب( میسقت رفام دےتی۔ سپ اکی صخش اس میسقت ےک دعب 

اہلل! ہی امؽ تمینغ اک ہصح ےہ۔ آپ ےن وپاھچ ایک وت ےن البؽ وک نیت رمہبت االعؿ رکےت وہےئ انس اھت؟ اس ےن اہک اہں! آپ ےن 

رت وبقؽ ںیہن رفامیئ( افر درایتف ایک وت رھپ ایک زیچ اس ےک الےن ںیم امعن یھت؟ اس ےن ذعمرت شیپ یک )رگم آپ ےن اس یک ذعم

 آپ ےن رفامای ایس رطح رہ اب وت اس وک ایقتم ےک دؿ ےل رک آےئ اگ۔ اب وت ںیم وک  ےس اس وک رہسگ وبقؽ ہن رکفں اگ۔

 اوب اصحل، وبحمب نب ومیس، اقحس، دبعاہلل نب وشذب، اعرم انب ربدیہ، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امؽ تمینغ ںیم ےس وچری رکےن یک زسا

 اہجد اک ایبؿ :   ابب



 

 

 امؽ تمینغ ںیم ےس وچری رکےن یک زسا

     940    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، ػاٟح، حرضت ابوواٗس ػاٟح ب٩ ٣ح٤س ب٩ زائسہنٔیلی،  :  راوی

 َ ِیلٔیُّ اِْل َٔ ا٢َ ا٨ُّٟ َٗ ٕس  ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  اََل َحسَّ َٗ ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ِیلٔیُّ َوَس َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ َحسَّ ٧َِسَراَوِرزٔیُّ 

ٔس ب٩ِٔ َزا ِس ٣َُح٤َّ َٗ ُتَٔی بَٔزُج١ٕ  أ َٓ  ٔ ٍَ أَِرَق اٟزُّو٦ ٍَ ٣َِش٤َ٠َ ا٢َ َزَخ٠ُِت ٣َ َٗ ا٢َ أَبُو َزاُوز َوَػأْٟح َصَذا أَبُو َوإٗٔس  َٗ َشأ٢ََ  ئَٔسَة  َٓ  َّ١َُ

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل أب  َِٟدلَّ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ُث  ُت أَبٔی یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ ٨ُِط  ًَ ِس َسا٤ّٟٔا  َٗ ا٢َ إَٔذا َوَجِست٥ُِ اٟزَُّج١َ  َٗ  ٥َ طٔ َوَس٠َّ

ُط َو  ٌِ ا٢َ بٔ َ٘ َٓ ٨ِطُ  ًَ َشأ٢ََ َسا٤ّٟٔا  َٓ ا  ّٔ َوَجِس٧َا ِٔی ٣ََتأًطٔ ٣ُِؼَح َٓ ا٢َ  َٗ بُوُظ  ٔ ِِ ًَُط َوا ُٗوا ٣ََتا أرَِحٔ َٓ ِٚ بَٔث٨٤َٔطٔ ١ََُّ   َتَؼسَّ

ی، دیعس نب وصنمر، دبعازعلسی نب دمحم، اصحل، رضحت اوبفادق

ب ل
ف

 

ی

 اصحل نب دمحم نب زادئہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ہملسم ےک اسھت کلم 

رفؾ ںیم )اہجد ےک ےیل( ایگ فاہں اکی صخش الای ایگ سج ےن امؽ تمینغ ںیم ےس وچری ایک اھت۔ وت ہملسم ےن اسمل ےس اس اک ہلئسم 

 ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس درایتف ایک اوھنں ےن اہک ںیم ےن اےنپ فادل دبعاہلل ےس انس فہ رضحت رمع ےس لقن رکےت

 ےن رفامای بج مت یسک اےسی صخش وک اپؤ سج ےن امؽ تمینغ یک وچری یک ےہ وت ااکس امؽ ف اابسب الج دف افر اس وک امرف۔ رافی اک ایبؿ ےہ۔

 ایک ایک اجےئ؟( وت اوھنں ےن اہک اس ےک اسامؿ ںیم اکی رقآؿ اپک یھب اھت وت ہملسم ےن اسمل ےس اےکس قلعتم درایتف ایک )ہک اس اک

 ہک اس وک رففتخ رک ےک اس یک تمیق دصہق رک دی اجےئ۔

ی، دیعس نب وصنمر، دبعازعلسی نب دمحم، اصحل، رضحت اوبفادق اصحل نب دمحم نب زادئہ :  رافی

ب ل
ف

 

ی

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 امؽ تمینغ ںیم ےس وچری رکےن یک زسا

     941    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣ح٤س ابو ػاٟح ٣حبوب ب٩ ٣وسي، ابواسحٙ، حرضت ػاٟح :  راوی

 َٗ ٕس  ٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ  َٙ ا٢َ أَِخبََر٧َا أَبُو إِٔسَح َٗ ث٨ََا أَبُو َػأٟٕح ٣َِحبُوُب ب٩ُِ ٣ُوَسي اِْل٧ََِلاکٔیُّ  َِٟؤٟیٔس ب٩ِٔ َحسَّ ٍَ ا َُزَِو٧َا ٣َ ا٢َ 

 ٔ ز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َو٤ًَُزُ ب٩ُِ  ٨َا َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ٌَ َٕ بٔطٔ صَٔظا٦ٕ َو٣َ َٚ َوكٔی أرُِحٔ َٓ َِٟؤٟیُس ب٤ََٔتأًطٔ  َٓأ٣َََز ا ا  ًّ ١َّ َرُج١ْ ٣ََتا َِ َٓ  ٔ یز

َِٟؤٟیَس ب٩َِ صَٔظا َُيِرُ َواحٕٔس أَ٪َّ ا َِٟحٔسیَثئِن َرَواُظ  ا٢َ أَبُو َزاُوز َوصََذا أََػحُّ ا َٗ ٔلطٔ َسِض٤َُط  ٌِ ٥ِ ُی َٟ ٕس َو ٌِ َٚ َرِح١َ زٔیَازٔ ب٩ِٔ َس ٦ٕ أرَِحَ

بَطُ َوکَاَ٪  َ َِ ِس ١ََُّ َو َٗ 



 

 

اوب اصحل وبحمب نب ومیس، اوب ااحسؼ ، رضحت اصحل نب دمحم ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن فدیل نب اشہؾ ےک اسھت لم رک اہجد ںیم ہصح 

ایل۔ امہرے اسھت اسمل نب دبعاہلل نب رمع افر رمع نب دبعازعلسی یھب ےھت۔ اکی صخش ےن امؽ تمینغ ںیم وچری یک وت فدیل نب اشہؾ 

داؤد  اس اک امتؾ اسامؿ الجےن اک مکح دای افر اےس ولوگں ںیم یامھای ایگ )ہک دوھکی ہی وچر ےہ( افر اوکس اس اک ہصح یھب ںیہن دای ایگ اوبےن

ےن اہک ہی رفاتی زایدہ حیحص ےہ اوکس اکی ےس زادئ ارفاد ےن رفاتی ایک ےہ ہک فدیل نب اشہؾ ےن زدی نب دعس اک اسامؿ ولجاای ویکہکن اس 

  امؽ تمینغ ںیم وچری یک یھت افر اوکس امرا یھب اھت۔ےن

 اوب اصحل وبحمب نب ومیس، اوباقحس، رضحت اصحل نب دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 امؽ تمینغ ںیم ےس وچری رکےن یک زسا

     942    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًوٖ، ٣وسٰي ب٩ ایوب، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، زہير ب٩ ٣ح٤س، ٤ًزو ب٩ طٌیب ےن بواسلہ واٟس بش٨س زازا :  راوی

ِٟوَ  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ أَیُّوَب  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕٖ ِو ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ٕس  ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٟٔیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ 

٥َ َوأَبَا برَِکٕ َو٤ًَُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ا٢َ ًَ َٗ بُوُظ  َ َِ ا٢ِّ َو َِ ِٟ ََ ا ُٗوا ٣ََتا َز رَحَّ

ث٨ََاأَبُو َزاُوز َو  ا٢َ أَبُو َزاُوز و َحسَّ َٗ وُظ َسِض٤َُط  ٌُ طُ ٨ِ٣ٔطُ َو٨َ٣َ ٌِ ٥َِٟ أَِس٤َ َِٟؤٟیٔس َو ٩ًَِ ا ًَلٔیُّ ب٩ُِ بََِحٕ  ٍَ  َزاَز ٓٔیطٔ  َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ًُتَِب بٔطٔ ا

 ًَ  ٩ًَِ ٕس  ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ُزَصيِر َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا اََل َحسَّ َٗ َِٟوصَّأب ب٩ُِ ٧َِحَسَة  ِبُس ا ًَ َِٟوصَّأب ب٩ُِ َو ًَِبُس ا ٥َِٟ یَِذُُکِ  َٟطُ َو ِو َٗ ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط

ٍَ َسِض٤ٔطٔ  َِٟحِؤَطُّ ٨ِ٣َ  ٧َِحَسَة ا

دمحم نب وعػ، ومٰیس نب اویب، فدیل نب ملسم، زریہ نب دمحم، رمعف نب بیعش ےن وباہطس فادل دنسب دادا رفاتی ایک ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

اوبرکب فرمع ےن امؽ تمینغ ںیم وچری رکےن فاےل اک اسامؿ الجای افر اس وک امرا اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک یلع فدیل افر اہلل ہیلع فآہل فملس افر 

انب دجنہ ےن وباہطس فدیل اس ںیم ہی زایدیت لقن یک ےہ ہک اےس اس ےک  ےص ےس یھب رحمفؾ رک دای نکیل ہی زایدیت ںیم ےن اؿ ےس 

دحثی ںیمہ اس دنس ےس یھب یچنہپ ےہ فدیل وباہطس زریہنب دمحم دنسب رمعف انب بیعش نکیل اس ںیم ںیہن ینس۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی 

 دبعاولاہب نب دجنہ ےن ہصح ےس رحمفؾ رک دےنی یک زایدیت ذرک ںیہن یک۔

 دمحم نب وعػ، ومٰیس نب اویب، فدیل نب ملسم، زریہ نب دمحم، رمعف نب بیعش ےن وباہطس فادل دنسب دادا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 امؽ تمینغ ارچاےن فاےل یک رپدہ وپیش ںیہن رکین اچےئہ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 امؽ تمینغ ارچاےن فاےل یک رپدہ وپیش ںیہن رکین اچےئہ

     943    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ زاؤز ب٩ سٔیا٪، یحٌي ب٩ حشا٪، س٠مَي٪ ب٩ ٣وسي، ابوزاؤز، جٌْف ب٩ سٌس، حرضت س٤زہ ب٩ ج٨سب :  راوی

ُ٪ ب٩ُِ ٣ُو ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ا٢َ َحسَّ َٗ اَ٪  ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ َحشَّ ا٢َ َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ُس ب٩ُِ َزاُوَز ب٩ِٔ ُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َسي أَبُو َزاُو َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ َز 

َ٪ ب٩ِٔ َس٤َُزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ ُس٠َمَِيَ  ٪َ ثَىٔي ُخبَِیُب ب٩ُِ ُس٠َمَِيَ ٔس ب٩ِٔ َس٤َُزَة ب٩ِٔ ُج٨ُِسٕب َحسَّ ٌِ َْفُ ب٩ُِ َس ٌِ ا٢َ َج َٗ ٩ًَِ َس٤َُزَة ب٩ِٔ ُج٨ُِسٕب 

 ُ٘ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُس َوکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌِ ا َب َُّط ٣ِٔث٠ُطُ أ٣ََّ ٧ّٔ َٓ َت٥َ َُاَلًّ  َٛ  و٢ُ ٩ِ٣َ 

دمحم نب داؤد نب ایفسؿ، ییحی نب اسؿ، امیلسؿ نب ومیس، اوبداؤد، رفعج نب دعس، رضحت رمسہ نب دنجب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

س ےک لثم ےہ )ینعی فہ یھب اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک سج ےن تمینغ اک امؽ ارچاےن فاےل یک رپدہ وپیش یک وت فہ یھب ا

 (اس ےک انگہ ںیم رشکی وہاگ

 دمحم نب داؤد نب ایفسؿ، ییحی نب اسؿ، امیلسؿ نب ومیس، اوبداؤد، رفعج نب دعس، رضحت رمسہ نب دنجب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وک لتق رکے اس اک اابسب ایس وک دای اجےئ وج صخش یسک اکرف

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش یسک اکرف وک لتق رکے اس اک اابسب ایس وک دای اجےئ

     944    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو٣ح٤س، حرضت ابوٗتازہًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، یحٌي ب٩ سٌیس، ٤ًزو ب٩ ٛثير ب٩ ا٠ٓح،  :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ثٔير َٛ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ  ٌٔیٕس  ٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ َس  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ث٨ََا  ٕس ٣َِولَی أَبٔی  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی ٣َُح٤َّ ٠ََح  ِٓ أَ

ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ ِج٨َا ٣َ ا٢َ ََخَ َٗ َتاَزَة  َٗ ٩ًَِ أَبٔی  َتاَزَة  ِی٨َا کَا٧َِت ٤ُ٠ِِٟٔش٤ٔ٠ٔيَن َٗ َ٘ َِٟت ا ا َّ٤٠َ َٓ ٔ ح٨َُيِٕن  ًَا٦ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔی  ًَ َّی اہللُ   َػل

َّي  ُط َحً َٟ َٓاِسَتَسِرُت  ا٢َ  َٗ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  ًَََل َرُجَّل ٩ِ٣ٔ ا ِس  َٗ ٛٔيَن  ٤ُِِْٟشٔ أَیُِت َرُجَّل ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ ََفَ َٗ  ٍْ َٟ أََتِیُتُط ٩ِ٣ٔ َوَرائٔطٔ َجِو



 

 

 َٓ َ ٤َِِٟؤت ث٥َُّ أ ٍّ َوَجِسُت ٨ِ٣َٔضا رٔیَح ا ىٔي َؿ٤َّ َّ٤ ـَ َٓ ًَلَیَّ  َب١َ  ِٗ َ أ َٓ ًَاتٔ٘ٔطٔ  ًَلَی َحِب١ٔ   ٕٔ ِی بُِتُط بٔاٟشَّ أَِرَس٠َىٔي رَضَ َٓ ٤َِِٟوُت  ُط ا َٛ ِزَر

 ٔ ا٢َ أ٣َِزُ اہللٔ ث٥َُّ إ َٗ َٟطُ ٣َا بَا٢ُ ا٨َّٟأض  ٠ُِت  ُ٘ َٓ أب  َِٟدلَّ ُت ٤ًََُز ب٩َِ ا ِ٘ ٠َٔح ٠َِیطٔ َٓ ًَ َّی اہللُ  وا َوَج٠ََص َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌُ ٪َّ ا٨َّٟاَض َرَج

٠ُُِٗت ٩ِ٣َ َیِظَضُس لٔی  ٤ُِت ث٥َُّ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َطُ َس٠َبُُط  َٓ  ٍْ ٨َ ٠َِیطٔ بَیِّ ًَ َٟطُ  تٔیَّل  َٗ َت١َ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٥َ َو ََ َوَس٠َّ ٔ ا٢َ ذَٟ َٗ ث٥َُّ َج٠َِشُت ث٥َُّ 

 َٗ َت١َ  َٗ  ٩ِ٣َ ٍَ ا٧َٔی ََ اٟثَّ ٔ ا٢َ َذٟ َٗ ٠ُُِٗت ٩ِ٣َ َیِظَضُس لٔی ث٥َُّ َج٠َِشُت ث٥َُّ  ٤ُِت ث٥َُّ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َُط َس٠َبُُط  َٓ  ٍْ ٨َ ٠َِیطٔ بَیِّ ًَ ُط  َٟ ٍَ تٔیَّل  أَٟث  اٟثَّ

َتَؼِؼُت  ِٗ ا َٓ ا٢َ  َٗ َتاَزَة  َٗ ََ یَا أَبَا  َٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٤ُِت  ُ٘ ِو٦ٔ  َٓ َ٘ ِٟ ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ  ٍَ ِٟ٘ٔؼَّ ٠َِیطٔ ا ًَ

ُٙ ََلَصا اہللٔ  ی سِّ ا٢َ أَبُو برَِکٕ اٟؼِّ َ٘ َٓ َٓأَِرٔؿطٔ ٨ِ٣ُٔط  تٔی١ٔ ٨ًِٔٔسی  َ٘ ِٟ ََ ا ٔ َٚ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َوَس٠َُب َذٟ ٔلَی أََسٕس ٩ِ٣ٔ َػَس ٤ُٔس إ ٌِ  إّٔذا َی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اہللٔ َو ات١ُٔ  َ٘ ا٢َ  أُِسٔس اہللٔ ُی َ٘ َٓ ًِٔلطٔ إٔیَّاُظ  َ أ َٓ  َٚ ٥َ َػَس ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ََ َس٠ََبطُ  ٔلی ٌِ ُی َٓ َرُسؤٟطٔ 

 َ ٢ُ ٣َا٢ٕ َتأ َُّط َْلَوَّ ٧ّٔ َٓ  ٍَ ا ِٔی بَىٔي َس٤َ٠َ ّٓ ُت بٔطٔ ٣َُِخَ ٌِ ابَِت َٓ  ََ ِر ُت اٟسِّ ٌِ ٔ ب َٓ ًَِلا٧ٔیطٔ  َ أ َٓ َتاَزَة  َٗ ٠َِّ أَبُو  ٔ ث  ُتُط ِٔی اِْلِٔسََل٦

 دبع اہلل نب ہملسم، یبنعق، امکل، ییحی نب دیعس، رمعف نب ،ریث نب احلف، اوبدمحم، رضحت اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل

۔ ںیم ےن اکی ہیلع فآہل فملس ےک اسھت گنج نینح ںیم ےلکن۔ بج امہرا اقمہلب اکرففں ےس وہا وت املسمونں ںیم ارفا رفتی لیھپ یئگ

اکرف وک داھکی ہک اس ےن اکی املسمؿ وک ولغمب رک ایل ےہ وت ںیم ےن اےکس ےھچیپ ےس آرک اکی ولتار اس یک رگدؿ رپ امری فہ ریمی 

رطػ اٹپھج افر ےھجم آرک ااسی دوباچ وگای اس ےن ےھجم ومت اک زمہ اھکچ دای رھپ اوکس ومت آیئگ وت اس ےن ےھجم وھچڑ دای۔ رھپ بج ریمی 

اقت رضحت رمع ےس وہیئ وت ںیم ےن وپاھچ ہک آج ولوگں وک ایک وہا اھت )ہک اکرففں ےس تسکش اھک ےئگ( اوھنں ےن وجاب دای ہک اہلل الم

اس اک امؽ اک مکح وییہن اھت رھپ املسمؿ فاسپ وہ ےئگ۔ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھٹیب ےئگ افر رفامای وج یسک اکرف وک لتق رکے اگ 

وگاہ اابسب ایس وک ےلم اگ رشب ہکیط اس اک وبثت وہ۔ اوباتقدہ ےتہک ںیہ ہک بج ںیم ےن ہی انس وت ںیم اھٹ ڑھکا وہ ا۔ رھپ ےھجم ایخؽ آای ہک ف

 افر وبثت اہکں ےس الؤں اگ اس ےیل رھپ ھٹیب راہ۔ آپ ےن دفابرہ رفامای ہک وج صخش یسک وک لتق رک اگی وت وتقمؽ اک امتؾ اابسب ایس وک ےلم

اگرشبہکیط وکیئ وگاہ یھب وموجد وہ۔ ںیم رھپ ااھٹ رگم ہی ایخؽ رک ےک رھپ ھٹیب ایگ ہک وگاہ اہکں رسیم وہں ےگ۔ رھپ بج رسیتی رمہبت 

آپ ےن یہی رفامای وت ںیم اھٹ ڑھکا وہا روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے اوباتقدہ وک  وک ایک وہ ا؟ سپ ںیم ےن الص 

ؽ افر اانپ ااکشؽ ایبؿ رک دای۔ اےنت ںیم اکی صخش وبال ای روسؽ اہلل! اس ےن چس اہک۔ الفں اکرف اک اسامؿ ریمے اپس ےہ وت فہ وصرت اح

۔ رضحت اوبرکبےن اہک دخا یک مسق ااسی یھبک ہن وہاگ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااسی یھبک دصق ہن 

 

اسامؿ ےھجم اؿ ےس دالی 

ریش دخا ےک ریشفں ںیم ےس اہلل افر روسؽ یک رطػ ےس ڑلے افر اسامؿ ےھجت لم اجےئ۔ آرضحنت ےن رفامای رکںی ےگ ہک اکی 

 اوبرکب چس ےتہک ںیہ فہ اسامؿ وت ایس وک ددیے اوباتقدہ ےتہک ںیہ ہک رھپ اس ےن فہ اسامؿ ےھجم ددیای افر ںیم ےن اس وک رففتخ رک ےک ینب

  الہپ امؽ اھت وج ںیم ےن االسؾ ںیم احلص ایک۔ہملس ےک ہلحم ںیم اکی ابغ رخدیا افر ہی



 

 

 دبعاہلل نب ہملسم، یبنعق، امکل، ییحی نب دیعس، رمعف نب ،ریث نب احلف، اوبدمحم، رضحت اوباتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 صخش یسک اکرف وک لتق رکے اس اک اابسب ایس وک دای اجےئوج 

     945    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از اسحٙ ب٩ ًبساہلل، ابوك٠حہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

 ٩ًَِ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ  ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ  ٍَ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِح َٙ ب٩ِٔ  إِٔسَح

 َ٘ َٓ ٠َُط َس٠َبُُط  َٓ ا  َت١َ کَأَفّ َٗ ىٔي َیِو٦َ ح٨َُيِٕن ٩ِ٣َ  ٌِ ٥َ َیِو٣َئٕٔذ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ی٩َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٍَ َیِو٣َئٕٔذ ًِْٔشٔ َت١َ أَبُو ك٠ََِح

ٌَ َرجُ  ا٢َ یَا أ٦َُّ ُس٠َِی٥ٕ ٣َا َصَذا ٣َ َ٘ َٓ َضا خ٨َِٔحْز  ٌَ ٍَ أ٦َُّ ُس٠َِی٥ٕ َو٣َ ََِٟٔی أَبُو ك٠ََِح َِٟت أََرِزُت َواہللٔ إِٔ٪ َز٧َا َّل َوأََخَذ أَِسََلبَُض٥ِ َو ا َٗ  َٔ

ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ ََ أَبُو ك٠ََِح ٔ أَِخبََر بَٔذٟ َٓ ُخ بٔطٔ بَِل٨َُط  ٌَ ُض٥ِ أَبِ ـُ ٌِ ا٢َ أَبُو َزاُوز صََذا َحٔسیْث َحَش٩ْ ٣ٔىِّي َب َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ِٟد٨َِٔحزُ  َح٥ٔ یَِو٣َئٕٔذ ا ٌَ ِٟ ِٟد٨َِٔحَز َوکَاَ٪ ٔسََلَح ا ا٢َ أَبُو َزاُوز أََرِز٧َا بَٔضَذا ا َٗ 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ومیس نب اامسلیع، امحد ااحسؼ نب دبع اہلل، اوبہحلط، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک

رفامای اس دؿ ینعی نینح ےک دؿ ہک وج صخش یسک اکرف وک لتق رکے اگ وت اس اکرف اک امؽ فاابسب ایس صخش وک ےلم اگ سپ اس دؿ اوبہحلط 

 اؿ ےک اپس اکی ہ رج ےہ اوھنں ےن سیب اکرففں وک لتق ایک افر اؿ اک اسامؿ یھب ایل افر اوبہحلط )اینپ ویب ی( اؾ میلس ےس ےلم وت داھکی

ےن وپاھچ اے اؾ میلس ہی ایک ےہ۔ اوھنں ےن اہکدخا یک مسق ریما ارادہ ہی ےہ ہک ارگ وکیئ اکرف ریمے رقبی آےئ وت ںیم اس ہ رج ےس 

ثی نسح ےہ۔ اوبداؤد اس اک ٹیپ اھپڑ دفں۔ سپ اوبہحلط ےن ایکس ربخ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رک دی اوبداؤد ےن اہک ہی دح

 ےن اہک امہری رماد ہ رج ےہ۔ اس دؿ الہ مجع اک ایھتہر ہ رج ےھت

 ومیس نب اامسلیع، امحد اقحس نب دبعاہلل، اوبہحلط، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وت وتقمؽ اک اسامؿ اقلت وک ہن دے زین وھگڑا افر ایھتہر یھب اسامؿ ںیم دالخ ںیہارگ اامؾ اچےہ 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ارگ اامؾ اچےہ وت وتقمؽ اک اسامؿ اقلت وک ہن دے زین وھگڑا افر ایھتہر یھب اسامؿ ںیم دالخ ںیہ
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اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ح٨ب١، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، ػٔوا٪ ب٩ ٤ًزو، ًبساٟزح٩٤ ب٩ جبير ب٩ نٔير، حرضت ًوٖ ب٩ ٣اَٟ  :  راوی

 اطحعی

 ًَ َواُ٪ ب٩ُِ  ِٔ ثَىٔي َػ ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٔس ب٩ِٔ َح٨َِب١ٕ  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ  ٩ًَِ ب٩ِٔ  ٤ِزٕو 

 ِ َُز ٍَ ِٔی  َ ٍَ َزیِٔس ب٩ِٔ َحارٔث ِجُت ٣َ ا٢َ ََخَ َٗ َٕ اِْلَِطَحعٔیِّ  ٔ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ِو ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ يِر َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ىٔي ٣ََسْز ُجَبيِر َ٘ َٓ ا ٍَ ََفَ ٔ ٣ُِؤَت َوة

٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن جَ  ٨َََحَ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َٓ ٔٔطٔ  َُيِرُ َسِی ُط  ٌَ َِٟیَص ٣َ َِٟی٩ٔ٤َ  ًَِلاُظ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َ أ َٓ  ٔ ٍّ ٩ِ٣ٔ ٔج٠ِٔسظ َٔ ٔ ٤ََِٟسزٔیُّ كَائ َُٟط ا َ َشأ َٓ زُوّرا 

َُٟط أَِطََقَ  ٕض  ًَلَی ََفَ ٔ َوٓٔیض٥ِٔ َرُج١ْ  ََ اٟزُّو٦ ٠َ٘ٔی٨َا ُج٤ُو َٓ ِی٨َا  ـَ ٚٔ َو٣َ ِر َضِیَئٍٔ اٟسَّ َٛ اتََّدَذُظ  َٓ ْد ٣ُِذَصْب َؤسََلْح إٔیَّاُظ  ٠َِیطٔ رَسِ ًَ  

١َ اٟزُّومٔیُّ  ٌَ َح َٓ ًَ  ٣ُِذَصْب  ََُٓخَّ َو َسُط  َب ََفَ َٗ زِ ٌَ َٓ ٤َزَّ بٔطٔ اٟزُّومٔیُّ  َٓ  ٕ ة َٕ َػُِخَ ٤ََِٟسزٔیُّ َخ٠ِ َُٟط ا َس  ٌَ َ٘ َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  زٔی بٔا ِِ ََلُظ ُی

َِٟیطٔ َخأُٟس ب٩ُِ  ٔ َث إ ٌَ َّ َوَج١َّ ٤ُ٠ِِٟٔش٤ٔ٠ٔيَن َب ًَز َتَح اہللُ  َٓ ا  َّ٤٠َ َٓ َسطُ َؤسََلَحُط  َت٠َطُ َوَحاَز ََفَ َ٘ ا٢َ  َٓ َٗ ٠َٔب  أََخَذ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َٓ َِٟؤٟیٔس  ا

َضي بٔاٟشَّ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٤ِٔ٠ًََت أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٠ُِت یَا َخأُٟس أ٣ََا  ُ٘ َٓ أََتِیُتُط  َٓ  ْٖ ِو ٜٔىِّي ًَ ا٢َ بَلَی َوَل َٗ ات١ٔٔ  َ٘ ٠َٔب ٠ِٟٔ

٠ًََِیطٔ أَ  َُّط  ٧ َٟتَرُزَّ ٠ُُِٗت  ْٖ اِسَتِٜثَرِتُُط  ِو ًَ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ  ًَ أَبَی أَِ٪ یَزُزَّ  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٜضا ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّ٨ َٓ ِو َْلرَُعِّ

 ١َ ٌَ َٓ ٤ََِٟسزٔیِّ َو٣َا  ٍَ ا ٠َِیطٔ ٗٔؼَّ ًَ َؼِؼُت  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨َا ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ اِجَت٤َ َّی  َخأْٟس  َٓ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ

ا َ٘ َٓ ِس اِسَتِٜثَرِتُُط  َ٘ َٟ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ َت  ٌِ ًَلَی ٣َا َػ٨َ  ََ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا َخأُٟس ٣َا َح٠َ٤َ ٠ًََِیطٔ اہللُ  َّی اہللُ  ٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

٠ًََِیطٔ ٣َا أََخِذَت ٨ِ٣ٔطُ  ٥َ یَا َخأُٟس ُرزَّ  َّی اہللُ  َوَس٠َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ََ َٟ  ٖٔ ٥َِٟ أَ ََ َیا َخأُٟس أَ َ َُٟط زُو٧ ٠ُِت  ُ٘ َٓ  ْٖ ِو ًَ ا٢َ  َٗ

ا٢َ یَا َخ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ـٔ َِ َٓ ا٢َ  َٗ أَِخبَرِتُُط  َٓ  ََ ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو٣َا َذٟ ٠َِیطٔ ًَ ًَ َص١ِ أْمُتَْن  أُٟس ََل َتزُزَّ 

َسُرظُ  َٛ ٠َِیض٥ِٔ  ًَ َوةُ أ٣َِزٔص٥ِٔ َو ِٔ وَ٪ لٔی أ٣ََُزائٔی َل٥ُِٜ َػ ُٛ  َتارٔ

ادمح نب دمحم نب لبنح، فدیل نب ملسم، وفصاؿ نب رمعف، دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن، رضحت وعػ نب امکل ایعجش ےس رفاتی ےہ ہک 

 نمی ںیم ےس دمدی ریما رقیف وہا۔ اےکس اپس اکی ولتار ےک وسا ھچک ہن اھت۔ ںیم زدی نب احرہث ےک اسھت زغفہ ومہت ںیم الکن افر الہ

املسمونں ںیم ےس اکی صخش ےن افٹن ذحب ایک وت دمدی ےن اس ےس افٹن یک اھکؽ امیگن وج اس ےن ددیی اس ےن اس اھکؽ ےس 

ارقش وھگڑے رپ وسار اھت سج یک زنی ڈاھؽ انبیئ رھپ مہ ےلچ اہیں کت ہک مہ رفؾ یک وفوجں ےس ےلم اؿ وفویجں ںیم اکی صخش 

رہنسی یھت افر اےکس ایھتہر یھب رہنسے ےھت فہ املسمونں رپ وخب ےلمح رک راہ اھت۔ دمدی اس وسار یک رکف ںیم اکی اٹچؿ یک آڑ ںیم ھٹیب 

اھٹیب افر اس وک  ایگ۔ بج فہ وسار ادرھ ےس سگرا وت دمدی ےن اےکس وھگڑے ےک اپؤں اکٹ ڈاےل۔ بج فہ رگ زپا وت دمدی اس رپ ڑچھ



 

 

ےک  لتق رک دای افر اس اک وھگڑا افر ایھتہر فریغہ ےل ےیل بج اہلل اعتیل ےن املسمونں وک حتف انعتی رفامدی وت اخدل نب فدیل ےن ) وج رکشل

آای افر  رسدار ےھت( دمدی ےک اپس یسک وک اجیھب افر اسامؿ ںیم ےس ھچک ہصح ایل۔ رضحت وعػ ےتہک ںیہ ہک ںیم اخدل نب فدیل ےک اپس

ںیم ےن اہک اے اخدل! ایک ںیہمت ںیہن ولعمؾ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وتقمؽ اک اسامؿ اقلت ےک ےیل رقمر رفامای ےہ؟ 

اخدل ےن اہک ںیم اجاتن وہں نکیل ہی اسامؿ تہب اھت )اس ےیل ںیم ےن اس ںیم ےس ھچک ہصح ےل ایل( ںیم ےن اہک مت ہی اسامؿ اس وک ددیف 

 فرہن ںیم مت وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم یئاؤں اگ نکیل اخدل نب فدیل ےن اسامؿ دےنی ےس ااکنر رک دای۔ وعػ ےن اہک

رھپ مہ بس اےھٹک وہےئ وت ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم دمدی اک ہصق ایبؿ ایک افر وج اخدل ےن اس ےک اسھت ایک 

  ایبؿ رک دای سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ اے اخدل! وت ےن ااسی ویکں ایک؟اخدل ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفہ یھب

فآہل فملس ںیم ےن اس اسامؿ وک زایدہ وصتر ایک )اس ےیل اس ںیم ےس ھچک ہصح ایل( آپ ےن رفامای اے اخدل! وج وت ےن اس ےس ایل ےہ 

فاسپ رک دے۔ وعػ ےن اہک اخدل وج فدعہ ںیم ےن مت ےس ایک اھت فہ وپرا رک داھکای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وپاھچ فہ  فہ اس وک

ایک؟وت ںیم ےن بس ہصق ہہک انس ای۔ ہی نس رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہصغ وہےئ افر رفامای اے اخدل اس وک رہسگ تم دے 

اچےتہ وہ ہک ریمے رقمر ےیک وہےئ اریمفں افر رسدارفں وک وھچڑ دف۔ فہ وج ااھچ اکؾ رکںی اس ےس افدئہ ااھٹؤ افر ربی  ایک مت ولگ ہی

 ابت اںیھن رپ ڈاؽ دف۔

 ادمح نب دمحم نب لبنح، فدیل نب ملسم، وفصاؿ نب رمعف، دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن، رضحت وعػ نب امکل ایعجش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ارگ اامؾ اچےہ وت وتقمؽ اک اسامؿ اقلت وک ہن دے زین وھگڑا افر ایھتہر یھب اسامؿ ںیم دالخ ںیہ

     947    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ح٨ب١، وٟیس، خَلز ب٩ ٣ٌسا٪، ًوٖ ب٩ ٣اَٟ اطحعی :  راوی

حَ  َٓ َِٟحٔسیٔث  ٩ًَِ صََذا ا ُِٟت ثَِوّرا  َ ا٢َ َسأ َٗ َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٔس ب٩ِٔ َح٨َِب١ٕ  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َخأٟٔس ب٩ِٔ َحسَّ ثَىٔي  سَّ

 ٩ًَِ  ٕ يِر َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ ُجَبيِر َساَ٪  ٌِ َٕ اِْلَِطَحعٔیِّ ٧َِحَوظُ  ٣َ ٔ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ِو ًَ 

 ادمح نب دمحم نب لبنح، فدیل، الخد نب دعماؿ، وعػ نب امکل ایعجش ےس اکی دفرسی دنس ےک اسھت یھب ایس رطح رمفی ےہ۔

 ادمح نب دمحم نب لبنح، فدیل، الخد نب دعماؿ، وعػ نب امکل ایعجش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وتقمؽ اک امتؾ اسامؿ اقلت وک ےلم اگ افر اس ےس سمخ ہن ایل اجےئ اگ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وتقمؽ اک امتؾ اسامؿ اقلت وک ےلم اگ افر اس ےس سمخ ہن ایل اجےئ اگ

     948    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، اس٤ٌی١ ب٩ ًیاغ، ػٔوا٪ ب٩ ٤ًزو، ًبساٟزح٩٤ ب٩ جبير ب٩ نٔير، حرضت ًوٖ ب٩ ٣اَٟ  :  راوی

 اطحعی اور خاٟس ب٩ وٟیس

َواَ٪ بِ  ِٔ ٩ًَِ َػ ًَیَّإغ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إِٔس٤َ ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا َس ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحسَّ  ٕ يِر َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ُجَبيِر  ٩ًَِ ٤ِزٕو  ًَ  ٩ٔ

َض  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َِٟؤٟیٔس أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٕ اِْلَِطَحعٔیِّ َوَخأٟسٔ ب٩ِٔ ا ٔ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ِو ًَ  ٥ِ ٩ًَِ َٟ ات١ٔٔ َو َ٘ ٠َٔب ٠ِٟٔ ي بٔاٟشَّ

٠ََب  ِص اٟشَّ  یَُد٤ِّ

 نب وصنمر، اامسلیع نب ایعش، وفصاؿ نب رمعف، دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن، رضحت وعػ نب امکل ایعجش افر اخدل نب فدیل ےس دیعس

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وتقمؽ ےک اابسب ےک قلعتم رفامای ہک اس اک اابسب لتق رکےن فاےل ےک ےیل 

 اکنال اجےئ اگ۔ےہ افر اس ںیم ےس سمخ ہن 

دیعس نب وصنمر، الیعمس نب ایعش، وفصاؿ نب رمعف، دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن، رضحت وعػ نب امکل ایعجش افر اخدل نب  :  رافی

 فدیل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس وک یھب وطبر ااعنؾ اس ےک اابسب ںیم ےس ھچک ےلم اگوج صخش زیمخ اکرف وک لتق رکاگی 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش زیمخ اکرف وک لتق رکاگی اس وک یھب وطبر ااعنؾ اس ےک اابسب ںیم ےس ھچک ےلم اگ

     949    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوًبیسہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوزہارو٪ ب٩ ًباز، وٛیٍ، ابواسحٙ،  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ًُبَِیَسةَ   َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ًَبَّازٕ اِْلَِززٔیُّ  ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ وزٕ  ٌُ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش  ٩ًَِ  



 

 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ٠َىٔي َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّٔ َت٠َطُ َن َٗ َٕ أَبٔی َجِض١ٕ کَاَ٪   ٥َ یَِو٦َ بَِسٕر َسِی

اہرفؿ نب ابعد، فعیک، اوب ااحسؼ ، اوبدیبعہ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن گنج 

  ایک اھت۔دبر ےک ومہعق رپ  ھج وک ریمے ہصح ےس زادئ اوبلہج یک ولتار دی۔ انب وعسمد ےن اس وک لتق

 اہرفؿ نب ابعد، فعیک، اوباقحس، اوبدیبعہ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش تمینغ یک میسقت ےک دعب آےئ اس وک ہصح ہن ےلم اگ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 یک میسقت ےک دعب آےئ اس وک ہصح ہن ےلم اگ وج صخش تمینغ

     950    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، اس٤ٌی١ ب٩ ًیاغ، ٣ح٤س ب٩ وٟیس، ٨ًبسہ ب٩ سٌیس، ابوہزیزہ، حرضت سٌیس ب٩ ًاؾ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َس ٍَ ب٩َِ َحسَّ ٨َِبَش ًَ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَ٪َّ  َِٟؤٟیسٔ اٟزُّبَِیٔسیِّ  سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ًَیَّإغ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ  إِٔس٤َ

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  أؾ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ ِٟ ٌٔیَس ب٩َِ ا ُث َس ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة یَُحسِّ َّطُ َس٤ٔ ٌٔیٕس أَِخبََرُظ أ٧َ َث َس ٌَ ٌٔیسٔ  طٔ َوَس٥ََّ٠ َب أَبَاَ٪ ب٩َِ َس

ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ  ٌٔیٕس َوأَِػَحابُطُ  س٦َٔ أَبَاُ٪ ب٩ُِ َس َ٘ َٓ ٤َِٟٔسی٨ٍَٔ َٗٔب١َ ٧َِحٕس  ٍٕ ٩ِ٣ٔ ا یَّ ًَلَی رَسٔ أؾ  ٌَ ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٩ِٔ ا َّی اہللُ   َػل

ا٢َ  َ٘ َٓ  ْٕ َتَحَضا َوإٔ٪َّ حُز٦َُ َخِی٠ٔض٥ِٔ ٟٔی َٓ َس أَِ٪  ٌِ ُض٥ِ یَا  بَٔدِیبََر َب َٟ ٔش٥ِ  ِ٘ ٠ُِت ََل َت ُ٘ َٓ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة  َ٘ َٓ ٨ََٟا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٔش٥ِ  ِٗ أَبَاُ٪ ا

َّی اہللُ ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ ٠ًََِی٨َا ٩ِ٣ٔ َرأِٔض َؿا٢ٕ  ُر  ا٢َ أَبَاُ٪ أ٧ََِت بَٔضا یَا َوبِزُ َتَحسَّ َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِج٠ِٔص َرُسو٢َ اہللٔ  ًَ یَا أَبَاُ٪   

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ُض٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ٔش٥ِ  ِ٘ ٥ِ َی َٟ  َو

ب د ہ نب دیعس، اوبرہریہ، رضحت دیعس نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 

عت
دیعس نب وصنمر، اامسلیع نب ایعش، دمحم نب فدیل، 

 اک رسدار انب رک دمہنی ےس دجن یک رطػ اجیھب رھپ اابؿ نب دیعس افر اؿ ےک اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اابؿ نب دیعس نب اعص وک اکی دہتس

اسیھت آپ ےک اپس ولٹ رک آےئ۔ بج آپ ربیخ حتف رک ت ے ےھت افر اےکن وھگڑفں ےک  گن وجھکرفں یک اھچؽ ےک ےھت۔ اابؿ ےن 

ؿ ےک ےیل میسقت ہن رفامےیئ )ویکہکن امؽ میسقت وہاکچ اہک ای روسؽ اہلل! امہرے ےیل یھب میسقت رفامےیئ۔ اوبرہریہ وبےل ای روسؽ اہلل! ا

 اھت زین ہی اس گنج ںیم رشکی یھب ہن ےھت( اابؿ ےن اہک اے فرب وت ایسی ابںیت رکات ےہ )فرب یلب یک رطح اک اکی اجونر وہات ےہ( وت ایھب

ہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے اابؿ! ھٹیب امہرے اپس اضؽ یک وچیٹ ےس ارت رک آای ےہ )اضؽ اکی اہپڑی اک انؾ ےہ( روسؽ اہلل یلص ا



 

 

 اج۔ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اابؿ وک افر اس ےک اسویھتں وک ہصح ہن دای۔

ب د ہ نب دیعس، اوبرہریہ، رضحت دیعس نب اعص :  رافی

 

عت
 دیعس نب وصنمر، الیعمس نب ایعش، دمحم نب فدیل، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش تمینغ یک میسقت ےک دعب آےئ اس وک ہصح ہن ےلم اگ

     951    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اس٤ٌی١ ب٩ ا٣یہ، حرضت ابوہزیزہحا٣س ب٩ یحٌي ، سٔیا٪،  :  راوی

ٌٔی١ُ  َُٟط إِٔس٤َ َ ث٨ََا اٟزُّصِزٔیُّ َوَسأ ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟب٠ِخٔیُّ  ث٨ََا َحا٣ُٔس ب٩ُِ یَِحٌَي ا ث٨ََاُظ اٟزُّصِزٔیُّ َحسَّ َحسَّ َٓ  ٍَ ب٩ُِ أ٣َُیَّ

ٔشيَّ یَُحسِّ  َُِٟقَ ٌٔیٕس ا ٍَ ب٩َِ َس ٨َِبَش ًَ  ٍَ َّطُ َس٤ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّی اہللُ  ٍَ َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٤َِٟٔسی٨َ ٔس٣ُِت ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ُث 

ا٢َ ََل ُتِش  َ٘ َٓ أؾ  ٌَ ِٟ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ِٟٔس َس ُف ُو ٌِ ٥َ َب ََٓت٠َََّ ُِٟتُط أَِ٪ یُِشض٥َٔ لٔی  َ َشأ َٓ ِٓتََتَحَضا  َُٟط َیا َرُسو٢َ اہللٔبَٔدِیبََر حٔيَن ا ا٢َ ض٥ِٔ  َٗ  

 ٔ ُسو٦ َٗ ٠َِی٨َا ٩ِ٣ٔ  ًَ َّی  ِس َتَسل َٗ  ٕ ًََحّبا َٟٔوبِز أؾ َیا  ٌَ ِٟ ٌٔیُس ب٩ُِ ا ا٢َ َس َ٘ َٓ  ١ٕ َٗ ِو َٗ ات١ُٔ اب٩ِٔ  َٗ ٠ُِت صََذا  ُ٘ ِت١ٔ ا٣ِزٕٔئ  َٓ َ٘ ِّرُنٔی بٔ ي ٌَ َؿا٢ٕ یُ

ًَلَی یََسیِطٔ َ  ٥ِ یُضٔىِّي  َٟ ًَلَی یََسیَّ َو الَی  ٌَ ٣َطُ اہللُ َت  ٣ُِش٥ٕٔ٠ أَُِکَ

احدم نب ییحی، ایفسؿ، اامسلیع نب اہیم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم دمہنی ںیم آای افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ربیخ ںیم ےھت بج آپ ےن اس وک حتف ایک اھت ںیم ےن آپ ےس اہک ریما ہصح یھب دےئجی وت دیعس نب اعص ےک ڑلوکں ںیم ےس یسک ےن اہک 

سگ ہصح ہن دںی ےگ ںیم ےن اہک انب وقلق اک یہی اقلت ےہ۔ دیعس ےن اہک بجعت ےہ اکی فرب رپ وج اضؽ یک وچیٹ ےس ارت ہک مہ اس وک رہ

رک امہرے اپس آای ےہ وج ےھجم اکی املسمؿ ےک لتق رپ داکمھات ےہ۔ اہلل اعتیل ےن اس وک ریمے اہھت رپ زعت دی افر  ھج وک اس ےک 

 اہوھتں ذلیل ہن ایک۔

 نب ییحی ، ایفسؿ، الیعمس نب اہیم، رضحت اوبرہریہ احدم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش تمینغ یک میسقت ےک دعب آےئ اس وک ہصح ہن ےلم اگ

     952    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًَلء، ابواسا٣ہ، بزیس، ابوبززہ، حرضت ابو٣وسي :  راوی



 

 

٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَس  ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ث٨ََا بَُزیِْس  ٍَ َحسَّ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٨َا َرُسو٢َ َحسَّ ِ٘ َٓ َوا َٓ ٔس٨َ٣ِا  َٗ ا٢َ  َٗ ي 

َّی َُ  اہللٔ َػل َش٥َ ْٔلََحٕس  َٗ ًَِلا٧َا ٨ِ٣َٔضا َو٣َا  َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ٨ََٟا أَِو  أَِسَض٥َ  َٓ ِٓتََتَح َخِیبََر  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن ا ًَ ِتٔح َخِیبََر ٨ِ٣َٔضا اہللُ  َٓ  ٩ًَِ اَب 

أَِسضَ  َٓ َْفْ َوأَِػَحابُطُ  ٌِ ٔٔی٨َت٨َٔا َج طُ إَٔلَّ أَِػَحاَب َس ٌَ ُض٥ِ َطِیّئا إَٔلَّ ٩ِ٤َٟٔ َطضَٔس ٣َ ٌَ َُٟض٥ِ ٣َ  ٥َ 

دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، رضحت اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک مہ ہشبح ےس آےئ مہ ےن روسؽ اہلل وک اپای سج فتق ہک 

 ےس آپ ےن ربیخ وک حتف ایک وت آپ ےن مہ وک ربیخ یک تمینغ ںیم ےس ہصح ایک ای ہی اہک ہک مہ وک دای )ینعی ہصح یک رصاتح یک( افر اس ںیم

یسک اغبئ ےک ےیل ہصح ہن دای وساےئ اس ےک وج آپ ےک اسھت احرض اھت افر ڑلایئ ںیم رشکی اھت رگمامہرے یتشک ےک اسویھتں وک 

 دای۔ ینعی رفعج نب ایب اطبل افر اؿ ےک بس اسویھتں وک دای

 دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، رضحت اوبومیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش تمینغ یک میسقت ےک دعب آےئ اس وک ہصح ہن ےلم اگ

     953    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابواسحٙ، ک٠یب ب٩ وائ١، ہانی ب٩ ٗیص، حبیب ب٩ ابی ٠٣یٜہ، حرضت اب٩ ٤ًز ٣حبوب ب٩ ٣وسي، ابوػاٟح، :  راوی

 ٔ ٩ًَِ َصا٧ ٩ًَِ ک٠َُِیٔب ب٩ِٔ َوائ١ٕٔ  زَارٔیُّ  َٔ ِٟ َٙ ا ث٨ََا ٣َِحبُوُب ب٩ُِ ٣ُوَسي أَبُو َػأٟٕح أَِخبََر٧َا أَبُو إِٔسَح ٩ًَِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ َحسَّ ِیٕص  َٗ ٔئ ب٩ِٔ 

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ   ٍَ َٜ ا٢َ إٔ٪َّ ًُِث٤َاَ٪ ا٧َِل٠َ أَبٔی ٠َ٣ُِی َ٘ َٓ ىٔي یَِو٦َ بَِسٕر  ٌِ ا٦َ َی َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ َٙ ِٔی َحاَجٍٔ ٤ََز 

٠ًََِیطٔ َو  َّی اہللُ  َُٟط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َب  رَضَ َٓ َٟطُ   ٍُ ٔ يی أُبَای ٔن ٍٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َوإ َُيَِرظُ اہللٔ َوَحاَج ِب ْٔلََحٕس َُاَب  ٥ِ َیرِضٔ َٟ  َس٥ََّ٠ بَٔشِض٥ٕ َو

ب کہ، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 
مل
وبحمب نب ومیس، اوباصحل، اوب ااحسؼ ، بیلک نب فالئ، اہین نب سیق، بیبح نب ایب 

ہلل افر اےکس روسؽ ےک اکؾ ےس ےئگ ںیہ افر اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دبر ےک دؿ ہبطخ ےک ےیل ڑھکے وہےئ افر رفامای کشیب امثعؿ ا

ںیم اؿ یک رطػ ےس تعیب رکات وہں رھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت امثعؿ ےک ےیل تمینغ ںیم ہصح رقمر رفامای 

 افر رضحت امثعؿ ےک وسا یسک ریغ احرض صخش ےک ےیل ہصح رقمر ںیہن ایک۔

ب کہ، رضحت انب رمعوبحمب نب ومیس، اوباصحل،  :  رافی
مل
 اوباقحس، بیلک نب فالئ، اہین نب سیق، بیبح نب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وعرت افر الغؾ وک تمینغ وک امؽ ںیم ےس ھچک ہصح انلم اچےیہ ای ںیہن؟

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وک تمینغ وک امؽ ںیم ےس ھچک ہصح انلم اچےیہ ای ںیہن؟ وعرت افر الغؾ

     954    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣حبوب ب٩ ٣وسي، ابوػاٟح، ابواسحٙ، ک٠یب ب٩ وائ١، ہانی ب٩ ٗیص، حبیب ب٩ ابی ٠٣یٜہ، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا ٣َِحبُوُب ب٩ُِ ٣ُوَسي أَبُو  ٩ًَِ َحسَّ ٤ُِِٟدَتارٔ ب٩ِٔ َػِیفٓٔیٕ  ٩ًَِ ا ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ٩ًَِ َزائَٔسَة  زَارٔیُّ  َٔ ِٟ َٙ ا ث٨ََا أَبُو إِٔسَح َػأٟٕح َحسَّ

 َ٤ِٟ ٩ًَِ ا َذا َوَذَُکَ أَِطَیاَئ َو َٛ َذا َو َٛ  ٩ًَِ ًَبَّإض َیِشأَُُٟط  ٔلَی اب٩ِٔ  َتَب ٧َِحَسةُ إ َٛ ا٢َ  َٗ َٟ َیزٔیَس ب٩ِٔ صُز٣ُِزَ  ِیٔئ َطِیْئ ٠٤ُِؤک أَ َٔ ِٟ ُط ِٔی ا

ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ َُٟض٩َّ َنٔؼیْب  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوص١َِ  َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔييِّ َػل ِج٩َ ٣َ ٩َّ یَُِخُ ُٛ ٩ًَِ ا٨َِّٟشأئ ص١َِ  ٍّ َو َٗ ِتَٔی أُِح٤ُو َِٟوََل أَِ٪ َیأ ًَبَّإض   

ََاَ٪ یُِحَذی َوأَ  َٓ ٠٤ِ٤َُِٟوُک  ا ا َِٟیطٔ أ٣ََّ ٔ تَِبُت إ َٛ ٤َِٟاَئ ٣َا  َِٟحزِوَی َوَیِش٘ٔيَن ا ٩َّ یَُساؤی٩َ ا ُٛ ِس  َ٘ َٓ ا ا٨َِّٟشاُئ  َّ٣ 

ب کہ، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 
مل
وبحمب نب ومیس، اوباصحل، اوب ااحسؼ ، بیلک نب فالئ، اہین نب سیق، بیبح نب ایب 

ایکشیب امثعؿ اہلل افر اےکس روسؽ ےک اکؾ ےس ےئگ ںیہ افر اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دبر ےک دؿ ہبطخ ےک ےیل ڑھکے وہےئ افر رفام

ںیم اؿ یک رطػ ےس تعیب رکات وہں رھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت امثعؿ ےک ےیل تمینغ ںیم ہصح رقمر رفامای 

 انب ابعس یک رطػ تہب افر رضحت امثعؿ ےک وسا یسک ریغ احرض صخش ےک ےیل ہصح رقمر ںیہن ایک۔ ےس رفاتی ےہ ہک دجنہ ےن

 یس ابںیت ںیھکل نج ےک ابرے ںیم ااسفتسر ایک ایگ اھت اؿ ںیم ہی یھب اھت ہک ارگ الغؾ اہجد ںیم رشکی وہ وت ایک اس وک یھب امؽ تمینغ ںیم

 ای ںیہن زین ا وک یھب ےس ھچک ہصح ےلم اگ ای ںیہن؟ افر ہی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اہجد ںیم وعرںیت یھب اجیت ںیھت

 رھپ انب ھچک ہصح اتلم اھت ای ںیہن؟ انب ابعس ےن اہک ارگ ےھجم اس ابت اک ڈر ہن وہات ہک فہ وکیئ امحتق رک ےھٹیب اگ وت ںیم اس وک وجاب ہن اتھکل

اھبؽ رکیت ںیھت افر اپین الپیت ابعس ےن ہی وجاب اھکل ہک الغؾ وک ااعنؾ ےک وطر رپ ھچک دے دای اجےئ افر ہی ہک وعرںیت زویمخں یک دھکی 

 ںیھت۔

ب کہ، رضحت انب رمع :  رافی
مل
 وبحمب نب ومیس، اوباصحل، اوباقحس، بیلک نب فالئ، اہین نب سیق، بیبح نب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 الغؾ وک تمینغ وک امؽ ںیم ےس ھچک ہصح انلم اچےیہ ای ںیہن؟وعرت افر 



 

 

     955    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٓارض، اح٤س ب٩ خاٟس، اب٩ اسحٙ، ابوجٌْف، حرضت یز یس ب٩ ہز٣ز :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ ارٕٔض  َٓ ُس ب٩ُِ یَِحٌَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َْفٕ َواٟزُّصِزٔیِّ َحسَّ ٌِ ٩ًَِ أَبٔی َج  َٙ ث٨ََا اب٩ُِ إِٔسَح َِٟوصِٔييَّ َحسَّ ىٔي ا ٌِ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َخأٟٕس َی

٩َّ َیِظ  ُٛ ٩ًَِ ا٨َِّٟشأئ َص١ِ  ًَبَّإض َیِشأَُُٟط  ٔلَی اب٩ِٔ  ورٔیُّ إ ََِٟحُ َتَب ٧َِحَسةُ ا َٛ ا٢َ  َٗ َب ٣َ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ صُز٣ُِزَ  ََِٟحِ ٍَ َرُسو٢ٔ َضِسَ٪ ا

ًَبَّإض  تَِبُت َٛٔتاَب اب٩ِٔ  َٛ أ٧ََا  َٓ ا٢َ  َٗ َُٟض٩َّ بَٔشِض٥ٕ  ُب  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَص١ِ کَاَ٪ َیرِضٔ ًَ َّی اہللُ  َ٪ اہللٔ َػل ٩َّ َیِحرُضِ ُٛ ِس  َٗ ٔلَی ٧َِحَسَة   إ

ا أَِ٪ یُ  أ٣ََّ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َب ٣َ ََِٟحِ َُٟض٩َّ ا ِس کَاَ٪ یُزَِؿُذ  َٗ ََل َو َٓ َُٟض٩َّ بَٔشِض٥ٕ  َب   رِضَ

دمحم نب ییحی نب افرس، ادمح نب اخدل، انب ااحسؼ ، اوبرفعج، رضحت سی دی نب رہزم ےس رفاتی ےہ ہک دجنہ رحفی ےن انب ابعس ےس 

گنج ںیم اجای رکیت ںیھت؟ افر ایک اؿ اک یھب ہصح رقمر ید  رک درایتف ایک ہک ایک وعرںیت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم 

اھت؟ وت ںیم ےن انب ابعس یک رطػ ےس وجاب اھکل ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم وعرںیت گنج ںیم اجای رکیت 

 ںیھت نکیل ااکن ہصح رقمر ہن وہات اھت ہکلب وطبر ااعنؾ اؿ وک ھچک دے دای اجات اھت۔

 انب اقحس، اوبرفعج، رضحت سی دی نب رہزم دمحم نب ییحی نب افرس، ادمح نب اخدل، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وعرت افر الغؾ وک تمینغ وک امؽ ںیم ےس ھچک ہصح انلم اچےیہ ای ںیہن؟

     956    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ سٌیس، زیس اب٩ حباب، رآٍ ب٩ س٤٠ہ ب٩ زیاز ہ، حْشد ب٩ زیاز ےن اپىي زازی ا٦ زیازاطحٌیہ :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ ُِٟحَبأب  اََل أَِخبََر٧َا َزیُِس ب٩ُِ ا َٗ َُيِرُُظ  ٌٔیٕس َو ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ُد ب٩ُِ َحسَّ ثَىٔي َحِْشَ ٍَ ب٩ِٔ زٔیَازٕ َحسَّ ٍُ ب٩ُِ َس٤َ٠َ ٔ ث٨ََا َرآ سَّ

ٔ َخ  ٥َ ِٔی َُزَِوة ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َجِت ٣َ ََّضا ََخَ تٔطٔ أ٦ُِّ أَبٔیطٔ أ٧َ ٩ًَِ َجسَّ  ٕ َّ زَٔیاز َب٠َ َٓ  ٕ ِیبََر َسازَٔض ٔستِّ نِٔشَوة

َّی ِجتُنَّ َوبّٔٔذِٔ٪  َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٍَ ٩ِ٣َ ََخَ ا٢َ ٣َ َ٘ َٓ َب  ـَ َِ ِٟ أَی٨َِا ٓٔیطٔ ا حٔئ٨َِا ََفَ َٓ َِٟی٨َا  ٔ َث إ ٌَ َب َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ِجتُنَّ اہللُ  ٩ِ٣َ ََخَ

٨َا َزَواُئ ا ٌَ ٌٔيُن بٔطٔ ِٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ َو٣َ َز َونُ ٌَ
ز٢ُٔ اٟظَّ ِِ ِج٨َا َن ٨َ٠ِا یَا َرُسو٢َ اہللٔ ََخَ ُ٘ َضا٦َ َوَنِشِٔی َٓ َِٟحزِوَی َو٨َُ٧او٢ُٔ اٟشِّ

٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ َجا٢ٔ  ٤َا أَِسَض٥َ ٟرٔلِّ َٛ ٨ََٟا  ٠ًََِیطٔ َخِیبََر أَِسَض٥َ  َتَح اہللُ  َٓ َّي إَٔذا  ٩َ٤ُِٗ َحً ا٢َ  َ٘ َٓ  َٙ ؤی َِٟت اٟشَّ ا َٗ  ََ ٔ ةُ َو٣َا کَاَ٪ ذَٟ ََٟضا َیا َجسَّ  

 َت٤ِّزا

ب ہ ےس رفاتی ایک ےہ ہک فہ ربیخ یک اربامیہ نب دیعس، زدی انب ةحب، را
خ ع

 

ش

عف نب ہملس نب زاید ہ، رشحج نب زاید ےن اینپ دادی اؾ زاید ا



 

 

گنج ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ںیلکن۔ اےکن العفہ ھچ وعرںیت افر ںیھت۔ اؾ زاید  یتہ ںیہ ہک بج روسؽ اہلل 

 مہ وک الب اجیھب۔ مہ ےئگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ہصغ ںیم ےھت۔ آپ ےن وپاھچ مت سک ےک یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ربخ یلم وت آپ ےن

اسھت آںیئ افر سک یک ااجزت ےس آںیئ؟ مہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! مہ ںیلکن مہ ابولں وک یتٹب ںیہ افر اس یک دمد ےس اہلل یک راہ 

مہ اجمدہفں وک ریت ال ال رک دیتی ںیہ افر ا وک  ںو وھگؽ رک الپیت ںیہ۔ آپ ےن  ںیم دمد اچنہپیت ںیہ افر امہرے اسھت زویمخں یک دفا ےہ۔

رشحج نب رفامای ااھچ وت رھپ روہ۔ اہیں کت ہک ربیخ حتف وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن مہ وک فاسی یہ ہصح دای اسیج ہک رمدفں وک دای اھت۔ 

 ایک اھت؟ اوھنں ےن اہک وجھکرںی ںیھت۔ زاید ےن اہک ںیم ےن اؿ ےس وپاھچ دادی اامں! فہ ہصح

ب ہ :  رافی
خ ع

 

ش

 اربامیہ نب دیعس، زدی انب ةحب، راعف نب ہملس نب زاید ہ، رشحج نب زاید ےن اینپ دادی اؾ زایدا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 افر الغؾ وک تمینغ وک امؽ ںیم ےس ھچک ہصح انلم اچےیہ ای ںیہن؟وعرت 

     957    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، بْش ب٩ ٣ٔـ١، ٣ح٤س ب٩ زیس، ٤ًير ٣ولی ابوا٠ٟح٥ :  راوی

ىٔي اب٩َِ  ٌِ ث٨ََا بِْٔشْ َی ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔي ٤ًَُيِْر ٣َِولَی آبٔی ا٠َِّٟح٥ٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔس ب٩ِٔ َزیِٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ا

٠ِِّسُت  ُ٘ َٓ أ٣َََز بٔی  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤َُّ٠َََٓوا ِٔیَّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٍَ َساَزتٔی  ُ َطضِٔسُت َخِیبََر ٣َ أ َٓ َّٔذا أ٧ََا أَُجزُُّظ  َٓ ا  ّٔ يی َسِی ِخبَٔر أَن

ا٢َ أَبُو َٗ َٟطُ  ٥ِ ُیِشض٥ِٔ  َٟ َّطُ  ٨َاُظ أ٧َ ٌِ ا٢َ أَبُو َزاُوز ٣َ َٗ  َٔ ٤ََِٟتا ثٔیِّ ا أ٣َََز لٔی بَٔظِیٕئ ٩ِ٣ٔ َُخِ َٓ ٦َ  ٠٤ِ٣َُوْک  ا٢َ أَبُو ًُبَِیٕس کَاَ٪ رَحَّ َٗ َزاُوز َو

َ آبٔی ا٠َِّٟح٥ٔ  ُشِمِّ َٓ ٔشطٔ  ِٔ ًَلَی َن  ا٠َِّٟح٥َ 

، دمحم نب زدی، ریمع ومیل اوباےس م ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ربیخ یک گنج ںیم اےنپ آاق ےک اسھت ایگ۔ اوھنں ادمح نب لبنح، رشب نب  ،لض

ےن ریمے ابرے ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک )ہک اس وک اسھت ےل اجںیئ ای ںیہن آپ ےن ااجزت دی افر 

وت اکی ولتار ریمی رمک ںیم اکٹل دی یئگ افر ںیم اتچنیھک اھت رھپ آپ وک ولعمؾ وہا ہک ںیم الغؾ وہں وت آپ   ھج وک ایھتہر ااھٹ رک ےنلچ اک مکح رفامای

 ےن ےھجم وطبر ااعنؾ ھچک اسامؿ دای۔

 ادمح نب لبنح، رشب نب  ،لض، دمحم نب زدی، ریمع ومیل اوباےس م :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وعرت افر الغؾ وک تمینغ وک امؽ ںیم ےس ھچک ہصح انلم اچےیہ ای ںیہن؟



 

 

     958    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوسٔیا٪، حرضت جابز :  راوی

ث٨ََا  ٨ُِت أ٣َٔیُح أَ َحسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أَبٔی ُس ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل  ٍَ اؤیَ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ٤َِٟاَئ یَِو٦َ َس ِػَحابٔی ا

 بَِسرٕ 

 املسم ونں( ےک دیعس نب وصنمر، اوباعمفہی، اشمع، اوبایفسؿ، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک دبر ےک دؿ ںیم اےنپ اسویھتں )ینعی

 ےیل اپین رھبات اھت۔

 دیعس نب وصنمر، اوباعمفہی، اشمع، اوبایفسؿ، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہصح ےلم اگ؟ارگ وکیئ رشمک املسمونں ےک اسھت وہ رکڑلے وت ایک اوکس امؽ تمینغ ںیم ےس 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکیئ رشمک املسمونں ےک اسھت وہ رکڑلے وت ایک اوکس امؽ تمینغ ںیم ےس ہصح ےلم اگ؟

     959    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًائظہ٣شسز، یحٌي ب٩ ٣ٌين، یحٌي ، ٣اَٟ، ٓـی١، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، رعوہ، حرضت  :  راوی

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ِی١ٔ  ـَ ُٔ ِٟ ٩ًَِ ا  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ث٨ََا َیِحٌَي  اََل َحسَّ َٗ ٌٔيٕن  ْز َوَیِحٌَي ب٩ُِ ٣َ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٍَ َحسَّ ًَائَٔظ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٧َٔیإر 

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  َٙ بٔا٨َّٟٔييِّ َػل ٔح َٟ ٛٔيَن  ٤ُِِْٟشٔ ا٢َ َیِحٌَي إٔ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ ا َّا ََل َٗ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ا  َ٘ َٔ ٍِ ث٥َُّ اتَّ ا٢َ اِرٔج َ٘ َٓ طُ  ٌَ ات١َٔ ٣َ َ٘ طٔ َوَس٥ََّ٠ ُٟٔی

ٕک  ٌٔيُن ب٤ُِْٔشٔ  َنِشَت

دسمد، ییحی نب نیعم، ییحی، امکل، لیضف، دبعاہلل نب دانیر، رعفہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک رشمنیک ںیم ےس اکی صخش 

الم افر آپ ےک اسھت لم رک گنج رک ےن اگل۔ آپ ےن رفامای ولٹ اج مہ یسک رشمک یک دمد روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس آ 

 وبقؽ ںیہن رکںی ےگ۔

 دسمد، ییحی نب نیعم، ییحی ، امکل، لیضف، دبعاہلل نب دانیر، رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وھگڑے ےک ہصح اک ایبؿ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑے ےک ہصح اک ایبؿ

     960    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ابو٣ٌاویہ، ًبیساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ  ٍَ َحسَّ اؤیَ ٌَ ٣ُ 

ٔسطٔ  َٟطُ َوَسِض٤َئِن َْٟٔفَ ٍَ أَِسُض٥ٕ َسِض٤ّا  َ ٔسطٔ ثَََلث  أَِسَض٥َ َٟٔزُج١ٕ َؤَْٟفَ

رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن وھگڑ وسار افر وھگڑے ادمح نب لبنح، اوباعمفہی، دیبع اہلل، انعف، 

 ےک  ےص اگلےئ اکی ہصح وھگڑ وسار اک افر دف  ےص وھگڑے ےک

 ادمح نب لبنح، اوباعمفہی، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑے ےک ہصح اک ایبؿ

     961    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساہلل، یزیس، ابو ٤ًزہ ےن اپ٨ے واٟس سے روایت :  راوی

ِبُس  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ا٢َ أََتِی٨َا َرُسو٢َ اہللٔ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٤َِزَة  ًَ ثَىٔي أَبُو  وزٔیُّ َحسَّ ٌُ ٤َِِٟش ثَىٔي ا اہللٔ ب٩ُِ َیزٔیَس َحسَّ

ًَِلي ٠َِْٟٔفَ  ًَِلي ک١َُّ إِٔنَشإ٪ ٨٣َّٔا َسِض٤ّا َوأَ َ أ َٓ ْض  ٨َا ََفَ ٌَ ٍَ َنَْفٕ َو٣َ ٌَ ٥َ أَِرَب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ئِن ٔض َسِض٤َ َػل

ادمح نب لبنح، دبع اہلل، سیدی، اوب رمعہ ےن اےنپ فادل ےس رفاتی ایک ےہ ہک مہ اچر آدیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس 

 آےئ افر امہرے اسھت اکی وھگڑا اھت آپ ےن مہ ںیم ےس رہ آدیم وک اکی اکی ہصح دای افر وھگڑے وک دف  ےص دےیئ۔

 دبعاہلل، سیدی، اوب رمعہ ےن اےنپ فادل ےس رفاتیادمح نب لبنح،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑے ےک ہصح اک ایبؿ



 

 

     962    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ا٣یہ ب٩ خاٟس، ٣شٌوز، ابو٤ًزہ٣شسز،  :  راوی

٩ًَِ أَ  ٤َِزَة  ًَ ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ آ٢ٔ أَبٔی  وزٔیُّ  ٌُ ٤َِِٟش ث٨ََا ا ٍُ ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ث٨ََا أ٣َُیَّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ َُّط  ٨َاُظ إَٔلَّ أ٧َ ٌِ ٤َِزَة ب٤َٔ ًَ بٔی 

ٍُ أَِس  َ ارٔٔض ثَََلث َٔ َََٓاَ٪ ٠ِٟٔ ٍُ َنَْفٕ َزاَز  َ  ُض٥ٕ ثَََلث

دسمد، اہیم نب اخدل، وعسمد، اوبرمعہ ےس )اکی دفرسی دنس ےس( بسح اس ق رفاتی ےہ رگم اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک مہ نیت آدیم 

 ےھت سپ وھگڑ وسار ےک نیت  ےص ےھت۔

 دسمد، اہیم نب اخدل، وعسمد، اوبرمعہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑے ےک ہصح اک ایبؿ

     963    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًیشٌي، ٣ح٤ٍ ب٩ یٌ٘وب، ابویٌ٘وب، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ یزیس اَلنؼاری، ٣ح٤ٍ ب٩ جاریہ انؼاری :  راوی

ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ وَب ب٩ِٔ ٣ُ َحسَّ ُ٘ ٌِ ُت أَبٔی َی ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٍٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس اِْلَِنَؼارٔیُّ  وَب ب٩ِٔ ٣َُح٤ِّ ُ٘ ٌِ ٍُ ب٩ُِ َی ث٨ََا ٣َُح٤ِّ ٍٕ ًٔیَسي َحسَّ َح٤ِّ

ٍَ اِْلَِنَؼارٔیِّ  ٍٔ ب٩ِٔ َجارَٔی طٔ ٣َُح٤ِّ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َیزٔیَس اِْلَِنَؼارٔیِّ  ًَ طٔ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ُؤا  یَِذُُکُ  َّٟٔذی٩َ رَقَ أئ ا َُِٟقَّ َوکَاَ٪ أََحَس ا

٨ًَِضَ  ٨َا  ِٓ ا اِنَْصَ َّ٤٠َ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٣َ ٍَ ُِٟحَسیِبَٔی ا٢َ َطضِٔس٧َا ا َٗ آَ٪  َُِٟقِ ا إَٔذا ا٨َّٟاُض یَُضزُّوَ٪ اِْلَبَارٔعَ ا

ٕف ٣َا ٨٠َّٟٔ  ٌِ ُف ا٨َّٟأض َٟٔب ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ ُٕ ٍَ ا٨َّٟأض ٧ُؤج ِج٨َا ٣َ َُخَ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل اُٟوا أُوؤَی إ َٗ أض 

ا اِجَت٤َ  َّ٤٠ََٓ ٤ٔی٥ٔ  َِ ِٟ َٔ ا ا ًَلَی َراح٠َٔتٔطٔ ٨ًَِٔس ُُکَ ا  ّٔ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َواٗ َّی اہللُ  َوَجِس٧َا ا٨َّٟٔييَّ َػل ٠َِیطٔ ا٨َّٟاُض َٓ ًَ َّا  ٍَ  ٠َِیض٥ِٔ إ٧ٔ ًَ أَ  رَقَ

ٕس بٔیَ  ُص ٣َُح٤َّ ِٔ َّٟٔذی َن ٥ِ َوا ٌَ ا٢َ َن َٗ ِتْح صَُو  َٓ ا٢َ َرُج١ْ َیا َرُسو٢َ اہللٔ أَ َ٘ َٓ ِتّحا ٣ُبٔی٨ّا  َٓ  ََ َٟ َتِح٨َا  ٤َِت َخِیبَرُ َٓ شِّ ُ٘ َٓ ِتْح  َٔ َٟ َُّط  ٔ إ٧ٔ ٔسظ

 َّ ٤ََضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل شَّ َ٘ َٓ ُِٟحَسیِبَٔیٍٔ  ٍٕ ًَلَی أَص١ِٔ ا َ ا َوَخ٤َِص ٣ٔائ ّٔ ِٟ َِٟحِیُع أَ ًََْشَ َسِض٤ّا َوکَاَ٪ ا  ٍَ ًَلَی ث٤ََا٧َٔی ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ی اہللُ 

ا٢َ أَبُو َزاُوز َحٔسیُث أَبٔی َٗ ًَِلي اٟزَّأج١َ َسِض٤ّا  ارَٔض َسِض٤َئِن َوأَ َٔ ِٟ ًَِلي ا َ أ َٓ ارٕٔض  َٓ ٍَ أََػحُّ َوا ٓٔیض٥ِٔ ثَََلُث ٣ٔائٍَٔ  اؤَی ٌَ ١ُ٤َ ٣ُ ٌَ ِٟ

َٓارٕٔض  ارٕٔض َوکَا٧ُوا ٣ٔائًََِي  َٓ ا٢َ ثَََلَث ٣ٔائٍَٔ  َٗ َّطُ  ٍٕ أ٧َ َِٟوص٥َِ ِٔی َحٔسیٔث ٣َُح٤ِّ  ٠ًََِیطٔ َوأََری ا

ی، عمجم نب وقعیب، اوبوقعیب، دبعارلنمح نب سیدی االاصنری، عمجم نب اجرہی ااصنری ےس رفاتی ےہ وج ہک رقآؿ ےک   
 سن
عت

دمحم نب 



 

 

اقری ےھت ہک مہ حلص دحہیبی ےک ومہعق رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت۔ بج مہ فاہں ےس  اقرویں ںیم ےس اکی

ولےٹ وت ولگ اےنپ افٹن زیتی ےس اگھب ےن ےگل اس رپ ولوگں ےن اکی دفرسے ےس وپاھچ ہک اس اک ببس ایک ےہ؟ وت ولوگں ےن یئاای 

فآہل فملس رپ فیح انزؽ وہیئ ےہ وت مہ یھب ولوگں ےک اسھت اھبےتگ وہےئ ےلکن۔ مہ ےن اکی ہک اس اعمہلم ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

اقمؾ رکاع امیعنل ےک اپس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اینپ افینٹن رپ وسار اپای۔ بج بس ولگ آےکپ اپس عمج وہ ےئگ وت آپ 

اا  ً

 

 ب
ت
ِ
ُب 
م
ا 
ً

ْ

 

َ

 

 ف
َ

َ
اا َل َ

 

خْب
َ

 

فَن

ا  َّ

 

)ینعی مہ ےن مت وک حتف نیبم ینعی یلھک حتف انعتی رفامیئ( زپیھ وت اکی صخش ےن اہک ای روسؽ اہلل! ایک اؿ ےک اسےنم ِإي

حتف ےہ؟ آپ ےن رفامای اہں مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم دمحم یک اجؿ ےہ ہی الب ہبش حتف ےہ۔ رھپ ربیخ یک گنج ںیم وج امؽ 

وگں رپ میسقت وہا۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس امؽ ےک ااھٹرہ  ےص ےیک تمینغ آای فہ حلص دحہیبی ےک ومہعق رپ رشکی ول

افر رکشل ےک ولوگں یک لک دعتاد اکی سہار اپچن وس یھت نج ںیم وسار نیت وس ےھت )افر دیپؽ ولوگں یک دعتاد ابرہ وسیھت( آپ ےن 

 افر دیپؽ وک اکی ہصح۔

 

 وسارفں وک دف  ےص دی 

ی، عمجم نب وقعیب، اوبوقعیب، دبعارلامحؿ نب سیدی االاصنری، عمجم نب اجرہی ااصنری دمحم نب :  رافی  
 سن
عت

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تمینغ ےک اموسا ااعنؾ ےک وطر رپ ھچک دےنی اک ایبؿ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ااعنؾ ےک وطر رپ ھچک دےنی اک ایبؿتمینغ ےک اموسا 

     964    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 وہب ب٩ ب٘یہ، خاٟس، زاؤز، ًرک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٩ًَِ َزاُوَز  ا٢َ أَِخبََر٧َا َخأْٟس  َٗ  ٍَ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ

َٟز٦َٔ  ٔٔتَِیاُ٪ َو ِٟ ٦َ ا سَّ َ٘ َت َٓ ا٢َ  َٗ َذا  َٛ َذا َو َٛ  ١ٔ َٔ ٠َطُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ  ١َ ٌَ َٓ ٥َ یَِو٦َ بَِسٕر ٩ِ٣َ  ٥ِ٠َ  َوَس٠َّ َٓ ٍُ اٟزَّاَیأت  ٤َِِٟظَیَد ا

 ٔ ٠ًََِیض َتَح اہللُ  َٓ ا  َّ٤٠َ َٓ َِیَیبَِرحُوَصا  ٥ٔ٨َ َو٧َِب ِِ ٤َ ِٟ َََٓل َتِذَصبُوا بٔا َِٟی٨َا  ٔ ئُِت٥ِ إ ٔٔ َٟ ِو ا٧َِضز٣َُِت٥ِ  َٟ ٨َّا رِٔزئّا َل٥ُِٜ  ُٛ  ٍُ ٤َِِٟظَیَد ا٢َ ا َٗ َبَی  ٥ِ  أ َٓ

 ََ َ أ٧َِز٢ََ اہللُ َیِشأَُٟو٧ َٓ ٨ََٟا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٠َُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ اُٟوا َج َٗ ٔٔتَِیاُ٪ َو ِٟ ا٢ُ ِهَّلِل َواٟزَُّسو٢ٔ ا َٔ ١ُِٗ اِْلَِن ا٢ٔ  َٔ ٩ًَِ اِْلَِن

 َٓ و٢ُ  ُ٘ َََٟارٔصُوَ٪ َی ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ا ٩ِ٣ٔ ا ّ٘ ی ِّٙ َوإٔ٪َّ ََفٔ َِٟح ََ بٔا ٔ ََ ٩ِ٣ٔ بَِیت ََ َربُّ َج ٤َا أََِخَ َٛ ِؤٟطٔ  َٗ ٔلَی  ََ إ ٔ ََٜذٟ َٓ ُض٥ِ  َٟ ََ َخيِّرا  ٔ ََاَ٪ َذٟ

 ًِ يی أَ ّٔن َٓ ونٔی  ٌُ أَكٔی َٓ ا  ـّ ٍٔ صََذا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَِی اَٗٔب ٌَ  ٥ُ٠َ بٔ



 

 

فبہ نب ہیقب، اخدل، داؤد، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن گنج دبر ےک ومہعق 

س ڑھکے وہےئ رپ رفامای وج صخش ہی ہی اکؾ رکاگی اوکس ہی ہی ااعنؾ ےلم اگ۔ وت وج وجاؿ ےھت فہ آےگ ڑبےھ افر وبڑےھ ولگ ڈنھج ےک اپ

ھاارے دمداگر افر تشپ انپہ ےھت ارگ مت وک تسکش 

م

 

ت

افر فںیہ مج ےئگ بج اہلل ےن املسمونں وک حتف انعتی رفام دی وت وبڑوھں ےن اہک مہ 

ں ےن ہی وہیت وت امہری یہ رطػ ٹلپ رک آےت ذہلا ہی ںیہن وہ اتکس ہک امؽ تمینغ اسرا اک اسرا مت یہ ےل ول افر ںیمہ ھچک ہن ےلم نکیل وجاون

ابت ہن امین افر اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی ااعنؾ رصػ امہرے ےیل یہ رقمر رفامای ےہ۔ بت اہلل اعتیل ےن ہی آںیتی 

 انزؽ رفامںیئ نج اک وہفمؾ ہی ےہ ہک اے دمحم! ہی ولگ مت ےس اافنؽ ےک قلعتم درایتف رکےت ںیہ وت اؿ وک یئا دےئجی ہک اافنؽ اہلل افر

ھاارے رھگ ےس اکنال افر ومنینم یک اکی امجتع اس وک )ینعی دمہنی 

م

 

ت

اس ےک روسؽ اک قح ےہ ےسیج اہلل اعتیل ےن مت وک قح ےک اسھت 

ھاارے قح ںیم یہی رتہب اھت افر ااسی یہ وہ رک راہ ذہلا مت ریما

م

 

ت

اہک امون  ےس ابرہ اج رک اقمہلب رک ےن وک( دنسپ رکیت یھت نکیل اہلل ےک زندکی 

ھااری ہب ةسن ںیم اس ےک ااجنؾ ےس زایدہ فافق وہں۔ویک

م

 

ت

 ہکن 

 فبہ نب ہیقب، اخدل، داؤد، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دےنی اک ایبؿتمینغ ےک اموسا ااعنؾ ےک وطر رپ ھچک 

     965    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زیاز ب٩ ایوب، ہظی٥، زاؤز ب٩ ابی ہ٨س، ًرک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

 ًَ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ا٢َ أَِخبََر٧َا َزاُوزُ ب٩ُِ أَبٔی ص٨ِٕٔس  َٗ ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ث٨ََا زٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّوَب َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ِ اب٩ِٔ 

َذا  َٛ َذا َو َٛ ٠َطُ  َٓ َذا َو٩ِ٣َ أرََسَ أَٔسيّرا  َٛ َذا َو َٛ ٠َطُ  َٓ تٔیَّل  َٗ َت١َ  َٗ ا٢َ یَِو٦َ بَِسٕر ٩ِ٣َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َٚ ٧َِحَوُظ َوَحٔسیُث َخأٟٕس ًَ ث٥َُّ َسا

 أََت٥ُّ 

یب دنہ، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک گنج دبر ےک دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل زاید نب اویب، میشہ، داؤد نب ا

اےکس دعب فملس ےن رفامای وج صخش یسک اکرف وک لتق رکے اگ اوکس ہی ااعنؾ ےلم اگ افر وج یسک اکرف وک دیق رک ےک الےئ اگ اوکس ہی ااعنؾ ےلم اگ۔ 

 ایک افر اخدل یک دحثی )ینعی یلہپ فایل دحثی( لمکم ےہ۔رفای ےن یلہپ فایل دحثی یک رطح ایبؿ 

 زاید نب اویب، میشہ، داؤد نب ایب دنہ، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رپ ھچک دےنی اک ایبؿتمینغ ےک اموسا ااعنؾ ےک وطر 

     966    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ٣ح٤س ب٩ بَار ب٩ بَل٢، یزیس ب٩ خاٟس ب٩ ٣وہب، یحٌي ب٩ ابی زائسہ، حرضت زاؤز :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َّارٔ ب٩ِٔ بََٔل٢ٕ  سٔ ب٩ِٔ بََ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟض٤َِسانٔیُّ  یَزٔیُس ب٩ُِ َخأٟٔس ب٩ِٔ ٣َِوَصٕب ا

٤ََضا َرُسو٢ُ اہللٔ  شَّ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ َِٟحٔسیٔث بِّٔٔس٨َازٔظ ا٢َ أَِخبََرنٔی َزاُوزُ بَٔضَذا ا َٗ یَّا ب٩ِٔ أَبٔی َزائَٔسَة  ٥َ  َزَُکٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

َوأئ َو   َحٔسیُث َخأٟٕس أََت٥ُّ بٔاٟشَّ

اہرفؿ نب دمحم نب اکبر نب البؽ، سیدی نب اخدل نب ومبہ، ییحی نب ایب زادئہ، رضحت داؤد ایس دنس ےک اسھت رفاتی رکےت وہےئ ےتہک 

ثی )سج ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امؽ تمینغ بس ںیم میسقت ایک )ینعی ااعنؾ رقمر ںیہن ایک( نکیل اخدل یک دح

 ںیم ااعنؾ اک ذرک ےہ( امت ےہ

 اہرفؿ نب دمحم نب اکبر نب البؽ، سیدی نب اخدل نب ومبہ، ییحی نب ایب زادئہ، رضحت داؤد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ےک وطر رپ ھچک دےنی اک ایبؿتمینغ ےک اموسا ااعنؾ 

     967    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، ابوبرک ًاػ٥، ٣ؼٌب ب٩ سٌس، حرضت سٌس ب٩ ابی وٗاؾ :  راوی

 ٩ًَِ ٕس  ٌِ ٔب ب٩ِٔ َس ٌَ ٩ًَِ ٣ُِؼ ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی برَِکٕ  یِّ  ٔ ث٨ََا َص٨َّازُ ب٩ُِ اٟسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔييِّ َػل ا٢َ ٔجئُِت إ َٗ أَبٔیطٔ 

َضِب لٔی َصَذ  َٓ ُسوِّ  ٌَ ِٟ َِٟیِو٦َ ٩ِ٣ٔ ا ِس َطفَی َػِسرٔی ا َٗ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ اہللَ  ُ٘ َٓ  ٕٕ ا٢َ إٔ٪َّ َصَذا َیِو٦َ بَِسٕر بَٔشِی َٗ  َٕ ِی ا اٟشَّ

 َٟ َِٟیَص لٔی َوََل   َٕ ِی ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ بَِی٤َ٨َا أ٧ََا إٔذِ َجائَىٔي اٟزَُّسو٢ُ  َٓ ٥ِ یُِب١ٔ بَََلئٔی  َٟ َِٟیِو٦َ ٩ِ٣َ  َلاُظ ا ٌِ ُٗو٢ُ یُ ََٓذَصِبُت َوأ٧ََا أَ  أَٔجِب ََ 

 َّ ٥َ إ٧ٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ لٔی ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ حٔئُِت  َٓ َُّط ٧َز٢ََ ِٔیَّ َطِیْئ بََََٔلمٔی  َو٨ِ٨َُت أ٧َ َِٟیَص صَُو لٔی َوََل َٓ َٕ َو ِی َِٟتىٔي َصَذا اٟشَّ َ ََ َسأ

ا٢ُ ِهَّلِل َوا َٔ ١ُِٗ اِْلَِن ا٢ٔ  َٔ ٩ًَِ اِْلَِن  ََ َ أَ َیِشأَُٟو٧ ََ ث٥َُّ رَقَ َٟ ُضَو  َٓ ٠َُط لٔی  ٌَ ِس َج َٗ ََ َوإٔ٪َّ اہلَل  ا٢َ أَبُو َزاُوز َٟ َٗ  ٍٔ ٔلَی آَٔخٔ اِْلیَ ٟزَُّسو٢ٔ إ

وزٕ  ٌُ ٍُ اب٩ِٔ ٣َِش َ ائ ١َ رٔقَ ِٔ ََ ا٨َّٟ َ  َیِشأَُٟو٧

انہد نب رسی، اوبرکب اعمص، بعصم نب دعس، رضحت دعس نب ایب فاقص ےس رفاتی ےہ ہک دبر ےک دؿ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ا فآہل فملس ےس اکی ولتار ےنیل ےک ےیل آای ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! آج اہلل اعتیل ےن دنمش ےس ریمے دؽ وک افش یشخب ےہ ذہل



 

 

ولتار ےھجم ددی ےئجی۔ آپ ےن رفامای ہی ولتار ہن ریمی ےہ افر ہن ریتی )ہکلب بس اک رتشمک ہصح ےہ( ہی نس رک ںیم فاہں ےس لچ دای 

ای افر ہی اتہک اجراہ اھت ہک آج ہی ولتار اس وک ےلم یگ سج اک ااحتمؿ  ھج اسیج ںیہن وہ ا۔ اےنت ںیم اکی صخش آیکپ رطػ ےس ےھجم الب ےن آ

ال لچ ںیم اھجمس اشدی ریمے اس ےنہک رپ ریمے ابرے ںیم وکیئ مکح انزؽ وہا ےہ بج ںیم آپ ےک اپس اچنہپ وت آپ ےن رفامای وت افر وب

ےن  ھج ےس ہی ولتار امیگن یھت نکیل اس فتق کت ہی ہن ریمی یھت افر ہن ریتی اب اہلل ےن ہی ولتار ےھجم دے دی ےہ وت اب وت اس وک 

ہی زپاھ )رتہمج( ولگ آپ ےس اافنؽ ےک قلعتم وپےتھچ ںیہ ہہک دےئجی اافنؽ اہلل افر روسؽ ےک ےیل ےہ۔ ےل اتکس ےہ۔ رھپ آپ ےن 

 
َ 

 آرخ آتی کت زپاھ۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک دبعاہلل انب وعسمد یک رقات ںیم )اجبےئ ی

 انہد نب رسی، اوبرکب اعمص، بعصم نب دعس، رضحت دعس نب ایب فاقص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رکشل ےک اکی ہصح وک ااعنؾ ےک وطر رپ ھچک زایدہ دانی

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رکشل ےک اکی ہصح وک ااعنؾ ےک وطر رپ ھچک زایدہ دانی

     968    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساٟوہاب ب٩ ٧حسہ، اب٩ ٣ش٥٠، ٣وسٰي ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٣بْش، ٣ح٤س ب٩ ًوٖ، طٌیب ب٩ ابی ح٤زہ، ٧آٍ،  :  راوی

 حرضت اب٩ ٤ًز

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ  َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ح و َحسَّ ث٨ََا ا َِٟوصَّأب ب٩ُِ ٧َِحَسَة َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  ْ اِْل٧ََِلاکٔیُّ  َحسَّ
ث٨ََا ٣َُبْشَّ ا٢َ َحسَّ َٗ

ِیٔب  ٌَ ٩ًَِ ُط ُض٥ِ  ىَي ک٠ُُّ ٌِ ٤َ ِٟ ثَُض٥ِ ا ٍٕ َحسَّ ٔ ٥ََٜ ب٩َِ ٧َآ َِٟح ائٔیُّ أَ٪َّ ا ٖٕ اٟلَّ ِو ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ح و َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ب٩ِٔ أَبٔی َح٤ِزََة 

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  َث٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ا٢َ َب َٗ َََٓاَ٪ ُسِض٤َاُ٪ ٤ًََُز  َِٟحِیٔع  ٍْ ٩ِ٣ٔ ا یَّ َثِت رَسٔ ٌَ ٥َ ِٔی َجِیٕع َٗٔب١َ ٧َِحٕس َوا٧َِب طٔ َوَس٠َّ

 ُ َََٓا٧َِت ُسِض٤َا٧ ٌٔيّرا  ٌٔيّرا َب ٍٔ َب یَّ ٔ ١َ أَص١َِ اٟسَّ َّٔ ٌٔيّرا َوَن ًََْشَ َب ٌٔيّرا اثِىَِي  ًََْشَ َب َِٟحِیٔع اثِىَِي  ًََْشَ ا  ٍَ َ ًََْشَ ثَََلث  ٍَ َ  ُض٥ِ ثَََلث

دبعاولاہب نب دجنہ، انب ملسم، ومٰیس نب دبعارلنمح، رشبم، دمحم نب وعػ، بیعش نب ایب زمحہ، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ 

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک اکی رکشل ےک اسھت دجن یک رطػ اجیھب۔ افر ایس رکشل ںیم ےس اکی ہصح وک دنمش ےس 

اہن رفامای )رھپ بج امؽ تمینغ میسقت وہا وت( رکشل ےک ولوگں وک ابرہ ابرہ افٹن ےلم افر رکشل ےک اس ہصح وک )وجدنمش اقمہلب ےک ےیل رف

 ےس ڑلا اھت( اکی اکی افٹن زمدی الم اس رطح اؿ ےک ہصح ںیم ریتہ ریتہ افٹن آےئ۔



 

 

 ػ، بیعش نب ایب زمحہ، انعف، رضحت انب رمعدبعاولاہب نب دجنہ، انب ملسم، ومٰیس نب دبعارلنمح، رشبم، دمحم نب وع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رکشل ےک اکی ہصح وک ااعنؾ ےک وطر رپ ھچک زایدہ دانی

     969    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 وٟیس ب٩ ًتبہ، اب٩ ٣ش٥٠، اب٩ ٣بارک، وٟیس ب٩ ٣ش٤٠ہ :  راوی

٤َُِٟباَرٔک  ثُِت اب٩َِ ا ىٔي اب٩َِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ ٌِ َِٟؤٟیُس َی ا٢َ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٣َِظِٔیُّ  ٍَ اٟسِّ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ًُتَِب ث٨ََا ا َذا  َحسَّ َٛ ٠ُُِٗت َو َِٟحٔسیٔث  بَٔضَذا ا

َوةَ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ََفِ ََ ب٩َِ أ٧ََٕص  َحسَّ ٔ ىٔي ٣َاٟ ٌِ ََٜذا أَِو ٧َِحَوُظ َی َٕ َص ٔ ِیَت ب٤َٔاٟ ٔس٢ُ ٩ِ٣َ َس٤َّ ٌِ ا٢َ ََل َت َٗ  ٍٕ ٔ  ٩ًَِ ٧َآ

فدیل نب ہبتع، انب ملسم، انب ابمرک، فدیل نب ہملسم ےن ہی دحثی انب ابمرک ےک اسےنم ایبؿ رکےت وہےئ اہک ہک  ھج ےس ایب رفدہ 

 ابمرک ےن اہک وت ےن سج رافی )ایب رفدہ( اک انؾ ایل ےہ فہ اسن نب امکل ےک ربارب ںیہن وہ اتکس۔ ےن دنسب انعف رفاتی ایک۔ وت انب

 فدیل نب ہبتع، انب ملسم، انب ابمرک، فدیل نب ہملسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿاہجد اک ایب :   ابب

 رکشل ےک اکی ہصح وک ااعنؾ ےک وطر رپ ھچک زایدہ دانی

     970    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ ًبسہ، ٣ح٤س، اسحٙ، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

َََِٟٔلبٔیَّ  َ٪ ا ىٔي اب٩َِ ُس٠َمَِيَ ٌِ ِبَسةُ َی ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا َص٨َّاْز  َث َحسَّ ٌَ ا٢َ َب َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َٙ ٔس ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ

 َ٨ َٓ ثٔيّرا  َٛ ٤ّا  ٌَ أََػب٨َِا َن َٓ َضا  ٌَ ِجُت ٣َ َُخَ َٓ ٔلَی ٧َِحٕس  ٍّ إ یَّ ٥َ رَسٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٌٔيّرا ١َُِّٟٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌٔيّرا َب ٨َ٠َا أ٣َٔير٧َُا َب َّٔ

 ُ َٓأََػاَب ک١ُُّ َرُج١ٕ إِٔنَشإ٪ ث ٨َُٔی٤َت٨ََا  َش٥َ بَِی٨َ٨َا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل س٨َ٣ِٔا  َٗ ٌٔيّرا ٥َّ  ًََْشَ َب ٨٣َّٔا اثِىَِي 

ًَِل  َّٟٔذی أَ ٥َ بٔا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُِٟد٤ُٔص َو٣َا َحاَسب٨ََا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َس ا ٌِ ٍَ َب َس ٣َا َػ٨َ ٌِ ٠َِیطٔ َب ًَ ًَاَب  ا٧َا َػاحٔب٨َُا َوََل 

٠ٔطٔ  ِٔ ٌٔيّرا ب٨َٔ ًََْشَ َب  ٍَ َ ََاَ٪ ١َُِّٟٔ َرُج١ٕ ٨٣َّٔا ثَََلث َٓ 

انہد نب دبعہ، دمحم، ااحسؼ ، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی دہتس وک دجن یک رطػ 

 یھب اس دہتس ںیم اشلم اھت۔ رھپ مہ ےن امؽ تمینغ ںیم تہب اس امؽ اپای افر امہرے دہتس ےک رسدار ےن مہ ںیم ےس رہ رہ رفاہن ایک ںیم



 

 

صخش وک اکی اکی افٹن وطبر ااعنؾ ےک دای اس ےک دعب مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ آپ ےن امؽ تمینغ وک مہ 

ےک دعب مہ ںیم ےس رہ آدیم وک ابرہ ابرہ افٹن ےلم افر وج اکی اکی امہرے دہتس ےک رسدار ےن مہ وک ااعنؾ  ںیم میسقت ایک وت سمخ اکنےنل

ےک وطر رپ دای اھت آپ ےن اس وک اسب ںیم امشر ںیہن ایک افر ہن اس رسدار ےک لعف رپ آپ ےن وکیئ ارتعاض ایک وت اس رطح مہ ںیم 

 ( )افر رکشل ےک ابیق ولوگں وک ابرہ ابرہ افٹن ےلمےس رہ صخش وک ااعنؾ تیمس ریتہ ریتہ افٹن ےلم

 انہد نب دبعہ، دمحم، اقحس، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 زایدہ دانیرکشل ےک اکی ہصح وک ااعنؾ ےک وطر رپ ھچک 

     971    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، یزیس، خاٟس ب٩ ٣وہب، ٟیث، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

َٕ ح و  ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ث٨ََا  ث٨ََا َحسَّ اََل َحسَّ َٗ ٍَ َوَیزٔیُس ب٩ُِ َخأٟٔس ب٩ِٔ ٣َِوَصٕب  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ًَ ث٨ََا  َحسَّ

 ٌَ ٥َ َب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ىَي  ٌِ ٤َِٟ ًَِبُس اہللٔا٠َِّٟیُث ا ٍّ ٓٔیَضا  یَّ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  َث رَسٔ

ٌٔيّرا َزازَ  ٌٔيّرا َب ٠ُوا َب ِّٔ ٌٔيّرا َونُ ًََْشَ َب ََا٧َِت ُسِض٤َا٧ُُض٥ِ اثِىَِي  َٓ ثٔيَرّة  َٛ ٤ُٔ٨وا إٔبَّٔل  َِ َٓ ِّرُِظ َرُسو٢ُ َٗٔب١َ ٧َِحٕس  ي َِ ٥ِ٠َ ُی َٓ  اب٩ُِ ٣َِوَصٕب 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   اہللٔ َػل

 نب ہملسم، سیدی، اخدل نب ومبہ، ثیل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل دبع اہلل نب ہملسم، امکل، دبعاہلل

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رکشل رفاہن ایک دجن یک رطػ سج ںیم دبعاہلل نب رمع یھب ےھت۔ تمینغ ںیم تہب ےس افٹن احلص 

 افٹن زایدہ دای ایگ۔ انب ومبہ ےن ہی ااضہف ایک ےہ ہک روسؽ اہلل وہےئ۔ رہ اکی ےک ہصح ںیم ابرہ ابرہ افٹن آےئ افر اکی اکی

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس میسقت وک ںیہن دبال۔

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، دبعاہلل نب ہملسم، سیدی، اخدل نب ومبہ، ثیل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رکشل ےک اکی ہصح وک ااعنؾ ےک وطر رپ ھچک زایدہ دانی

     972    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز٣شسز، یحٌي ، ًبیساہلل،  :  راوی



 

 

َث٨َا َر  ٌَ ا٢َ َب َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٍْ ٔ ثَىٔي ٧َآ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ث٨ََا یَِحٌَي  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ٌٔ ًََْشَ َب ِت ُسِض٤َا٨َُ٧ا اثِىَِي  َِ َب٠َ َٓ  ٍٕ یَّ ا٢َ أَبُو َزاُوز َرَواُظ بُزِزُ ِٔی رَسٔ َٗ ٌٔيّرا  ٌٔيّرا َب ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َب َّی اہللُ  ٨َ٠َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّٔ يّرا َوَن

 ِّٔ ا٢َ َونُ َٗ َُّط  ٍٕ ٣ِٔث٠َُط إَٔلَّ أ٧َ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٍٕ ٣ِٔث١َ َحٔسیٔث ًُبَِیٔس اہللٔ َوَرَواُظ أَیُّوُب  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٌٔ ب٩ُِ ٔس٨َإ٪  ٥ِ یَِذُُکِ ا٨َّٟٔييَّ ٨َ٠ِا َب َٟ ٌٔيّرا  يّرا َب

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   َػل

دسمد، ییحی، دیبع اہلل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک اکی رکشل ےک اسھت 

اکی اکی افٹن مہ وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وطبر ااعنؾ  رفاہن رفامای وت امؽ تمینغ ںیم مہ وک ابرہ ابرہ افٹن ےلم افر

رمتمح رفامای۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک ربدہ نب انسؿ ےن وباہطس انعف دیبع اہلل یک دحثی یک امدنن رفاتی ایک ےہ افر اویب 

 اکی افٹن زایدہ الم۔ اس ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ےن یھب وباہطس انعف ایس رطح رفاتی ایک رگم اس ںیم ویں ےہ ہک مہ وک اکی

 فآہل فملس اک وحاہل ںیہن ےہ۔

 دسمد، ییحی ، دیبعاہلل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اکی ہصح وک ااعنؾ ےک وطر رپ ھچک زایدہ دانیرکشل ےک 

     973    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبسا٠٤َٟ ب٩ طٌیب ب٩ ٟیث، ححاد ب٩ ابی یٌ٘وب، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ثَىٔي أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ِیٔب ب٩ِٔ ا٠َِّٟیٔث  ٌَ َٔ ب٩ُِ ُط ٔ ٠٤َِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ثَىٔي َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ وَب  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ أَبٔی َی ی ح و َحسَّ ٩ًَِ َجسِّ

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ا٢َ َحسَّ َٗ ٠ًََِیطٔ حَُحيِْن  َّی اہللُ  ٢َ اہللٔ َػل

 ُ ِس کَاَ٪ ی َٗ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ُِٟد٤ُُص ِ َِٟحِیٔع َوا ٍٔ ا ًَا٣َّ ِش٥ٔ  َٗ ١ٔ ٔسَوی  َٔ ٍَ ا٨َّٟ ُٔٔشض٥ِٔ َخاػَّ اَیا ْٔلَِن َ ُث ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ٌَ َف ٩ِ٣َ َیِب ٌِ ١ُ َب ِّٔ ٨َ ََ ٔ ی ذَٟ

 َوأجْب ک٠ُُّطُ 

آہل فملس اؿ دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، اجحج نب ایب وقعیب، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

د ںوں وک نج وک رکشل ںیم ےس اگل رک ےک دنمش ےس اقمہلب ےک ےیل  ےتجیھ ےھت ہصح ردسی ےک العفہ وج بس وک اتلم اھت ااعنؾ ےک وطر 

رپ زمدی ھچک افر یھب دےتی ےھت وج رصػ ایہن اک ہصح وہات اھت اس ںیم ابیق رکشل ےک ولگ رشکی ہن وہےت ےھت۔ نکیل سمخ رہ وصرت 

 اجات اھت۔ ںیم اکنال



 

 

 دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، اجحج نب ایب وقعیب، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رکشل ےک اکی ہصح وک ااعنؾ ےک وطر رپ ھچک زایدہ دانی

     974    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، ًبساہلل ب٩ وہب، وی، ابوًبساٟزح٩٤، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ِٟحُ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ٩ًَِ أَبٔی  ث٨ََا حٌَُيٌّ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ٤ِزٕو أَ٪َّ  بُلٔیِّ َحسَّ ًَ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ

ا٢َ َرُسو٢ُ  َ٘ َٓ ًََْشَ   ٍَ ٍٕ َوَخ٤َِش َ َد یَِو٦َ بَِسٕر ِٔی ثَََلٔث ٣ٔائ ٥َ ََخَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّی اہللُ  اہللٔ َػل

اِح٠ِٔ٤ُض٥ِ ا٠َّٟ  َٓ اْة  َٔ َُّض٥ِ حُ ٠َ ا٠َُّٟض٥َّ إ٧ٔ َ٘ اِن َٓ َُٟط یَِو٦َ بَِسٕر  َتَح اہللُ  َٔ َٓ ُض٥ِ  ٌِ ٔ أَِطب َٓ  َْ َُّض٥ِ ٔجَیا ُشُض٥ِ ا٠َُّٟض٥َّ إ٧ٔ ِٛ ا َٓ اْة  َُّض٥ِ رُعَ بُوا حٔيَن ُض٥َّ إ٧ٔ

ا َٗ وابَاب ٓٔی٩ِ٤َ  ٌُ ٔ َتَشِوا َوَطب ِٛ ٍَ بَٔح١ٕ٤َ أَِو َج٠َ٤َئِن َوا ِس َرَج َٗ ٠َبُوا َو٣َا ٨ِ٣ُٔض٥ِ َرُج١ْ إَٔلَّ َو َ٘ ١ِٔٔ اِن ِب١َ ا٨َّٟ َٗ ُِٟد٤ُُص   ٢َ ا

ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، یح، اوبدبعارلنمح، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دبر 

اطع رفام۔ اے  ےک دؿ اےنپ اسھت نیت وس دنپرہ آدیم ےل رک ےلکن افر آپ ےن داع رفامیئ اے اہلل! ہی ولگ اپایپدہ ںیہ اؿ وک وساری

 اہلل! ہی ولگ ےگنن ںیہ اؿ وک سابس اطع رفام۔ اے اہلل! ہی ولگ وھبےک ںیہ اؿ وک ریس رفام دے۔ رھپ اہلل ےن دبر ےک دؿ املسمونں وک حتف

س یھب الم افر انعتی رفامیئ افر بج ہی ولگ دمہنی ولےٹ وت اؿ ںیم ےس وکیئ ااسی ہن اھت وج اےنپ اسھت اکی ای دف افٹن ہن الای وہ۔ اؿ وک ساب

 فہ ریس یھب وہ ےئگ۔

 ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، یح، اوبدبعارلنمح، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش ہی اتہک ےہ ہک سمخ ااعنؾ ےس ےلہپ اکنال اجےئ اگ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش ہی اتہک ےہ ہک سمخ ااعنؾ ےس ےلہپ اکنال اجےئ اگ

     975    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، یزیس ب٩ یزیس ب٩ جابز، ٣ٜحو٢، زیازہ ب٩ جاریہ، حرضت حبیب ب٩ ٣ش٤٠ہ ٓہزی :  راوی



 

 

 ٕ ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍَ  َحسَّ ٔ ب٩ِٔ َجارَٔی ٩ًَِ زٔیَاز ٩ًَِ ٣َُِٜحو٢ٕ  امٔیِّ  ٕ اٟظَّ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ یَزٔیَس ب٩ِٔ َجابٔز َیاُ٪  ِٔ ا٢َ أَِخبََر٧َا ُس َٗ

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َّطُ  ِٔٔضزٔیِّ أ٧َ ِٟ ٍَ ا ٩ًَِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ ٣َِش٤َ٠َ ٤ٔیِٔمِّ  ِّٔ  اٟتَّ ُِٟد٤ُٔص ی٨َُ َس ا ٌِ ٠َُث َب  ١ُ اٟثُّ

دمحم نب ،ریث، سیدی نب سیدی نب اجرب، وحکمؽ، زایدہ نب اجرہی، رضحت بیبح نب ہملسم رہفی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 (  رفامےت ےھت۔فآہل فملس سمخ اکنےنل ےک دعب امؽ تمینغ اک اہتیئ ہصح وطبر ااعنؾ دےتی ےھت )افر ابیق دفاہتیئ بس ںیم ربارب میسقت

 دمحم نب ،ریث، سیدی نب سیدی نب اجرب، وحکمؽ، زایدہ نب اجرہی، رضحت بیبح نب ہملسم رہفی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ےلہپ اکنال اجےئ اگوج صخش ہی اتہک ےہ ہک سمخ ااعنؾ ےس 

     976    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبیساہلل ب٩ ٤ًز ب٩ ٣یسہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ًَلء ب٩ حارث، ٣ٜحو٢، اب٩ جاریہ،  :  راوی

 حرضت حبیب ب٩ ٣ش٤٠ہ

ةَ  ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣َِیَسَ ََلٔئ  َحسَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ٍَ ب٩ِٔ َػأٟٕح  اؤَی ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ِٟحَُظِٔمُّ  ا

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٍَ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ ٣َِش٤َ٠َ  ٍَ ٩ًَِ اب٩ِٔ َجارَٔی ٩ًَِ ٣َُِٜحو٢ٕ  َِٟحارٔٔث  ُ ب٩ِٔ ا ٥َ کَاَ٪ ی ٍَ  َوَس٠َّ ١ُ اٟزُّبِ ِّٔ ٨َ

 ١َ َٔ َٗ ُِٟد٤ُٔص إَٔذا  َس ا ٌِ ٠َُث َب ُِٟد٤ُٔص َواٟثُّ َس ا ٌِ  َب

دیبع اہلل نب رمع نب رسیمہ، دبعارلنمح نب دہمی، اعمفہی نب اصحل، العء نب احرث، وحکمؽ، انب اجرہی، رضحت بیبح نب ہملسم ےس 

ر رپ رمتمح رفامےت )افر اہجد ےس فایسپ ںیم ارگ دنمش ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل سمخ اکنےنل ےک دعب وچاھتیئ ہصح ااعنؾ ےک وط

 اقمہلب وہات وت( سمخ اکنےنل ےک دعب اہتیئ ہصح ااعنؾ ںیم دےتی۔

دیبعاہلل نب رمع نب رسیمہ، دبعارلنمح نب دہمی، اعمفہی نب اصحل، العء نب احرث، وحکمؽ، انب اجرہی، رضحت بیبح نب  :  رافی

 ہملسم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش ہی اتہک ےہ ہک سمخ ااعنؾ ےس ےلہپ اکنال اجےئ اگ

     977    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ب٩ ذٛوا٪، ٣ح٤وز ب٩ خاٟس، ٣زوا٪ ب٩ ٣ح٤س، یحٌي ، ابووہب، حرضت ٣ٜحو٢ًبساہلل ب٩ اح٤س ب٩ بْش  :  راوی

ا َٗ ىَي  ٌِ ٤َِٟ أ٪ ا ٣َِظ٘ٔیَّ َواَ٪ َو٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس اٟسِّ ِٛ ٔ ب٩ِٔ َذ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَِح٤ََس ب٩ِٔ َبٔظير ًَ ث٨ََا  ٕس َحسَّ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ََل َحسَّ

ث٨ََا َیِحٌَي  ا٢َ َحسَّ ِبّسا ب٤ِْٔٔصَ َٔل٣َِزأَةٕ ٩ِ٣ٔ بَىٔي َٗ ًَ ٨ُِت  ُٛ و٢ُ  ُ٘ ُت ٣َُِٜحوَّل َی ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ُت أَبَا َوصِٕب َی ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ صَُذی١ِٕ ب٩ُِ َح٤ِزََة 

ِٟٔحَحاَز  ٠َِیطٔ ٓمََٔي أَُری ث٥َُّ أََتِیُت ا ًَ ِجُت ٩ِ٣ٔ ٣ِْٔصَ َوبَٔضا ٥ْ٠ًِٔ إَٔلَّ َحَویُِت  ٤َا ََخَ َٓ ِتىٔي  َ٘ َت ًِ َ أ ِجُت ٨ِ٣َٔضا َوبَٔضا ٥ْ٠ًِٔ إَٔلَّ َٓ ٤َا ََخَ َٓ

٠ًََِیطٔ ٓمََٔي  ِجُت ٨ِ٣َٔضا َوبَٔضا ٥ْ٠ًِٔ إَٔلَّ َحَویُِت  ٤َا ََخَ َٓ  َٚ َزا ٌٔ ِٟ ٠ًََِیطٔ ٓمََٔي أَُری ث٥َُّ أََتِیُت ا زِب٠َُِتَضا ک١ُُّ َحَویُِت  َِ َٓ ا٦َ   أَُری ث٥َُّ أََتِیُت اٟظَّ

 َٓ  ١ٔ َٔ ٩ًَِ ا٨َّٟ ََ أَِسأ٢َُ  ٔ ٠ِ َذٟ ُ٘ َٓ ٤ٔیِٔمُّ  ٍَ اٟتَّ َُٟط زٔیَازُ ب٩ُِ َجارَٔی ا٢ُ  َ٘ َٟ٘ٔیُت َطِیّدا یُ َّي  ُط ٥ِ٠َ أَٔجِس أََحّسا یُِدبٔرُنٔی ٓٔیطٔ بَٔظِیٕئ َحً َٟ ُت 

و٢ُ َطضِٔسُت ا٨َّٟٔييَّ  ُ٘ ِٔٔضزٔیَّ َی ِٟ ٍَ ا ُت َحبٔیَب ب٩َِ ٣َِش٤َ٠َ ٌِ ٥ِ َس٤ٔ ٌَ ا٢َ َن َٗ ١ٔ َطِیّئا  َٔ َت ِٔی ا٨َّٟ ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َص١ِ َس٤ٔ َّی اہللُ  َػل

 ٍٔ ٌَ ٠َُث ِٔی اٟزَِّج َِٟبِسأَةٔ َواٟثُّ ٍَ ِٔی ا ُ ١َ اٟزُّب َّٔ  َن

دبع اہلل نب ادمح نب رشب نب ذوکاؿ، ومحمد نب اخدل، رمفاؿ نب دمحم، ییحی، اوبفبہ، رضحت وحکمؽ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رصم ںیم ینب 

ےھجم آزاد رک دای نکیل ںیم رصم ےس ںیہن الکن بج کت ہک ںیم ےن اینپ داتسن ںیم فاہں اک  ذہلی یک اکی وعرت اک الغؾ اھت رھپ اس ےن

امتؾ ملع احلص ہن رک ایل۔ رھپ ںیم کلم اجحز ںیم آای افر ںیم فاہں ےس یھب اس فتق کت ہن الکن بج کت فاہں وموجد ملع دنی احلص ہن 

ےس یھب اس فتق کت ںیہن ایگ بج کت ںیم ےن اینپ داتسن ےک اطم ق فاہں  رک ایل اینپ داتسن ںیم۔ رھپ ںیم رعاؼ ںیم آای افر فاہں

اک امتؾ ملع دنی احلص ہن رک ایل۔ رھپ ںیم کلم اشؾ ںیم آای افر فاہں ےک اکی اکی الہ ملع ےس الم افر لفن )امؽ تمینغ ںیم ےس ہصح 

وکیئ ااسی صخش ہن الم وج اس ابرے ںیم وکیئ دحثی  ھج ےس ردسی ےس زادئ وطبر ااعنؾ وکیئ زیچ دانی( ےک قلعتم درایتف ایک۔ نکیل ےھجم 

ایبؿ رکات اہیں کت ہک ریمی الماقت اکی زبرگ ےس وہیئ نج اک انؾ زاید نب اجرہی ایمیمتل اھت۔ ںیم ےن اؿ ےس وپاھچ ایک آپ ےن لفن 

ےھت ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ےک ابرے ںیم ھچک انس ےہ؟ اوھنں ےن اہک اہں! ںیم ےن بیبح نب ہملسم رہفی ےس انس فہ ےتہک 

اقمہلب شیپ آےن افر امؽ تمینغ ) فملس ےک اپس وموجد اھت۔ آپ ےن رشفع اہجد ںیم وچاھتیئ امؽ اک لفن دای افر فایسپ ےک فتق

 احلص وہےن رپ( اہتیئ امؽ اک لفن دای۔

 ، ییحی ، اوبفبہ، رضحت وحکمؽدبعاہلل نب ادمح نب رشب نب ذوکاؿ، ومحمد نب اخدل، رمفاؿ نب دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس دہتس اک ایبؿ وج رکشل ںیم آرک لم اجےئ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اس دہتس اک ایبؿ وج رکشل ںیم آرک لم اجےئ

     978    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌیس، اب٩ ابی ًسی، اب٩ اسحٙ، ًبیساہلل ب٩ ٤ًز ہظی٥، یحٌي ب٩ سٌیس، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حرضت  :  راوی

 ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ

٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَسٔٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ٌٔیٕس َحسَّ ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ َحسَّ ٔف َصَذا ح و َحسَّ ٌِ ْس بَٔب َٙ صَُو ٣َُح٤َّ إِٔسَح

ا٢َ  َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ  ٩ًَِ ا  ٌّ ٌٔیٕس َج٤ٔی ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ثَىٔي صَُظِی٥ْ  َة َحسَّ َّی ٣َِیَسَ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ

٠َیِ  ًَ َؼاص٥ُِ َوص٥ُِ اہللُ  ِٗ ٠َِیض٥ِٔ أَ ًَ تٔض٥ِٔ أَِز٧َاص٥ُِ َویُحٔيرُ  ُ ز٣َٔاُؤص٥ُِ َیِشَعی بٔٔذ٣َّ أ َٓ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ َتَتََا ٥َ ا ًَلَی ٩ِ٣َ ٔسَواص٥ُِ َیزُزُّ  طٔ َوَس٠َّ یَْس 

َت١ُ ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ بََٔأَفٕ  ِ٘ أًٔسص٥ِٔ ََل یُ َٗ ًَلَی  یض٥ِٔ  ٔٔض٥ِٔ َو٣َُتَسِّ ٌٔ ـِ ًَلَی ٣ُ ص٥ُِ  َٙ  ٣ُٔظسُّ ٥َِٟ یَِذُُکِ اب٩ُِ إِٔسَح ٔ َو ًَِضسٔظ ِضٕس ِٔی  ًَ َوََل ذُو 

ََآُؤَ  َوَز َواٟتَّ َ٘ ِٟ  ا

ہبیتق نب دیعس، انب ایب دعی، انب ااحسؼ ، دیبع اہلل نب رمع میشہ، ییحی نب دیعس، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ےس 

 ےن رفامای املسمونں ےک وخؿ ربارب ںیہ ادین املسمؿ یسک اکرف وک انم دے اتکس ےہ رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

افر اس اک وپرا رکان رضفری ےہ۔ ایس رطح دفر اقمؾ اک املسمؿ انپہ دے اتکس ےہ ارگہچ اس ےس زندکی فاال وموجد وہ افر اکی املسمؿ 

 راتفر وہں فہ اؿ ےک اسھت رےہ نج یک وسارایں زمکفر وہں دفرسے املسمؿ یک دمد رکے اےنپ اخمنیفل رپ افر سج یک وسارایں زیت

افر بج رکشل ںیم ےس وکیئ ڑکٹی لکن رک امؽ تمینغ احلص رکے وت ابیق ولوگں وک یھب اس ںیم رشکی رکے افر املسمؿ لتق ہن ایک 

 اجےئ یسک اکرف ےک دبہل ںیم افر ہن ذیم سج ےس دہع وہ ایگ وہ۔

 دعی، انب اقحس، دیبعاہلل نب رمع میشہ، ییحی نب دیعس، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ہبیتق نب دیعس، انب ایب :  رافی

 ااعلص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اس دہتس اک ایبؿ وج رکشل ںیم آرک لم اجےئ

     979    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ہاط٥ ب٩ ٗاس٥، ًرک٣ہ، ایاض ب٩ س٤٠ہ، حرضت س٤٠ہ ب٩ اٛوَ :  راوی

ثَىٔي إٔیَاُض ب٩ُِ َس٠َ  ٍُ َحسَّ ٣َ ث٨ََا ًرِٔکٔ أس٥ٔ َحسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َصأط٥ُ ب٩ُِ ا ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ِبُس َحسَّ ًَ ا٢َ أََُاَر  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٍَ ٤َ



 

 

 َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَلَی إٔب١ٔٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ٍَ ُط ِٔی َخِی١ٕ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ًَُیِی٨َ ٌَ زُصَا صَُو َوأ٧َُاْض ٣َ َد َیَِّطُ ََُٓخَ َت١َ َرأًَیَضا  َ٘

٠ُِت  ٌَ َح َٓ ِو٦َ  َ٘ ِٟ ُت ا ٌِ ٍٔ ث٥َُّ ٧َاَزیُِت ثَََلَث ٣َزَّإت یَا َػَباَحاُظ ث٥َُّ اتََّب ٤َِٟٔسی٨َ ٠ُِت َوِجهٔی َٗٔب١َ ا ٌَ َح ٔلَیَّ َٓ ٍَ إ ََّٓٔذا َرَج ص٥ُِ  ًَِٔقُ أَِرمٔی َوأَ

ارْٔض َج٠َ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔلَّ جَ َٓ ًَ َّی اہللُ  ٔ ا٨َّٟٔييِّ َػل َٙ اہللُ َطِیّئا ٩ِ٣ٔ َهِضز َّي ٣َا َخ٠َ ٕ َحً ٠ُِتُط َوَراَئ َهِضزٔی ِشُت ِٔی أَِػ١ٔ َطَحَزة ٌَ

وَ٪ ٨ِ٣َٔضا ث٥َُّ أَتَ  ُّٔ ٔ ثََر ٩ِ٣ٔ ثَََلثٔيَن ُر٣ِّحا َوثَََلثٔيَن بُزَِزّة َیِشَتد ِٛ ِوا أَ َ٘ ِٟ َّي أَ َِٟیطٔ َنَْفْ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َوَحً ٔ ٥ِ إ ُ٘ ا٢َ َٟٔی َ٘ َٓ ٍُ ٣ََسّزا  اص٥ُِ ًَُیِی٨َ

اُٟوا َو٩ِ٣َ أ٧ََِت  َٗ ُٓونٔی  ٔ ز ٌِ ٠ُُِٗت أََت ُتُض٥ِ  ٌِ ا أَِس٤َ َّ٤٠ََٓ َِٟحَب١َ  ٌُٔسوا ا َؼ َٓ ٍْ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ٌَ ٔلَیَّ أَِرَب ا٦َ إ َ٘ َٓ ٦َ َّٟٔذی َُکَّ َٔ َوا َو ِٛ َ ٠ُُِٗت أ٧ََا اب٩ُِ اِْل

٤َا بَزٔحِ َوِجَط ٣َُح٤َّ  َٓ ُٔوتُىٔي  َی َٓ ىٔي َوََل أَك٠ُِبُُط  ُٛ ُیِسرٔ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َیِل٠ُبُىٔي َرُج١ْ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ٕس َػل َّي ٧ََوزُِت إ ُت َحً

ُُٟض٥ِ اِْلََِخَ  َحَز أَوَّ ٥َ یََتَد٠َّ٠ُوَ٪ اٟظَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َوارٔٔض َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ ٍَ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ًَُیِی٨َ ٌَ ُٙ بٔ َی٠َِح َٓ ٦ُ اِْلََسٔسیُّ 

ِبُس اٟ ًَ ٨َطُ  ٌَ َ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوك ًَ  ٦ُ ََقَ اِْلََِخَ ٌَ َٓ ٨ََتئِن  ٌِ َ ا ك َٔ اِخَت٠َ َٓ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٠َِیطٔ  ًَ  ُٕ ٔل ٌِ ِبُس َوَی ًَ  ٢َ َتَحوَّ َٓ َت٠َطُ  َ٘ َٓ زَِّح٩ٔ٤َ 

 َ ٔض اِْل ًَلَی ََفَ ُ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َت٠َُط أَب َٗ َتاَزَة َو َٗ ََقَ بٔأَبٔی  ٌَ َٓ ٨ََتئِن  ٌِ َ ا ك َٔ اِخَت٠َ َٓ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٌَ َتاَزَة بٔ َٗ ُٙ أَبُو  َی٠َِح َٓ  ٔ ٦ َتاَزَة َِخَ َٗ و 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٦ٔ ث٥َُّ ٔجئُِت إ ٔض اِْلََِخَ ًَلَی ََفَ َتاَزَة  َٗ ٢َ أَبُو  َتَحوَّ ٨ُِط َٓ ًَ َّٟٔذی َج٠َِّیُتُض٥ِ  ٤َِٟأئ ا ًَلَی ا ٥َ َوصَُو 

ارٔٔض َواٟزَّاجٔ  َٔ ِٟ ًَِلانٔی َسِض٥َ ا َ أ َٓ  ٍٕ َ ٥َ ِٔی َخ٤ِٔص ٣ٔائ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ََّٓٔذا ٧َٔييُّ اہللٔ َػَلہللُ  زٕ   ١ٔ ذُو رَقَ

 رفاتی ےہ ہک دبعارلنمح نب ہنییع ےن روسؽ اہرفؿ نب دبع اہلل، اہمش نب اقمس، رکعہم، اایس نب ہملس، رضحت ہملس نب اوکع ےس

 ےل اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افوٹنں وک ولاٹ اؿ ےک ارچفاےہ وک امر ڈاال افر فہ افر اس ےک وھگڑ وسار اسیھت افوٹنں وک اہےتکن وہےئ

ں وک ولٹ یک ربخ دی( اس ےک دعب ںیم ےئگ وت ںیم ےن اانپ ہنم دمہنی یک رطػ رک ےک زفر ےس اکپرا! نیت رمہبت ایابصاحہ! )ینعی ولوگ

ن ےس وکیئ وسار ریمی رطػ  اتٹل وت ںیم یسک درتخ یک آ
 
مت

 

ت

ڑ ریٹلفں ےک ےھچیپ الچ افر ںیم ا وک ریت امر امر رک زیمخ رکات اجات اھت۔ بج ا

ولں افر سیت اچدرفں ںیم پھچ اجات اہیں کت ہک آپ ےک ےنتج افٹن ےھت بس وک ںیم ےن ےھچیپ رک ایل افر اوھنں ےن اےنپ سیت اھب

ےس زایدہ  کنیھ دںی اتہک فزؿ مک وہ اجےئ )افر اھبےنگ ںیم آاسین وہ( اےنت ںیم )دبعارلنمح اک ابپ( ہنییع دمد ےک ےیل آ اچنہپ افر 

اؿ  اےنس اہک مت ںیم ےس دنچ آدیم اس صخش یک رطػ اجںیئ )ینعی ہملس نب اوکع یک رطػ افر اس وک لتق رک ڈاںیل( ہملس ےتہک ںیہ ہک

ںیم ےس اچرآدیم ریمی رطػ آےئ افر اہپڑ رپ ڑچےھ بج فہ اےنت افہلص رپ آےئگ ہک ریمی آفاز اؿ کت چنہپ ےکس وت ںیم ےن اہک ایک مت 

 ھج وک اچہپےتن وہ؟ اوھنں ےن وپاھچ وت وکؿ ےہ؟ ںیم ےن اہک ںیم اوکع اک اٹیب وہں۔ مسق ےہ اس ذات یک سج ےن دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل 

زعت فرسرفازی یشخب ےہ۔ ارگ مت ںیم ےس وکیئ ےھجم ڑکپان اچےہ اگ وت ڑکپ ںیہن ےکس اگ افر سج وک ںیم ڑکپان اچوہں اگ فہ چب رک ہن فملس وک 

اج ےکس اگ۔ ایھب زایدہ دری ہن سگری یھت ہک ںیم ےن داھکی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک وسار دروتخں ںیم ےس وہ رک ےلچ 



 

 

 

م

 

ت

ن ےس بس ےس آےگ ارخؾ ادسی ےھت فہ )ریٹلفں ےک رسدار( دبعارلنمح نب ہنییع کت چنہپ ےئگ دبعارلنمح ےک آرےہ ںیہ افر ا
 
ت

ایل وھگڑے وک امر ڈاال افر دبعارلنمح ےن ارخؾ وک لتق رک ڈاال۔ افر فہ اےکن وھگڑے رپ وسار وہ ایگ اےکس دعب انب اتقدہ ےن دبعارلنمح وک اج

ایئ ںیم اوباتقدہ اک وھگڑا امرا ایگ افر اوباتقدہ ےن دبعارلنمح وک لتق رک ڈاال رھپ اوباتقدہ ارخؾ ےک افر ڑلایئ رشفع وہیئگ۔ افر اس ڑل

وھگڑے رپ وسار وہےئ۔ اس ےک دعب ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا۔ اس فتق آپ اس اپین رپ ےھت 

ں وک اگھب دای اھت اس فتق آپ اپچن وس ارفاد ےک عمجم ںیم ےھت سپ آپ ےن ےھجم اکی سج اک انؾ ذفرقد اھت افر اہجں ےس ںیم ےن ریٹلف

 وسار اک ہصح افر اکی ایپدہ اک ہصح دای۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل، اہمش نب اقمس، رکعہم، اایس نب ہملس، رضحت ہملس نب اوکع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وس ےن اچدنی ںیم ےس لفن اک ایبؿ افر تمینغ ےک امؽ ںیم ےس

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وس ےن اچدنی ںیم ےس لفن اک ایبؿ افر تمینغ ےک امؽ ںیم ےس

     980    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابواسحٙ، ًاػ٥ ب٩ ک٠یب، حرضت ابواٟحویزہ جزمیابو ػاٟح، ٣حبوب ب٩ ٣وسي،  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ک٠َُِیٕب   ٩ًَِ زَارٔیُّ  َٔ ِٟ َٙ ا ث٨ََا أَبُو َػأٟٕح ٣َِحبُوُب ب٩ُِ ٣ُوَسي أَِخبََر٧َا أَبُو إِٔسَح ا٢َ  َحسَّ َٗ َِٟحزِمٔیِّ  ٍٔ ا ُِٟحَویِزَٔی ا

ٔ َجزَّّة َح٤َِزاَئ ٓٔیَضا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  أََػِبُت بٔأَِرٔق اٟزُّو٦ َّی اہللُ  ٠َِی٨َا َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَ ٍَ َو اؤَی ٌَ ٣ُ ٔ َز٧َا٧ٔيرُ ِٔی إ٣َِٔزة

ًَِلانٔی ٨ِ٣ٔضَ  ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َوأَ َش٤ََضا بَيَِن ا َ٘ َٓ أََتِیُتُط بَٔضا  َٓ ٩ُ ب٩ُِ َیزٔیَس  ٌِ ُط ٣َ َٟ ا٢ُ  َ٘ ًَِلي َرُجَّل ٨ِ٣ُٔض٥ِ ا ٣ِٔث١َ ٣َا أَ ٩ِ٣ٔ بَىٔي ُس٠َِی٥ٕ ُی

ُِٟد٤ُ  َس ا ٌِ ١َ إَٔلَّ َب ِٔ و٢ُ ََل َن ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ يی َس٤ٔ َِٟوََل أَن ا٢َ  َٗ ًَلَیَّ ث٥َُّ  زُٔق  ٌِ ََ ث٥َُّ أََخَذ َی ًَِلِیُت َ ٔص َْل

أَبَِیُت  َٓ  ٩ِ٣ٔ َنٔؼیبٔطٔ 

ؼ ، اعمص نب بیلک، رضحت اوباوجلریہ رجیم ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم رفؾ یک رس زنیم رپ اکی رسخ اوب اصحل، وبحمب نب ومیس، اوب ااحس

رگن اک ڑھگا الم سج ںیم دانیر رھبے وہےئ ےھت۔ ہی فاہعق رضحت اریم اعمفہی ےک دفر الختف اک ےہ اؿ دونں امہرے اریم ینب میلس 

 ےس ےھت نج اک انؾ نعم نب سیدی اھت۔ سپ فہ ڑھگا ےل رک ںیم اےکن ےک اکی صخش ےھت وج ااحصب روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم

اپس آای افر اوھنں ےن اس ےک دانیر بس املسمونں ںیم میسقت ےیک افر اس ںیم ےس اکی ہصح ےھجم یھب دای )ینعی انتج اعؾ املسمونں وک 



 

 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہی اراشد ہن انس وہات ہک لفن )زایدہ ہصح(  دای اانت یہ ےھجم یھب دای زایدہ ںیہن دای( رھپ رفامای ارگ ںیم ےن روسؽ اہلل

 سمخ اکنےنل ےک دعب ےہ وت ںیم وک  وک رضفر زایدہ ہصح د ات رھپ فہ اےنپ ہصح ںیم ےس ےھجم دےنی ےگل نکیل ںیم ےن ںیہن ایل۔

 یماوب اصحل، وبحمب نب ومیس، اوباقحس، اعمص نب بیلک، رضحت اوباوجلریہ رج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وس ےن اچدنی ںیم ےس لفن اک ایبؿ افر تمینغ ےک امؽ ںیم ےس

     981    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوًوا٧ہ، حرضت ًاػ٥ ب٩ ک٠یبہ٨از ب٩ ک٠یب،  :  راوی

٨َاظُ  ٌِ ٔ َو٣َ ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ک٠َُِیٕب بِّٔٔس٨َازٔظ  ٩ًَِ  ٍَ َ َوا٧ ًَ ٩ًَِ أَبٔی  ٤َُِٟباَرٔک  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ث٨ََا َص٨َّاْز   َحسَّ

 انہد نب بیلک، اوبوعاہن، رضحت اعمص نب بیلک ےس یھب ایس دنس افر وہفمؾ ےک اسھت رفاتی ےہ۔

 اوبوعاہن، رضحت اعمص نب بیلکانہد نب بیلک،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ی ںیم ےس ارگ اامؾ اےنپ ےیل ھچک رےھک وت ایک مکح ےہ؟

 

 فن

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

ی ںیم ےس ارگ اامؾ اےنپ ےیل ھچک رےھک وت ایک مکح ےہ؟

 

 فن

     982    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 وٟیس ب٩ ًتبہ، ًبساہلل ب٩ ًَلء، ابوسَل٦، حرضت ٤ًزو ب٩ ٨ًبشہ :  راوی

ٍَ أَبَ  َُّط َس٤ٔ ََلٔئ أ٧َ ٌَ ِٟ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  َِٟؤٟیُس َحسَّ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍَ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ًُتَِب ث٨ََا ا َ َحسَّ ٕ اِْل ٦ ٤َِزو ا َسَلَّ ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِسَوَز 

ا َس  َّ٤٠َ َٓ  ٥ٔ٨َ ِِ ٤َِٟ ٕ ٩ِ٣ٔ ا ٌٔير ٔلَی َب ٥َ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی ب٨َٔا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َػل َٗ  ٍَ َبَش ًَ ٔ ث٥َُّ ب٩َِ  ٌٔير َِٟب ٥َ أََخَذ َوبََزّة ٩ِ٣ٔ َج٨ِٔب ا َّ٠

ا٢َ َوََل َیٔح١ُّ لٔی ٩ِ٣ٔ ٨ََُائ٥ُِٜٔ٤ٔ ٣ِٔث١ُ  ُِٟد٤ُُص ٣َزِزُوْز ٓٔی٥ُِٜ  َٗ ُِٟد٤ُُص َوا  َصَذا إَٔلَّ ا

فدیل نب ہبتع، دبعاہلل نب العء، اوبالسؾ، رضحت رمعف نب ہسبنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ تمینغ 

وت افٹن ےک ؤولہ ںیم ےس اکی ابؽ ایل افر  ےک افٹن یک رطػ رخ رک ےک )ینعی اس اک رتسہ انبرک( امنز زپاھیئ بج آپ ےن السؾ ریھپا

رفامای اہمتری وتمینغں ںیم ےس ریمے ےیل اس ابؽ ےک ربارب یھب اجزئ ںیہن ےہ وساےئ سمخ )اپوچناں( ےک افر فہ سمخ یھب اہمتری یہ 



 

 

 رطػ ولاٹ دای اجات ےہ۔ )ینعی اہمتری یہ رضفروتں ںیم اامعتسؽ وہات ےہ(۔

 نب العء، اوبالسؾ، رضحت رمعف نب ہسبنع فدیل نب ہبتع، دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دہع وپرا رکانرضفری ےہ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دہع وپرا رکانرضفری ےہ

     983    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ٔ ا٢َ إ َٗ  ٥َ ََُٓل٪ٕ َوَس٠َّ ََُٓلٔ٪ ب٩ِٔ  ٔ َُِسَرةُ  ا٢ُ صَٔذظ َ٘ ُی َٓ َِٟ٘ٔیا٣ٍَٔ  َٟطُ َٟٔواْئ َیِو٦َ ا ازَٔر ی٨َُِؼُب  َِ ِٟ  ٪َّ ا

دبع اہلل نب ہملسم، یبنعق، امکل، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 ےک ےیل اکی ڈنھجا اگڑا اجےئ اگ افر اہک اجےئ اگ ہی الفں انب الفں یک دہع ینکش ےہ )ینعی اس وک ایقتم ےک دؿ دہع ینکش رک ےن فاےل

 (رس اعؾ روسا ایک اجےئ اگ

 دبعاہلل نب ہملسم، یبنعق، امکل، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اامؾ وج دہع رکے اس یک اپدنبی بس ولوگں رپ رضفری ےہ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ وج دہع رکے اس یک اپدنبی بس ولوگں رپ رضفری ےہ

     984    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ارعد، حرضت ابوہزیزہ٣ح٤س ب٩ ػباح، بزار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ز٧از،  :  راوی

 َ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧ِّ  ٔ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟبزَّاُز  بَّاحٔ ا ُس ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ از

 َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل اَت١ُ بٔطٔ َٗ َ٘ ٍْ ُی  ٤َا اِْل٣َٔا٦ُ ُج٨َّ



 

 

دمحم نب ابصح، زبار، دبعارلنمح نب ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 (اامؾ اکی ڈاھؽ ےہ سج ےک اہسرے گنج یک اجیت ےہ۔ )ذہلا حلص یھب ایس یک راےئ ےک اطم ق وہین اچےئہ

 دمحم نب ابصح، زبار، دبعارلنمح نب ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ وج دہع رکے اس یک اپدنبی بس ولوگں رپ رضفری ےہ

     985    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ػباح، بزار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ اِْلََطخِّ  َٜيِر ُ ٩ًَِ ب ٤ًَِْزو  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ َِٟحَش٩ٔ  َحسَّ ٍٕ أَ٪َّ ا ٔ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَبٔی َرآ ب٩ِٔ 

ا َرأَیُِت  َّ٤٠ََٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل یِْع إ َثِتىٔي رُقَ ٌَ ا٢َ َب َٗ ٍٕ أَِخبََرُظ  ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  أَبَا َرآ َّی اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

٠ُِت  ُ٘ َٓ ٠ِٔيي اِْلِٔسََل٦ُ  َٗ َِِٟٔی ِٔی  ُ ٥َ  أ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟیض٥ِٔ أَبَّسا  ٔ ٍُ إ يی َواہللٔ ََل أَِرٔج ٔن يی ََل یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ ٔن  إ

 َٓ ََ اِْلَ٪  ٔش ِٔ َّٟٔذی ِٔی َن ََ ا ٔش ِٔ ِّٔ٪ کَاَ٪ ِٔی َن َٓ  ٍِ ٩ِٜٔ اِرٔج ِٟبُرَُز َوَل ِضٔس َوََل أَِحبُٔص ا ٌَ ِٟ ََٓذَصِبُت ث٥َُّ أََتِیُت أَخٔیُص بٔا ا٢َ  َٗ  ٍِ اِرٔج

 َٗ ا  ٍٕ کَاَ٪ ِٗٔبٔلیًّ ٔ َٜيِْر َوأَِخبََرنٔی أَ٪َّ أَبَا َرآ ُ ا٢َ ب َٗ أَِس٤ِ٠َُت  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ََ اٟز٣ََّأ٪ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٔ ا٢َ أَبُو َزاُوز صََذا کَاَ٪ ِٔی ذَٟ

َََٓل َیِؼ٠ُُح  َِٟیِو٦َ  ا ا أ٣ََّ َٓ 

نب اصحل ، دبعاہلل نب فبہ ، رمعف نب ریکب نب اجش ، نسح نب یلع نب اوب راعف ، رضحت اوبراعف ےس رفاتی ےہ ہک ) حلص دحہیبی ےک  ادمح

 وت ) ومہعق رپ ( رقشی ےن ےھجم اانپ امندنئہ انب رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس اجیھب بج ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک داھکی

ےن ( ریمے دؽ ںیم ںیم االسؾ یک تبحم ڈاؽ دی ںیم ےن رعض ایک ایروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اب ںیم اؿ یک ) رقشی یک (  اہلل

 وت رطػ ولٹ رک یھبک ہن اجؤں اگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ہن وت ںیم دہع ینکش رکات وہں افر ہن اقدص وک دیق رکات وہں ذہلا اب وت

رگ رھپ یھب ریتے دؽ ںیم فہ ابت ) االسؾ یک تبحم ( ریتہ ےہ وج اب ےہ وت رھپ دفابرہ آان اوبراعف ےتہک ںیہ ہک اس فتق ولٹ اج افر ا

ہک اوب ںیم فاسپ الچ آای رھپ دفابرہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک االسؾ وبقؽ ایک ۔ ریکب ےن اہک ہک ےھجم ولعمؾ وہا ےہ 

 (ؾ ( ےھت اوبداؤد ےن اہک ) ااسی انہک ( اس فتق حیحص اھت رگم اب ںیہن ےہ )ویکہکن ہی تمظع احصہب ےک الخػ ےہراعف یطبق ) الغ

 دمحم نب ابصح، زبار، دبعارلنمح نب ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 بج اامؾ ںیم افر دونمشں ںیم دہع رقار اپ اجےئ وت اامؾ اؿ ےک کلم ںیم اجاتکس ےہ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 بج اامؾ ںیم افر دونمشں ںیم دہع رقار اپ اجےئ وت اامؾ اؿ ےک کلم ںیم اجاتکس ےہ

     986    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٤ًز، طٌبہ، س٠ی٥ ب٩ ًا٣ز، ٗبی٠ہ بىي ح٤ير ٛے ایَ طدؽ س٠ی٥ ب٩ ًا٣زحٔؽ  :  راوی

ٕ َرُج١ْ ٣ٔ  ًَا٣ٔز ٩ًَِ ُس٠َِی٥ٔ ب٩ِٔ  ِیٔف  َٔ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا  ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ َحسَّ َٗ ُِٔؽ ب٩ُِ ٤ًََُز ا٤ََّ٨ٟزٔیُّ  ث٨ََا َح ا٢َ کَاَ٪ بَيَِن َحسَّ َٗ ٩ِ ح٤ِٔيََر 

 ًَ  ٔ ٍَ َوبَيَِن اٟزُّو٦ اؤَی ٌَ ٕض أَِو بٔزَِذِوٕ٪ ٣ُ ًَلَی ََفَ ََٓحاَئ َرُج١ْ  ِضُس َُزَاص٥ُِ  ٌَ ِٟ َضي ا َ٘ َّي إَٔذا اِن َوصَُو  ِضْس َوکَاَ٪ َیٔشيرُ ٧َِحَو بََٔلزٔص٥ِٔ َحً

َِٟیطٔ ٣ُ  ٔ أَِرَس١َ إ َٓ  ٍَ َبَش ًَ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  َّٔذا  َٓ ٨ََوزُوا  َٓ اْئ ََل ََُسَر  َٓ بَرُ َو ِٛ بَرُ اہللُ أَ ِٛ و٢ُ اہللُ أَ ُ٘ ُت َرُسو٢َ َی ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ ُط  َٟ َ َشأ َٓ  ٍُ اؤَی ٌَ

َسّة َوََل َیحُ  ِ٘ َََٓل َیُظسُّ ًُ ِضْس  ًَ  ٕ ِو٦ َٗ و٢ُ ٩ِ٣َ کَاَ٪ بَِی٨َُط َوبَيَِن  ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔضَي أ٣ََُسَصا أَِو ی٨َِبَٔذ اہللٔ َػل َ٘ َّي ی٨َِ َضا َحً ُّ٠

 ٍَ َج ًَلَی َسَوإئ ََفَ َِٟیض٥ِٔ  ٔ ٍُ إ اؤَی ٌَ ٣ُ 

صفح نب رمع، ہبعش، میلس نب اعرم، ہلیبق ینب ریمح ےک اکی صخش میلس نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک رفویمں افر رضحت اعمفہی ےک 

درایمؿ اعمدہہ اھت )ہک اکی فتق نیعم کت مہ گنج ہن رکںی ےگ( افر رضحت اعمفہی اؿ ےک کلم ںیم اجےت ےھت۔ بج اعمدہہ یک 

ُ دمت وپری وہیئگ وت اؿ ےس
َ
 اّلّل
ُ
 َ
 
ْ
ْ
َ
ُ أ
َ
 گنج یک۔ ایس دفراؿ اکی صخش رعیب ای رتیک وھگڑے رپ وسار وہ رک آای۔ فہ ہہک راہ اھت۔ اّللّ

۔ دہع وک وپرا رکف۔ دہع ینکش تم رکف۔ ولوگں ےن اس صخش یک رطػ اگنہ یک وت داھکی ہک فہ )احصیب روسؽ( رمعف نب ہسبنع ےھت۔ 
ُ
 َ
 
ْ
ْ
َ
أ

 آدیم ہی وپےنھچ ےک ےیل اجیھب ہک اس ںیم دہع ینکش ایک ےہ؟ اوھنں ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل رضحت اعمفہی ےن اؿ ےک اپس اکی

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک بج یسک صخش افر یسک وقؾ ںیم دہع فامیپؿ وہاجےئ وت بج کت اس یک دمت 

دہع ابدنےھ افر بج دہع یک دمت وپری وہاجےئ وت رباربی رپ دہع وک وتڑے۔ وپری ہن وہاجےئ بت کت اس دہع وک ہن وتڑے افر ہن این 

 سپ ہی نس رک رضحت اعمفہی فاہں ےس ولٹ آےئ۔

 صفح نب رمع، ہبعش، میلس نب اعرم، ہلیبق ینب ریمح ےک اکی صخش میلس نب اعرم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذیم اکرف وک لتق رکان ڑبا انگہ ےہ



 

 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ذیم اکرف وک لتق رکان ڑبا انگہ ےہ

     987    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، ًیی٨ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوبرک :  راوی

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪  ا٢َ َر َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ َة  ٩ًَِ أَبٔی برَِکَ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٍَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًَُیِی٨َ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ٍَ َحسَّ َّی ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ٍَ َِٟح٨َّ ٠َِیطٔ ا ًَ ٦َ اہللُ  ٨ِضٔطٔ رَحَّ ُٛ  ٔ َُيِر اصّٔسا ِٔی  ٌَ َت١َ ٣ُ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ   اہللُ 

ؿ نب ایب ہبیش، فعیک، ہنییع نب دبعارلنمح، رضحت اوبرکب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج امثع

 ےن یسک اعمدہ وک ریغب یسک فہج ےک امر ڈاال وت اہلل اعتیل اس رپ تنج وک رحاؾ رک دے اگ۔

 اوبرکب امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، ہنییع نب دبعارلنمح، رضحت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اویچلیں اک ایبؿ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اویچلیں اک ایبؿ

     988    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحٙ، ٣شی٤٠ہ، حرضت نٌی٥ ب٩ ٣شٌوز٣ح٤س ب٩ ٤ًز، س٤٠ہ اب٩ ٓـ١، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

ا٢َ  َٗ  َٙ ٔس ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ١ٔ ـِ َٔ ِٟ ىٔي اب٩َِ ا ٌِ ٍُ َی ث٨ََا َس٤َ٠َ ٤ًَِزٕو اٟزَّازٔیُّ َحسَّ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔلَی َحسَّ َتَب إ َٛ  ٍُ کَاَ٪ ٣َُشِی٤َٔ٠

ِس َحسَّ  َٗ ا٢َ َو َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٕٚ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُس ب٩ُِ كَارٔ ٌِ َٟطُ َس ا٢ُ  َ٘ ٍَ یُ ٩ًَِ َطِیٕذ ٩ِ٣ٔ أَِطَح  َٙ ُس ب٩ُِ إِٔسَح ثَىٔي ٣َُح٤َّ

َّی اہللُ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِی٥ٕ  ٌَ ٩ًَِ أَبٔیطٔ نُ وزٕ اِْلَِطَحعٔیِّ  ٌُ ِی٥ٔ ب٩ِٔ ٣َِش ٌَ ٍَ ب٩ِٔ نُ َُٟض٤َا حٔيَن  ٩ًَِ َس٤َ٠َ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

َِٟوََل أَ٪َّ اٟزُُّس١َ  ا٢َ أ٣ََا َواہللٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ و٢ُ  ُ٘ اََل َن َٗ وََلٔ٪ أ٧َُِت٤َا  ُ٘ ٍَ ٣َا َت أَ َٛٔتاَب ٣َُشِی٤َٔ٠ ٤َُٜا رَقَ َٗ ٨ًَِا بُِت أَ َٟرَضَ َت١ُ  ِ٘  ََل ُت

ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب رمع، ہملس انب لضف، دمحم نب ااحسؼ ، ہملیسم، رضحت میعن نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

فملس ےس انس آپ ےن ہملیسم ذکاب ےک اقدصفں ےس اس اک طخ زپھ رک وپاھچ ہک مت )ہملیسم ےک ابرے ںیم( ایک ےتہک وہ؟ اوھنں ےن 

رگ ہی ہن وہات اہک ہک مہ فیہ ےتہک ںیہ وج ہملیسم اتہک ےہ )ینعی مہ اس ےک دوعی وبنت یک یدصقی رکےت ںیہ( آپ ےن رفامای دخا یک مسق ا



 

 

 ہک اقدص لتق ںیہن ےیک اجےت وت ںیم مت دفونں یک رگدؿ اُڑا د ات۔

 دمحم نب رمع، ہملس انب لضف، دمحم نب اقحس، ہملیسم، رضحت میعن نب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿاہجد اک  :   ابب

 اویچلیں اک ایبؿ

     989    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ابواسحٙ، حرضت حارثہ ب٩ ٣رضب :  راوی

َّطُ  ٕب أ٧َ ٍَ ب٩ِٔ ٣ُرَضِّ َ ٩ًَِ َحارٔث  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخبََر٧َا ُس ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ ٣َا بَِیىٔي َوبَيَِن أََحٕس َحسَّ َ٘ َٓ ِبَس اہللٔ  ًَ أَتَی 

َٟیِ  ٔ أَِرَس١َ إ َٓ  ٍَ ََّٓٔذا ص٥ُِ یُِؤ٨٣ُٔوَ٪ ب٤َُٔشِی٤َٔ٠  ٍَ َٔ يی ٣َزَِرُت ب٤َِٔشحٕٔس َٟٔبىٔي َح٨ٔی ٔن ٍْ َوإ َزٔب ح٨َٔ ٌَ ِٟ َٓحٔیَئ بٔض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ ا ِبَس اہللٔ  ًَ ض٥ِٔ 

َُيَِر اب٩ِٔ ا٨َّٟوَّ  اِستََتابَُض٥ِ  َٓ َ٘ بُِت ٨ًُُ َٟرَضَ ََ َرُسو٢ْ  َّ ِوََل أ٧َ َٟ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ُط َس٤ٔ َٟ ا٢َ  َٗ  ٍٔ ََ اَح

ا٢َ ٩ِ٣َ أََراَز أَِ٪  َٗ ٚٔ ث٥َُّ  و طُ ِٔی اٟشُّ َ٘ َب ٨ًُُ رَضَ َٓ ٕب  ٌِ َٛ ٍَ ب٩َِ  َه أ٣َََز رَقَ َٓ َِٟشَت بَٔزُسو٢ٕ  َِٟیِو٦َ  أ٧ََِت ا تٔیَّل  یَ َٓ َٗ  ٍٔ اَح ٔلَی اب٩ِٔ ا٨َّٟوَّ ٨ُِوَز إ

 ٔٚ و  بٔاٟشُّ

دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، اوب ااحسؼ ، رضحت احرہث نب رضمب ےس رفاتی ےہ ہک فہ دبعاہلل نب وعسمد ےک اپس ےئگ افر اہک ریمے افر یسک 

 ولگ ہملیسم ذکاب رپ اامیؿ الےئ رعب ےک چیب دعافت ںیہن ےہ ںیم ینب ہفینح یک اکی دجسم ےک اپس ےس سگرا وت ںیم ےن داھکی ہک

ںیہ ہی نس رک دبعاہلل نب وعسمد ےن اؿ ولوگں وک الب اجیھب وت فہ آ ےئگ۔ دبعاہلل نب وعسمد ےن اؿ بس ےس وتہب رکےن وک اہک وساےئ انب 

 انس ےہ ہک ارگ وت ا یچل ہن وناہح ےک۔ اس ےس دبعاہلل نب وعسمد ےن اہک ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ

وہات وت ںیم ریتی رگدؿ اڑا د ات۔ سپ آج ےک دؿ وت ا یچل ںیہن ےہ سپ دبعاہلل نب وعسمد ےن رقہظ نب بعک وک مکح دای افر اوھنں ےن رس 

 فہ ابزار ںیم اج ابزار اس یک رگدؿ اڑا دی۔ اس ےک دعب دبعاہلل نب وعسمد ےن ولوگں ےس اہک ہک وج صخش انب وناہح اک رشح دانھکی اچےہ

 رک دھکی ےل فہ رما زپا ےہ۔

 دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، اوباقحس، رضحت احرہث نب رضمب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعرت ارگ یسک اکرف وک اامؿ دے



 

 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اکرف وک اامؿ دےوعرت ارگ یسک 

     990    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، ًیاق ب٩ ًبساہلل، ٣ُخ٣ہ ب٩ س٠مَي٪ ُکیب، حرضت ا٦ ہانی ب٨ت ابی كاٟب :  راوی

ا٢َ أَِخبََرنٔی ًَٔیاُق  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َحسَّ یِٕب  ٩ًَِ ُُکَ  ٪َ ٍَ ب٩ِٔ ُس٠َمَِيَ ٣َ ٩ًَِ ٣َُِخَ ًَِبسٔ اہللٔ  ب٩ُِ 

ِتٔح  َٔ ِٟ ٛٔيَن یَِو٦َ ا ٤ُِِْٟشٔ ََّضا أََجاَرِت َرُجَّل ٩ِ٣ٔ ا ثَِتىٔي أ٦ُُّ َصا٧ٕٔئ ب٨ُِٔت أَبٔی كَأٟٕب أ٧َ ا٢َ َحسَّ َٗ ٠ًََِیطٔ ًَبَّإض  َّی اہللُ  أََتِت ا٨َّٟٔييَّ َػل َٓ  

٨ِٔت َوَس٠َّ  ٨َّا ٩ِ٣َ أ٣ََّ ِس أََجز٧َِا ٩ِ٣َ أََجزِٔت َوأ٣ََّ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ َٟطُ   ََ ٔ ِت ذَٟ ََٓذَُکَ  ٥َ 

ادمح نب اصحل، انب فبہ، ایعض نب دبع اہلل، رخمہم نب امیلسؿ رکبی، رضحت اؾ اہین تنب ایب اطبل ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن 

اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک اس اک ذرک ایک وت آپ ےن رفامای حتف ہکم ےک دؿ اکی رشمک وک انپہ دی افر روسؽ اہلل یلص 

 سج وک وت ےن انپہ دی اس وک مہ ےن انپہ دی افر سج وک وت ےن انم دای اس وک مہ ےن انم دای۔

 ادمح نب اصحل، انب فبہ، ایعض نب دبعاہلل، رخمہم نب امیلسؿ رکبی، رضحت اؾ اہین تنب ایب اطبل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وعرت ارگ یسک اکرف وک اامؿ دے

     991    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥، اسوز، حرضت ًائظہًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٨٣ؼور،  :  راوی

٩ًَِ اِْلَِسوَ  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر   ٍَ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨َ ِٔ ث٨ََا ُس ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب َِٟت إِٔ٪ کَا٧َِت َحسَّ ا َٗ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ  ٔ ز

َیُحوُز  َٓ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن  ًَلَی ا َُٟتحٔيرُ  ٤َِٟزِأَةُ   ا

ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، وصنمر، ، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک اکی وعرت ارگ یسک اکرف وک انپہ دیتی امثعؿ نب ایب 

 املسمونں ےس وت اس یک انپہ درتس وصتر یک اجیت افر اس رپ لمع وہات۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دنمش ےس حلص رکےن اک ایبؿ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دنمش ےس حلص رکےن اک ایبؿ

     992    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہزی، رعوہ ب٩ زبير، حرضت ٣شور ب٩ ٣حز٣ہ٣ح٤س ب٩ ًبیس، ٣ح٤س ب٩ ثور، ٤ٌ٣ز،  :  راوی

َوَة ب٩ِٔ  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ثَُض٥ِ  َس ب٩َِ ثَِوٕر َحسَّ ُس ب٩ُِ ًُبَِیٕس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍَ  َحسَّ ٣َ ٤ِِٟٔشَورٔ ب٩ِٔ ٣َُِخَ ٩ًَِ ا  ٔ اٟزُّبَيِر

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  َد ا٨َّٟٔييُّ َػل ا٢َ ََخَ َٗ  ٍٔ َٔ ُِٟح٠َِی َّي إٔذَا کَا٧ُوا بٔٔذی ا ٍّ ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ َحً َ َة ٣ٔائ ًَِْشَ  ٍَ ـِ ٍٔ ِٔی بٔ ُِٟحَسیِبَٔی َوَس٥ََّ٠ َز٩َ٣َ ا

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َوَساَر ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ َِٟحٔسیَث  َٚ ا ٔ َوَسا ٤َِزة ٌُ ِٟ ٦َ بٔا َزُظ َوأرَِحَ ٌَ َِٟضِسَی َوأَِط ٠ََّس ا ٥َ حَ َٗ ٨ٔیٍَّٔ َس٠َّ َّي إَٔذا کَاَ٪ بٔاٟثَّ ً

 َٓ ِؼَواُئ ٣َزََّتئِن  َ٘ ِٟ ا٢َ ا٨َّٟاُض َح١ِ َح١ِ َخَْلَِت ا َ٘ َٓ ِت بٔطٔ َراح٠َُٔتُط  َٛ ٠ًََِیض٥ِٔ ٨ِ٣َٔضا بََز ًَّٟٔي یَِضبُٔم  ٠َِیطٔ ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘

 ٜٔ ٕٙ َوَل ََٟضا بُٔد٠ُ  ََ ٔ ٥َ ٣َا َخَْلَِت َو٣َا َذٟ ٍّ َوَس٠َّ َِٟیِو٦َ ُخلَّ ٔسي بَٔیٔسظٔ ََل َیِشأَُٟونٔی ا ِٔ َّٟٔذی َن ا٢َ َوا َٗ ٔٔی١ٔ ث٥َُّ  ِٟ ٩ِ َحَبَشَضا َحابُٔص ا

 َ َّي ٧َز ٨ًَُِض٥ِ َحً َس٢َ  ٌَ َٓ َوثََبِت  َٓ ًَِلِیُتُض٥ِ إٔیَّاَصا ث٥َُّ َزَجَزَصا  ٤ُوَ٪ بَٔضا رُح٣َُأت اہللٔ إَٔلَّ أَ وِّ ٌَ ٍٔ ُی ُِٟحَسیِبَٔی َصي ا ِٗ َ ٠ٔی١ٔ  ٢َ بٔأ َٗ ًَلَی ث٤ََٕس 

١َ ی٥ُِّ٠ََُ ا٨َّٟ  ٌَ َح َٓ  ٕ وز ٌُ َوَة ب٩َِ ٣َِش ىٔي رُعِ ٌِ ُِٟدزَاعٔیُّ ث٥َُّ أََتاُظ َی اَئ ا َٗ َحائَُط بَُسی١ُِ ب٩ُِ َوِر َٓ ٤َِٟأئ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ  ٔييَّ َػل

بَ  ٌِ ٤ُِِٟٔيَرةُ ب٩ُِ ُط ٤َا ک٤ََّ٠َطُ أََخَذ ب٠ِٔٔحَیتٔطٔ وا َّ٠َُ َْفُ َٓ ِِ ٔ٤ِٟ ٠َِیطٔ ا ًَ ُٕ َو ِی ُط اٟشَّ ٌَ ٥َ َو٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔييِّ َػل ائ٥ْٔ  َٗ  ٍَ

اُٟ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ َصَذا  َ٘ َٓ َوةُ َرأَِسطُ  ٍَ رُعِ َٓ ٩ًَِ ِٟٔحَیتٔطٔ ََفَ ِ یََسَک  ا٢َ أََخِّ َٗ ٕٔ َو ِی ١ٔ اٟشَّ ٌِ َب یََسُظ ب٨َٔ رَضَ بَ َٓ ٌِ ٤ُِِٟٔيَرةُ ب٩ُِ ُط ا٢َ وا ا َ٘ َٓ  ٍَ

َت٠َُض٥ِ َوأََخَذ أَ  َ٘ َٓ  ٍٔ َِٟحاص٠ٔٔیَّ ِو٣ّا ِٔی ا َٗ ٤ُِِٟٔيَرةُ َػٔحَب  ََ َوکَاَ٪ ا ٔ َِٟشُت أَِسَعی ِٔی َُِسَرت أَِس٥َ٠َ أَِی َُُسُر أََو َٓ ُض٥ِ ث٥َُّ َجاَئ  َٟ ٣َِوا

 ٔ ب َٗ ِس  َ٘ َٓ ا اِْلِٔسََل٦ُ  ٥َ أ٣ََّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َِٟحٔسیَث َٓ ََٓذَُکَ ا ٨ََٟا ٓٔیطٔ   ٍَ َّطُ ٣َا٢ُ َُِسٕر ََل َحاَج ٧ّٔ َٓ ٤َِٟا٢ُ  ا ا ٨َ٠ِا َوأ٣ََّ

َِٟد  ؽَّ ا َٗ ْس َرُسو٢ُ اہللٔ َو ٠َِیطٔ ٣َُح٤َّ ًَ اَضي  َٗ ُتِب َصَذا ٣َا  ِٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َّطُ ََل َٓ ًَلَی أ٧َ ا٢َ ُسَضِی١ْ َو َ٘ َٓ  بََر 

ا٢َ  َٗ َٜٔتأب  ٍٔ اِل یَّ ـٔ َٗ  ٩ِ٣ٔ َْ ا ََفَ َّ٤٠َ َٓ َِٟی٨َا  ٔ ََ إَٔلَّ َرَزِزَتُط إ ٔ ًَلَی زٔی٨ ََ ٨٣َّٔا َرُج١ْ َوإِٔ٪ کَاَ٪  ٥َ َیأِتٔی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔييُّ َػل

وا ث٥َُّ َجاَئ نِٔشَوْة ٣ُِؤ٨َ٣ٔاْت  ُ٘ ٔ وا ث٥َُّ اِح٠ َٓا٧ََِحُ ُٗو٣ُوا  ٨ََضاص٥ُِ اہللُ أَِ٪ یَزُزُّوص٩َُّ َوأ٣َََزص٥ُِ أَِ٪ َیزُزُّوا  ْٔلَِػَحابٔطٔ  َٓ  ٍَ ٣َُضأجَزاْت اِْلَی

َس  َٓ أَِرَس٠ُوا ِٔی ك٠ََبٔطٔ  َٓ ىٔي  ٌِ یِٕع َی ٕ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ رُقَ َحائَُط أَبُو َبٔؼير َٓ  ٍٔ ٤َِٟٔسی٨َ ٔلَی ا ٍَ إ َٚ ث٥َُّ َرَج َسا ٔ اٟؼَّ َجا ب ََُٓخَ ٔلَی اٟزَُّج٠َئِن  ُط إ ٌَ طٔ َٓ

ٕ ْٔلََحسٔ اٟزَُّج٠َئِن َو  ا٢َ أَبُو َبٔؼير َ٘ َٓ ُض٥ِ  َٟ  ٕ ٍٔ ٧َزَُٟوا َیأِک٠ُُوَ٪ ٩ِ٣ٔ َت٤ِز َٔ ُِٟح٠َِی ا َذا ا َِ َّي إٔذِ ب٠ََ ََُٓلُ٪ َحً ََ َصَذا یَا  َٔ يی َْلََری َسِی ٔن اہللٔ إ



 

 

 ُ ا٢َ أَب َ٘ َٓ ِس َجزَّبُِت بٔطٔ  َٗ ا٢َ أََج١ِ  َ٘ َٓ اِسَت٠َّطُ اِْلََخُ  َٓ َّي بََزَز َوََفَّ اِْلََخُ َجیِّّسا  بَُط َحً َٓرَضَ ٨ََٜطُ ٨ِ٣ُٔط  أ٣َِ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ٕ أَرٔنٔی أ٧َُِوزِ إ و َبٔؼير

ِس َرأَی َصَذا َ٘ َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ ُسو  ٌِ ٤َِٟشحَٔس َی ََٓسَخ١َ ا  ٍَ ٤َِٟٔسی٨َ َّي أَتَی ا ُٗت١َٔ َواہللٔ  َحً ِس  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ا   ذرُِعّ

َِٟیض٥ِٔ ث٥َُّ  ٔ ِس َرَزِزَتىٔي إ َ٘ َٓ  ََ َت ِس أَِوَِی اہللُ ذ٣َّٔ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕ َحاَئ أَبُو َبٔؼير َٓ ُتو٢ْ  ِ٘ ٤ََٟ يی  ٔن ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػاحٔٔيي َوإ َ٘ َٓ  ٧َحَّانٔی اہللُ ٨ِ٣ُٔض٥ِ 

 َٟ ِو کَاَ٪  َٟ ٕب  َز رَحِ ٌَ طٔ ٣ِٔش ٥َ َوی١َِ أ٣ُِّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّي أَتَی َػل َد َحً ََُٓخَ َِٟیض٥ِٔ  ٔ ُظ إ َُّط َسيَرُزُّ َٖ أ٧َ ََ رَعَ ٔ ٍَ َذٟ ا َس٤ٔ َّ٤٠َ َٓ ُط أََحْس 

 ٍْ ِت ٨ِ٣ُٔض٥ِ ًَٔؼابَ ٌَ َّي اِجَت٤َ ٕ َحً َٙ بٔأَبٔی َبٔؼير ٠َٔح َٓ ٠ُٔت أَبُو َج٨َِس٢ٕ  َٔ َِٟبَِحٔ َوَی٨ِ َٕ ا  َسِی

ت وسمر نب ہمزہم ےس رفاتی ےہ ہک دح ہیبی ےک زامہن ںیم )ینعی سج اسؽ دمحم نب دیبع، دمحم نب وثر، رمعم، زرہی، رعفہ نب زج ،، رضح

حلص دحہیبی وہیئ( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دنچ سہار ااحصب ےک اسھت ےلکن۔ بج آپ ذفاہفیلحل ںیم ےچنہپ وت رقابین ےک اجونر 

فر یبن فاہں ےس رفاہن وہےئ اہیں کت ہک ہینث رپ ےچنہپ اہجں ےس ہکم ںیم ےک ےلگ ںیم القدہ ابدناھ افر ااعشر ایک افر رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ ا

دالخ وہےن ےک ےیل ارتےت ںیہ وت آیکپ افینٹن آپ وک ےل رک ھٹیب یئگ ولوگں ےن لح لح اہک )ہی ہملک افٹن وک ڑھکا رکےن ےک ےیل 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وصقی ےن اڑ ںیہن یک وبےتل ںیہ( نکیل آپ یک افینٹن سج اک انؾ وصقی اھت اڑ یئگ دف رمہبت۔ روسؽ اہلل

افر ہن یہ اڑےن یک اس یک اعدت ےہ رگم اس وک اہیھت ےک رفےنک فاےل ےن رفک دای۔ )ینعی اہلل اعتیل ےن( رھپ آپ ےن رفامای مسق ےہ 

 سج ںیم اہلل اعتیل ےک رحؾ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ہک آج ےک دؿ رقشی  ھج ےس وج زیچ یھب بلط رکںی ےگ

 یک میظعت وہیگ ںیم اؿ وک فیہ زیچ دفں اگ۔ رھپ آپ ےن افینٹن وک ااھٹای وت فہ اھٹ یئگ افر آپ الہ ہکم یک راہ ےس ٹہ رک دحہیبی یک رطػ

آپ فاہں رپ اج وتمہج وہےئ اہیں کت ہک دحہیبی ےک ااہتنء رپ دیماؿ ںیم اکی ہگج رپ اہجں اکی زگےھ ںیم وھتڑا اس اپین عمج اھت 

ی آای افر آپ ےس وگتفگ رکےن اگل۔ دفراؿ وگتفگ رعفہ ابر 

 

لقن

ارتے۔ ےلہپ آپ ےک اپس دبلی نب فراقء زخایع آای رھپ رعفہ نب وعسمد 

ابر آیکپ رشی ابمرک وک اہھت اگل راہ اھت۔ ریغمہ نب ہبعش وج آرضحنت ےک اپس ولتار ےیل وہےئ ڑھکے ےھت افر وخد )ولےہ یک وٹیپ( 

وہےئ ےھت۔ اوھنں ےن رعفہ ےک اہھت رپ ولتر یک وکیھت امری افر اہک آیکپ رشی ابمرک ےس اانپ اہھت دفر رھک۔ رعفہ ےن رس ااھٹ رک ےنہپ 

وپاھچ ہی وکؿ ےہ؟ ولوگں ےن اہک ریغمہ نب ہبعش! رعفہ ےن اہک اے اکمر! ایک ںیم ےن ریتی دہع ینکش یک االصح ںیم وکشش ںیہن یک؟ 

زامہن اجتیلہ ںیم ریغمہ نب ہبعش دنچ ولوگں ےک اسھت ےئگ افر رھپ اؿ وک لتق رک ڈاال۔ افر اؿ اک امؽ فاابسب ولٹ اس اک ہصق ویں ےہ ہک 

امؽ یک ایل رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک االسؾ وبقؽ رک ایل۔ آپ ےن رفامای مہ ےن االسؾ وت وبقؽ رک ایل رگم اس 

ویکہکن ہی رکم ف رفبی ےس احلص ایک وہا امؽ ےہ۔ اس ےک دعب دحثی ےک رافی وسمدہ ےن آرخ کت دحثی ںیمہ رضفرت ںیہن ےہ 

ایبؿ یک۔ سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت یلع ےس رفامای وھکل ہی فہ حلص انہم ےہ سج رپ روسؽ دخا ےن ہلصیف ایک ےہ۔ 

یئ صخش رقشی ںیم ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ ارگہچ فہ رھپ بس ہصق ایبؿ ایک۔ لیہس ےن اہک ہک افر وج وک



 

 

املسمؿ وہ رک یہ ویکں ہن آےئ وت آپ اس وک ولاٹ دںی ےگ۔ بج آپ حلص انہم یک رحتری ےس افرغ وہ ےئگ وت اےنپ ااحصب ےس رفامای ا ںی! 

ےک دعب ہکم یک دنچ وعرںیت املسمؿ وہ رک رجہت رک ےک املسمونں  اےنپ رقابین ےک اجونر ذحب رک ڈاول افر اس ےک دعب رس ڈنمادف۔ اس

ےک اپس آںیئ۔ اہلل اعتیل ےن ا وک ولاٹےن ےس عنم رفام دای )ویکہکن فاسپ ولاٹےن یک رشط رمدفں ےک اسھت اخص یھت( افر اؿ ےک اکرف 

الےئ وت رقشی اک اکی صخش سج اک انؾ اوبریصب اھت  وشرہفں ےن اؿ وک وج رہم دای اھت فہ اؿ وک فاسپ رکفا دای۔ رھپ آپ دمہنی ںیم رشتفی

آپ ےک اپس )املسمؿ وہ رک( آای۔ رقشی ےن اوکس فاسپ بلط رک ےن ےک ےیل دف آدیم ےجیھب۔ آپ ےن اوبریصب وک )اعمدہہ یک رشط 

رںی اھکےن ےگل۔ اوبریصب ےک اطم ق( اؿ ےک اسھت فاسپ رک دای۔ فہ اس وک اسھت ےل رک ےلکن۔ بج ذفاہفیلحل ںیم ےچنہپ وت ارت رک وجھک

ےن اس دفونں یک ولتار دھکی رک اہک ہک دخبا اہمتری ہی ولتار تہب دمعہ ولعمؾ وہیت ےہ۔ اس ےن ایمؿ ےس ولتار اکنؽ رک اہک اہں۔ ںیم 

ر ااہیں اس وک آزام اکچ وہں۔ اوبریصب ےن اہک ذرا ںیم یھب وت دوھکیں؟ اس ےن دے دی۔ اوبریصب ےن ایس ولتار ےس اس ےک امکل وک ام

کت ہک فہ ڈنھٹا وہ ایگ۔ ہی رظنم دھکی رک اس اک دفرسا اسیھت اھبگ ڑھکا وہا افر دمہنی چنہپ رک دلجی ےس دجسم وبنی ںیم سھگ ایگ۔ آپ 

افر وبال ےن اےس دھکی رک رفامای ہی ڈرایگ ےہ۔ فہ وبال ریما اسیھت امرا ایگ ےہ افر اب ںیم یھب امرا اجؤں اگ۔ اےنت ںیم اوبریصب یھب آؿ اچنہپ 

ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! آپ ےن اانپ دہع وپرا رک دای ہک آپ ےن ےھجم اکرففں ےک وحاہل رک دای رھپ اہلل ےن ےھجم اؿ ےس 

 اجنت دی۔ آپ ےن رفامای ڑلایئ اک ڑھباکےن فاال ےہ ارگ اس اک وکیئ اسیھت وہات۔ اوبریصب ےن بج ہی انس وت ھجمس ایگ ہک روسؽ اہلل یلص

اک اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم رھپ اکرففں ےک وحاہل رک دںی ےگ سپ فہ لکن ڑھکا وہا افر درای ےک انکرے رپ آ اکٹ افر اوبدنجؽ )وج ہک لیہس 

اٹیب اھت سج ےن حلص رکایئ یھت فہ املسمؿ وہایگ اھت افر حلص ےک دعب آپ ےک اپس آای اھت نکیل آپ ےن رشط ےک ومببج اس وک یھب 

  اھت( فہ یھب اوبریصب ےک اسھت لم ایگ اہیں کت ہک املسمونں یک اکی امجتع فاہں عمج وہ یئگ۔فاسپ رک دای

 دمحم نب دیبع، دمحم نب وثر، رمعم، زرہی، رعفہ نب زج ،، رضحت وسمر نب ہمزہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دنمش ےس حلص رکےن اک ایبؿ

     993    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًَلء، اب٩ ازریص، اب٩ اسحٙ، زہزی، رعوہ ب٩ زبير، حرضت ٣شور ب٩ ٣ُخ٣ہ اور ٣زوا٪ ب٩ ح٥ٜ :  راوی

ث٨ََا  ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤ِِٟٔشَورٔ َحسَّ ٩ًَِ ا  ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   َٙ ُت اب٩َِ إِٔسَح ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ اب٩ُِ إِٔزرٔیَص 

ًَِْشَ ٔس٨ٔيَن یَأ٩ُ٣َِ ٓٔیض٩َّٔ ا٨َّٟ  ٔب  ََِٟحِ ٍٔ ا ًَلَی َوِؿ َُّض٥ِ اِػَل٠َُحوا  ٥َٜٔ أ٧َ َِٟح ٍَ َو٣َزَِواَ٪ ب٩ِٔ ا ٣َ ًَلَی أَ٪َّ ب٩ِٔ ٣َُِخَ ٍّ اُض َو ِیَب ًَ بَِی٨َ٨َا 

َّطُ ََل إِٔسََل٢َ َوََل إََُِٔل٢َ  ٍّ َوأ٧َ َٓ ُٔو ِٜ٣َ 



 

 

دمحم نب العء، انب ادرسی، انب ااحسؼ ، زرہی، رعفہ نب زج ،، رضحت وسمر نب رخمہم افر رمفاؿ نب مکح ےس رفاتی ےہ ہک رقشی 

ںیم انم ےس رںیہ ےگ افر امہرے افر اؿ ےن اس ابت رپ حلص یک ہک دس اسؽ کت ڑلایئ وک وموقػ رںیھک ےگ افر ولگ اس دمت 

 ےک درایمؿ دؽ اصػ وہاگ وچری ہن پھچ رک وہیگ افر ہن لھک رک۔

 دمحم نب العء، انب ادرسی، انب اقحس، زرہی، رعفہ نب زج ،، رضحت وسمر نب رخمہم افر رمفاؿ نب مکح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دنمش ےس حلص رکےن اک ایبؿ

     994    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س، ًیسٰي ب٩ یو٧ص، حرضت حشا٪ ب٩ ًلیہ :  راوی

ِیلٔیُّ  َٔ ٕس ا٨ُّٟ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ا٢َ ٣َا٢َ ٣َُِٜحو٢ْ َحسَّ َٗ  ٍَ ًَٔلیَّ اَ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َحشَّ ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔیُّ  ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ َحسَّ

ا َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ يِر َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ ُجَبيِر ث٨ََا  َحسَّ َٓ ُض٤َا  ٌَ َساَ٪ َو٠ِ٣ُٔت ٣َ ٌِ ٔلَی َخأٟسٔ ب٩ِٔ ٣َ یَّاَئ إ ِٙ َواب٩ُِ أَبٔی َزَُکٔ ٔ ٔلَی ذٔی ٢َ ُجَبيِْر ا٧َِل٠ ب٨َٔا إ

ُِٟضِس٧ٍَٔ  ٩ًَِ ا ُط ُجَبيِْر  َٟ َ َشأ َٓ أََتِی٨َاُظ  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٕ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل َّی ٣ِٔدبَر ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ  

و٢ُ َسُتَؼأُٟحوَ٪ اٟزُّو٦َ ُػ٠ِّحا آ٨ّ٣ٔا ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ا ٩ِ٣ٔ َوَرائ٥ُِٜٔ  اہللُ  ًَُسوًّ زُوَ٪ أْمُتَْن َوص٥ُِ  ِِ  َوَت

دبع اہلل نب دمحم، ٰیسیع نب ویسن، رضحت اسؿ نب ہیطع ےس رفاتی ےہ ہک وحکمؽ افر انب ایب ہیطع اخدل نب دعماؿ یک رطػ ےلچ۔ 

س لچ وج ااحصب روسؽ اہلل یلص اہلل اوھنں ےن ریبج نب ریفن ےک فاہطس ےس دحثی ایبؿ یک ہک ریبج ےن  ھج ےس اہک ہک ذیم ربخم ےک اپ

ہیلع فآہل فملس ںیم ےس ںیہ۔ سپ ںیم اؿ ےک اپس ایگ۔ ریبج ےن اؿ ےس حلص ےک قلعتم درایتف ایک۔ اوھنں ےن اہک ںیم ےن انس روسؽ 

 اگ رھپ فہ افر اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس آپ رفامےت ےھت ہک یرقنبی مت رفویمں ےس ایسی حلص رکف ےگ ہک رھپ وکیئ وخػ ہن رےہ

 مت رکلم اکی افر دنمش ےس ڑلف ےگ۔

 دبعاہلل نب دمحم، ٰیسیع نب ویسن، رضحت اسؿ نب ہیطع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دنمش ےک اپس تلفغ دے رک اجان افر دوھہک دے رک اس وک امردانی

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دنمش ےک اپس تلفغ دے رک اجان افر دوھہک دے رک اس وک امردانی



 

 

     995    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، حرضت جابز :  راوی

 ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ٥َ ٩ِ٣َ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر 

ا٢َ أ٧ََا یَا َرُسو٢َ  َ٘ َٓ  ٍَ ُس ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ا٦َ ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ ُط  َٟ ِس آَذی اہلَل َوَرُسو َٗ َّطُ  ٧ّٔ َٓ  ٖٔ ٔب ب٩ِٔ اِْلََِشَ ٌِ َٜ ٔ تُ  ل ِٗ ا٢َ اہللٔ أَتُٔحبُّ أَِ٪ أَ َٗ ٠َطُ 

٨َا اٟؼَّ  َٟ َ ِس َسأ َٗ ا٢َ إٔ٪َّ َصَذا اٟزَُّج١َ  َ٘ َٓ أََتاُظ  َٓ  ١ُِٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ُٗو٢َ َطِیّئا  أَِذِ٪ لٔی أَِ٪ أَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا َن ـّ ا٢َ َوأَِی َٗ ٨ًََّا٧َا  ِس  َٗ ٍَ َو َٗ َس

َّي ٨َِ٧ُو  ُط َحً ًَ ُظ أَِ٪ ٧ََس ٨َِح٩ُ ٧رَِکَ َٓ ٨َاُظ  ٌِ ا٢َ اتََّب َٗ َت٨ُّ٠٤ََّطُ  ئِن َٟ َ٘ ا أَِو َوِس ّ٘ ٨َا َوِس َٔ ٔ ِس أََرِز٧َا أَِ٪ ُتِش٠ َٗ ٔلَی أَیِّ َطِیٕئ َیٔؼيرُ أ٣َِزُُظ َو َز إ

اُٟوا ُسِبَحاَ٪ اہللٔ أ٧ََِت أَِج١٤َُ  َٗ ا٢َ نَٔشائ٥َُِٜ  َٗ ا٢َ َو٣َا تُزٔیُس ٨٣َّٔا  َٗ ْب أَیَّ َطِیٕئ َتزَِص٨ُونٔی  ٌِ َٛ ا٢َ  ََ نَٔشائ٨ََا  َٗ َزٔب ٧َزَِص٨ُ ٌَ ِٟ ا

 َ٘ ُی َٓ اُٟوا ُسِبَحاَ٪ اہللٔ ُیَشبُّ اب٩ُِ أََحٔس٧َا  َٗ  ٥ِ ُٛ تَرِص٨َُونٔی أَِوََلَز َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِی٨َا  ًَ ًَاّرا   ََ ٔ َیُٜوُ٪ َذٟ ئِن َٓ َ٘ ٕٙ أَِو َوِس ا٢ُ ُرص٨َِٔت بَٔوِس

َُخَ  َٓ ا أََتاُظ ٧َاَزاُظ  َّ٤٠َ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ََلَح  ٍَ یُزٔیُس اٟشِّ ٣َِ ََ اْٟلَّ اُٟوا ٧َزَِص٨ُ َِٟیطٔ َٗ ٔ ا أَِ٪ َج٠ََص إ َّ٤٠ََٓ ُح َرأُِسُط  ـَ َِٟیطٔ َوصَُو ٣َُتَلیِّْب ی٨َِ ٔ َد إ

ًََِّطُ نَٔشأئ  ٍُ َوهَٔی أَ َ ََُٓل٧ ا٢َ ٨ًِٔسٔی  َٗ َٟطُ  وا  ََٓذَُکُ  ٍٕ ٌَ ٍٕ أَِو أَِرَب َ طُ ب٨ََْٔفٕ ثَََلث ٌَ ِس کَاَ٪ َجاَئ ٣َ َٗ أَُط٥َّ َو َٓ ا٢َ َتأَِذُ٪ لٔی  َٗ ا٨َّٟأض 

 ٥ِ ٌَ ا٢َ َن ا اِسَت٩ََٜ٤ِ ٨ِ٣ٔطُ  َٗ َّ٤٠ََٓ َٓأَِزَخ١َ یََسُظ ِٔی َرأِٔسطٔ   ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ا٢َ أًَُوزُ  َٗ طُ  َظ٤َّ َٓ أَِزَخ١َ یََسُظ ِٔی َرأِٔسطٔ  بُوُظ َٓ رَضَ َٓ ا٢َ زُو٥َُِٜ٧  َٗ  

َت٠ُوظُ  َٗ َّي   َحً

 فآہل فملس ےن رفامای بعک نب ارشػ وک ادمح نب اصحل، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

وکؿ لتق رکے اگ؟ )ہی دمہنی ںیم وہیدویں اک رسدار اھت افر املسمونں ےک الخػ اسزوشں ںیم رشکی راتہ اھت( ویکہکن اس ےن اہلل افر 

ںیم ااجنؾ دفں اگ افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فیلکت دی ہی نس رک دمحم نب ہملسم ڑھکے وہےئ افر رعض ایک ہی اکؾ 

ؽ وپاھچ ای روسؽ اہلل! ایک آپ اس اک لتق اچےتہ ںیہ؟ آپ ےن رفامای اہں ! وت دمحم نب ہملسم ےن اہک وت رھپ ےھجم ااجزت دےئجی ںیم وکیئ اچ

 (ولں۔ آپ ےن ااجزت دے دی۔ رھپ فہ بعک نب ارشػ ےک اپس ےچنہپ افر اہک اس صخش )ینعی رضحت دمحم( ےن مہ ےس دصہق اماگن

رھپ مہ وک تبیصم ںیم ڈاؽ دای۔ بعک ےن اہک ایھب مت ےن داھکی یہ ایک ےہ ایھب وت مت افر تبیصم ںیم زپف ےگ۔ دمحم نب ہملسم ےن اہک مہ 

 اس یک ریپفی اک ارقار رک ت ے افر اب ہی ااھچ ںیہن اتگل ہک مہ اس وک وھچڑ دںی بج کت ہک اس اک ااجنؾ ہن دھکی ںیل ہک ایک وہات ےہ۔ رس

وت امہرا دصقم مت ےس فاہتسب ےہ افر فہ ہی ہک مت مہ وک اکی ای دف فقس اانج رقض دے دف۔ بعک وبال اس ےک دبہل ںیم ایک زیچ رگفی دتس 

 روھک ےگ؟ ہملسم ےن وپاھچ مت ایک زیچ اچےتہ وہ؟ بعک وبال اینپ وعرںیت رگفی ردھکف۔ اوھنں ےن اہک احبسؿ اہلل! مت اےھچ رعب وہ رک ااسی

 مہ اہمترے اپس اینپ وعرںیت رگفی رھک رک ےب ریغیت اک وبثت دںی۔ بعک ےن اہک ااھچ وت رھپ اینپ افالد وک رگفی رھک دف۔ ےتہک وہ۔ ایک



 

 

 وت ںیہن وہ اوھنں ےن اہک احبسؿ اہلل بج امہرا اٹیب ڑبا وہاگ وت فہ ولوگں ےک ہی ےنعط ےہس اگ ہک وت اکی ای دف فقس اانج رپ رگفی راھک ایگ اھت )ہی

اع ہت مہ اہمترے اپس اےنپ ایھتہر رگفی رھک ےتکس ںیہ۔ بعک ےن اہک ااھچ وت رھپ کیھٹ ےہ۔ رھپ دمحم نب ہملسم اس ےک اپس ےئگ اتکس( 

افر اس وک اکپرا۔ بعک وخوبش اگلےئ الکن۔ اس اک رس کہم راہ اھت بج دمحم نب ہملسم ھٹیب ےئگ وت اؿ ولوگں ےس نج وک فہ اےنپ اسھت الےئ 

اد نیت ای اچر یھت ابت تیچ رشفع رک دی۔ بس ےن اس یک وخوبش اک ذترکہ ایک۔ بعک ےن اہک ریمے اپس الفں ےھت افر نج یک دعت

وعرت ےہ وج امتؾ وعروتں ںیم بس ےس زایدہ رطعم ریتہ ےہ۔ دمحم نب ہملسم ےن اہک ایک ںیم اہمترے ابولں یک وخوبش وسھگن اتکس وہں؟ 

ابولں ںیم اایلگنں ریھپ ےن ےگل۔ اوھنں رھپ دفابرہ ابؽ وسےنھگن یک ااجزت اچیہ بعک ےن  اس ےن اہک اہں وسھگن ےتکس وہ۔ سپ فہ اس ےک

رھپ ااجزت دے دی افر اوھنں ےن رھپ اس ےک ابولں رپ اہھت ریھپا )اس رطح رکےت رکےت بج اوھنں ےن اس رپ اقوب اپایل افر اس 

 ؾ امتؾ رک دف ذہلا اوھنں ےن اس وک امرا افر لتق رک ڈاال۔وک ےب سب رک ڈاال( وت اےنپ اس ویھتں وک ااشرہ ایک ہک اب ااکس اک

 ادمح نب اصحل، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دے رک اس وک امردانی دنمش ےک اپس تلفغ دے رک اجان افر دوھہک

     996    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ خزابہ، اسحٙ ب٩ ٨٣ؼور، اسبان، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

َِٟض٤َِسانٔیُّ  ث٨ََا أَِسَباْن ا ىٔي اب٩َِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ٌِ ُٙ َی ث٨ََا إِٔسَح ٍَ َحسَّ ُس ب٩ُِ حُزَابَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  یِّ  سِّ ٩ًَِ اٟشُّ

َُ ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ  ٔ ت ِٔ ََ ََل َی ِت َٔ ِٟ َس ا یَّ َٗ ا٢َ اِْلٔی٤َاُ٪  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل

ہل فملس ےن رفامای اامیؿ ےن دمحم نب زخاہب، ااحسؼ نب وصنمر، اابسط، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآ

ک وک رفک دای۔ اب

 

ک ہن رکے۔ فب

 

 وکیئ ومنم فب

 دمحم نب زخاہب، اقحس نب وصنمر، اابسط، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انہکرفس ںیم رہ دنلبی رپ ڑچےتھ وہےئ ریبکت 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم رہ دنلبی رپ ڑچےتھ وہےئ ریبکت انہک



 

 

     997    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َُزِوٕ أَِو َحسَّ  ١َ ٩ِ٣ٔ َٔ َٗ ٥َ کَاَ٪ إَٔذا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ََٟط إَٔلَّ اہللُ َوحِ  ٔ و٢ُ ََل إ ُ٘ ٖٕ ٩ِ٣ٔ اِْلَِرٔق ثَََلَث َتِٜبٔيَرإت َوَی ًَلَی ک١ُِّ ََشَ ِّرُ  َٜب ُ ٕ ی ٤ُِٟ َحٓخٕ أَِو ٤ًَُِزة ُط ا َٟ ُط  َٟ  ََ ی َٟطُ َسُظ ََل ََشٔ َُ َو ٠ِ

َٚ اہللُ َو  ًَابُٔسوَ٪ َسأجُسوَ٪ َٟٔزب٨َِّا َحا٣ُٔسوَ٪ َػَس ٔسیْز آیٔبُوَ٪ َتائٔبُوَ٪  َٗ ًَلَی ک١ُِّ َطِیٕئ  َِٟح٤ُِس َوصَُو  ِبَسُظ َوَصز٦ََ ا ًَ ًَِسُظ َوَنَْصَ 

 اِْلَِحزَاَب َوِحَسظُ 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج یھب اہجد ےس جح ےس ای رمعہ ےس  یبنعق، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل

ولےتٹ وت رہ دنلبی رپ ڑچےتھ وہےئ ریبکت ےتہک نیت رمہبت افر ویں ےتہک )رتہمج( اہلل ےک وسا وکیئ دخا ںیہن ےہ فہ اہنت ےہ اس اک وکیئ 

وپری دقرت راتھک ےہ مہ ولےنٹ فاےل ںیہ وتہب رک رشکی ںیہن ایس یک ابداشتہ ےہ افر رعتفی یھب ایس یک ےہ افر فہ رہ زیچ رپ وپری 

ےن فاےل ںیہ دجسہ رک ےن فاےل ںیہ افر اےنپ رب یک رعتفی رکےن فاےل ںیہ۔ اہلل ےن اانپ فدعہ چس رک داھکای افر اےنپ دنبے یک دمد 

 رفامیئ افر ایس ےن نت اہنت دنمش یک وف وجں وک تسکش دی۔

 دبعاہلل نب رمعیبنعق، امکل، انعف، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ےس ولٹ آےن یک ااجزت اممتعن ےک دعب

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہجد ےس ولٹ آےن یک ااجزت اممتعن ےک دعب

     998    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ َیزٔیَس ا٨َّٟ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ حَُشيِٕن  ثَىٔي  ٤َِٟزَِوزٔیُّ َحسَّ ٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔت ا ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ِحؤیِّ 

َّٟٔذی٩َ یُِؤ٨٣ُٔوَ٪ بٔاہللٔ  ََ ا ُ ا٢َ ََل َیِشَتأِذ٧ٔ َٗ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا ًَبَّإض  ٤ُِِٟؤ٨٣ُٔوَ٪ ا ٤ََّا ا ًَّٟٔي ِٔی ا٨ُّٟورٔ إ٧ٔ ٍَ َنَشَدِتَضا ا َِٟیِو٦ٔ اِْلَٔخٔ اِْلَی  َوا

ُٔوْر َرحٔی٥ْ  َُ ِؤٟطٔ  َٗ ٔلَی   بٔاہللٔ َوَرُسؤٟطٔ إ

ُ َؿ ادمح نب دمحم ، یلع نب نیسح ، سیدی وحنی ، رکعہم ، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک وسرہ ربات یک آتی 
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 رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخربخشی دےنی ےک ےیل یسک وک انجیھب

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وخربخشی دےنی ےک ےیل یسک وک انجیھب

     999    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗیص، حرضت جزیزابو توبہ، ربیٍ ب٩ ٧آٍ، ًیسي، اس٤اًی١،  :  راوی

ا٢َ لٔی َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز ِیٕص  َٗ  ٩ًَِ ٌٔی١َ  ٩ًَِ إِٔس٤َ ث٨ََا ًٔیَسي  ٍٕ َحسَّ ٔ ٍُ ب٩ُِ ٧َآ ٍَ اٟزَّبٔی ث٨ََا أَبُو َتِوبَ ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َضا ث٥َُّ  َٗ ََحَّ َٓ أََتاَصا  َٓ  ٍٔ َِٟد٠ََؼ ٥َ أَََل تُزٔیُحىٔي ٩ِ٣ٔ ذٔی ا ُظ  َوَس٠َّ ُ ٥َ یَُبْشِّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔييِّ َػل َث َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَِح٤ََص إ ٌَ َب

 یُِٜىَي أَبَا أَِركَاةَ 

 اوب وتہب، رعیب نب انعف، یسیع، اامسلیع، سیق، رضحت رجری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  ھج ےس رفامای ایک وت

صہ ےس ےب رکف ںیہن رکات؟ ہی نس رک رجری فاہں ےئگ افر اس رھگ وک الج ڈاال رھپ ہلیبق اصمح اک اکی آدیم وخربخشی دےنی ےک  ھج وک ذی 
ل

 

ج
ل

ا

 ےیل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اجیھب۔ اس صخش یک تینک اوباراطة یھت۔

 ریاوب وتہب، رعیب نب انعف، یسیع، اامسلیع، سیق، رضحت رج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش وخربخشی ےل رک آےئ اس وک ھچک وطبر ااعنؾ دانی۔

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش وخربخشی ےل رک آےئ اس وک ھچک وطبر ااعنؾ دانی۔

     1000    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ اٟسح، اب٩ و٫ب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اَٟ، حرضت ٌٛب ب٩ ٣اَٟ :  راوی

ًَِبُس اٟزَِّح٤َ  ا٢َ أَِخبََرنٔی  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٔح أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسَّ ٔب ب٩ِٔ َحسَّ ٌِ َٛ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ ٩ٔ ب٩ُِ 



 

 

ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟ  َٗ  َٕ ٔ َب ب٩َِ ٣َاٟ ٌِ َٛ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕب  ٌِ َٛ ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ َٕ أَ٪َّ  ٔ ٔس٦َ ٩ِ٣ٔ َسَْفٕ بََسأَ ٣َاٟ َٗ ٥َ إَٔذا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔييُّ َػل

ا٢َ َو٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ َِٟحٔسیَث  ٔح ا ِ ؽَّ اب٩ُِ اٟسَّ َٗ َتئِن ث٥َُّ َج٠ََص ٨٠َّٟٔأض َو ٌَ ِٛ ٍَ ٓٔیطٔ َر َٛ
٤َِِٟشحٔٔس ََفَ ٠ًََِیطٔ بٔا َّی اہللُ   َػل

 ٩ًَِ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  ٥َ ا َٓ  َوَس٠َّ ًَِمِّ  َتاَزَة َوصَُو اب٩ُِ  َٗ ِرُت ٔجَساَر َحائٔٔم أَبٔی  ًَلَیَّ َتَشوَّ َّي إَٔذا كَا٢َ  ٍُ َحً َ ََلث ٨َ٣ٔا أَیَُّضا اٟثَّ َش٤َِّ٠ُت لََکَ

ٔ بَ  ًَلَی َهِضز  ٍّ ِی٠َ َٟ ِبَح َػَباَح َخ٤ِٔشيَن  ََل٦َ ث٥َُّ َػ٠َِّیُت اٟؼُّ ًَلَیَّ اٟشَّ َواہللٔ ٣َا َرزَّ  َٓ ٠َِیطٔ  ُت َػارّٔخا َیا ًَ ٌِ َش٤ٔ َٓ ِیٕت ٩ِ٣ٔ بُُیوت٨َٔا 

ََٜشِوتُُض٤َا َٓ َُٟط ثَِوبَیَّ  ًُِت  نٔی ٧َزَ ُ ُت َػِوَتُط یَُبْشِّ ٌِ َّٟٔذی َس٤ٔ ا َجائَىٔي ا َّ٤٠ََٓ َٕ أَبِْٔشِ  ٔ َب ب٩َِ ٣َاٟ ٌِ َّي إَٔذا َزَخ٠ُِت  َٛ ُت َحً ِ٘ َٓا٧َِل٠َ إٔیَّاُظ 

 َّ َّٔذا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ٤َِِٟشحَٔس  َنٔیا َحىٔي َوَص٨َّأ َٓ َّي َػا ٍُ ب٩ُِ ًُبَِیٔس اہللٔ یَُضزِو٢ُٔ َحً ٔلَیَّ ك٠ََِح ا٦َ إ َ٘ َٓ ٥َ َجأْٟص  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  ی اہللُ 

انب ارسلح، انب فبھ، ویسن، انب اہشب، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب بعک نب امکل، رضحت بعک نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک 

فآہل فملس بج رفس ےس ولےتٹ وت ےلہپ دجسم ںیم اجےت فاہں دف رتعک امنز زپےتھ۔ رھپ ولوگں ںیم ےتھٹیب )اس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ےک دعب رھگ ںیم رشتفی ےل اجےت(۔ اس ےک دعب دحثی ےک رافی انب ارسلح ےن وپری دحثی ایبؿ یک۔ رضحت بعک نب امکل 

آدویمں ےس امتؾ املسمونں وک وگتفگ رکےن ےس عنم رفام دای اھت۔ )زغفہ  ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ نیت

وبتک ںیم نیت آدویمں بعک نب امکل، الہؽ نب اہیم افر رمارہ نب رعیب ےن ریغب یسک ذعر ےک رشتک ںیہن یک سج رپ روسؽ اہلل یلص 

ایس رطح اکیف دمت سگر یئگ وت ںیم اےنپ اچچ زاد اھبیئ  اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امتؾ املسمونں وک اؿ ےس عطق الکؾ رکےن اک مکح رفامای(

اوباتقدہ ےک اپس اس ےک ابغ یک دویار اھپدن رک ایگ۔ ںیم ےن اس وک السؾ ایک نکیل دخبا اس ےن السؾ کت اک وجاب ہن دای۔ رھپ ںیم ےن 

وج اکپر اہ اھت ہک اے بعک نب امکل وخش  حبص یک امنز زپیھ۔ اچپوسںی دؿ ںیم ےن اےنپ رھگ یک تھچ رپ اکی اکپرےن فاےل یک آفاز ینس

 رھپ ںیم 

 

وہ اج۔ رھپ بج فہ صخش سج یک آفاز ںیم ےن ینس یھت ریمے اپس آای وت ںیم ےن اےنپ دفونں ڑپکے ااتر رک اس وک دے دی 

رفام ںیہ۔ ےھجم دھکی رک فاہں ےس الچ اہیں کت ہک ںیم دجسم وبنی ںیم چنہپ ایگ۔ ںیم ےن داھکی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی 

 ہحلط نب دیبع اہلل اھٹ ڑھکے وہےئ آ رک  ھج ےس اصمہحف ایک۔ افر )وصقر یک اعمیف رپ( ابمرةکد دی۔

 انب ارسلح، انب فبھ، ویسن، انب اہشب، دبعارلامحؿ نب دبعاہلل نب بعک نب امکل، رضحت بعک نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دجسہ رکش اک ایبؿ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دجسہ رکش اک ایبؿ



 

 

     1001    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣د٠س ب٩ خاٟس، ابوًاػ٥، ابوبرک، بَار ب٩ ًبساٌٟزیز، حرضت ابوبرکہ :  راوی

ث٨ََا ٣َِد٠َُس  ٔ َحسَّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ٔ أَِخبََرنٔی أَبٔی  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا َّارٔ ب٩ِٔ  َة بََ ٩ًَِ أَبٔی برَِکَ ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  ٩ًَِ  ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ َة  ٩ًَِ أَبٔی برَِکَ

َ بٔطٔ 
ورٕ أَِو بُْشِّ َّطُ کَاَ٪ إَٔذا َجائَطُ أ٣َِزُ رُسُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّی اہللُ  ا ِهَّلِل ا٨َّٟٔييِّ َػل  ََخَّ َسأجّسا َطأُکّ

دلخم نب اخدل، اوباعمص، اوبرکب، اکبر نب دبعازعلسی، رضحت اوبرکبہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس 

  دجسہ ںیم رگ زپےت۔بج وکیئ وخیش فایل ابت شیپ آیت ای آپ وک یسک ابت یک وخربخشی انسیئ اجیت وت آپ وفرا اہلل اک رکش ادا رکےن ےئلیک

 دلخم نب اخدل، اوباعمص، اوبرکب، اکبر نب دبعازعلسی، رضحت اوبرکبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داع ںیم اہھت ااھٹےن اک ایبؿ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ؿداع ںیم اہھت ااھٹےن اک ایب

     1002    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ ابی ٓسیَ، ٣وسٰي ب٩ یٌ٘وب، اب٩ ًث٤ا٪، ابوزاؤز، یحٌي ب٩ حش٩ ب٩ ًث٤ا٪، اطٌث، حرضت  :  راوی

 سٌس اب٩ ابی وٗاؾ

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪  وَب  ُ٘ ٌِ ثَىٔي ٣ُوَسي ب٩ُِ َی َٕ َحسَّ َُٓسیِ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ أَبُو َزاُوز َوصَُو یَِحٌَي ب٩ُِ َحسَّ

 ٩ًَِ ٕس  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٕس  ٌِ َٙ ب٩ِٔ َس ٔث ب٩ِٔ إِٔسَح ٌَ ٩ًَِ اِْلَِط َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪  َّی ا ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ ا٢َ ََخَ َٗ أَبٔیطٔ 

ٍَ یََس  َٓ ًَزَِوَرا ٧َز٢ََ ث٥َُّ َر یّبا ٩ِ٣ٔ  ٨َّا رَقٔ ُٛ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٍَ ٤َِٟٔسی٨َ ٍَ ٧ُزٔیُس ا َّٜ ٥َ ٩ِ٣ٔ ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٍّ ث٥َُّ ََخَّ َسأجّسا اہللُ  ًَ ًَا اہللَ َسا َس َٓ یِطٔ 

ا٦َ  َٗ ََٜث كَؤیَّل ث٥َُّ  ٤َ ٍّ ث٥َُّ  َٓ ًَ ٍَ یََسیِطٔ َسا َٓ ا٦َ ََفَ َٗ ََٜث كَؤیَّل ث٥َُّ  ٤َ َٓ ٍّ ث٥َُّ ََخَّ َسأجّسا  ًَ ًَا اہللَ َسا َس َٓ ٍَ یََسیِطٔ  َٓ ََخَّ َسأجّسا ََفَ

ِر  ََُٓخَ ًٔي  ًَِلانٔی ث٠َُُث أ٣َُّ َ أ َٓ ًٔي  ُت ْٔل٣َُّ ٌِ َٔ يی َوَط ُِٟت َرب َ يی َسأ ٔن ا٢َ إ َٗ ُظ أَِح٤َُس ثَََلثّا  ُت َرأِٔسي َذَُکَ ٌِ َٓ يی ث٥َُّ َر ا َٟٔزب ُت َسأجّسا ُطرِکّ

 ِٟ َ َشأ َٓ ُت َرأِٔسي  ٌِ َٓ ا ث٥َُّ َر يی ُطرِکّ ِرُت َسأجّسا َٟٔزب َُخَ َٓ ًٔي  ًَِلانٔی ث٠َُُث أ٣َُّ َ أ َٓ ًٔي  يی ْٔل٣َُّ ُِٟت َرب َ َشأ ٠َُث َٓ ًَِلانٔی اٟثُّ َ أ َٓ ًٔي  يی ْٔل٣َُّ ُت َرب

ي  ِرُت َسأجّسا َٟٔزب َُخَ َٓ ٨ًَِطُ اِْلَٔخَ  ثَىٔي بٔطٔ  َحسَّ َٓ ث٨ََا بٔطٔ  َلُط أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح حٔيَن َحسَّ َ٘ َٙ أَِس ُث ب٩ُِ إِٔسَح ٌَ ا٢َ أَبُو َزاُوز أَِط َٗ ی 



 

 

 ٣ُوَسي ب٩ُِ َسِض١ٕ اٟز٣َِّلٔیُّ 

 انب ایب فاقص ادمح نب اصحل، انب ایب دفکی، ومٰیس نب وقعیب، انب امثعؿ، اوبداؤد، ییحی نب نسح نب امثعؿ، اثعش، رضحت دعس

ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ہکم ےس دمہنی اجےن ےک ےیل رفاہن وہےئ بج مہ )اکی اقمؾ( 

زعفراء رپ ےچنہپ وت آپ ارتے۔ ےلہپ آپ ےن دفونں اہھت ااھٹ رک اہلل ےس داع یک رھپ دجسے ںیم رگ زپے افر اکیف دری کت دجسہ یہ ںیم 

 آپ ڑھکے وہےئ افر رھپ اہھت ااھٹ رک داع یک افر دفابرہ رھپ دجسہ ںیم ےلچ ےئگ افر تہب دری کت دجسہ ںیم رےہ افر رھپ ڑھکے رےہ رھپ

فملس  وہےئ افر ھچک دری کت اہھت ااھٹ رک داع یک افر رھپ دجسہ ںیم ےلچ ےئگ ادمح ےن اس وک نیت رمہبت ذرک ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

ںیم ےن اہلل ےس رتمح بلط یک افر اتم ےک انگوہں یک  ششخ بلط یک وت اہلل اعتیل ےن اکی اہتیئ اتم ےھجم دے دی سپ  ےن رفامای

ےھجم  ںیم ےن اےنپ رب اک دجسہ رکش ادا ایک رھپ ںیم ےن رس ااھٹای افر دفابرہ اینپ اتم ےک ےیل داع یک وت اہلل اعتیل ےن زمدی اکی اہتیئ اتم

رسی رمہبت اےنپ رب ےک وضحر دجسہ رکش ادا ایک ںیم ےن رھپ رس ااھٹای افر اینپ اتم ےک ےیل رتمح ف دے دی۔ سپ ںیم ےن دف

رفغمت یک زمدی داع یک وت اہلل اعتیل آرخی اہتیئ اتم یھب ےھجم شخب دی۔ سپ ںیم ےن اےنپ رب ےک وضحر رسیتا دجسہ رکش ادا ایک۔۔۔ 

ایبؿ یک وت ہلسلس دنس ےس اثعش نب ااحسؼ وک اسطق رک دای رھپ ومٰیس نب   دحثیاوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ادمح نب اصحل ےن بج مہ ےس ہی

 لہس ریلم ےن اؿ ےک فاہطس ےس مہ ےس ہی دحثی ایبؿ یک۔

ادمح نب اصحل، انب ایب دفکی، ومٰیس نب وقعیب، انب امثعؿ، اوبداؤد، ییحی نب نسح نب امثعؿ، اثعش، رضحت دعس انب ایب  :  رافی

 فاقص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات ںیم ااچکن رفس ےس رھگ فاسپ ہن آےئ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رات ںیم ااچکن رفس ےس رھگ فاسپ ہن آےئ

     1003    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًزو، ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، طٌبہ، ٣حارب ب٩ زثار، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

 ٔ ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ ٣َُحارٔٔب ب٩ِٔ زٔثَإر   ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط اََل َحسَّ َٗ ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َو٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ِٔ ث٨ََا َح ا٢َ کَاَ٪ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ب٩ِٔ 

َّی اہللُ اَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ّٗ و ِتَٔی اٟزَُّج١ُ أَص٠َُِط َُطُ ُظ أَِ٪ َیأ ٥َ یرَِکَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ   

صفح نب رمعف، ملسم نب اربامیہ، ہبعش، احمرب نب داثر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

 ےس رھگ ںیم آےئ۔ فملس اس ابت وک اندنسپ رفامےت ےھت ہک وکیئ صخش رات ںیم )ااچکن( رفس

 صفح نب رمعف، ملسم نب اربامیہ، ہبعش، احمرب نب داثر، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رات ںیم ااچکن رفس ےس رھگ فاسپ ہن آےئ

     1004    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ٣ِيرہ، طٌيي، حرضت جابز :  راوی

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ٣ُِٔيَرَة  ث٨ََا َجزٔیْز  ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٠َِیطٔ َحسَّ ًَ ا٢َ إٔ٪َّ ی اہللُ  َٗ َوَس٥ََّ٠ 

٢َ ا٠َِّٟی١ٔ  ٔس٦َ ٩ِ٣ٔ َسَْفٕ أَوَّ َٗ ًَلَی أَص٠ِٔطٔ إَٔذا   أَِحَش٩َ ٣َا َزَخ١َ اٟزَُّج١ُ 

امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، ریغمہ، یبعش، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رفس ےس رھگ ںیم 

 اشؾ آان ےہ۔ آےن اک بس ےس رتہب فتق رس

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، ریغمہ، یبعش، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رات ںیم ااچکن رفس ےس رھگ فاسپ ہن آےئ

     1005    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

بساہلل :  راوی  اح٤س ب٩ ح٨ب١، ہظی٥، سیار، طٌيي، جابز ب٩ً 

ِبٔس اہللٔ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ث٨ََا صَُظِی٥ْ أَِخبََر٧َا َسیَّاْر  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٍَ  َحسَّ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َّی اہللُ َٗ ا٨َّٟٔييِّ َػل

 ٌٔ َِٟیَّل ٟٔکَِی َت٤َِتٔظَم اٟظَّ َّي ٧َِسُخ١َ  ا٢َ أ٣َِض٠ُٔوا َحً َٗ ا َذَصب٨َِا ٨َِٟٔسُخ١َ  َّ٤٠َ َٓ ٍُ َوَتِشَتحٔسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔی َسَْفٕ   َث

ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رفس ےس فاسپ ادمح نب لبنح، میشہ، ایسر، یبعش، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل 

آےئ بج مہ رہش ںیم دالخ وہےن ےگل وت آپ ےن رفامای رہھٹف! مہ رات ںیم اجںیئ ےگ )افر اس دفراؿ آپ ےن اقہلف یک آدم یک ربخ 

 انػ ےک ابولں رہش ںیم رکفا دی( اتہک وج وعرت رپاشیؿ رس وہ فہ یھگنک رک ےل افر سج وعرت اک اخفدن اکیف رعہص ےس ابرہ اھت فہ زری

 یک افصیئ رکےل

 ادمح نب لبنح، میشہ، ایسر، یبعش، اجرب نب دبعاہلل :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رہش ےس ابرہ لکن رک اسمرف اک اابقتسؽ رکان

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اسمرف اک اابقتسؽ رکانرہش ےس ابرہ لکن رک 

     1006    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ رسح سٔیا٪، زہزی، حرضت سائب ب٩ یزیس :  راوی

س٦َٔ  َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ائٔٔب ب٩ِٔ َیزٔیَس  ٩ًَِ اٟشَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٔح َحسَّ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسَّ ٍَ َحسَّ ٤َِٟٔسی٨َ ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔييُّ َػل

 َٔ َِٟوَزا ٍٔ ا ًَلَی ث٨َٔیَّ بَِیأ٪  ٍَ اٟؼِّ ٠ََٓ٘ٔیُتطُ ٣َ اُظ ا٨َّٟاُض  َّ٘ َُزَِوةٔ َتبُوَک َت٠َ  ٩ِ٣ٔ 

ک ےس دمہنی انب رسح ایفسؿ، زرہی، رضحت اسبئ نب سیدی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج زغفہ وبت

اولداع رپ آپ ےس الم۔

 

ب ة

 

ت

 

 فاسپ آےئ وت ولوگں ےن آپ اک اابقتسؽ ایک۔ ںیم یھب وچبں ےک اسھت اج رک ت

 انب رسح ایفسؿ، زرہی، رضحت اسبئ نب سیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رکے افر اہجد ںیم ہن اجےکس وت فہ اسامؿ یسک افر اجمدہ وک ددیےبج اہجد اک اسامؿ 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 بج اہجد اک اسامؿ رکے افر اہجد ںیم ہن اجےکس وت فہ اسامؿ یسک افر اجمدہ وک ددیے

     1007    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ثابت، :  راوی

ًّي َٓ َٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ِٟب٨َُانٔیُّ  اْز أَِخبََر٧َا ثَابْٔت ا ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َحسَّ َٗ ٩ِ٣ٔ أَِس٥َ٠َ 

ا٢َ  َٗ زُ بٔطٔ  َِٟیَص لٔی ٣َا٢ْ أََتَحضَّ ِٟحَٔضاَز َو يی أُرٔیُس ا ٔن َٟطُ إٔ٪َّ َرُسو٢َ إ  ١ِ ُ٘ َٓ ٤َزَٔق  َٓ زَ  ِس َتَحضَّ َٗ َّطُ کَاَ٪  ٧َّٔٓ ٔلَی ََُٓلٕ٪ اِْلَِنَؼارٔیِّ  اذَِصِب إ

 َٓ أََتاُظ  َٓ زَِت بٔطٔ  ٔلَیَّ ٣َا َتَحضَّ ٍِ إ َٓ َٟطُ اِز  ١ُِٗ ََل٦َ َو ََ اٟشَّ ُ ئ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَُِقٔ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َٔل اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ََ ٔ َٟطُ َذٟ ا٢َ  َ٘ ٍُ َ ََُٓل٧ ٣َِزأَتٔطٔ یَا 

َٓیَُبارَٔک اہللُ  ََٓواہللٔ ََل َتِحبٔٔشيَن ٨ِ٣ُٔط َطِیّئا  زِتٔىٔي بٔطٔ َوََل َتِحبٔٔسي ٨ِ٣ٔطُ َطِیّئا  َُٟط ٣َا َجضَّ َٓعٔی    ٓٔیطٔ اِز



 

 

 ای روسؽ اہلل یلص ومیس نب اامسلیع، امحد، اثتب، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک ہلیبق املس ےک اکی وجاؿ ےن رعض ایک

اہلل ہیلع فآہل فملس! ریما ارادہ اہجد ںیم رشتک اک ےہ رگم ریمے اپس اسامؿ اہجد ںیہن ےہ۔ آپ ےن رفامای الفں ااصنری ےک اپس اج 

 ے ںیہن اجاکس( اس ےس اج رک انہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف 
سلی
ملس ےن ےھجت السؾ اہک اس ےن اہجد اک اسامؿ ایک اھت نکیل امیبر زپ ایگ )ا

 ےہ افر ہی ہک وج اابسب وت ےن اہجد ےک ےیل عمج ایک اھت فہ ےھجم ددیے۔ اس صخش ےن ااسی یہ ایک افر اس ااصنری ےک اپس اج رک فیہ ایک وج

سقد ر اسامؿ ریمے ےیل ایت
خ 
ر ایک اھت فہ اس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اھت۔ اس ااصنری ےن اینپ ویبی ےس اہک وت ےن 

 وجاؿ وک دے دے افر اس ںیم ےس ھچک یھب ابیق ہن رھک۔ دخا یک مسق ارگ وت اس ںیم ےس ھچک ےل یگ وت اس ںیم ھچک یھب ربتک ہن وہیگ۔

 ومیس نب الیعمس، امحد، اثتب، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج رفس ےس ولٹ رک آےئ وت ےلہپ امنز زپےھ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 بج رفس ےس ولٹ رک آےئ وت ےلہپ امنز زپےھ

     1008    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣توک١، حش٩ ب٩ ًلی، ًبساٟززاٚ ب٩ جزیخ، اب٩ طہاب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٌٛب، حرضت ٌٛب  :  راوی

 ب٩ ٣اَٟ

ٚٔ أَِخ  ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  اََل َحسَّ َٗ ًَلٓٔیٕ  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ََلنٔیُّ َوا َ٘ ِش ٌَ ِٟ ١ِّٔ ا ٤َُِٟتَوک ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَحسَّ َٗ ٢َ أَِخبََرنٔی اب٩ُِ بََرنٔی اب٩ُِ ُجَزیِٕخ 

 َٛ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ   َٕ ٔ ٔب ب٩ِٔ ٣َاٟ ٌِ َٛ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ ا٢َ أَِخبََرنٔی  َٗ ٕب ٔطَضإب  ٌِ َٛ طٔ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ِّ٤ًَ ٕب َو ٌِ

َّی اہللُ  َٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٔ ٔب ب٩ِٔ ٣َاٟ ٌِ َٛ َّٔذا  ٩ًَِ أَبٔیض٤َٔا  َٓ َهی  ُـّ َِٟحَش٩ُ ِٔی اٟ ا٢َ ا َٗ َس٦ُ ٩ِ٣ٔ َسَْفٕ إَٔلَّ ٧ََضاّرا  ِ٘ ٥َ کَاَ٪ ََل َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

َتئِن ث٥َُّ َج٠ََص ٓٔیطٔ  ٌَ ِٛ ٍَ ٓٔیطٔ َر َٛ
٤َِِٟشحَٔس ََفَ ٔس٦َ ٩ِ٣ٔ َسَْفٕ أَتَی ا َٗ 

 دبعاہلل نب بعک، رضحت بعک نب امکل ےس رفاتی دمحم نب وتملک، نسح نب یلع، دبعارلزاؼ نب رججی، انب اہشب، دبعارلنمح نب

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رفس ےس فاسپ آےت وت دؿ ںیم آےت افر نسح ےن اہک اچتش ےک فتق آےت افر بج 

 رفس ےس آےت وت ےلہپ دجسم ںیم آےت افر دف رتعک امنز زپھ رک فںیہ ھچک دری رشتفی رےتھک۔

 وتملک، نسح نب یلع، دبعارلزاؼ نب رججی، انب اہشب، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب بعک، رضحت بعک نب امکلدمحم نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 بج رفس ےس ولٹ رک آےئ وت ےلہپ امنز زپےھ

     1009    حسیث                               و٦ج٠س ز  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ؼور، یٌ٘وب، اب٩ اسحٙ، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٍْ ٔ ثَىٔي ٧َآ َٙ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ إِٔسَح ث٨ََا أَبٔی  وُب َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َی ؤسيُّ َحسَّ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر اٟلُّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َحسَّ

ًَلَی بَأب ٣َِشحٔٔسظٔ ث٥َُّ زَ  أ٧ََاَر  َٓ  ٍَ ٤َِٟٔسی٨َ تٔطٔ َزَخ١َ ا َب١َ ٩ِ٣ٔ َححَّ ِٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن أَ ًَ َّی اہللُ  َتئِن ث٥َُّ َػل ٌَ ِٛ ٍَ ٓٔیطٔ َر َٛ
َخ٠َُط ََفَ

 ََ ٔ َذٟ َٛ ََاَ٪ اب٩ُِ ٤ًََُز  َٓ  ٍْ ٔ ا٢َ ٧َآ َٗ ٔلَی بَِیتٔطٔ  َٖ إ ٍُ  اِنَْصَ  َیِؼ٨َ

دمحم نب وصنمر، وقعیب، انب ااحسؼ ، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج جح رک ےک آےئ وت 

دمہنی ںیم دالخ وہےئ افر افینٹن وک دجسم ےک درفازے رپ اھٹبای۔ اس ےک دعب دجسم ںیم اج رک دف رتعک امنز زپیھ افر رھپ رھگ ںیم 

 ےل ےئگ۔۔ انعف ےن اہک دبعاہلل نب رمع یھب ااسی یہ رکےت ےھت۔رشتفی 

 دمحم نب وصنمر، وقعیب، انب اقحس، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میسقت رک ےن فاےل یک ارجت اک ایبؿ

 ایبؿاہجد اک  :   ابب

 میسقت رک ےن فاےل یک ارجت اک ایبؿ

     1010    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

جٌْف ب٩ ٣شاَف، اب٩ ابی ٓسیَ، زبير ب٩ ًث٤ا٪، ًبساہلل ب٩ رساٗہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ثوبا٪، حرضت  :  راوی

 ابوسٌیس خسری

َْفُ ب٩ُِ ٣َُشأَفٕ  ٌِ ث٨ََا َج ًَِبٔس اہللٔ بِ َحسَّ ٔ ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّبَيِر ث٨ََا اٟز٣َِّعٔیُّ  َٕ َحسَّ َُٓسیِ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ٍَ اٟت٨ِِّّیٔسيُّ َحسَّ َٗ ا ٩ٔ رُسَ

ُِٟدِسرٔیَّ أَِخبََرُظ أَ٪َّ َر  ٌٔیٕس ا ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ثَِوبَاَ٪ أَِخبََرُظ أَ٪َّ أَبَا َس َس ب٩َِ  ا٢َ أَ٪َّ ٣َُح٤َّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُسو٢َ اہللٔ َػل

ََٓی٨َِتُ٘ٔؽ ٣ٔ  ََٓیحٔیُئ  ِیُئ َیُٜوُ٪ بَيَِن ا٨َّٟأض  ا٢َ اٟظَّ َٗ  ٍُ َشا٣َ ُ٘ ِٟ ٨َ٠ِا َو٣َا ا ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٍَ َشا٣َ ُ٘ ِٟ ٥ِ َوا ُٛ  ٨ِطُ إٔیَّا

ارلنمح نب وثابؿ، رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی رفعج نب اسمرف، انب ایب دفکی، زج ، نب امثعؿ، دبعاہلل نب رساہق، دمحم نب دبع



 

 

ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای میسقت یک ارجت دےنی ےس وچب۔ مہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! اس ےس ایک رماد 

 ےہ؟ آپ ےن رفامای اکی زیچ یئک آدویمں ںیم رتشمک وہیت ےہ رھپ فہ مک وہ اجیت ےہ۔

  اسمرف، انب ایب دفکی، زج ، نب امثعؿ، دبعاہلل نب رساہق، دمحم نب دبعارلنمح نب وثابؿ، رضحت اوبدیعس دخریرفعج نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 میسقت رک ےن فاےل یک ارجت اک ایبؿ

     1011    حسیث                               زو٦ ج٠س  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٨ٌٗيي، ًبساٌٟزیز، اب٩ ٣ح٤س، َشیَ، اب٩ ابی ٤٧ز، حرضت ًلاء ب٩ یشار :  راوی

ىٔي اب٩َِ  ٌِ َٕ َی ی ٩ًَِ ََشٔ ٕس  ىٔي اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ٔ َی زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٨َٔييُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ًَِبُس اہللٔ ا ث٨ََا  ٩ًَِ  َحسَّ ًََلأئ ب٩ِٔ َیَشإر   ٩ًَِ  ٕ أَبٔی ٤َ٧ٔز

َیأُِخُذ ٩ِ٣ٔ  َٓ َٔٔئا٦ٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض  ِٟ ًَلَی ا ا٢َ اٟزَُّج١ُ یَُٜوُ٪  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َِحَوُظ  َّی اہللُ   َحىِّ َصَذا َوَحىِّ صََذاا٨َّٟٔييِّ َػل

رضحت اطعء نب اسیر ےس یھب ااسی یہ رمفی ےہ رگم اس ںیم ہی ااضہف ےہ دبع اہلل نب یبنعق، دبعازعلسی، انب دمحم، رشکی، انب ایب رمن، 

 ہک اکی آدیم ولوگں رپ اریم رقمر وہات ےہ رھپ فہ رہ اکی ےک ہصح ںیم ےس ھچک ےل اتیل ےہ۔

 دبعاہلل نب یبنعق، دبعازعلسی، انب دمحم، رشکی، انب ایب رمن، رضحت اطعء نب اسیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہجد ںیم اجترت رکان رکمفہ ےہ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہجد ںیم اجترت رکان رکمفہ ےہ

     1012    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبیس اہلل ب٩ سَل٦ربیٍ ب٩ ٧آٍ، ٣ٌاویہ اب٩ سَل٦، زیس، حرضت  :  راوی

َّطُ َس  ٕ أ٧َ ٦ ىٔي اب٩َِ َسَلَّ ٌِ ٩ًَِ َزیِٕس َی  ٕ ٦ ىٔي اب٩َِ َسَلَّ ٌِ ٍُ َی اؤَی ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٍٕ َحسَّ ٔ ٍُ ب٩ُِ ٧َآ ث٨ََا اٟزَّبٔی ثَىٔي َحسَّ و٢ُ َحسَّ ُ٘ ٕ َی ٦ ٍَ أَبَا َسَلَّ ٔ٤

٨ََُائ٤َُٔض٥ِ ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس٤َ٠ِاَ٪ أَ٪َّ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػ  ُجوا  َتِح٨َا َخِیبََر أََِخَ َٓ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ثَُط  ٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ل

َّی َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َحاَئ َرُج١ْ حٔيَن َػل َٓ وَ٪ ٨ََُائ٤َُٔض٥ِ  ٌُ ١َ ا٨َّٟاُض یَتََباَی ٌَ َح َٓ ِئي  َٔ َواٟشَّ ٤ََِٟتا َ٘  ٩ِ٣ٔ ا َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ا٢َ اہللُ 



 

 

ََ َو  ا٢َ َویَِح َٗ َِٟوازٔی  َِٟیِو٦َ ٣ِٔث٠َطُ أََحْس ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ َصَذا ا ِس َربِٔحُت رٔبِّحا ٣َا َربَٔح ا َ٘ َٟ ُِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ا٢َ ٣َا زٔ َٗ ٣َا َربِٔحَت 

َّی ا ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٍٕ ٍٔ أُوٗٔیَّ َ َّي َربِٔحُت ثَََلَث ٣ٔائ َُ َحً ٍُ َوأَبَِتا ا٢َ ٣َا أَبٔی َٗ ٔ َرُج١ٕ َربَٔح  ََ بَٔديِر ئُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧ََا أ٧َُبِّ ہللُ 

 ٔ ََلة َس اٟؼَّ ٌِ َتئِن َب ٌَ ِٛ ا٢َ َر َٗ  صَُو یَا َرُسو٢َ اہللٔ 

رعیب نب انعف، اعمفہی انب السؾ، زدی، رضحت دیبع اہلل نب السؾ ےس رفاتی ےہ ہک اکی احصیب ےن اؿ ےس ایبؿ ایک ہک بج مہ ےن 

 وک حتف ایک وت ولوگں ےن اینپ اینپ وتمینغں وک اکنال سج ںیم اسامؿ یھب اھت افر دیقی یھب ےھت سپ فہ آسپ ںیم رخدی فرففتخ رکےن ربیخ

ےگل۔ اےنت ںیم اکی صخش آای افر وبال ای روسؽ اہلل! آج ںیم ےن اانت عفن احلص ایک ےہ انتج اس یتسب ےک ولوگں ںیم ےس یسک ےن آج 

اگ۔ آپ ےن اس ےس وپاھچ افہ! وت ےن انتک عفن احلص ایک؟ فہ وبال ںیم لسلسم راتچیراہ افر رخدیات راہ اہیں کت ہک نیت کت احلص ہن ایک وہ

 وس افہیق )اکی افہیق اچسیل درمہ اک وہات ےہ( ںیم ےن عفن ںیم امکےئ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےھجت فہ آدیم

  عفن امکای۔ فہ وبال ای روسؽ اہلل! فہ وکؿ ےہ؟ رفامای سج ےن رفض امنز ےک دعب دف رتعک زپںیھ۔یئاؤں سج ےن وک  ےس رتہب

 رعیب نب انعف، اعمفہی انب السؾ، زدی، رضحت دیبع اہلل نب السؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کلم ںیم ایھتہر اجےن دانیدنمش ےک 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دنمش ےک کلم ںیم ایھتہر اجےن دانی

     1013    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز ب٩ ًیسٰي ب٩ یو٧ص، ابواسحٙ ٗبی٠ہ ؿباب ٛے ایَ طدؽ ذی اٟحوط٩ :  راوی

ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ أََتِیُت ا٨َّٟٔييَّ  َحسَّ َٗ َبأب  ِـّ َِٟحِوَط٩ٔ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ اٟ ٩ًَِ ذٔی ا  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح یُو٧َُص أَِخبََرنٔی أَبٔی 

٠ُِت  ُ٘ َٓ َحاُئ  ََِٟقِ ََٟضا ا ا٢ُ  َ٘ َْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ بَِسٕر بٔاب٩ِٔ ََفَٕض لٔی ُی َس أَِ٪ ََفَ ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َب َّی اہللُ  ُس َػل ََ بٔاب٩ِٔ   یَا ٣َُح٤َّ ِس ٔجئُِت َٗ يی  ٔن إ

 َٓ َٔ بَِسٕر  ٤ُِِٟدَتاَرَة ٩ِ٣ٔ زُُرو ََ بٔطٔ ا ـَ ٍَ لٔی ٓٔیطٔ َوإِٔ٪ ٔطئَِت أَِ٪ أَٗٔی ا٢َ ََل َحاَج َٗ دَٔذُظ  َحأئ ٟٔتَتَّ ََِٟقِ ٨ُِت ا ُٛ ٠ُُِٗت ٣َا  ٠ُِت  ٌَ

ٍَ لٔی ٓٔیطٔ  َََٓل َحاَج ا٢َ  َٗ زَّةٕ  ُِ َِٟیِو٦َ بٔ ُط ا ـُ  أَٗٔی

نب ویسن، اوب ااحسؼ ہلیبق ابضب ےک اکی صخش ذی اوجلنش ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دسمد نب ٰیسیع 

دبر فاولں ےس )دبر ےک رشمنیک ےس( افرغ وہےئ وت ںیم آےکپ اپس آای ریمے اسھت وھگڑے اک اکی ہچب اھت سج اک انؾ رقاحء اھت۔ 



 

 

 ںیم( رقاحء اک ہچب ےل رک آای وہں اتہک آپ اس وک اےنپ اکؾ ںیم الںیئ۔ آپ ےن ںیم ےن رعض ایک اے دمحم! ںیم آےکپ ےیل )ہفحت

رفامای ےھجم اس یک رضفرت ںیہن اہں ارگ وت اس ےک دبہل ںیم دبر یک زروہں ںیم ےس وکیئ زرہ انیل اچےہ وت ںیم دے دفں اگ۔ )ذی 

 وھگڑا یھب ہن ولں اگ۔ آپ ےن رفامای وت رھپ ےھجم یھب اس اوجلنش اس فتق رشمک اھت( ںیم ےن اہک آج ےک دؿ وت ںیم اس ےک دبہل ںیم

 یک رضفرت ںیہن۔

 دسمد نب ٰیسیع نب ویسن، اوباقحس ہلیبق ابضب ےک اکی صخش ذی اوجلنش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذمتمرشمنیک ےک کلم ںیم رےنہ یک 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رشمنیک ےک کلم ںیم رےنہ یک ذمتم

     1014    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ زاؤز ب٩ سٔیا٪، یحٌي ب٩ حشا٪، س٠مَي٪ ب٩ ٣وسي، ابوزاؤز، جٌْف ب٩ سٌس، حرضت س٤زہ ب٩ ج٨سب :  راوی

ُس ب٩ُِ َزاُوَز  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َْفُ ب٩ُِ َس َحسَّ ٌِ ث٨ََا َج ُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسي أَبُو َزاُوَز َحسَّ اَ٪ أَِخبََر٧َا ُس٠َمَِيَ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َحشَّ َیاَ٪ َحسَّ ِٔ سٔ ب٩ِٔ ُس ٌِ

٩ًَِ َس٤َُزَة ب٩ِٔ جُ  َ٪ ب٩ِٔ َس٤َُزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ ُس٠َمَِيَ  ٪َ ثَىٔي ُخبَِیُب ب٩ُِ ُس٠َمَِيَ ا٢َ َرُسو٢ُ ٨ِ ب٩ِٔ َس٤َُزَة ب٩ِٔ ُج٨ُِسٕب َحسَّ َٗ ُس  ٌِ ا َب ُسٕب أ٣ََّ

َُّط ٣ِٔث٠ُطُ  ٧ّٔ َٓ ُط  ٌَ َک َوَس٩ََٜ ٣َ ٤ُِِْٟشٔ ٍَ ا ٥َ ٩ِ٣َ َجا٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

دمحم نب داؤد نب ایفسؿ، ییحی نب اسؿ، امیلسؿ نب ومیس، اوبداؤد، رفعج نب دعس، رضحت رمسہ نب دنجب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش رشمنیک ےک اسھت )اؿ ےک روسؾ ف اعمرشت ںیم( رشکی وہ افر اےکن اسھت رےہ ےہس اہلل یلص

 (وت فہ ایس ےک لثم ےہ۔ )ینعی اس ابت اک رطخہ ےہ ہک رہتف رہتف فہ اےکن اقعدئ وک اایتخر رکے افر اںیھن ںیم ےس وہ اجےئ

  نب اسؿ، امیلسؿ نب ومیس، اوبداؤد، رفعج نب دعس، رضحت رمسہ نب دنجبدمحم نب داؤد نب ایفسؿ، ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقابین اک ایبؿ : ابب



 

 

 رقابین فابج وہےن اک ایبؿ

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین فابج وہےن اک ایبؿ

     1015    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یزیس، ح٤یس ب٩ ٣شٌسہ، بْش، ًبساہلل ب٩ ًو٪، ًا٣ز، ابی ر٠٣ہ، حرضت ٣ح٨ٕ ب٩ س٠ی٥ :  راوی

ًَِبسٔ   ٩ًَِ ث٨ََا بِْٔشْ  َسَة َحسَّ ٌَ ث٨ََا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش ث٨ََا َیزٔیُس ح و َحسَّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ  َحسَّ َٗ  ٍَ ٕ أَبٔی َر٠َ٣ِ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ِوٕ٪  ًَ اہللٔ ب٩ِٔ 

إت  َٓ َز ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٣َ ْٖ ُٗو ا٢َ َو٧َِح٩ُ ُو َٗ ُٕ ب٩ُِ ُس٠َِی٥ٕ  ًَلَی أَِخبََر٧َا ٣ِٔد٨َ ا٢َ یَا أَیَُّضا ا٨َّٟاُض إٔ٪َّ  َٗ

 ٕ ًَا٦ ٔ ک١ُِّ أَص١ِٔ بَِیٕت ِٔی ک١ُِّ  ت ٌَ ِٟ ا٢َ أَبُو َزاُوز ا َٗ  ٍُ و٢ُ ا٨َّٟاُض اٟزََّجبٔیَّ ُ٘ ًَّٟٔي َی ٔ ا تٔيَرةُ صَٔذظ ٌَ ِٟ ًَتٔيَرّة أََتِسُروَ٪ ٣َا ا ٍّ َو يَرةُ أُِؿٔحیَّ

ٍْ َصَذا َخبَْر ٨ِ٣َُشوْر   ٨ِ٣َُشوَخ

ف نب میلس ےس رفاتی

 

خی
م

 ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل دسمد، سیدی، دیمح نب دعسمہ، رشب، دبعاہلل نب وعؿ، اعرم، ایب رہلم، رضحت 

اولداع ےک ومہعق رپ( رعافت ںیم رہھٹے وہےئ ےھت۔ آپ ےن رفامای ولوگ! رہ رھگ فاےل رپ رہ اسؽ 

 

ة
ج 
ح
ہیلع فآہل فملس ےک اسھت )

ہ ےتہک
ّ
 ب 
ت  ر ہ سک وک ےتہک ںیہ؟ ہی فیہ ےہ سج وک ولگ رح 

ی

 

عب

 ر ہ ےہ۔ افر ایک مت وک ولعمؾ ےہ ہک 
ی

 

عب

  ںیہ۔رقابین رکان فابج ےہ افر 

ف نب میلس :  رافی

 

خی
م

 دسمد، سیدی، دیمح نب دعسمہ، رشب، دبعاہلل نب وعؿ، اعرم، ایب رہلم، رضحت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین فابج وہےن اک ایبؿ

     1016    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ًبساہلل ب٩ یزیس، سٌیس ب٩ ابی ایوب، ًیاغ ب٩ ًباض، ًیسي، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزوب٩  :  راوی

 اٌٟاؾ

 َ ث ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی أَیُّوَب َحسَّ ثَىٔي َس ِبُس اہللٔ ب٩ُِ یَزٔیَس َحسَّ ًَ ث٨ََا  ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ َحسَّ ِٟ٘ٔتَِبانٔیُّ  ًَبَّإض ا ًَیَّاُغ ب٩ُِ  ىٔي 

أؾ أَ٪َّ  ٌَ ِٟ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َسِٔیِّ  ٔ اِْلَِؿَهی  ًٔیَسي ب٩ِٔ صََٔل٢ٕ اٟؼَّ ا٢َ أ٣ُٔزُِت بَٔیِو٦ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٨َّٟٔييَّ َػل

 ِ ٍّ أ٧ُ ٥َِٟ أَٔجِس إَٔلَّ أُِؿٔحیَّ ا٢َ اٟزَُّج١ُ أََرأَیَِت إِٔ٪  َٗ  ٍٔ ٔ اِْل٣َُّ زَّ َوَج١َّ َٟٔضٔذظ ًَ ٠َُط اہللُ  ٌَ ٩ِٜٔ َتأِخُ ًٔیّسا َج ا٢َ ََل َوَل َٗ يی بَٔضا  أَُؿه َٓ ُذ ثَي أَ



 

 

َّ َوجَ  ًَز ََ ٨ًَِٔس اہللٔ  ٔ ََ َت٤َا٦ُ أُِؿٔحیَّت ت٠ِٔ َٓ  ََ ًَا٧ََت  ُٙ ٔ ََ َوَتِح٠ ؽُّ َطارٔبَ ُ٘ ارَٔک َوَت َٔ زَٔک َوأَِه ٌِ  ١َّ ٩ِ٣ٔ َط

اہرفؿ نب دبع اہلل، دبعاہلل نب سیدی، دیعس نب ایب اویب، ایعش نب ابعس، یسیع، رضحت دبعاہلل نب رمعفنب ااعلص ےس رفاتی ےہ 

ی ےک دؿ دیع انمےن اک مکح وہا ےہ )ینعی دوسںی ذی اہجحل وک( سج وک اہلل اعتیل ےن اس ہک یبن یلص

ح

 

ض

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےھجم ا

 یلم وہیئ افینٹن ای رکبی وہ وت ایک  ھج 

 

ة
ت 
اتم ےک ےیل دیع رقار دای ےہ۔ اکی صخش ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ارگ ریمے اپس ضحم اعر

 یھب فابج ےہ؟ آپ ےن رفامای ںیہن! ہکلب وت رصػ اےنپ ابؽ افر اننخ رتک ےل افر وم ںیھچ مک رکا دے افر زری انػ رپ اس یک رقابین

 ےک ابؽ ومڈن ےل۔ سب اہلل ےک زندکی یہی ریتی رقابین ےہ۔

 فنب ااعلصاہرفؿ نب دبعاہلل، دبعاہلل نب سیدی، دیعس نب ایب اویب، ایعش نب ابعس، یسیع، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تیم یک رطػ ےس رقابین رک ےن اک ایبؿ

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 تیم یک رطػ ےس رقابین رک ےن اک ایبؿ

     1017    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، َشیَ، ابی حش٨ا، ح٥ٜ، حرضت ح٨ع :  راوی

ا٢َ َرأَیُِت  َٗ ٩ًَِ َح٨َٕع   ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َِٟحِش٨َأئ  ٩ًَِ أَبٔی ا  َْ ی ث٨ََا ََشٔ ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب َِٜبَظئِن  َحسَّ ٔ يی ب ه ـَ ا ُی ٠ًَٔیًّ

ا٢َ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ َٟطُ ٣َا َصَذا  ٠ُِت  ُ٘ ٨ًَِطُ َٓ يی  أ٧ََا أَُؿه َٓ ٨ُِط  ًَ يَی  ٥َ أَِوَػانٔی أَِ٪ أَُؿه ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

امثعؿ نب ایب ہبیش، رشکی، ایب انسح، مکح، رضحت شنح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت یلع وک دف دوبنں یک رقابین رکےت وہےئ 

 اکی یک اجبےئ دف اجونرفں یک رقابین ویکں؟( اوھنں ےن وجاب دای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع داھکی ےہ۔ ںیم ےن وپاھچ ہی ایک ےہ؟ )ینعی

فآہل فملس ےن  ھج ےس رفامای اھت ہک )ںیم آیکپ فافت ےک دعب( آیکپ رطػ ےس یھب رقابین رکفں۔ سپ ہی اکی رقابین ںیم آپ یلص اہلل 

 ہیلع فملس یک رطػ ےس رک راہ وہں۔

  ہبیش، رشکی، ایب انسح، مکح، رضحت شنحامثعؿ نب ایب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش رقابین اک ارادہ راتھکوہ فہ ذی اہجحل یک یلہپ اترخی ےس دس اترخی کت ہن ابؽ رتکفاےئ افر ہن ڈنمفاےئ



 

 

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

  رقابین اک ارادہ راتھکوہ فہ ذی اہجحل یک یلہپ اترخی ےس دس اترخی کت ہن ابؽ رتکفاےئ افر ہن ڈنمفاےئوج صخش

     1018    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ٤ًز و ب٩ ٣ش٥٠، ٟیثي، سٌس ب٩ ٣شیب، حرضت ا٦ س٤٠ہ :  راوی

٤ِزُو ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ًَ ث٨ََا  ٤ِزٕو َحسَّ ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٌٔیَس ب٩َِ َحسَّ ُت َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ا٠َِّٟیثٔيُّ 

َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍَ َت ُت أ٦َُّ َس٤َ٠َ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٤َُِٟشیِّٔب َی ّٔذَا أََص١َّ صََٔل٢ُ ا َٓ ُط ذٔبِْح یَِذبَُحُط  َٟ ٥َ ٩ِ٣َ کَاَ٪  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

يیَ  ه ـَ َّي ُی ٔ َطِیّئا َحً ارٔظ َٔ ٔ َوََل ٩ِ٣ٔ أَِه زٔظ ٌِ ََل َیأُِخَذ٪َّ ٩ِ٣ٔ َط َٓ  ٍٔ ِٟٔححَّ  ذٔی ا

اتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دیبع اہلل نب اعمذ، دمحم نب رمعف، رمعف نب ملسم، یثیل، دعس نب بیسم، رضحت اؾ ہملس ےس رف

 فملس ےن رفامای سج ےک اپس رقابین اک اجونر وہ سج وک فہ دیع ےک دؿ ذحب رکان اچاتہ وہ وت بج ےس ذی اہجحل اک اچدن وہ بت ےس رقابین کت

 ابؽ ہن رتکفاےئ

 رضحت اؾ ہملسدیبعاہلل نب اعمذ، دمحم نب رمعف، رمع ف نب ملسم، یثیل، دعس نب بیسم،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقابین اک اجونر سک مسق اک رتہب ےہ؟

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین اک اجونر سک مسق اک رتہب ےہ؟

     1019    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، ًبساہلل ب٩ وہب، حیوة، ابوػُخ، اب٩ ٗشیم، رعوہ ب٩ زبير، حرضت ًائظہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ثَىٔي أَبُو َػُِخٕ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی َحِیَوةُ َحسَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ٔ َحسَّ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ٩ًَِ رُعِ َُٗشِیٕم    ٩ًَِ

ٕ َوی٨َُِوزُ ِٔی  ُ ِٔی َسَواز َ٪ یََلأ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣َََز بَِٜٔبٕع أرَِقَ ًَ َّی اہللُ  ٍَ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ی ًَائَٔظ هَّ ـَ َٓ ُتَٔی بٔطٔ  أ َٓ  ٕ ٕ َوَیبِرُُک ِٔی َسَواز َسَواز

ا٢َ اِطَحٔذیَضا  َٗ ٍَ ث٥َُّ  ٤ُِِٟسَی ٍُ َص٠ُِمِّ ا ًَائَٔظ ا٢َ یَا  َ٘ َٓ ا٢َ بِٔش٥ٔ بٔطٔ  َٗ طُ َوَذبََحطُ َو ٌَ أَِؿَح َٓ َِٜبَع  أََخَذصَا َوأََخَذ اِل َٓ ٠َِت  ٌَ َٔ َٓ  ٕ بَٔحَحز

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ی بٔطٔ َػل ٕس ث٥َُّ َؿهَّ ٍٔ ٣َُح٤َّ ٕس َو٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ٕس َوآ٢ٔ ٣َُح٤َّ ب١َِّ ٩ِ٣ٔ ٣َُح٤َّ َ٘   َوَس٥ََّ٠ اہللٔ ا٠َُّٟض٥َّ َت

شت ط، رعفہ نب زج ،، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ،
ق
ویحة، اوبرخص، انب 



 

 

فآہل فملس ےن رقابین ےک ےیل اکی دف وگنیسں فاال ےھڈناھ وگنماای سج یک آںیھکن ٹیپ ہنیس افر اپؤں ایسہ رگن ےک ےھت آپ ےن رفامای 

ااسی یہ ایک ایگ۔ آپ ےن رھچی یل ےھڈنےھ وک ڑکپ رک اٹلای افر اس وک ذحب ایک افر رقابین  اے اعہشئ! رھچی ال افر اس وک رھتپ رپ زیت رک۔ سپ

ےس لبق رفامای اہلل اک انؾ ےل رک ذحب رکات وہں۔ اے اہلل اس وک وبقؽ رفام دمحم یک رطػ ےس آؽ دمحم یک رطػ ےس افر اتم دمحم یک 

 رطػ ےس۔ ہی ہہک رک آپ ےن رقابین رفامیئ۔

شت ط، رعفہ نب زج ،، رضحت اعہشئادمح نب :  رافی
ق
  اصحل، دبعاہلل نب فبہ، ویحة، اوبرخص، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین اک اجونر سک مسق اک رتہب ےہ؟

     1020    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، وہیب، ایوب، ابوَٗلبہ، حرضت ا٧ص :  راوی

َّی ا ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل  ٍَ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبَ ٩ًَِ أَیُّوَب  ث٨ََا َوصِْب  ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ ًَ ٍَ ہللُ  ٧َََحَ َسِب

٧َئِن أ٠َ٣ََِحئِن  َِٜبَظئِن أرَِقَ ٔ ٤َِٟٔسی٨ٍَٔ ب ی بٔا ٔ َٗٔیا٣ّا َوَؿهَّ  بََس٧َإت بَٔیٔسظ

ومیس نب اامسلیع، فبیہ، اویب، اوبالقہب، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ دتس 

 ےک افر دمہنی ںیم دف ےھڈنےھ رقابؿ ےیک وج وگنیسں فاےل افر ربکتچے ےھت۔ابمرک ےس است افوٹنں وک رحن رفامای ڑھکا رک 

 ومیس نب الیعمس، فبیہ، اویب، اوبالقہب، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 مسق اک رتہب ےہ؟رقابین اک اجونر سک 

     1021    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، ٗتازہ، حرضت ا٧ص :  راوی

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ٧َئِن َوَس٠َّ َحسَّ ی بَِٜٔبَظئِن أرَِقَ ٥َ َؿهَّ

َحتٔض٤َٔا ِٔ ًَلَی َػ ٍُ رِٔج٠َطُ  ـَ ِّرُ َویَُشِمِّ َوَی َٜب ُ  أ٠َ٣ََِحئِن یَِذبَُح َوی

ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف ےھڈنوھں یک رقابین یک نج 

ےک دف چ گن ےھت افر اؿ اکرگن اکال افر دیفس اھت ذحب ےک فتق آپ ریبکت ےتہک ےھت۔ مسب اہلل زپےتھ ےھت افر اؿ یک رگدؿ رپ اانپ اپؤں 



 

 

 رےتھک ےھت۔

 ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین اک اجونر سک مسق اک رتہب ےہ؟

     1022    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، ًیسي، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، یزیس ب٩ ابی حبیب، ابی ًیاغ، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی   َٙ ُس ب٩ُِ إِٔسَح ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا ًٔیَسي َحسَّ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي اٟزَّازٔیُّ َحسَّ ٩ًَِ َحسَّ ًَیَّإغ  ٩ًَِ أَبٔی  ٔ َحبٔیٕب  َجابٔز

٧َئِن أ٠٣ََِ  ِبَظئِن أرَِقَ َٛ بِٔح  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٦َ اٟذَّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ذَبََح ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ يی ب٩ِٔ  ٔن ا٢َ إ َٗ َضُض٤َا  ا َوجَّ َّ٤٠َ َٓ َحئِن ٣ُوَجأَی٩ِٔ 

ًَلَی ٠٣َّٔ  ٤ََوأت َواِْلَِرَق  ََّطَ اٟشَّ َٓ ِضُت َوِجهَٔی ٠َّٟٔٔذی  ٛٔيَن إٔ٪َّ َػََلتٔی َونُُشکٔی َوجَّ ٤ُِِْٟشٔ ا َو٣َا أ٧ََا ٩ِ٣ٔ ا ّٔ ٍٔ إٔبَِزاصٔی٥َ َح٨ٔی

ُض٥َّ  ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن ا٠َّٟ ََ أ٣ُٔزُِت َوأ٧ََا ٩ِ٣ٔ ا ٔ َٟطُ َوبَٔذٟ  ََ ی ٤َٟٔيَن ََل ََشٔ ا ٌَ ِٟ ٕس َو٣َِحَیاَی َو٤َ٣َاتٔی ِهَّلِل َربِّ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ََ َو َٟ ََ َو ٨ِ٣ٔ 

 ٔ تٔطٔ ب بَرُ ث٥َُّ َذبََح َوأ٣َُّ ِٛ  اِس٥ٔ اہللٔ َواہللُ أَ

اربامیہ نب ومیس، یسیع، دمحم نب ااحسؼ ، سیدی نب ایب بیبح، ایب ایعش، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

آپ ےن اس وک ہلبق رخ ایک  ہیلع فآہل فملس ےن رقابین ےک دؿ دف ےھڈنےھ یصخ وگنیسں فاےل افر ربکتچے ذحب رفامےئ۔ وبتق ذحب

افر رفامای ںیم اانپ رخ اس ذات یک رطػ رکات وہں سج ےن زنیم ف آامسؿ یک قیلخت رفامیئ افر ہی ہک ںیم وپری وسکییئ ےک اسھت دنی 

انیج رمان  اربامیہ رپ اقمئ وہں۔ افر ںیم رشک رکےن فاولں ںیم ےس ںیہن وہں۔ افر البہبش ریمی امنز افر ریمی امتؾ ابعدںیت افر ریما

بس اہلل رب ااعلنیمل ےک ےیل ےہ سج اک وکیئ رشکی ںیہن افر ےھجم ایس اک مکح دای ایگ ےہ افر ںیم مکح یک ااطتع رکےن فاولں ںیم 

ےس وہں۔ اے اہلل! ہی رقابین ریتی یہ اطع ےس ےہ افر ریتی یہ راض ےک ےیل ےہ دمحم یک رطػ ےس افر ایکس اتم یک رطػ ےس اہلل 

  افر اہلل بس ےس ڑبا ےہ۔ اس ےک دعب آپ ےن اس وک ذحب رفامای۔ےک انؾ ےک اسھت

 اربامیہ نب ومیس، یسیع، دمحم نب اقحس، سیدی نب ایب بیبح، ایب ایعش، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ رقابین :   ابب

 رقابین اک اجونر سک مسق اک رتہب ےہ؟



 

 

     1023    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣ٌين، حٔؽ، جٌْف، حرضت ابوسٌیس :  راوی

ا٢َ  َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔی َس ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َْفٕ  ٌِ ٩ًَِ َج ِْٔؽ  ث٨ََا َح ٌٔيٕن َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ ٣َ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  يی َػل ه ـَ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ ُی

 ٕ ٕ َوَی٤ِٔشي ِٔی َسَواز ٕ َوَیأِک١ُُ ِٔی َسَواز ٔحی١ٕ ی٨َُِوزُ ِٔی َسَواز َٓ  ٪َ َِٜبٕع أرَِقَ ٔ ٥َ ب  َوَس٠َّ

ےھت تحص دنم ییحی نب نیعم، صفح، رفعج، رضحت اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رقابین رکےت 

 (چ گن دار دہبن یک وج ایسیہ ںیم داتھکی اھت افر ایسیہ ںیم اتلچ اھت )ینعی اس یک آںیھکن افر اپؤں ایسہ وہےت ےھت

 ییحی نب نیعم، صفح، رفعج، رضحت اوبدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقابین ےک ےیل سک رمع اک اجونر وہان اچےئہ

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک ےیل سک رمع اک اجونر وہان اچےئہ

     1024    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ابی طٌیب، زہير ب٩ ٣ٌاویہ، ابوزبير، حرضت جابز :  راوی

ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ا٢َ َرُس َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟزُّبَيِر ٍَ َحسَّ اؤَی ٌَ ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ ٣ُ انٔیُّ َحسَّ ََِٟحَّ ِیٕب ا ٌَ َّی اہللُ أَبٔی ُط و٢ُ اہللٔ َػل

 ٍّ ًَ ََٓتِذبَُحوا َجَذ ٠ًََِی٥ُِٜ  ُسَ  ٌِ ٍّ إَٔلَّ أَِ٪ َی أِ٪ٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َتِذبَُحوا إَٔلَّ ٣ُٔش٨َّ َـّ  ٩ِ٣ٔ اٟ

ادمح نب ایب بیعش، زریہ نب اعمفہی، اوبزج ،، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رصػ ہّنسم 

 وک ذحب رکف نکیل ارگ ہّنسم ہن ےلم وت رھپ بذہع دہبن ای ڑیھب ذحب رکف۔

 رضحت اجربادمح نب ایب بیعش، زریہ نب اعمفہی، اوبزج ،،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک ےیل سک رمع اک اجونر وہان اچےئہ

     1025    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

ب٩ ًبساَلًلی، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ٤ًار ب٩ ًبساہلل ب٩ ك٤ٌہ، حرضت زیس ب٩  ٣ح٤س ب٩ ػسر، ًبساَلًلی :  راوی

 خاٟسجہىي

َٙ حَ  ُس ب٩ُِ إِٔسَح ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًِلَی َحسَّ َ ًَِبٔس اِْل ًِلَی ب٩ُِ  َ ًَِبُس اِْل ث٨ََا  ُس ب٩ُِ ُػِسَراَ٪ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ثَىٔي ٤ًَُاَرةُ ب٩ُِ  سَّ

 ٩ًَِ  ٍَ ٤َ ٌِ ُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ب٩ِٔ ك َّی اہللُ  َش٥َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟحَضىٔيِّ  ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ َخأٟٕس ا ٤َُِٟشیِّٔب  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا  ِٔی أَِػَحابٔطٔ َس

ا٢َ َؿحِّ  َٗ  َْ َّطُ َجَذ َٟطُ إ٧ٔ ٠ُِت  ُ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ُت بٔطٔ إ ٌِ َج ا٢َ ََفَ َٗ ا  ًّ ًَُتوّزا َجَذ ًَِلانٔی  َ أ َٓ ِیُت بٔطٔ َؿَحایَا  حَّ ـَ َٓ  بٔطٔ 

دمحم نب دصراؿ، دبعاالیلع نب دبعاالیلع، دمحم نب ااحسؼ ، امعر نب دبعاہلل نب ہعمط، رضحت زدی نب اخدلینہج ےس رفاتی ےہ ہک 

وج بذہع  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ ااحصب ںیم رقابین ےک اجونر میسقت رفامےئ۔ آپ ےن  ھج وک یھب دہبن اک اکی ہچب دای

اھت۔ ںیم اس وک آپ ےک اپس ولاٹ رک الای افر رعض ایک ہی وت بذہع ےہ )ینعی وپرے اکی اسؽ اک ںیہن ےہ( آپ ےن رفامای وت ایکس رقابین 

 رک سپ ںیم ےن اس یک رقابین یک۔

  اخدلینہجدمحم نب دصر، دبعاالیلع نب دبعاالیلع، دمحم نب اقحس، امعر نب دبعاہلل نب ہعمط، رضحت زدی نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک ےیل سک رمع اک اجونر وہان اچےئہ

     1026    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟززاٚ، ثور، ًاػ٥ ب٩ ک٠یبحش٩ ب٩ ًلی،  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ک٠َُِیٕب   ٩ًَِ ِورٔیُّ  ث٨ََا اٟثَّ ٚٔ َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٍَ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ َحسَّ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ طٔ 

َٟطُ ٣ُ  ا٢ُ  َ٘ ٥َ یُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨َاَزی أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل َٓ أ٣َََز ٨َ٣ُازّٔیا  َٓ  ٥ُ٨َ َِ ِٟ زَِّت ا ٌَ َٓ ٍْ ٩ِ٣ٔ بَىٔي ُس٠َِی٥ٕ  َحأط

ا٢َ أَبُو َزاُوز َٗ ىٔيُّ  يی ٨ِ٣ٔطُ اٟثَّ ا یَُوِ يی ٤٣َّٔ ََ یَُوِ َِٟحَذ و٢ُ إٔ٪َّ ا ُ٘ ٥َ کَاَ٪ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٕ  َػل وز ٌُ ٍُ ب٩ُِ ٣َِش  َوصَُو ٣َُحأط

نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، وثر، اعمص نب بیلک ےن اےنپ فادل ےس رفاتی ایک ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکی 

 احصیب ےک اسھت ےھت۔ نج اک انؾ اجمعش اھت افر فہ ہلیبق ینب میلس ےس قلعت رےتھک ےھت اکی رمہبت ڑیھب رکبایں تہب یگنہم وہ ںیئ۔ اوھنں

ےس اہک ہک ہی االعؿ رک دے ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت بذہع اکیف ےہ اس زیچ ےس وج ینث ےس ےن اکی صخش 

 اکیف ےہ۔

 نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، وثر، اعمص نب بیلک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک ےیل سک رمع اک اجونر وہان اچےئہ

     1027    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ابو احوؾ، ٨٣ؼور، طٌيي، حرضت بزاء ب٩ ًازب :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوْر  ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ َحسَّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ َخَلب٨ََا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ِٟبََرأئ  ٩ًَِ ا ٔييِّ  ٌِ اٟظَّ

ََ َو٩ِ٣َ  ِس أََػاَب ا٨ُُّٟش َ٘ َٓ ٨ََٜا  ََ نُُش َّی َػََلَت٨َا َوَنَش ا٢َ ٩ِ٣َ َػل َ٘ َٓ  ٔ ََلة َس اٟؼَّ ٌِ ٥َ یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ َب ٔ َوَس٠َّ ََلة ِب١َ اٟؼَّ َٗ  ََ  َنَش

َٟحِ  ََ َطاةُ  ت٠ِٔ ٔلَی اٟؼَّ َٓ َد إ ِب١َ أَِ٪ أََِخُ َٗ ِس َنَشُِٜت  َ٘ َٟ ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ َواہللٔ  َ٘ َٓ ا٦َ أَبُو بُزَِزَة ب٩ُِ ٧َٔیإر  َ٘ َٓ ُِٓت أَ٪َّ ٥ٕ  ٔ َورَعَ ََلة

ا٢َ َرُسو٢ُ ا َ٘ َٓ ٤ُِت أَصِلٔی َؤجيَرانٔی  ٌَ ِ أَک٠َُِت َوأَك َٓ ٠ُِت  حَّ ٌَ َت َٓ ٕب  َِٟیِو٦َ یَِو٦ُ أَک١ِٕ َوَُشِ َِٟح٥ٕ ا ََ َطاةُ  ٥َ ت٠ِٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

٩َِٟ تُِحزَٔئ  ٥ِ َو ٌَ ا٢َ َن َٗ ًَىِّي  ََٓض١ِ تُِحزُٔئ  َِٟح٥ٕ  ٍّ َوهَٔی َخيِْر ٩ِ٣ٔ َطاتَِی  ًَ ا َجَذ ّٗ ٨ًََا ا٢َ إٔ٪َّ ٨ًِٔٔسی  َ٘ َسَک  َٓ ٌِ  ٩ًَِ أََحٕس َب

 رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رقب دیع ےک دؿ دیع دسمد، اوب اوحص، وصنمر، یبعش، رضحت رباء نب اعزب ےس

یک امنز ےک دعب ہبطخ زپاھ سج ںیم آپ ےن رفامای ہک سج ےن امہری یسیج امنز زپیھ افر امہری یسیج رقابین یک وت اس ےن رقابین یک )ینعی 

ابین رکےل وت فہ وت سب رکبی اک وگتش ےہ )ینعی اس وک رقابین اک وثاب اس وک رقابین اک وثاب ےلم اگ( افر وج صخش دیع یک امنز ےس ےلہپ رق

 ںیہن ےلم اگ( ہی نس رک اوبربدہ نب اینر ڑھکے وہےئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل! ںیم ےن وت امنز وک اجےن ےس ےلہپ رقابین رک یل۔ افر ںیم

د یھب اھکای افر اےنپ الہ فایعؽ وک یھب الھکای افر اےنپ زپفویسں وک ہی اھجمس ہک ہی دؿ وت اھکےن ےنیپ اک ےہ سپ ںیم ےن دلجی یک ںیم ےن وخ

یھب۔ آپ ےن رفامای ہی رکبی وت وگتش یک رکبی وہیئ )ینعی رقابین ہن وہیئ( وت اوبربدہ ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل! ریمے اپس اکی بذہع 

ر رپ اکیف وہیگ؟ آپ ےن رفامای اہں! رگم ریتے وسا یسک رکبی ےہ فہ وگتش یک دف رکبویں ےس رتہب ےہ ایک فہ ریمے ےیل رقابین ےک وط

 (ےک ےیل رھپ اکیف ہن وہیگ )ینعی ہی مکح بس ےک ےیل ںیہن ہکلب ریتے ےیل اخص ےہ

 دسمد، اوب اوحص، وصنمر، یبعش، رضحت رباء نب اعزب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک ےیل سک رمع اک اجونر وہان اچےئہ

     1028    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بزاء ب٩ ًازب٣شسز، خاٟس ب٩ ٣َّطٖ، ًا٣ز، حرضت  :  راوی



 

 

ا َ٘ ی َخا٢ْ لٔی یُ ا٢َ َؿهَّ َٗ ًَازٕٔب  ِٟبََرأئ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ  ٕٖ ٩ًَِ ٣ََُّطِّ ث٨ََا َخأْٟس  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ِب١َ َحسَّ َٗ َُٟط أَبُو بُزَِزَة   ٢ُ

ََ َطاةُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َطاتُ ًَ َّی اہللُ  ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ََلة ٍّ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ًَ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ ٨ًِٔٔسی َزأج٨ّا َجَذ َ٘ َٓ َِٟح٥ٕ 

يِرَٔک  َِ ٔ ا٢َ اذِبَِحَضا َوََل َتِؼ٠ُُح ٟ َ٘ َٓ  ٔ ز ٌِ ٤َ ِٟ  ا

دسمد، اخدل نب رطمػ، اعرم، رضحت رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک ریمے اکی امومں اوبربدہ ےن امنز ےس ےلہپ رقابین رکیل وت 

 ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس رفامای ریتی ہی رکبی وگتش یک رکبی ےہ۔ )ینعی ایکس رقابین درتس ںیہن وہیئ( روسؽ اہلل یلص اہلل

ریمے امومں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس اکی یلپ وہیئ بذہع ےہ۔ رکبویں ںیم ےس۔ آپ ےن 

 ے ےیل ےہ دفرسے ےک ےیل ااسی رکان درتس ہن وہاگ۔رفامای بت وت اس وک ذحب رک نکیل ہی راعتی رصػ ریت

 دسمد، اخدل نب رطمػ، اعرم، رضحت رباء نب اعزب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقابین ںیم وکاسن اجونر رکمفہ ےہ

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 وکاسن اجونر رکمفہ ےہرقابین ںیم 

     1029    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، س٠مَي٪ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ًبیس ب٩ ٓيروز :  راوی

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ُس٠َمَِيَ  ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط ُِٔؽ ب٩ُِ ٤ًََُز ا٤ََّ٨ٟزٔیُّ َحسَّ ث٨ََا َح ِٟبََراَئ ب٩َِ َحسَّ ُِٟت ا َ ا٢َ َسأ َٗ يِرُوَز  َٓ ٩ًَِ ًُبَِیٔس ب٩ِٔ 

٥َ َوأََػابٔعٔی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٦َ ٓٔی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٌٔطٔ َوأ٧ََا٣ٔلٔی  ًَازٕٔب ٣َا ََل یَحُوُز ِٔی اِْلََؿاؤیِّ  َْصُ ٩ِ٣ٔ أََػابٔ ِٗ أَ

ا َ٘ َٓ َْصُ ٩ِ٣ٔ أ٧ََا٠٣ٔٔطٔ  ِٗ زِجَ أَ ٌَ ِٟ ِّْن ٣ََزُؿَضا َوا ٍُ بَي ـَ ٤َِٟزٔی ًََوُرَصا َوا ِّْن  ِوَراُئ بَي ٌَ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ٍْ ََل َتُحوُز ِٔی اِْلََؿاؤیِّ  ِّْن ٢َ أَِربَ اُئ بَي

ا٢َ ٣َا َُکٔ  َٗ ْؽ  ِ٘ ٩ِّ َن ُظ أَِ٪ یَُٜوَ٪ ِٔی اٟشِّ يی أَُِکَ ّٔن َٓ ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ َِی  ًَّٟٔي ََل َت٨ِ َٜٔشيرُ ا َضا َواِل ٌُ ًَلَی أََحٕس َه٠ِ ٣ُِط  ًُِط َوََل تََُحِّ َس َٓ صَِت 

ََٟضا ٣ُذٌّ  َِٟیَص  ا٢َ أَبُو َزاُوز  َٗ 

صفح نب رمع، ہبعش، امیلسؿ نب دبعارلنمح، رضحت دیبع نب ریففز ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت رباء نب اعزب ےس وپاھچ ہک 

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے درایمؿ ہبطخ دےنی رقابین ےک ےیل سک رطح اک اجونر درتس ںیہن ےہ۔ اوھنں ےن اہک ہک ر

ڑھکے وہےئ وت آپ ےن اینپ اویلگنں ےس ااشرہ رک ےک رفامای ہک اچر رطح ےک اجونر درتس ںیہن ںیہ۔ رضحت رباء ےتہک ںیہ ہک 



 

 

ں ےس وھچیٹ افر ریقح ںیہ۔ آپ ےن ریمی اایلگنں آیکپ اویلگنں ےس وھچیٹ ںیہ افر ریمی اویلگنں یک وپرںی یھب آیکپ اویلگنں یک وپرف

 رفامای رقابین ےک ےیل اچر رطح ےک اجونر درتس ںیہن ںیہ اکی فہ سج اک اکان نپ ای پ اگنی نپ ابلکل اظرہ وہ۔ دفرسے فہ وج دےنھکی ےس یہ

 وگدا ہن وہ۔ رضحت رباء ےتہک ںیہ ہک امیبر اتگل وہ افر رسیتا فہ سج اک ڑگنلا نپ ابلکل اظرہ وہ وچاھت فہ وبڑاھ افر زمکفر اجونر سج یک ڈہی ںیم

ںیم ےن رعض ایک ےھجم وت اجونر یھب ربا اتگل ےہ سج یک رمع مک وہ۔ آپ ےن رفامای وج ےھجت ربا ےگل وت اس وک رےنہ دے رگم یسک دفرسے وک 

 اس ےس عنم ہن رک۔

 صفح نب رمع، ہبعش، امیلسؿ نب دبعارلنمح، رضحت دیبع نب ریففز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ںیم وکاسن اجونر رکمفہ ےہ

     1030    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یزیس ذو٣ْصی ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، ًلی ب٩ بَح، ًیسي، ثور، ابوح٤یس، حرضت :  راوی

ث٨ََا  ًَلٔیُّ ب٩ُِ بََِحٔ ب٩ِٔ بَزٓٔیٕ َحسَّ ث٨ََا  ا٢َ أَِخبََر٧َا ح و َحسَّ َٗ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي اٟزَّازٔیُّ  ثَىٔي أَبُو َحسَّ ٩ًَِ ثَِوٕر َحسَّ ىَي  ٌِ ٤َِٟ ًٔیَسي ا

ا٢َ أََتِیُت ًُ  َٗ ًَِیىٔيُّ أَِخبََرنٔی َیزٔیُس ذُو ٣ِْٔصَ  َحاَیا ح٤َُِیٕس اٟزُّ َـّ َِٟت٤ُٔص اٟ ِجُت أَ يی ََخَ ٔن َِٟؤٟیسٔ إ ٠ُِت یَا أَبَا ا ُ٘ َٓ ٠َِٔمَّ  ِبٕس اٟشُّ ًَ ٍَ ب٩َِ  تَِب

٠ُُِٗت ُسِبَحاَ٪  َََٓل ٔجئَِتىٔي بَٔضا  ا٢َ أَ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٤َا َت َٓ صُِتَضا  َٓرَکٔ حٔبُىٔي َُيَِر ثَز٣َِاَئ  ٌِ ٥ِ٠َ أَٔجِس َطِیّئا ُی ََ َوََل  َٓ ٨ِ ًَ َتُحوُز  اہللٔ َتحُوُز 

 ُ٤ِٟ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤ََّا ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َُّ إ٧ٔ َُّ َوََل أَُط ََ َتُظ َّ ٥ِ إ٧ٔ ٌَ ا٢َ َن َٗ أئ ًَىِّي  َ٘ َِٟبِد ٍٔ َوا ٤ُِِٟشَتأَِػ٠َ ٔ َوا ة ِؼَْفَّ

ًَّٟٔي ُتِشَتأَِػ١ُ أُذ٧َُُضا حَ  ةُ ا ٤ُِِٟؼَْفَّ ا َوا ٍٔ َوَٛٔسَ ٌَ ٤َُِٟظیَّ ٧َُضا ٩ِ٣ٔ أَِػ٠ٔطٔ َوا ًَّٟٔي اِسُتِؤٔػ١َ رَقِ ٍُ ا ٤ُِِٟشَتأَِػ٠َ َّي یَِبُسَو ٔس٤َاُخَضا َوا ً

اُئ الِ  ا َواِلَِٜسَ ّٔ ٌِ ا َوَؿ ّٔ َح ًَ  ٥َ٨َ َِ ِٟ ٍُ ا ًَّٟٔي ََل َتتَِب ٍُ ا ٌَ ٤َُِٟظیَّ ًَِی٨َُضا َوا  ُٙ ًَّٟٔي تُِبَد اُئ ا َ٘ َِٟبِد  َٜٔشيَرةُ َوا

اربامیہ نب ومیس، یلع نب رحب، یسیع، وثر، اوبدیمح، رضحت سیدی ذفرصمی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ہبتع نب دبعایملسل ےک اپس آای افر اہک 

اے اوباولدیل! ںیم رقابین ےک ےیل اجونر ڈوھڈن ےن الکن وہں رگم ےھجم وکیئ اجونر دنسپ ںیہن آای۔ زجب اکی رکبی ےک سج اک اکی داتن 

نکیل ےھجم فہ رقابین ےک ےیل انمبس ہن یگل۔ اب یئاؤ مت ایک ےتہک وہ؟ فہ وبےل مت فہ رکبی ریمے ےیل ویکں ہن ےتیل آےئ۔ ںیم  وٹاٹ وہا اھت

ےن اہک احبسؿ اہلل! اہمترے ےیل اجزئ افر ریمے ےیل اناجزئ۔ اوھنں ےن اہک اہں ںیہمت کش ےہ نکیل ےھجم کش ںیہن ویکہکن روسؽ اہلل 

ِ افر رسکایلص اہلل ہیلع فآہل ف
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ےئ افر 

ایگ وہ اس وک ےتہک ںیہ ہک سج اک اکؿ اانت اٹک وہا وہ ہک اس ےک اکؿ اک وسراخ رظن آےن ےگل افر اتسمہلص فہ ےہ سج اک چ گن ڑج ےس اڑھک 



 

 

ت ّعہ فہ ےہ وج الرغی افر زمکفری یک فہج ےس دفرسی رکبویں ےک اسھت ہن لچ 

 

ش
م
قااء فہ ےہ سج یک آھکن یک انیبیئ اجیت ریہ وہ افر 

 

 خ
ت
افر 

 یتکس وہ افر رسکاےئ ےس فہ رماد ےہ سج اک وکیئ وضع وٹاٹ وہا وہ۔

  ذفرصمیاربامیہ نب ومیس، یلع نب رحب، یسیع، وثر، اوبدیمح، رضحت سیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ںیم وکاسن اجونر رکمفہ ےہ

     1031    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 َشیح ب٩ ن٤ٌا٪، حرضت ًلیًبساہلل ب٩ ٣ح٤س، زہير، ابواسحٙ،  :  راوی

یِٔح ب٩ِٔ ا٨ُّٟ  ٩ًَِ َُشَ  َٙ ث٨ََا أَبُو إِٔسَح ث٨ََا ُزَصيِْر َحسَّ ِیلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس ا٨ُّٟ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ  ٩ًَِ  ٕٚ ٤َأ٪ َوکَاَ٪ َرُج١َ ٔػِس ٌِ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا٢َ أ٣َََز٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٍٕ َوََل ٣َُسابَزَةٕ َٗ اب٠ََ َ٘ ِوَراَئ َوََل ٣ُ ٌَ يی بٔ ه ـَ يَِن َواِْلُذ٧َُئِن َوََل نُ ٌَ ِٟ َٖ ا ٥َ أَِ٪ َنِشَتِْشٔ

ابَ  َ٘ ٤ُِٟ ٤َا ا َٓ ٠ُُِٗت  ا٢َ ََل  َٗ َباَئ  ـِ ًَ َٙ أََذَُکَ  ٠ُِت ْٔلَبٔی إِٔسَح ُ٘ َٓ ا٢َ ُزَصيِْر  َٗ اَئ  َٗ اَئ َوََل ََشِ َٗ ٍُ ََطَ َوََل ََخِ َل ِ٘ ا٢ یُ َٗ  ٍُ ُٖ اِْلُذُٔ٪ ٠َ

٠ُُِٗت  ُّٙ اِْلُذُُ٪  ا٢َ ُتَظ َٗ اُئ  َٗ ِ
٤َا اْٟشَّ َٓ ٠ُُِٗت  ٔ اِْلُذُٔ٪  ٍُ ٩ِ٣ٔ ٣َُؤَخَّ َل ِ٘ ا٢َ یُ َٗ ٤َُِٟسابََزةُ  ٤َا ا َٓ ُٚ ٠ُُِٗت  ا٢َ تُُِخَ َٗ اُئ  َٗ َُِٟخِ ٤َا ا َٓ

 ٍٔ٤َ  أُذ٧َُُضا ٠ٟٔشِّ

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ مکح دبع اہلل نب دمحم، زریہ، اوب ااحسؼ ، رشبا نب امعنؿ، رضحت یلع 

رفامای ہک رقابین ےک اجونر یک آھکن اکؿ یک ایھچ رطح دھکی اھبؽ رکںیل )ینعی اس ںیم ااسی صقن ہن وہ سج یک انب رپ رقابین درتس ہن 

افر رشاقء یک یھب رقابین ہن رکںی۔ زریہ ےتہک ںیہ ہک  رہھٹے( افر ہن کی مشچ اجونر یک رقابین رکںی افر ایس رطح اقمہلب دماربہ رخاقء

ںیم ےن اوبااحسؼ ےس ابضعء ےک ابرے ںیم ذرک ایک وت اوھنں ےن اہک ںیہن! ںیم ےن رھپ وپاھچ اقمہلب سک وک ےتہک ںیہ! اوھنں ےن اہک سج 

اہک سج اک اکؿ یلھچپ رطػ ےس اٹک وہا وہ۔  اک اکؿ ایلگ رطػ ےس اٹک وہا وہ۔ رھپ ںیم ےن وپاھچ ہک دماربہ سک وک ےتہک ںیہ؟ اوھنں ےن

رھپ ںیم ےن وپاھچ ہک رشاقء سک وک ےتہک ںیہ؟ اںوہں ےن اہک سج ےک اکؿ ارچے وہےئ وہں۔ رھپ ںیم ےن وپاھچ ہک رخاقء سک وک ےتہک 

 ںیہ؟ وت اوھنں ےن اہک سج ےک اکؿ یسک رطػ ےس ےٹھپ وہےئ وہں۔

  نب امعنؿ، رضحت یلعدبعاہلل نب دمحم، زریہ، اوباقحس، رشبا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رقابین ںیم وکاسن اجونر رکمفہ ےہ

     1032    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہظا٦، ٗتازہ، جزی ب٩ ک٠یب، حرضت ًلی٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥،  :  راوی

َٟطُ صَٔظا٦ُ بِ  ا٢ُ  َ٘ ِسُتَوائٔیُّ َوُی ًَِبٔس اہللٔ اٟسَّ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ أَبٔی  ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ٩ًَِ ُجَزیِّ ب٩ِٔ َحسَّ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٩ُ َس٨ِبَر

َّی اہللُ  ًَلٓٔیٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل  ٩ًَِ ا٢َ أَبُو َزاُوز ُجَزیٌّ َسُسؤسيٌّ ک٠َُِیٕب  َٗ  ٪ٔ ََِٟقِ َبأئ اِْلُذُٔ٪ َوا ـِ ٌَ ی بٔ هَّ ـَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی أَِ٪ ُی ًَ  

َتاَزةُ  َٗ ٨ُِط إَٔلَّ  ًَ ِث  ٥ِ یَُحسِّ َٟ یٌّ   َبِْصٔ

آہل فملس ےن ابضعء یک رقابین ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ، رجی نب بیلک، رضحت یلع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

ےس عنم رفامای )ینعی سج ےک اکؿ ےٹک وہےئ افر چ گن وٹےٹ وہےئ وہں( اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک رجی دسفیس رصبی ںیہ اؿ ےس اتقدہ 

 ےک وسا یسک ےن دحثی رفاتی ںیہن یک۔

 ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ، رجی نب بیلک، رضحت یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ںیم وکاسن اجونر رکمفہ ےہ

     1033    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، ہظا٦، حرضت ٗتازہ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُب  ـَ ًِ َ ٤َُِٟشیِّٔب ٣َا اِْل ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٠ُُِٗت َٟٔش ا٢َ  َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا َیِحٌَي َحسَّ ْز َحسَّ ٤َا  ٣َُشسَّ َٓ  ُٕ ِؼ ا٨ِّٟ

طُ  َٗ ِو َٓ 

اہک  دسمد، ییحی، اشہؾ، رضحت اتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دیعس نب بیسم ےس وپاھچ ہک ابضع سک وک ےتہک ںیہ؟ اوھنں ےن

 سج اک اکؿ ف ای ف ےس زایدہ اٹک وہا وہ۔

 دسمد، ییحی ، اشہؾ، رضحت اتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افٹن اگےئ افر سنیھب فریغہ ہک رقابین ےنتک ارفاد یک رطػ ےس وہ یتکس ےہ؟



 

 

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 افٹن اگےئ افر سنیھب فریغہ ہک رقابین ےنتک ارفاد یک رطػ ےس وہ یتکس ےہ؟

     1034    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ہظی٥، ًبسا٠٤َٟ، ًلاء، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

ث٨ََا ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ِضٔس  َحسَّ ًَ ٍُ ِٔی  ٨َّا ٧ََت٤َتَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ  َٔ ٔ ٠٤َِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  صَُظِی٥ْ َحسَّ

 ٔ ٍٕ َنِظتَرُٔک ٓ ٌَ ٩ًَِ َسِب َِٟحزُوَر  ٍٕ َوا ٌَ ٩ًَِ َسِب َة  َِٟبََقَ ٥َ ٧َِذبَُح ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   یَضاَرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 لبنح، میشہ، دبعاکلمل، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم ادمح نب

عتمت رکےت ےھت ینعی اگےئ یک رقابین است آدویمں یک رطػ ےس رکےت ےھت ایس رطح افٹن یک یھب رقابین است آدویمں یک رطػ 

 ےت ےھت۔ےس رکےت ےھت۔ مہ بس اںیمس رشکی وہ

 ادمح نب لبنح، میشہ، دبعاکلمل، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 افٹن اگےئ افر سنیھب فریغہ ہک رقابین ےنتک ارفاد یک رطػ ےس وہ یتکس ےہ؟

     1035    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ٗیص، ًلاء، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ ِیٕص  َٗ  ٩ًَِ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ يَّ َػ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ل

 ٍٕ ٌَ ٩ًَِ َسِب َِٟحزُوُر  ٍٕ َوا ٌَ ٩ًَِ َسِب ةُ  َِٟبََقَ  ا

ومیس نب اامسلیع، امحد، سیق، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اگےئ 

 یھب است آدویمں یک رطػ ےس اکیف وہات ےہ۔است آدویمں یک رطػ ےس اکیف وہیت ےہ افر افٹن 

 ومیس نب الیعمس، امحد، سیق، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ارفاد یک رطػ ےس وہ یتکس ےہ؟افٹن اگےئ افر سنیھب فریغہ ہک رقابین ےنتک 

     1036    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ابوزبير، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

َّطُ  ِبٔس اہللٔ أ٧َ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز يیِّ  ٤َِٟک ٔ ا ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٧َا ٣َ ا٢َ ٧َََحِ َٗ

 ٍٕ ٌَ ٩ًَِ َسِب َة  َِٟبََقَ ٍٕ َوا ٌَ ٩ًَِ َسِب  ٍَ َ َِٟبَس٧ ُِٟحَسیِبٔیٍَّٔ ا ٥َ بٔا  َوَس٠َّ

ےک  یبنعق، امکل، اوبزج ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن دحہیبی فاےل اسؽ ںیم روسؽ اہلل لص اہلل ہیلع فملس

 اسھت آدویمں یک رطػ ےس اکی افٹن رحن ایک افر اگےئ یھب است آدویمں یک رطػ ےس رقابؿ یک

 یبنعق، امکل، اوبزج ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رکبی یک رقابینیئک آدویمں یک رطػ ےس اکی 

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 یئک آدویمں یک رطػ ےس اکی رکبی یک رقابین

     1037    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، یٌ٘وب، اس٨ٜسر، ٤ًزو ب٩ ٣ل٠ب، حرضت جابزب٩ ًبساہلل :  راوی

ٌٔیٕس  ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  ٔ َحسَّ ا٢َ َطض َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ ٩ًَِ ا ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ ٨ََِٜسَرانٔیَّ  ىٔي اِْلِٔس ٌِ وُب َی ُ٘ ٌِ ث٨ََا َی ِسُت َحسَّ

 ٔ َضي ُخِلبََتطُ ٧َز٢ََ ٩ِ٣ٔ ٨ِ٣ٔبَر َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َّی  ٤َُِٟؼل ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِْلَِؿَهی بٔا َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََٓذبََحُط َرُسو٢ُ ٣َ َِٜبٕع  ٔ ُتَٔی ب ظٔ َوأ

ـَ  ٥ِ یُ َٟ  ٩ِ َّ٤ًَ ًَىِّي َو بَرُ َصَذا  ِٛ َ ا٢َ بِٔش٥ٔ اہللٔ َواہللُ أ َٗ ٔ َو ٥َ بَٔیٔسظ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًٔياہللٔ َػل  حِّ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ

ےہ ہک دیعایحضل ےک ومہعق رپ ںیم روسؽ اہلل ہبیتق نب دیعس، وقعیب، ادنکسر، رمعف نب بلطم، رضحت اجربنب دبعاہلل ےس رفاتی 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت دیع اگہ ںیم وموجد اھت۔ بج آپ ہبطخ ےس افرغ وہےئ وت ربنم ےس ارتے افر آپ ےک اپس اکی 
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ی رطػ ےس ےہ افر ریمی اتم ےھڈناھ الای ایگ۔ آپ ےن اےس اےنپ دتس ابمرک ےس ذحب ایک افر رفامایِب

 ںیم اس صخش یک رطػ ےس ےہ سج ےن رقابین ںیہن یک۔

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب، ادنکسر، رمعف نب بلطم، رضحت اجربنب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اگہ ںیم ذحب رکےاامؾ اینپ رقابین دیع 

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ اینپ رقابین دیع اگہ ںیم ذحب رکے

     1038    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

ٍَ أَ٪َّ أَبَا  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  ٍَ ٩ًَِ أَُسا٣َ ثَُض٥ِ  ٍَ َحسَّ أَُسا٣َ

٠ُطُ  ٌَ ِٔ َّی َوکَاَ٪ اب٩ُِ ٤ًََُز َی ٤َُِٟؼل  کَاَ٪ یَِذبَُح أُِؿحٔیََّتُط بٔا

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ رقابین دیع اگہ یہ ںیم  امثعؿ نب ایب ہبیش، اوبااسہم، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک

 ذحب رکےت ےھت رافی اک ایبؿ ےہ ہک رضحت دبعاہلل انب رمع یھب ااسی یہ رکےت ےھت۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، اوبااسہم، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقابین ےک وگتش وک رھک وھچڑان

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک وگتش وک رھک وھچڑان

     1039    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ًبساہلل ب٩ ابی برک، ٤ًزة ب٨ت ًبساٟزح٩٤، حرضت ًائظہ :  راوی

َِٟت  ا َٗ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٤َِزَة ب٨ِٔٔت  ًَ  ٩ًَِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٕ  ًَ  ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َّٖ ٧َاْض َحسَّ و٢ُ َز ُ٘ ٍَ َت ًَائَٔظ ُت  ٌِ َس٤ٔ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  َة اِْلَِؿَهی ِٔی َز٣َأ٪ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٍٔ َحرِضَ َِٟبازَٔی ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥َ ِیطٔ َوَس٠َّ

 ًَ َّی اہللُ  ََ ٗٔی١َ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔ ُس َذٟ ٌِ ا کَاَ٪ َب َّ٤٠َ َٓ َِٟت  ا َٗ ُٗوا ب٤َٔا بََِٔی  ٠َُث َوَتَؼسَّ وا اٟثُّ ِس ازََّٔخُ َ٘ َٟ ٥َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  کَاَ٪ ا٨َّٟاُض  َ٘ َٓ  ٍَ دُٔذوَ٪ ٨ِ٣َٔضا اِْلَِسَ٘ٔی َِٟوَزَک َویَتَّ وَ٪ ٩ِ٣ٔ َؿَحایَاص٥ُِ َوَیِح٠٤ُُوَ٪ ٨ِ٣َٔضا ا ٌُ ٔٔ ٠َِیطٔ ی٨ََِت ًَ َّی اہللُ  َػل

حَ  َـّ ٩ًَِ إ٣َِٔشأک ُُٟحو٦ٔ اٟ اُٟوا َیا َرُسو٢َ اہللٔ ٧ََضِیَت  َٗ ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ ٥َ َو٣َا َذاَک أَِو  َّی اہللُ َوَس٠َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َس ثَََلٕث  ٌِ اَیا َب



 

 

ُٗوا َوازََّٔخُ  ٠َُُوا َوَتَؼسَّ َٓ ٠َِی٥ُِٜ  ًَ ِت  َّٓ ًَّٟٔي َز ٍَّٓٔ ا ا ٤ََّا ٧ََضِیُت٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ اٟسَّ  وا٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ

فاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن یبنعق، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، رمعۃ تنب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ےس ر

ںیم رقب دیع ےک ومہعق رپ لگنج ےک رےنہ فاےل ھچک ولگ آےئ۔ آپ ےن ولوگں ےس رفامای نیت دؿ یک رضفرت ےک دقبر وگتش رھک 

ابوینں ےس عفن ااھٹےت ول افر ابیق دصہق رک دف۔ اس ےک دعب ولوگں ےن آپ ےس رعض ایک ای روسؽ اہلل! اس ےس ےلہپ ولگ اینپ رق

ےھت۔ اؿ یک ارچیب ااھٹ رےتھک افر اؿ یک اھکولں یک ںیکشم انبےت۔ آپ ےن رفامای وت اب ایک ابت وہیئ۔ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ 

اہلل! اب آپ ےن نیت دؿ ےس زادئ وگتش رےنھک یک اممتعن رفام دی۔ آپ ےن رفامای ںیم ےن وت ضحم اس ےیل عنم رفامای اھت ہک ھچک 

 نیکسم ولگ لگنج ےس آےئگ ےھت ذہلا اب مت وگتش اھکؤ دصہق دف افر عمج رک ےک یھب رھک ےتکس وہ۔

 یبنعق، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، رمعۃ تنب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک وگتش وک رھک وھچڑان

     1040    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یزیس ب٩ زریٍ، خاٟس، ابو٠٣یح، حرضت ٧بیظہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی اُئ  َِٟحذَّ ث٨ََا َخأْٟس ا ٍٕ َحسَّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی اہللُ  َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٍَ ٩ًَِ ٧ُبَِیَظ ٠٤َِٟٔیٔح  ا

ِس َجاَئ  َ٘ َٓ  ٥ُِٜ ٌَ َٚ ثَََلٕث ٟٔکَِی َتَش ِو َٓ ٩ًَِ ُُٟحو٣َٔضا أَِ٪ َتأِک٠ُُوَصا   ٥ِ ُٛ ٨َّا ٧ََضِی٨َا ُٛ َّا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ وا ًَ ٠ََُُٓوا َوازََّٔخُ  ٍٔ ٌَ  اہللُ بٔاٟشَّ

زَّ َوَج١َّ َواتَّحٔزُوا أَََل  ًَ ٕب َوذُِٔکٔ اہللٔ  ٔ اِْلَیَّا٦َ أَیَّا٦ُ أَک١ِٕ َوَُشِ   َوإٔ٪َّ َصٔذظ

ہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےن مت وک نیت 

 

 ش
ب ت

 

ن
دسمد، سیدی نب زرعی، اخدل، اوبحیلم، رضحت 

 اتہک فہ وگتش بس کت چنہپ اجےئ۔ اب اہلل اعتیل ےن ئاجنش دی ےہ وت اھکؤ افر دؿ ےس زادئ رقابین اک وگتش رےنھک ےس عنم رفامای اھت

 ااھٹ رک یھب روھک افر دصہق رک ےک وثاب یھب امکؤ افر اید روھک ہک ہی دؿ اھکےن ےنیپ افر اید ایہل ےک ںیہ۔ )ینعی اؿ دونں ںیم رفزہ رانھک

 (درتس ںیہن

ہ دسمد، سیدی نب زرعی، اخدل، اوبحیلم، :  رافی

 

 ش
ب ت

 

ن
 رضحت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رقابین ےک اجونر رپ تقفش رکان

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک اجونر رپ تقفش رکان

     1041    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، طٌبہ، خاٟس، ابوَٗلبہ، ابواطٌث، حرضت طساز ب٩ اوض :  راوی

ٔث  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی اِْلَِط  ٍَ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبَ أئ  َِٟحذَّ ٩ًَِ َخأٟٕس ا  ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٔ ب٩ِٔ أَِوٕض  از ٩ًَِ َطسَّ  

ُتُض٤َا ٩ِ٣ٔ َر  ٌِ أَحِ َخِؼ٠ََتأ٪ َس٤ٔ َٓ َت٠ُِت٥ِ  َٗ َّٔذا  َٓ ًَلَی ک١ُِّ َطِیٕئ  َتَب اِْلِٔحَشاَ٪  َٛ ٥َ إٔ٪َّ اہللَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔش٨ُوا ُسو٢ٔ اہللٔ َػل

٥ِ َط  ُٛ ُِٟیٔحسَّ أََحُس بَِح َو َٓأَِحٔش٨ُوا اٟذَّ ٍَ َوإَٔذا َذبَِحُت٥ِ  ِِٟ٘ٔت٠َ أَِحٔش٨ُوا ا َٓ و٢ُ  ُ٘ ا٢َ َُيِرُ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َی ِٟيُرِٔح َذبٔیَحَتطُ َٗ َتُط َو  ِْفَ

ملسم نب اربامیہ، ہبعش، اخدل، اوبالقہب، اوباثعش، رضحت دشاد نب افس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ںیم یھب( فملس ےس دفوتلصخں ےک ابرے ںیم انس ےہ۔ اکی وت ہی ہک اہلل ےن مت رپ رہ اعمہلم ںیم ااسؿ وک الزؾ ایک ےہ )یتح ہک لتق

 ذہلا بج مت یسک وک )اصقص فریغہ ںیم( لتق رکف وت ایھچ رطح لتق رکف )ینعی رتاس رک افر زتاپ رک ہن امرف ہکلب اس ےک لتق ےس دلج از دلج

رفاتغ احلص رکف( دفرسے ہی ہک بج یسک اجونر وک ذحب رکف وت ایھچ رطح ذحب رکف ینعی ںیہمت اچےئہ ہک ذحب ےس ےلہپ رھچی وک زیت 

 ول افر ذحب رک ےن ںیم راتح اچنہپؤ۔رک

 ملسم نب اربامیہ، ہبعش، اخدل، اوبالقہب، اوباثعش، رضحت دشاد نب افس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک اجونر رپ تقفش رکان

     1042    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو وٟیس، طٌبہ، حرضت ہظا٦ ب٩ زیس :  راوی

 ِٟ ًَلَی ا ٍَ أ٧ََٕص  ا٢َ َزَخ٠ُِت ٣َ َٗ ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس   ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط َیأٟٔسيُّ َحسَّ َِٟؤٟیسٔ اٟلَّ ث٨ََا أَبُو ا أَی َحسَّ ٥َٜٔ ب٩ِٔ أَیُّوَب ََفَ ٓٔتَِیا٧ّا َح

٥َ أَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ أ٧ََْص ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٍّ َیز٣ُِو٧ََضا  ِس َنَؼبُوا َزَجاَج َٗ َِٟبَضائ٥ُٔ أَِو ٤َ٠ُِٔا٧ّا   ِ٪ ُتِؼبََر ا

س ایگ وت داھکی ہک دنچ اوب فدیل، ہبعش، رضحت اشہؾ نب زدی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت اسن نب امکل ےک اسھت مکح نب اویب ےک اپ



 

 

وجاونں ےن )ای ہی اہک ہک دنچ الغومں ےن( اکی رمیغ وک اشنہن انب راھک ےہ افر اس رپ ریت ادنازی رک رےہ ںیہ۔ ہی دھکی رک رضحت اسن 

 ۔ےن اکی دحثی ایبؿ رفامیئ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اجونرفں وک اس رطح ابدنھ رک امرےن ےس عنم رفامای ےہ

 اوب فدیل، ہبعش، رضحت اشہؾ نب زدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسمرف یھب رقابین رکے

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 اسمرف یھب رقابین رکے

     1043    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س، ح٤از ب٩ خاٟس، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ابی زاہزیہ، جبير ب٩ نٔير، حرضت ثوبا٪ :  راوی

 ٔ او ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟدیَّاُن  ازُ ب٩ُِ َخأٟٕس ا ث٨ََا َح٤َّ ِیلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس ا٨ُّٟ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٍُ ب٩ُِ َػأٟٕح  ٩ًَِ َی  ٍٔ َّاصٔزٔیَّ اٟز

ا٢َ یَا ثَِوبَاُ٪  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ  ًَ َّی اہللُ  ی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َؿهَّ َٗ ٩ًَِ ثَِوبَاَ٪   ٕ يِر َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ا٢َ ُجَبيِر َٗ اةٔ  َِٟح٥َ َصٔذظٔ اٟظَّ ٨ََٟا   أَِػ٠ِٔح 

 ٍَ ٤َِٟٔسی٨َ ٔس٨َ٣ِا ا َٗ َّي  ٤ٌُٔطُ ٨ِ٣َٔضا َحً ِ ُِٟت أُك ٤َا زٔ َٓ 

دبع اہلل نب دمحم، امحد نب اخدل، اعمفہی نب اصحل، ایب زارہہی، ریبج نب ریفن، رضحت وثابؿ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس ےن )رفس ںیم( رقابین یک افر آپ ےن رفامای اے وثابؿ اس رکبی ےک وگتش وک امہرے ےیل اصػ رک۔ رضحت وثابؿ ےتہک 

 ( اہلل ہیلع فملس وک ایس رقابین اک وگتش الھکات راہ اہیں کت ہک مہ دمہنی آےئگ )ینعی رفس متخ وہ اںیہ ہک رھپ ںیم آپ یلص

 دبعاہلل نب دمحم، امحد نب اخدل، اعمفہی نب اصحل، ایب زارہہی، ریبج نب ریفن، رضحت وثابؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الہ اتکب ےک ذہحیب اک ایبؿ

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 الہ اتکب ےک ذہحیب اک ایبؿ

     1044    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ثابت، ًلی ب٩ حشين، یزیس، ًرک٣ہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض :  راوی



 

 

ث٨ََا أَِح٤َُس  ٩ًَِ ًرِٔکٔ َحسَّ ٩ًَِ َیزٔیَس ا٨َِّٟحؤیِّ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ حَُشيِٕن  ثَىٔي  ٤َِٟزَِوزٔیُّ َحسَّ ٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔت ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ  ٍَ ٣َ

 ًَ ٥َِٟ یُِذَُکِ اِس٥ُ اہللٔ  ا  ٠َِیطٔ َوََل َتأِک٠ُُوا ٤٣َّٔ ًَ ا ذُُٔکَ اِس٥ُ اہللٔ  ٠ََُُٓوا ٤٣َّٔ ا٢َ  َٗ ا٢َ ًَبَّإض  َ٘ َٓ  ََ ٔ ٨ُٔشَذ َواِسَتِثىَي ٩ِ٣ٔ َذٟ َٓ ٠َِیطٔ 

َُٟض٥ِ  ا٥ُِٜ٣ُ ح١ٌّٔ  ٌَ َ َٜٔتاَب ح١ٌّٔ َل٥ُِٜ َوك َّٟٔذی٩َ أُوتُوا اِل ا٦ُ ا ٌَ َ  َوك

ادمح نب دمحم نب اثتب، یلع نب نیسح، سیدی، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رمفی ےہ ہک اہلل اعتیل ےن وج ہی رفامای ےہ ہک اھکؤ 

ےس سج رپ )وبتق ذحب( اہلل اک انؾ ایل ایگ وہ افر سج رپ اہلل اک انؾ ہن ایل ایگ وہ اس ںیم ےس ہن اھکؤ۔ ہی آتی وسنمخ وہیئگ افر  اس ںیم

 اس ےس )الہ اتکب اک اھکان اہمترے ےیل الحؽ ےہ افر اہمترا اھکان اےکن ےیل الحؽ ےہ

 رضحت دبعاہلل نب ابعسادمح نب دمحم نب اثتب، یلع نب نیسح، سیدی، رکعہم،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 الہ اتکب ےک ذہحیب اک ایبؿ

     1045    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٤اک، ًرک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض٣ح٤س ب٩ ٛثير، ارسائی١،  :  راوی

ِؤٟطٔ  َٗ ًَبَّإض ِٔی  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ث٨ََا ٔس٤َاْک  ائٔی١ُ َحسَّ ٕ أَِخبََر٧َا إرِٔسَ ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔلَی َحسَّ َُٟیوحُوَ٪ إ َیاكٔيَن   َوإٔ٪َّ اٟظَّ

ََل َتأِک٠ُُوا  َٓ وُٟوَ٪ ٣َا َذبََح اہللُ  ُ٘ ٥ِ یُِذَُکِ اِس٥ُ اہللٔ أَِؤَٟیائٔض٥ِٔ َی َٟ ا  زَّ َوَج١َّ َوََل َتأِک٠ُُوا ٤٣َّٔ ًَ أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ ٠َُُوا  َٓ َو٣َا َذبَِحُت٥ِ أْمُتَْن 

٠َِیطٔ  ًَ 

م )ایشنیط 

ه

 

ت

دمحم نب ،ریث، ارسالیئ، امسک، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک آتی رقآین اّؿ اایشلنیط ویلوحؿ ایل افایل

ےک دولں ںیم فوسہس ڈاےتل ںیہ( اکاشؿ زنفؽ ہی ےہ ہک وہیدی ےتہک ےھت ہک سج وک اہلل ےن ذحب ایک )ینعی ازوخد رم ایگ(  اےنپ دف ںوں

اس وک مت ںیہن اھکےت وہ افر سج وک مت وخد ذحب رکےت وہ اس وک اھک ےتیل وہ۔ بت اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ اؿ )اجونرفں( اک 

  ذ(ہح( اہلل اک انؾ ہن ایل ایگ وہ۔وگتش تم اھکؤ نج رپ )وبتق

 دمحم نب ،ریث، ارسالیئ، امسک، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 الہ اتکب ےک ذہحیب اک ایبؿ



 

 

     1046    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًلاء ب٩ سائب، سٌیس ب٩ جبير، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ٌٔیسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َس ائٔٔب  ًََلأئ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ  ٍَ ث٨ََا ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨َ ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ا٢َ  َحسَّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ُجَبيِر

َت٨َ٠ِا َوََل ٧َأِک١ُُ ٤٣َّٔ  َٗ ا  اُٟوا ٧َأِک١ُُ ٤٣َّٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔييِّ َػل َِٟیُضوزُ إ ٥َِٟ َجائَِت ا ا  أ٧َِز٢ََ اہللُ َوََل َتأِک٠ُُوا ٤٣َّٔ َٓ َت١َ اہللُ  َٗ ا 

٠َیِ  ًَ ٔلَی آَٔخٔ اِْلیٍَٔ یُِذَُکِ اِس٥ُ اہللٔ   طٔ إ

امثعؿ نب ایب ہبیش، رمعاؿ نب ہنییع، اطعء نب اسبئ، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ھچک وہیدی یبن یلص اہلل ہیلع 

اینپ ومت فآہل فملس ےک اپس آےئ افر وبےل سج اجونر وک مہ وخد لتق )ذحب( رکںی اس وک وت مت اھکول افر سج وک اہلل لتق رکے )ینعی 
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 اجونرفں اک وگتش تم اھکؤ نج رپ وبتق ذحب اہلل اک انؾ ہن ایل ایگ وہ۔

 ، رمعاؿ نب ہنییع، اطعء نب اسبئ، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعسامثعؿ نب ایب ہبیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نج اجونرفں وک رعب ااہظر افترخ ےک وطر رپ ذحب رکںی اؿ وک اھکےن یک اممتعن

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رعب ااہظر افترخ ےک وطر رپ ذحب رکںی اؿ وک اھکےن یک اممتعن نج اجونرفں وک

     1047    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ح٤از ب٩ ٣شٌسہ، ًوٖ، ابوریحا٧ہ، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ازُ ب٩ُِ  ث٨ََا َح٤َّ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ  َحسَّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ َ ٩ًَِ أَبٔی َریَِحا٧  ٕٖ ِو ًَ  ٩ًَِ َسَة  ٌَ ٣َِش

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ   ٍَ َ ا٢َ أَبُو َزاُوز اِس٥ُ أَبٔی َریَِحا٧ َٗ أب  ٔ اِْلرَِعَ ة ارَقَ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَیَػل طُ  َٔ َٗ اب٩ِٔ   ٣َََّطٕ َو٨َُُِسْر أَِو

 ًَبَّإض 

اہرفؿ نب دبع اہلل، امحد نب دعسمہ، وعػ، اوبراحیہن، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ 

اجونرفں اک وگتش اھکےن ےس عنم رفامای نج وک الہ رعب ااہظر افترخ ےک وطر رپ اکںیٹ۔ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک دنغر ےن اس رفاتی 

 انب ابعس رپ وموقػ رفامای ےہ زین اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اوبراحیؿ اک انؾ دبعاہلل نب رطم اھت۔وک 



 

 

 اہرفؿ نب دبعاہلل، امحد نب دعسمہ، وعػ، اوبراحیہن، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیفس رھتپ( ےس ذحب رکےن اک ایبؿرمدہ )

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رمدہ )دیفس رھتپ( ےس ذحب رکےن اک ایبؿ

     1048    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ابواحوؾ، سٌیس ب٩ ٣سوٚ، ًبایہ ب٩ رٓاًہ، حرضت رآٍ ب٩ خس یخ :  راوی

ْز  ث٨ََا ٣َُشسَّ ٍٔ َحسَّ ٔ ٔ َرآ ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٍَ ًَ ا َٓ ٍَ ب٩ِٔ رٔ ًََباَی  ٩ًَِ  ٕٚ و ٌٔیُس ب٩ُِ ٣َِسُ ث٨ََا َس ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ َحسَّ  ب٩ِٔ َخٔسیٕخ َحسَّ

ُس  ٌَ ِٟ َِی ا َّا ٠َِ٧ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أََتِیُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٨َِذبَُح َٗ َٓ ٨َا ٣ُّسی أَ ٌَ َِٟیَص ٣َ وَّ َُّسا َو

ًِح١ِٔ ٣َا أ٧ََِضَز  ٥َ أَرِٔ٪ أَِو أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َؼا  ٌَ ِٟ ٍٔ ا َّ٘ ٤َِٟزَِوةٔ َؤط ٠َُُوا ٣َا بٔا َٓ ٠ًََِیطٔ  ٦َ َوذُُٔکَ اِس٥ُ اہللٔ  اٟسَّ

ا  ٥ِ َی٩ُِٜ ٔس٨ًّا أَِو ُهِْفّ ًَاْ٪ ٩ِ٣ٔ َٟ ٦َ بٔطٔ رَسِ سَّ َ٘ ٍٔ َوَت َِٟحَبَظ ٤ََُٓسی ا ِْفُ  ا اٟوُّ ِو٥ْ َوأ٣ََّ ٌَ َٓ  ُّ٩ ا اٟشِّ ََ أ٣ََّ ٔ ٩ًَِ ذَٟ ث٥ُُِٜ  ا٨َّٟأض  َوَسأَُحسِّ

٨ََؼ  َٓ ٥َ ِٔی آَٔخٔ ا٨َّٟأض  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨َائ٥ٔٔ َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِ ِٟ أََػابُوا ٩ِ٣ٔ ا َٓ ٠ُوا  حَّ ٌَ َت َّی َٓ ٤َزَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ُُٗسوّرا  بُوا 

ِْشٔ ٔطَیاظٕ َو  ٌَ ٌٔيّرا بٔ َس٢َ َب ٌَ َٓ َش٥َ بَِی٨َُض٥ِ  َٗ َئِت َو ٔٔ ِٛ ُ أ َٓ أ٣َََز بَٔضا  َٓ ُسورٔ  ُ٘ ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔا ٥َِٟ َی٩ُِٜ اہللُ  ِو٦ٔ َو َ٘ ِٟ ٌٔيْر ٩ِ٣ٔ إٔب١ٔٔ ا ٧َسَّ َب

٣َاُظ َرُج١ْ بَٔش  ُض٥ِ َخِی١ْ ََفَ ٌَ أََوابٔسٔ ٣َ َٛ َِٟبَضائ٥ٔٔ أََوابَٔس  ٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ َٟٔضٔذظ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ ََٓحَبَشطُ اہللُ  َِٟوِحٔع ِض٥ٕ   ا

٠ُوا بٔطٔ ٣ِٔث١َ صََذا ٌَ ِٓ ا َٓ ١َ ٨ِ٣َٔضا صََذا  ٌَ َٓ ٤َا  َٓ 

دسمد، اوباوحص، دیعس نب رسمفؼ، ابعہی نب رافہع، رضحت راعف نب دخ جی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےک اپس آای افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! لک مہ دنمش ےس اج ںیلم ےگ نکیل امہرے اپس )اجونرفں وک ذحب 

ںیہن ںیہ۔ آپ ےن رفامای وت اس وک اس زیچ ےس ذحب رک وج وخؿ وک اہبدے )ای ہی رفامای ہک ذحب رک ےن ںیم  رک ےن ےک ےیل( رھچ ایں

دلجی رک( افر سج رپ )وبتق ذحب( اہلل اک انؾ ایل اجےئ اس وک اھکؤ۔ وساےئ داتن افر ان نخ ےک )ینعی داتن افر اننخ ےس اکٹ رک ارگ 

اگ( افر ںیم مت ےس اس یک فہج یھب ایبؿ ےیک د ات وہں۔ داتن وت اکی ڈہی ےہ افر اننخ  وخؿ اہب دای اجےئ وت فہ ذحب ںیہن الہکےئ

ویشبحں یک رھچایں ںیہ )ینعی شبح ےک ولگ اننخ ےس اکےتٹ ںیہ(۔ ھچک ولگ دلجی ںیم آےگ ڑبھ ےئگ افر اوھنں ےن تلجع ےس 

ملس اؿ ےک ےھچیپ ےھت۔ ولوگں ےن دایچگیں ڑچاھ دںی۔ بج اکؾ ایل افر تمینغ اک امؽ احلص ایک افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف



 

 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دویچگیں ےک اپس ےس سگرے وت آپ ےن اؿ ےک اٹل دےنی اک مکح رفامای سج یک لیمعت یک یئگ رھپ 

میسقت دشہ افوٹنں ںیم ےس اکی آپ ےن ولوگں ںیم امؽ تمینغ وک میسقت رفامای افر اکی افٹن وک دس رکبویں ےک اسمفی رقار دای۔ 

اھبگ ڑھکا وہا۔ اس فتق ولوگں ےک اپس وھگڑے ہن ےھت )سج رپ ھٹیب رک فہ افٹن وک زدنہ ڑکپ الےت( اس ےیل اکی صخش ےن افٹن 

 ےن رفامای اؿ ےک ریت امرا )وجاوکس اج اگل۔( سپ اہلل ےن اس وک رفک دای )ینعی ریت اھک رک فہ رگ زپا( سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

وچاپؤں ںیم یھب ھچک یلگنج اجونرفں یک رطح اھبےنگ فاےل وہےت ںیہ سپ بج وکیئ اجونر ایسی رحتک رکے وت مت یھب اس ےک اسھت 

 (فیہ رکف۔ )ینعی اس وک زیمخ رک دف

 دسمد، اوباوحص، دیعس نب رسمفؼ، ابعہی نب رافہع، رضحت راعف نب دخ جی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رمدہ )دیفس رھتپ( ےس ذحب رکےن اک ایبؿ

     1049    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ػٔوا٪ ب٩ ٣ح٤س٣شسز، ًبساٟواحس ب٩ زیاز، ح٤از، حرضت ٣ح٤س ب٩ ػٔوا٪ یا  :  راوی

٩ًَِ اٟظَّ  ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ ىَي َواحْٔس  ٌِ ٤َِٟ ثَاص٥ُِ ا اّزا َحسَّ ٕ َوَح٤َّ َِٟواحٔٔس ب٩ِٔ زٔیَاز ِبَس ا ًَ ْز أَ٪َّ  ث٨ََا ٣َُشسَّ َواَ٪ َحسَّ ِٔ سٔ ب٩ِٔ َػ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٔييِّ  ٌِ

ََٓذبَِحُتُض٤َا ب٤َٔزِ  ِسُت أَِر٧ََبئِن  ا٢َ اػَّ َٗ ٕس  َواَ٪ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ِٔ أ٣َََزنٔی أَِو َػ َٓ ٨ًَُِض٤َا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ُِٟت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ َشأ َٓ  ٕ َوة

 بٔأَک٠ِٔض٤َٔا

دسمد، دبعاولادح نب زاید، امحد، رضحت دمحم نب وفصاؿ ای وفصاؿ نب دمحم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دف رخوگوشں اک اکشر ایک وت ںیم ےن 

ےس ذحب ایک ںیم ےن اؿ ےک ابرے ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک وت آپ ا وک )اکی داھری دار( دیفس رھتپ 

 ےن ےھجم اؿ ےک اھکےن اک مکح رفامای۔

 دسمد، دبعاولادح نب زاید، امحد، رضحت دمحم نب وفصاؿ ای وفصاؿ نب دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رمدہ )دیفس رھتپ( ےس ذحب رکےن اک ایبؿ

     1050    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، یٌ٘وب، زیس ب٩ اس٥٠، حرضت ًلاء ب٩ یشار بىي حارثہ :  راوی



 

 

ٍُ ب٩ُِ  ُٗتَِیَب ث٨ََا  َُّط کَاَحسَّ ٍَ أ٧َ َ ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ بَىٔي َحارٔث ًََلأئ ب٩ِٔ َیَشإر   ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  وُب  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َی ٌٔیٕس َحسَّ َ٪ یَزِعَی َس

وَ  َٓ أََخَذ َوتّٔسا  َٓ َصا بٔطٔ  ٥ِ٠َ یَحِٔس َطِیّئا ی٨َََِحُ َٓ ٤َِِٟوُت  أََخَذَصا ا َٓ أب أُحُٕس  ٌَ ٕب ٩ِ٣ٔ ٔط ٌِ ٍّ بٔٔظ َح ِ٘ ٔ ٟ َٙ َّي أَُصزٔی َّتَٔضا َحً َٟب َ بٔطٔ ِٔی  َجأ

أ٣َََزُظ بٔأَک٠َِٔضا َٓ  ََ ٔ أَِخبََرُظ بَٔذٟ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔييِّ َػل  َز٣َُضا ث٥َُّ َجاَئ إ

فں ہبیتق نب دیعس، وقعیب، زدی نب املس، رضحت اطعء نب اسیر ینب احرہث ےک اکی صخش ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ 
ّ
ادح اہپڑ ےک در

ہ ںیم افٹن ارچاای رکات اھت )سپ اکی دؿ اکی افینٹن( رمےن یگل افر اس ےک اپس وکیئ ایسی زیچ ہن یھت سج ےس فہ 
ّ
ںیم ےس اکی در

 افینٹن وک ذحب رک اتکس ذہلا اس ےن اکی لیک ےل رک افینٹن ےک ےلگ ںیم وھبچ دی اہیں کت ہک اس اک وخؿ اہب دای۔ رھپ اس ےن روسؽ اہلل

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک فاہعق ایبؿ ایک وت آپ ےن اس وک اس )افینٹن ےک وگتش( ےک اھکےن اک مکح رفامای

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب، زدی نب املس، رضحت اطعء نب اسیر ینب احرہث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رمدہ )دیفس رھتپ( ےس ذحب رکےن اک ایبؿ

     1051    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣زی ب٩ َّٗطی، حرضت ًسی ب٩ حات٥ ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از ب٩ س٤اک ب٩ رحب، :  راوی

ًَٔسیِّ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٓیٕ  ََّطٔ َٗ ٩ًَِ ٣ُزَیِّ ب٩ِٔ  ٕب  ٩ًَِ ٔس٤َأک ب٩ِٔ رَحِ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٠ُُِٗت یَا  َحسَّ ا٢َ  َٗ َحات٥ٕٔ 

ُط  ٌَ َِٟیَص ٣َ ٦َ ب٤َٔا ٔطئَِت َرُسو٢َ اہللٔ أََرأَیَِت إِٔ٪ أََحُس٧َا أََػاَب َػِیّسا َو ا٢َ أ٣َِزِٔر اٟسَّ َ٘ َٓ َؼا  ٌَ ِٟ ٍٔ ا َّ٘ ٤َِٟزَِوةٔ َؤط ِّٜيْن أَیَِذبَُح بٔا ٔس

زَّ َوَج١َّ  ًَ  َواذُُِکِ اِس٥َ اہللٔ 

ومیس نب اامسلیع، امحد نب امسک نب رحب، رمی نب رطقی، رضحت دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل 

درایتف ایک ہک ارگ مہ ںیم ےس یسک وک وکیئ اکشر لم اجےئ افر اس ےک اپس )ذحب رکےن ےک ےیل( رھچی وموجد ہن ہیلع فآہل فملس ےس 

 وہ وت ایک فہ رمدہ )دیفس رھتپ( افر ابسن یک یچپھک ےس اس وک ذحب رکاتکس ےہ؟ آپ ےن رفامای وت سج زیچ ےس اچےہ اس ےس اہلل اک انؾ ےل رک

 اس اک وخؿ اہب دے۔

 نب الیعمس، امحد نب امسک نب رحب، رمی نب رطقی، رضحت دعی نب احمت ومیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 فاجونر یسک افیچن ہگج ےس رگ زپے اس ےک ذحب رک اکین رطہقی

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 زپے اس ےک ذحب رک اکین رطہقی فاجونر یسک افیچن ہگج ےس رگ

     1052    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، حرضت ابواٌْٟشاء :  راوی

َّطُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ أئ  َْشَ ٌُ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا  ٍَ ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠َ ث٨ََا َح٤َّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ کَاةُ إَٔلَّ َحسَّ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أ٣ََا َتُٜوُ٪ اٟذَّ َٗ

 َ َٓدٔٔذَصا َْل ٨َِت ِٔی  ٌَ َ ِو ك َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔٙ َِٟح٠ِ ٍٔ أَِو ا ا٢َ أَبُو َزاُوز َوَصَذا ََل ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟبَّ َٗ  ََ ٨ِ ًَ  َ ِجزَأ

 َ ٤ُِٟت ٔع َیِؼ٠ُُح إَٔلَّ ِٔی ا ٤َُِٟتَوحِّ ٍٔ َوا َی  َرزِّ

ادمح نب ویسن، امحد نب ہملس، رضحت اوبارشعلاء ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک فادل ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف 

رفامای ارگ وت  ایک ہک ای روسؽ اہلل! ایک ذحب رصػ ہنیس افر قلح ےک چیب یہ ںیم ےس وہ اتکس ےہ؟ )یسک افر ہگج ےس ںیہن وہ اتکس؟( آپ ےن

اس یک راؿ ںیم زینہ امرے وت فہ ریتے ےیل اکیف ےہ۔ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ہی رطہقی اجزئ ںیہن زجب اس اجونر ےک وج دنلبی ےس رگا 

 وہ ای اھبگ الکن وہ۔

 ادمح نب ویسن، امحد نب ہملس، رضحت اوبارشعلاء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذحب وخب ایھچ رطح رکان اچےئہ

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ذحب وخب ایھچ رطح رکان اچےئہ
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حرضت اب٩ ًباض اور حرضت  ہ٨از ب٩ رسی، حش٩ ب٩ ًیسي، اب٩ ٣بارک، ٤ٌ٣ز، ٤ًز ب٩ ًبساہلل، ًرک٣ہ، :  راوی

 ابوہزیزہ

 ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٤َُِٟباَرٔک  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٤َُِٟباَرٔک  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ًٔیَسي ٣َِولَی اب٩ِٔ ا یِّ َوا ٔ ث٨ََا َص٨َّازُ ب٩ُِ اٟسَّ ٩ًَِ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ



 

 

ًَبَّإض َزاَز اب٩ُِ ًٔیَسي َوأَبٔی صُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ِیَلأ٪ َزاَز ًرِٔکٔ ٍٔ اٟظَّ یَل ٩ًَِ ََشٔ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اََل ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َزیَِزَة 

َّي َت٤ُ  ی اِْلَِوَزاُد ث٥َُّ تُتَِرُک َحً ِٟح٠ُِٔس َوََل ُتِْفَ ٍُ ا َل ِ٘ ُی َٓ ًَّٟٔي تُِذبَُح   وَت اب٩ُِ ًٔیَسي ِٔی َحٔسیثٔطٔ َوهَٔی ا

، انب ابمرک، رمعم، رمع نب دبع اہلل، رکعہم، رضحت انب ابعس افر رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک انہد نب رسی، نسح نب یسیع

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اطیشؿ ےک رشہطی ےس عنم رفامای۔ انب ٰیسیع ےن اینپ ایبؿ رکدہ دحثی ںیم ہی ااضہف ایک ےہ ہک 

 اجراہ وہ اس یک اھکؽ وت اکٹ دی اجےئ رگم رںیگ ہن اکیٹ اجںیئ افر اس وک ایس رطح وھچڑ )رشہطی ےس رماد ہی ےہ( سج اجونر وک ذحب ایک

 دای اجےئ اہیں کت ہک فہ )زتپ رک ازوخد( رماجےئ۔

 انہد نب رسی، نسح نب یسیع، انب ابمرک، رمعم، رمع نب دبعاہلل، رکعہم، رضحت انب ابعس افر رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ٹیپ ےک ہچب یک ذوکة)ذحب( اک ایبؿ

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ٹیپ ےک ہچب یک ذوکة)ذحب( اک ایبؿ
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 ٣حاہس، ابووزاک، حرضت ابوسٌیس خسری٨ٌٗيي، اب٩ ٣بارک، ٣شسز، ہظی٥،  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ٩ًَِ ٣َُحأٟٕس  ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٤َُِٟباَرٔک ح و َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ا ٨َٔييُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔی َس َِٟوزَّأک  ی ا

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ُِٟت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ ٍَ  َسأ َٗ ٨َ٠ُِٗا یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٨َِ٧ََحُ ا٨َّٟا ْز  ا٢َ ٣َُشسَّ َٗ ا٢َ ک٠ُُوُظ إِٔ٪ ٔطئُِت٥ِ َو َ٘ َٓ َِٟح٨ٔئن  ٩ًَِ ا

 َٓ ا٢َ ک٠ُُوُظ إِٔ٪ ٔطئُِت٥ِ  َٗ َِٟح٨ٔيَن أ٠ُِ٧َ٘ٔیطٔ أ٦َِ ٧َأِک٠ُُُط  ٨َحُٔس ِٔی بَِل٨َٔضا ا َٓ اَة  َة َواٟظَّ َِٟبََقَ طٔ ّٔ٪َّ َذکَاَتطُ ذَ َو٧َِذبَُح ا  کَاةُ أ٣ُِّ

یبنعق، انب ابمرک، دسمد، میشہ، اجمدہ، اوبفداک، رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےس نینج )ٹیپ اک ہچب( ےک قلعتم درایتف ایک وت آپ ےن رفامای ارگ اچوہ وت اھکول دسمد یک رفاتی ویں ےہ ہک۔ مہ ےن رعض ایک ای 

اہلل! مہ افینٹن وک رحن رکےت ںیہ افر اگےئ رکبی وک ذحب رکےت ںیہ وت )یھبک یھبک( ںیمہ اؿ ےک ٹیپ ںیم ہچب اتلم ےہ۔ مہ اس وک  روسؽ

  کنیھ دںی ای اھکںیل؟ آپ ےن رفامای ارگ اچوہ وت اھکول ویکہکن اس یک امں اک ذحب رکان وخد اس اک ذحب رکان ےہ۔

 ، اجمدہ، اوبفداک، رضحت اوبدیعس دخرییبنعق، انب ابمرک، دسمد، میشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ٹیپ ےک ہچب یک ذوکة)ذحب( اک ایبؿ
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 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ٓارض، اسحٙ ب٩ ابزاہی٥، ًتاب ب٩ بْش، ًبیساہلل ب٩ ابی زیازہ، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

اُب ب٩ُِ  ًَتَّ ث٨ََا  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َراَصَویِطٔ َحسَّ ثَىٔي إِٔسَح ارٕٔض َحسَّ َٓ ُس ب٩ُِ یَِحٌَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ َحسَّ ٕ َحسَّ ب٩ُِ  َبٔظير

َّی اہللُ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر يیُّ  ٤َِٟک اُح ا سَّ َ٘ ِٟ َِٟح٨ٔئن َذکَاةُ أَبٔی زٔیَازٕ ا ا٢َ َذکَاةُ ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  

طٔ   أ٣ُِّ

 ایب زایدہ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص دمحم نب ییحی افرس، ااحسؼ نب اربامیہ، اتعب نب رشب، دیبع اہلل نب

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای نینج اک ذحب رکان ایکس امں اک ذحب رکان ےہ۔ )ینعی اس یک امں اک ذحب رکان وخد اس ےک ذحب رکےن ےک اقمئ

 اقمؾ ےہ ذہلا اس وک ذحب ےیک ریغب اھکای اج اتکس ےہ

 ییحی افرس، اقحس نب اربامیہ، اتعب نب رشب، دیبعاہلل نب ایب زایدہ، رضحت اجرب نب دبعاہللدمحم نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایل ایگ ای ںیہن؟اس وگتش اک ایبؿ سج ےک ابرے ںیم ہی ولعمؾ ہن وہ ےکس ہک ذحب ےک فتق اس رپ اہلل اک انؾ 

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 اس وگتش اک ایبؿ سج ےک ابرے ںیم ہی ولعمؾ ہن وہ ےکس ہک ذحب ےک فتق اس رپ اہلل اک انؾ ایل ایگ ای ںیہن؟
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٣وسي، س٠مَي٪ ب٩ حیا٪، ٣ٌا٣ز، ہظا٦ ب٩ رعوہ حرضت ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، یوسٕ ب٩  :  راوی

 ًائظہ

ُٕ ب٩ُِ  ث٨ََا یُوُس َٕ ح و َحسَّ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا اْز ح و َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ُ٪ ب٩ُِ  َحسَّ ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ٣ُوَسي َحسَّ

 ٩ًَِ ىَي  ٌِ ٤َِٟ ْ ا ِٔ اَ٪ َو٣َُحا اُٟوا یَ َحیَّ َٗ َُّض٥ِ  ٍَ أ٧َ ًَائَٔظ  ٩ًَِ  َٕ ٔ ازٕ َو٣َاٟ ٩ًَِ َح٤َّ ا  ٥َِٟ یَِذُُکَ ٍَ َو ًَائَٔظ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ا صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ

 ًَ وا اِس٥َ اہللٔ  َِٟحاص٠ٔٔیٍَّٔ َیأِتُوَ٪ ب٠ُِٔح٤َإ٪ ََل ٧َِسرٔی أََذَُکُ ِضٕس بٔا ًَ ِو٣ّا َحٔسیُثو  َٗ ٨َأِک١ُُ ٠َیِ َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ  َٓ وا أَ ٥ِ یَِذُُکُ َٟ َضا أ٦َِ 

وا اہللَ َوک٠ُُوا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َس٤ُّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٨ِ٣َٔضا 



 

 

ومیس نب اامسلیع، امحد، یبنعق، امکل، ویفس نب ومیس، امیلسؿ نب ایحؿ، اعمرم، اشہؾ نب رعفہ رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک 

 ای روسؽ اہلل! ھچک ولگ ایھب ےئن ےئن املسمؿ وہےئ ںیہ )وج ااکحؾ رشتعی ےس وپری رطح فافق ںیہن ںیہ( فہ احصہب ےن رعض ایک

امہرے اپس وگتش الےت ںیہ ےکسج ابرے ںیم ںیمہ ںیہن ولعمؾ ہک اوھنں ےن )ذحب ےک فتق( اس رپ اہلل اک انؾ ایل اھت ای ںیہن وت ایک 

  اھکںیئ؟ آپ ےن رفامای مت اس رپ اہلل اک انؾ ول افر اھکؤ۔ایسی وصرت ںیم مہ فہ وگتش اھکںیئ ای ہن

 ومیس نب الیعمس، امحد، یبنعق، امکل، ویفس نب ومیس، امیلسؿ نب ایحؿ، اعمرم، اشہؾ نب رعفہ رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ر ہ 
ی

 

ب
ع

 )ربج یک رقابین( اک ایبؿ

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ر ہ )ربج یک رقابین( اک ایبؿ
ی

 

ب
 ع
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 ٣شسز، نْص ب٩ ًلی، بْش ب٩ ٣ٔـ١، خاٟس اٟحذاء، ابوَٗلبہ، ابو٠٣یح، حرضت ٧ُبیظہ :  راوی

ْز ح و  ث٨ََا ٣َُشسَّ ًَ َحسَّ  ٍَ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبَ اُئ  َِٟحذَّ ث٨ََا َخأْٟس ا ىَي َحسَّ ٌِ ٤َِٟ ١ٔ ا َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ٩ًَِ بِْٔشٔ ب٩ِٔ ا ًَلٓٔیٕ  ث٨ََا َنِْصُ ب٩ُِ  ٩ِ أَبٔی َحسَّ

رُ 
ٔ

ت ٌِ ٨َّا َن ُٛ َّا  ٥َ إ٧ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍُ ٧َاَزی َرُج١ْ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ ٧ُبَِیَظ َٗ ا٢َ  َٗ ٠٤َِٟٔیٔح  ٤َا ا َٓ َِٟحاص٠ٔٔیٍَّٔ ِٔی َرَجٕب  ًَتٔيَرّة ِٔی ا

٨َّا نُ  ُٛ َّا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٤ٌُٔوا  ِ ًَزَّ َوَج١َّ َوأَك ٕ کَاَ٪ َوبَزُّوا اہلَل  ا٢َ اذِبَُحوا ِهَّلِل ِٔی أَیِّ َطِضز َٗ ا٢َ ِٔی َتأ٣ُِز٧َُا  َٗ ٤َا َتأ٣ُِز٧َُا  َٓ َِٟحاص٠ٔٔیٍَّٔ  ا ِٔی ا ًّ َُ ََفَ ِْفٔ

ٍٕ ََفَ  َٗ ک١ُِّ َسائ٤َٔ َت ب٠َِٔح٤ٔطٔ  ِٗ َتَؼسَّ َٓ ا٢َ َنِْصْ اِسَتِح١َ٤َ ٠َِٟٔححٔیٔخ َذبَِحَتطُ  َٗ َّي إَٔذا اِسَتِح١َ٤َ  ََ َحً ُذوُظ ٣َأطَیَت ِِ ا٢َ َْ َت

 ٍُ ائ٤َٔ ٥ِ اٟشَّ َٛ  ٍَ ٠ُُِٗت ْٔلَبٔی ََٗٔلبَ ا٢َ َخأْٟس  َٗ ََ َخيِْر  ٔ ّٔ٪َّ َذٟ َٓ بٔی١ٔ  ًَلَی اب٩ِٔ اٟشَّ ا٢َ  َٗ ٍْ  َخأْٟس أَِحَشَبطُ  َ ا٢َ ٣ٔائ َٗ 

ہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن روسؽ اہلل یلص اہلل 

 

 ش
ُب ت

 

ن
دسمد، رصن نب یلع، رشب نب  ،لض، اخدل اذحلاء، اوبالقہب، اوبحیلم، رضحت 

 ر ہ ایک رکےت ےھت اب آپ اس ابرے 
ی

 

عب

ہیلع فآہل فملس وک اخمبط رکےت وہےئ اہک ہک مہ ولگ زامہن اجتیلہ ںیم ربج ےک ہنیہم ںیم 

مکح رفامےت ںیہ؟ آپ ےن رفامای )اب ربج یک وکیئ صیصخت ںیہن ہکلب( سج ہنیہم ںیم اچوہ اہلل ےک ےیل ذحب رکف۔ اہلل یک  ںیم ایک

ااطتع رکف افر )رغابء فاسمنیک وک( الھکؤ۔ اس صخش ےن دفرسا وساؽ ایک ہک مہ زامہن اجتیلہ ںیم رفع ایک رکےت ےھت۔ اب آپ اس 

ھاارے اجونرفں ےک ےیل اچرہ الد رک الات ابرے ںیم ایک اراشد رفامےت ںیہ؟ 

م

 

ت

آپ ےن رفامای امتؾ وچاپؤں ںیم اکی رفع وہات ےہ وج 

ےہ اہیں کت ہک فہ وبھج ڈوھےن ےک اقلب وہ اجےئ۔ افر رصن یک رفاتی ںیم ویں ےہ ہک رفس جح ےک اقلب افٹن نب اجےئ وت وت اس وک 



 

 

ؿ ےہ )ہک اوبالقہب ےن( اہک اسمرففں رپ )اس اک وگتش دصہق رک( ویکہکن ہی ذحب رک افر اس اک وگتش دصہق رک۔ اخدل ےتہک ںیہ ریما امگ

 ریتے قح ںیم رتہب ےہ۔ اخدل ےن اہک ںیم ےن اوبالقہب ےس وپاھچ ہک ےنتک وچاپویں ںیم رفع وہات ےہ؟ اںوہں ےن اہک وس ںیم۔

ہدسمد، رصن نب یلع، رشب نب  ،لض، اخدل اذحلاء، اوبالقہب، اوبحیلم، رضحت  :  رافی

 

 ش
ُب ت

 

ن
 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ر ہ )ربج یک رقابین( اک ایبؿ
ی

 

ب
 ع

     1058    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوہزیزہاح٤س ب٩ ًبسہ، سٔیا٪، سٌیس، حرضت  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ِبَسَة أَِخبََر٧َا ُس ًَ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ََ  َحسَّ ا٢َ ََل ََفَ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

ًَتٔيَرةَ   َوََل 

 ر ہ ادمح نب دبعہ، ایفسؿ، دیعس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک
ی

 

عب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای )االسؾ ںیم( ہن 

 ےہ افر ہن رفع۔

 ادمح نب دبعہ، ایفسؿ، دیعس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ر ہ )ربج یک
ی

 

ب
ع

 رقابین( اک ایبؿ 

     1059    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، حرضت سٌیس ب٩ ٣شیب :  راوی

ٌٔیسٕ  ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َُٟض٥ِ  َحسَّ ٢ُ ا٨ََّٟتأد کَاَ٪ ی٨َُِتُخ  َُ أَوَّ َِْٟفَ ا٢َ ا َٗ

َیِذبَُحو٧َطُ  َٓ 

نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رضحت دیعس نب بیسم ےن اہک ہک رفع اس ہچب وک ےتہک وج ےلہپ لہپ دیپا وہات )بج فہ ڑبا 

 وہاجات وت( اس وک ذحب رکےت۔

 زرہی، رضحت دیعس نب بیسمنسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ر ہ )ربج یک رقابین( اک ایبؿ
ی

 

ب
 ع

     1060    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤از، ًبساہلل ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ خثی٥، یوسٕ ب٩ ٣اہَ، حرضت ًائظہ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١،  :  راوی

َٕ ب٩ِٔ ٣َا ٩ًَِ یُوُس ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ ُخَثِی٥ٕ   ٩ًَِ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ًَِبٔس َحسَّ ٍَ ب٨ِٔٔت  َؼ ِٔ ٩ًَِ َح  ََ َص

َِٟت أ٣ََزَ  ا َٗ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ ُض٥ِ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ ا٢َ أَبُو َزاُوز  َٗ ٥َ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ َخ٤ِٔشيَن َطاّة َطاْة  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ًَلَی  َِی ٔج٠ُِسُظ  ٢ُ ٣َا ت٨ُِتُٔخ اِْلٔب١ُٔ کَا٧ُوا یَِذبَُحو٧َُط َٟٔلَوأُیتٔض٥ِٔ ث٥َُّ َیأِک٠ُُو٧َُط َوی٠ُِ َُ أَوَّ َِْٟفَ ٔ ا َحز ِْشٔ اِْلَُو٢ٔ ٩ِ٣ٔ  اٟظَّ ٌَ ِٟ تٔيَرةُ ِٔی ا ٌَ ِٟ َوا

 َرَجٕب 

ومیس نب اامسلیع، امحد، دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ، ویفس نب ام ،، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 دعب ںیم وسنمخ وہایگ( اوبداؤد ےتہک فملس ےن مہ وک رہ اچپس رکبویں ںیم ےس اکی رکبی )ذحب رکےن اک( مکح رفامای۔ )ہی مکح ےلہپ اھت

ںیہ ہک ضعب رضحات ےن رفع اک بلطم ہی ایبؿ ایک ےہ ہک افٹن اک بس ےس الہپ وج ہچب دیپا وہات رشمنیک اس وک وتبں ےک انؾ رپ 

 ر ہ اےس ےتہک سج وک ربج ےک ےلہپ 
ی

 

عب

رشعہ ںیم ذحب رقابؿ رکےت افر رھپ وخد یہ اھک ےتیل افر ایکس اھکؽ درتخ رپ اکٹل دےتی۔ افر 

 رکےت۔

 ومیس نب الیعمس، امحد، دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ، ویفس نب ام ،، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہقیقع اک ایبؿ : ابب

 ہقیقع اک ایبؿ

 ہقیقع اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿہقیقع اک 

     1061    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ًلاء، حبیبہ ب٨ت ٣یسہ، حرضت ا٦ ُکز ٌٛبیہ :  راوی



 

 

ٍَ ب٨ِٔٔت  ٩ًَِ َحبٔیَب ًََلإئ   ٩ًَِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َِٟت َحسَّ ا َٗ  ٍٔ بٔیَّ ٌِ َٜ زٕ اِل ٩ًَِ أ٦ُِّ ُُکِ َة  ٣َِیَسَ

َِٟحارٔیٍَٔ  ٩ًَِ ا ََل٦ٔ َطاَتأ٪ ٣ََُآَٔئَتأ٪ َو ُِ ِٟ ٩ًَِ ا و٢ُ  ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ت َس٤ٔ ٌِ ا٢َ أَبُو َزاُوز َس٤ٔ َٗ  َطاْة 

ا٢َ ٣ََُآَٔئَتأ٪ أَِی ٣ُِشَتؤیَ  َٗ ارٔبََتا٪ٔ أَِح٤ََس  َ٘  َتأ٪ أَِو ٣ُ

 ب ہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم
ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  دسمد، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، اطعء، ہبیبح تنب رسیمہ، رضحت اؾ رکز کعت

امےت فملس وک رفامےت وہےئ انس ےہ ہک ڑلےک یک رطػ ےس دف رکبایں ںیہ ربارب یک افر ڑلیک یک رطػ ےس اکی رکبی ےہ۔ اوبداؤد رف

اؿ اک بلطم ےہ ربارب ای رقبی رقبی۔ )ینعی دفونں رکبایں مہ رمع وہں

 
  

 (ںیہ ہک ںیم ےن اامؾ ادمح انب لبنح ےس انس ہک اکمف

 ب ہ :  رافی
 دسمد، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، اطعء، ہبیبح تنب رسیمہ، رضحت اؾ رکز کعت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہقیقع اک ایبؿ :   ابب

 ہقیقع اک ایبؿ

     1062    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، سٔیا٪، ًبیساہلل ب٩ ابی یزیس، حرضت ا٦ ُکز :  راوی

٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ُت ا٨َّٟٔييَّ َحسَّ ٌِ َِٟت َس٤ٔ ا َٗ ٕز  ٩ًَِ أ٦ُِّ ُُکِ َٔ ب٩ِٔ ثَابٕٔت  ٩ًَِ ٔسَبا ٩ًَِ أَبٔیطٔ  أَبٔی یَزٔیَس 

 ٔ ََل٦ ُِ ِٟ ٩ًَِ ا و٢ُ  ُ٘ ُتُط َی ٌِ َِٟت َوَس٤ٔ ا َٗ ٨َٜٔاتَٔضا  ًَلَی ٣َ يَِر  و٢ُ أرَٔقُّوا اٟلَّ ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی َّی اہللُ  ٍٔ َط  َػل َِٟحارَٔی ٩ًَِ ا اْة ََل َطاَتأ٪ َو

٩َّ أ٦َِ إ٧َٔاثّا ُٛ ا٧ّا  ٥ِ أَذُُِکَ ُٛ
 َیرُضُّ

دسمد، ایفسؿ، دیبع اہلل نب ایب سیدی، رضحت اؾ رکز ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک 

ےہ ہک ڑلےک یک رطػ ےس )ہقیقع ںیم( دف  رپدنفں وک اؿ ےک وھگولسنں ےس اڑا رک فیلکت ہن دف۔ زین ںیم ےن آاکپ ہی رفامؿ یھب انس

 رکبایں ںیہ افر ڑلیک یک رطػ ےس اکی رکبی افر اس ےس وکیئ رفؼ ںیہن زپات ہک فہ رن وہں ای امدہ۔

 دسمد، ایفسؿ، دیبعاہلل نب ایب سیدی، رضحت اؾ رکز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہقیقع اک ایبؿ :   ابب

 ہقیقع اک ایبؿ

     1063    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣شسز، ح٤از ب٩ زیس، ًبیساہلل ب٩ ابی یزیس، سباَ ب٩ ثابت، حرضت ا٦ ُکز :  راوی

٩ًَِ ًُبَِیٔس  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ َِٟت  ا َٗ زٕ  ٩ًَِ أ٦ُِّ ُُکِ َٔ ب٩ِٔ ثَابٕٔت  ٩ًَِ ٔسَبا اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی یَزٔیَس 

ا٢َ أَبُو َزاُوز َصَذا صَُو  َٗ َِٟحارٔیٍَٔ َطاْة  ٩ًَِ ا ٔ َطاَتأ٪ ٣ِٔثََلٔ٪ َو ََل٦ ُِ ِٟ ٩ًَِ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َیاَ٪ َػل ِٔ َِٟحٔسیُث َوَحسٔیُث ُس  ا

 َوص٥ِْ 

دسمد، امحد نب زدی، دیبع اہلل نب ایب سیدی، ابسع نب اثتب، رضحت اؾ رکز ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

رفامای ڑلےک یک رطػ ےس دفرکبایں ںیہ ربارب یک افر ڑلیک یک رطػ ےس اکی رکبی ےہ۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ یہی دحثی حیحص ےہ افر 

 فمہ ےہایفسؿ یک دحثی 

 دسمد، امحد نب زدی، دیبعاہلل نب ایب سیدی، ابسع نب اثتب، رضحت اؾ رکز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہقیقع اک ایبؿ :   ابب

 ہقیقع اک ایبؿ

     1064    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حش٩، حرضت س٤زہ :  راوی

٩ًَِ َرُسو٢ٔ  ٩ًَِ َس٤َُزَة  َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ ُِٔؽ ب٩ُِ ٤ًََُز ا٤ََّ٨ٟزٔیُّ َحسَّ ث٨ََا َح ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َحسَّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

 ٔ ٕ َرص ا٢َ ک١ُُّ ََُُل٦ ٩ًَِ اٟسَّ َٗ َتاَزةُ إَٔذا ُسئ١َٔ  َٗ َََٓاَ٪  َّی  ُٙ َرأُِسُط َویَُسم ٍٔ َویُِح٠َ ٔ اب ٨ُِط یَِو٦َ اٟشَّ ًَ تٔطٔ تُِذبَُح  َ٘ ٘ٔی ٌَ ٍْ بٔ َٕ ی٨َ ِی َٛ  ٔ ٦

 ٍُ َب٠َِت بٔطٔ أَِوَزاَجَضا ث٥َُّ تُوَؿ ِ٘ ٍّ َواِسَت َٓ ٍَ أََخِذَت ٨ِ٣َٔضا ُػو َ٘ ٘ٔی ٌَ ِٟ ا٢َ إَٔذا َذبَِحَت ا َٗ ٍُ بٔطٔ  َّي َیٔشی١َ  ُیِؼ٨َ ٔييِّ َحً ُٓؤر اٟؼَّ ًَلَی َیا

ا٦ٕ َویُ  ا٢َ أَبُو َزاُوز َوَصَذا َوص٥ِْ ٩ِ٣ٔ َص٤َّ َٗ  ُٙ ُس َویُِح٠َ ٌِ َش١ُ َرأُِسطُ َب ِِ َِٟدِیٔم ث٥َُّ ُی َٕ ًَلَی َرأِٔسطٔ ٣ِٔث١َ ا ٔ ا٢َ أَبُو َزاُوز ُخوٟ َٗ َّی  َسم

ََََِٟل٦ٔ َوصَُو َوص٥ِْ ٩ِ٣ٔ َص٤َّ  ا٦ْ ِٔی َصَذا ا َِٟیَص یُِؤَخُذ بَٔضَذاَص٤َّ ا٢َ أَبُو َزاُوز َو َٗ َّی  ا٦ْ یَُسم ا٢َ َص٤َّ َ٘ َٓ اُٟوا یَُشِمَّ  َٗ ٤ََّا   ا٦ٕ َوإ٧ٔ

صفح نب رمع، امہؾ، اتقدہ، نسح، رضحت رمسہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رہ اکی ڑلاک اےنپ ہقیقع 

وتںی دؿ اس یک رطػ ےس رقابین یک اجےئ۔ اس اک رس ومڈنا اجےئ افر اس ےک رس رپ رقابین اک وخؿ ےک دبہل ںیم رگفی راھک وہا ےہ اس

 اگلای اجےئ۔ رضحت اتقدہ ےس بج وکیئ وپاتھچ ہک رس رپ وخؿ ےسیک اگلای اجےئ وت فہ ےتہک ہک بج ہقیقع اک اجونر ذحب وہ وت اس ےک ابولں اک

ہ اھچگ ہچب یک دنچ ای رپ راھک اجےئ اہیں کت ہک داھہگ یک امدنن اس ےک رس ےس وخؿ ل ےن اکی اھچگ ےل رک روگں رپ رھک دای اجےئ رھپ ف

ےگل۔ اس ےک دعب اس اک رس دوھ رک اس ےک ابؽ ومڈن دےیئ اجںیئ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک رس رپ وخؿ اگلان امھؾ اک فمہ ےہ رفاتی رکےن 



 

 

ی اہک اھت افر امھؾ ےن دییم رکدای۔ اوبداؤد ےتہک
ّ
م
ی ش

  ںیہ ہک اس رپ یسک اک لمع ںیہن ےہ۔فاولں ےن 

 صفح نب رمع، امہؾ، اتقدہ، نسح، رضحت رمسہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہقیقع اک ایبؿ :   ابب

 ہقیقع اک ایبؿ

     1065    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٣ثىي، اب٩ ًسی، سٌیس، ٗتازہ، حش٩، حرضت س٤زہ ب٩ ج٨سب :  راوی

٩ًَِ َس٤َُزَة ب٩ِٔ ُج٨ِ  َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ًَسٔٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  َّي َحسَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا َّی َحسَّ ُسٕب أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

٠َِیطٔ  ًَ ا٢َ أَبُو َزاُو  اہللُ  َٗ ُٙ َوُیَشِمَّ  ٌٔطٔ َویُِح٠َ ٨ًَِطُ یَِو٦َ َسابٔ تٔطٔ تُِذبَُح  َ٘ ٘ٔی ٌَ ٍْ بٔ ا٢َ ک١ُُّ ََُُل٦ٕ َرصٔی٨َ َٗ  ٥َ َذا َوَس٠َّ َٛ ز َویَُشِمَّ أََػحُّ 

 َٗ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ُث  ٌَ ١ٕ َوأَِط َٔ َتاَزَة َوإٔیَاُض اب٩ُِ َزُِ َٗ  ٩ًَِ  ٍٕ ٦ُ ب٩ُِ أَبٔی ٣ُٔلی ا٢َ َسَلَّ َٗ ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ُث  ٌَ ا٢َ َوُیَشِمَّ َوَرَواُظ أَِط

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوُیَشِمَّ  َّی اہللُ   ا٨َّٟٔييِّ َػل

انب ینثم، انب دعی، دیعس، اتقدہ، نسح، رضحت رمسہ نب دنجب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رہ ڑلاک 

فی راھک وہا ےہ )ذہلا( اس یک رطػ ےس اسوتںی دؿ رقابین یک اجےئ اس اک رس ومڈنا اجےئ افر اس اک انؾ اےنپ ہقیقع ےک دبہل ںیم رگ

ل افر 
ف

 

ع

ی حیحص ےہ ایس رطح السؾ نب ایب عیطم ےن وباہطس اتقدہ اایس نب ذ
ّ
م
ی ش

راھک اجےئ۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک )ظفل دییم ےس( 

 اثعش رضحت نسح ےس رفاتی ایک ےہ۔

 ، انب دعی، دیعس، اتقدہ، نسح، رضحت رمسہ نب دنجبانب ینثم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہقیقع اک ایبؿ :   ابب

 ہقیقع اک ایبؿ

     1066    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی، ًبساٟززاٚ، ہظا٦ ب٩ حشا٪، حٔؼہ ب٨ت سيری٩، حرضت س٤٠ا٪ ب٩ ًا٣ز ؿييحش٩ ب٩  :  راوی

ٍَ ب٨ِٔٔت ٔسيرٔی٩َ  َؼ ِٔ ٩ًَِ َح اَ٪  ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َحشَّ ٚٔ َحسَّ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ َس٤َ٠ِاَ٪ َحسَّ ٩ًَِ اٟزَّبَأب   

ا٢َ  َٗ يِّ  يِّ َـّ ٕ اٟ ًَا٣ٔز ًَ  ب٩ِٔ  ٨ِطُ َز٣ّا َوأ٣َٔیُلوا  ًَ وا  ُ٘ َٓأَصِزٔی ُتُط  َ٘ ًَ٘ٔی ََل٦ٔ  ُِ ِٟ ٍَ ا ٥َ ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  ٨ُِط اِْلَذَیَٗ



 

 

نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، اشہؾ نب اسؿ، ہصفح تنب ریسنی، رضحت املسؿ نب اعرم یبض ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 فآہل فملس ےن رفامای ڑلےک ےک ےیل ہقیقع ےہ ذہلا اس یک رطػ ےس رقابین رکف افر اس یک فیلکت دفر رکف۔ہیلع 

 نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، اشہؾ نب اسؿ، ہصفح تنب ریسنی، رضحت املسؿ نب اعرم یبض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہقیقع اک ایبؿ :   ابب

 ہقیقع اک ایبؿ

     1067    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو زاؤز یحٌي ب٩ خ٠ٕ، ًبساَلًلی، ہظا٦، حرضت حش٩ :  راوی

ًِلَی  َ ًَِبُس اِْل ث٨ََا  ٕٕ َحسَّ ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ َخ٠َ ث٨ََا أَبُو َزاُوز َحسَّ ٍُ اِْلََذی َحسَّ َ و٢ُ إ٣َٔاك ُ٘ َّطُ کَاَ٪ َی َِٟحَش٩ٔ أ٧َ ٩ًَِ ا ث٨ََا صَٔظا٦ْ  َحسَّ

ُٙ اٟزَّأِضٔ   َح٠ِ

 اوب داؤد ییحی نب فلخ، دبعاالیلع، اشہؾ، رضحت نسح ےس رفاتی ےہ ہک فیلکت دف رکےن ےس رماد اس اک رس ومڈنان ےہ۔

 اوب داؤد ییحی نب فلخ، دبعاالیلع، اشہؾ، رضحت نسح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہقیقع اک ایبؿ :   ابب

 ہقیقع اک ایبؿ

     1068    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًباضابو ٤ٌ٣ز، ًبساہلل ب٩ ٤ًزو، ًبساٟوارث، ایوب، ًرک٣ہ، حرضت اب٩  :  راوی

٩ًَِ ا  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ث٨ََا أَیُّوُب  َِٟوارٔٔث َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٤ِزٕو َحسَّ ًَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ  ٕ ٤َز ٌِ ث٨ََا أَبُو ٣َ َّی َحسَّ ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ب٩ِٔ 

ِبّظا َٛ ِبّظا  َٛ ُِٟحَشئِن  َِٟحَش٩ٔ َوا ٩ًَِ ا  َّٙ ًَ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  اہللُ 

، دبعاہلل نب رمعف، دبعاولارث، اویب، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوب رمعم

 رضحت نسح افر نیسح یک رطػ ےس اکی اکی دہبن ذحب ایک اھت۔

 اوب رمعم، دبعاہلل نب رمعف، دبعاولارث، اویب، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہقیقع اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ہقیقع اک ایبؿ

     1069    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، زاؤز ب٩ ٗیص، حرضت ٤ًزو ب٩ طٌیب بش٨س واٟس بواسلہ زازا :  راوی

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ِیٕب أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط  ٩ًَِ ِیٕص  َٗ ث٨ََا َزاُوزُ ب٩ُِ  ٨َٔييُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ُس ب٩ُِ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َوَس٥ََّ٠ ح و َحسَّ

٩ًَِ َزاُوَز  ٤ِزٕو  ًَ ىٔي اب٩َِ  ٌِ َٔ َی ٔ ٠٤َِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  َ٪ اِْل٧ََِبارٔیُّ َحسَّ ا٢َ ُسئ١َٔ ُس٠َمَِيَ َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَُراُظ  ِیٕب  ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط  ٩ًَِ

َظ ا َّطُ َُکٔ أ٧َ َٛ  َٚ و ُ٘ ٌُ ِٟ ا٢َ ََل یُٔحبُّ اہللُ ا َ٘ َٓ  ٍٔ َ٘ ٘ٔی ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أََحبَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َْٟس  َٟطُ َو ا٢َ ٩ِ٣َ ُؤَٟس  َٗ َٔلِس٥َ َو

ا٢َ َو أَِ٪ یَ  َٗ  َٔ َِْٟفَ ٩ًَِ ا ٍٔ َطاْة َوُسئ١َٔ  َِٟحارٔیَ ٩ًَِ ا ٔ َطاَتأ٪ ٣ََُآٔئََتأ٪ َو ََل٦ ُِ ِٟ ٩ًَِ ا  َِ ٠َِی٨ُِش َٓ ٨ُِط  ًَ  ََ ٌّٙ َوأَِ٪ ٨ُِش َُ َح َِْٟفَ ا

ٍّ أَِو  ٔلَیُط أَِر٠َ٣َ ٌِ ُت َٓ َٟبُوٕ٪  زُبًّا اب٩َِ ٣ََدإق أَِو اب٩َِ  ِِ ا ُط َّي یَُٜوَ٪ برَِکّ وُظ َحً ُٛ ٠َِیطٔ ِٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ َخيِْر ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َتتِرُ ًَ َتِح١َٔ٤ 

 ََ َت َٗ ََ َوتُؤُٟط ٧َا َ أَ إ٧َٔائ َٔ ٔ َوَتِٜ َِٟح٤ُطُ بَٔوبَزٔظ  َٚ َی٠ِزَ َٓ  َتِذبََحُط 

 یبنعق، داؤد نب سیق، رضحت رمعف نب بیعش دنسب فادل وباہطس دادا رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہقیقع

 ےک قلعتم درایتف ایک ایگ وت آپ ےن رفامای اہلل اعتیل وقعؼ )فادلنی یک انرفامین( وک دنسپ ںیہن رفامات۔ ایس ےیل آپ ےن اس انؾ وک دنسپ

ںیہن رفامای سج ےک اٹیب وہ وت فہ اس یک رطػ ےس رقابین رکے۔ سپ ڑلےک یک رطػ ےس دف ربارب یک رکبایں ذحب یک اجںیئ افر ڑلیک یک 

اکی رکبی۔ رھپ آپ ےس رفع ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ وت آپ ےن رفامای رفع قح ےہ ینعی اثتب ےہ )ہی مکح ادتباء ںیم اھت رطػ ےس 

 دعب ںیم وسنمخ وہ ایگ اسیج ہک ےلہپ سگر اکچ ےہ( ارگ مت اس وک وھچڑ دف اہیں کت ہک فہ اکی اسؽ اک ای دف اسؽ اک وجاؿ افٹن وہ اجےئ سپ

وک دے دف ایراہ دخا ںیم وساری ےک ےیل دے دف۔ ہی اس ےس رتہب ےہ ہک اس وک اس احؽ ںیم ذحب ایک اجےئ ہک  مت اس وک یسک ویبہ وعرت

 ااکس وگتش اس ےک ابولں ےس اٹمچ وہا وہ افر اےنپ ربنت وک اٹل دف افر اس یک امں وک دویاہن انب دف۔

 ایبنعق، داؤد نب سیق، رضحت رمعف نب بیعش دنسب فادل وباہطس داد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہقیقع اک ایبؿ :   ابب

 ہقیقع اک ایبؿ

     1070    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ثابت، ًلی ب٩ حشين، حرضت ًبساہلل ب٩ بزیسہ :  راوی

ًَِبُس اہللٔ  ث٨ََا  ثَىٔي أَبٔی َحسَّ ُِٟحَشئِن َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا  سٔ ب٩ِٔ ثَابٕٔت َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ُت أَبٔی بَُزیَِسَة َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ب٩ُِ بَُزیَِسَة 



 

 

َِٟحاص٠ٔٔیٍَّٔ إَٔذا ُؤَٟس ْٔلََحس٧َٔا ََُُل٦ْ َذبََح َطاّة  ٨َّا ِٔی ا ُٛ و٢ُ  ُ٘ ٨َّا ٧َِذبَُح َطاّة َی ُٛ  ٔ ا َجاَئ اہللُ بٔاِْلِٔسََل٦ َّ٤٠َ َٓ ََٟلَذ َرأَِسطُ بَٔس٣َٔضا  َو

إ٪  ًَِْفَ ُدُط بٔزَ ُٙ َرأَِسُط َو٠َُ٧لِّ ٔ  َو٧َِح٠

ادمح نب دمحم نب اثتب، یلع نب نیسح، رضحت دبعاہلل نب ربدیہ ےک فادل ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک زامہن اجتیلہ ںیم بج مہ ںیم ےس 

ےک اہیں ڑلاک دیپا وہات وت فہ اکی رکبی ذحب رکات افر ہچب ےک رس رپ رکبی اک وخؿ اگلات۔ رھپ بج اہلل ےن ںیمہ االسؾ ےس رشمػ یسک 

 رفامای وت مہ رکبی ذحب رکےت افر ہچب اک رس ومڈنےت افر اس ےک رس رپ زرفعاؿ ےتلم۔

 ہادمح نب دمحم نب اثتب، یلع نب نیسح، رضحت دبعاہلل نب ربدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکشر اک ایبؿ : ابب

ا اپانل
ّ

 

ُ
 اکشر فریغہ ےک ےیل ک

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

ا اپانل
ّ

 

ُ
 اکشر فریغہ ےک ےیل ک

     1071    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ  ٍَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

ٔ ٠ًََِیطٔ  ٔ ک١َُّ َیِو٦ٕ ٗ َؽ ٩ِ٣ٔ أَِجزٔظ َ٘ َٕ ا٧َِت ٍٕ أَِو َػِیٕس أَِو َزِر ا٢َ ٩ِ٣َ اتََّدَذ ک٠َِّبا إَٔلَّ ک٠ََِب ٣َأطَی َٗ  يَراْن َوَس٥ََّ٠ 

نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج 

اتک اپےل اگ وت رہ رفز اس ےک ارج ںیم ےس اکی ریقاط ےک ربارب مک وہات رےہ اگ وساےئ اس صخش ےک وج اتک اپےل وچاپویں یک صخش 

 افحتظ یک اخرط ای اکشر یک رغض ےس ای تیھک فابغ یک افحتظ ےک ےیل۔

 نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب



 

 

ا اپانل
ّ

 

ُ
 اکشر فریغہ ےک ےیل ک

     1072    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یزیس، یو٧ص، حش٩، حرضت ًبساہلل ب٩ ١ِٔ٣ :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللَٔحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ١ٕ َّٔ َِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُ ًَ  ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا یُو٧ُُص  ث٨ََا یَزٔیُس َحسَّ ْز َحسَّ ٠َِیطٔ  ٣َُشسَّ ًَ َّی اہللُ  َػل

 َ ُت٠ُوا ٨ِ٣َٔضا اِْل ِٗ ا َٓ ِت٠َٔضا  َ٘ ٍْ ٩ِ٣ٔ اِْل٥ٔ٣َُ َْل٣ََزُِت بٔ َََِٟٔلَب أ٣َُّ ِوََل أَ٪َّ ا َٟ  ٥َ َِٟبضٔی٥َ َوَس٠َّ  ِسَوَز ا

دسمد، سیدی، ویسن، نسح، رضحت دبعاہلل نب لفغم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ ےتک یھب امج 

وتعں ںیم ےس اکی امجتع ہن وہےت )ینعی اہلل یک ولخمؼ ںیم ےس اکی ولخمؼ ہن وہےت( وت ںیم اؿ بس وک الہک رکےن اک مکح دے 

 ( اب رصػ اکےل ںوتں وک الہک رک دف )افر ابیق وک وھچڑ دفد ات۔ سپ

 دسمد، سیدی، ویسن، نسح، رضحت دبعاہلل نب لفغم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

ا اپانل
ّ

 

ُ
 اکشر فریغہ ےک ےیل ک

     1073    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ خ٠ٕ، ابوًاػ٥، جزیخ، ابوزبير، حرضت جابز :  راوی

 ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ا٢َ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَيِر َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجزَیِٕخ  ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  ٕٕ َحسَّ ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ َخ٠َ ا٢َ أ٣َََز ٧َٔييُّ َحسَّ ٠َِیطٔ َٗ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ُت٠ُطُ ث٥َُّ  ِ٘ ٨َ َٓ ٠ََِِٟٔب  ىٔي بٔا ٌِ َِٟبازٔیٍَٔ َی َس٦ُ ٩ِ٣ٔ ا ِ٘ ٤َِٟزِأَةُ َت َّي إِٔ٪ کَا٧َِت ا َََِٟٔلٔب َحً ِت١ٔ ا َ٘ ٥َ بٔ ٠َِی٥ُِٜ َوَس٠َّ ًَ ا٢َ  َٗ ِت٠َٔضا َو َٗ  ٩ًَِ  ٧ََضا٧َا 

 ٔ  بٔاِْلَِسَوز

رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںوتں وک امر ڈاےنل اک مکح ییحی نب فلخ، اوباعمص، رججی، اوبزج ،، 

رفامای اہیں کت ہک ارگ وکیئ وعرت لگنج ےس ںوتں وک ےل رک آیت وت مہ اس وک امر ڈاےتل نکیل دعب ںیم آپ ےن اؿ وک امر ڈاےنل ےس عنم 

 ول۔رفام دای افر رفامای رصػ اخصل ایسہ ےتک وک امر ڈا

 ییحی نب فلخ، اوباعمص، رججی، اوبزج ،، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دساھےئ وہےئ ےتک افر ریت ےس اکشر رکےن اک ایبؿ



 

 

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 ؿدساھےئ وہےئ ےتک افر ریت ےس اکشر رکےن اک ایب

     1074    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًیسي، جزیز، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ہ٤ا٦، حرضت ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

ًَٔسیِّ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ا٦ٕ  ٩ًَِ َص٤َّ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ُس ب٩ُِ ًٔیَسي َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ َحسَّ ُِٟت ا٨َّٟٔييَّ َػل َ ا٢َ َسأ َٗ َحات٥ٕٔ 

 ٔ َِٟ ا٢َ إَٔذا أَِرَس٠َِت ا َٗ َٓآک١ُُ  ًَلَیَّ أَ  َُ ُت٤ِٔش َٓ  ٍَ ٤َ َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ َََِٟٔلَب ا يی أُِرٔس١ُ ا ٔن ٠ُُِٗت إ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َت اِس٥َ اہللٔ ًَ ٍَ َوَذَُکِ ٤َ َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ََلَب ا

 ُٗ  ََ ٠َِی ًَ ا أ٣ََِش٩َِٜ  َّ١َُِ ٤٣ٔ َزأق َٓ ٌِ ٔ٤ِٟ ٠ُُِٗت أَِرمٔی بٔا َِٟیَص ٨ِ٣َٔضا  َضا ک٠َِْب  ِٛ ٥َِٟ َیِْشَ َت٩َ٠ِ ٣َا  َٗ ا٢َ َوإِٔ٪  َٗ َت٩َ٠ِ  َٗ ٠ُِت َوإِٔ٪ 

 ٌَ ١َُِ َوإِٔ٪ أََػاَب بٔ َٓ  َٚ َُخَ َٓ أََػاَب  َٓ َت اِس٥َ اہللٔ  َزأق َوَذَُکِ ٌِ ٔ٤ِٟ ا٢َ إَٔذا َر٣َِیَت بٔا َٗ َٓآک١ُُ  أُٔػیُب أَ ََل تَ َٓ َٓ  أِک١ُِ زِٔؿطٔ 

دمحم نب یسیع، رجری، وصنمر، اربامیہ، امہؾ، رضحت دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

درایتف ایک ہک ںیم دساھےئ وہےئ ںوتں وک اکشر یک رغض ےس وھچڑات وہں وت فہ اکشر وک ریمے ےیل ڑکپ رےتھک ںیہ )ینعی اس ںیم وخد 

وت ایک ںیم اےسی اکشر وک اھکولں؟ آپ ےن رفامای ارگ وت ےن اکشر رپ دساھےئ وہےئ ےتک وک اہلل اک انؾ ےل رک وھچڑا ےہ وت وت ںیہن اھکےت( 

اس اکشر وک اھک ےل سج وک فہ ریتے ےیل ڑکپ رںیھک۔ ںیم ےن رعض ایک ارگہچ فہ اکشر وک امر ڈاںیل بت یھب؟ آپ ےن رفامای اہں بت 

 وکیئ دفرسا اتک رشکی ہن وہ )ینعی وکیئ ااسی اتک رشکی ہن وہ وج دساھای وہا ہن وہ ای اوکس وھچڑےت فتق مسب یھب رشبہکیط اس ےک اکشر ںیم

اہلل ہن زپیھ یئگ وہ( دعی ےتہک ںیہ ہک رھپ ںیم ےن درایتف ایک ہک ںیم اکشر رپ رعماض)اکی فزؿ دار ےش سج ںیم داھر ںیہن وہیت( 

 ںیم اس وک یھب اھک اتکس وہں؟ آپ ےن رفامای ارگ وت ےن رعماض وک اہلل اک انؾ ےل رک ا اکنی افر فہ اکشر اتکنیھپ وہں وج اس وک اجیتگل ےہ وت ایک

 وک گل رک اس ےک مسج وک اھپڑ دے وت اھک ےل افر فہ اس رطح اگل سج ےس فہ اٹھپ ںیہن )ہکلب وچٹ ےس رم ایگ( وت تم اھک۔

 امہؾ، رضحت دعی نب احمتدمحم نب یسیع، رجری، وصنمر، اربامیہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 دساھےئ وہےئ ےتک افر ریت ےس اکشر رکےن اک ایبؿ

     1075    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رسی، اب٩ ٓـی١، بیا٪، ًا٣ز، حرضت ًسی ب٩ حات٥ ہ٨از ب٩ :  راوی

 ِٟ َ ا٢َ َسأ َٗ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ   ٩ًَِ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ بََیإ٪  ِی١ٕ  ـَ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  یِّ َحسَّ ٔ ث٨ََا َص٨َّازُ ب٩ُِ اٟسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔييَّ َػل



 

 

َََِٟٔل  َّا َنٔؼیُس بَٔضٔذظٔ ا ٠ُُِٗت إ٧ٔ  ٥َ ا أ٣ََِش٩َِٜ َوَس٠َّ َّ١َُِ ٤٣ٔ َٓ ٠َِیَضا  ًَ َت اِس٥َ اہللٔ  ٍَ َوَذَُکِ ٤َ َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ََ ا بَ ا٢َ لٔی إَٔذا أَِرَس٠َِت لَٔکَ َ٘ َٓ ٔب 

 ٔ ُٖ أَِ٪ یَُٜوَ٪ إ يی أََخا ّٔن َٓ ََل َتأِک١ُِ  َٓ ٠ََُِِٟب  ِّٔ٪ أَک١ََ ا َٓ ٠ََُِِٟب  َت١َ إَٔلَّ أَِ٪ یَأِک١َُ ا َٗ ََ َوإِٔ٪  ٠َِی ٤ََّا أ٣ََِش ًَ ٔشطٔ ٧ ِٔ ًَلَی َن  َٜطُ 

انہد نب رسی، انب لیضف، ایبؿ، اعرم، رضحت دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

رعض ایک ہک مہ اؿ )دساھےئ وہےئ( ںوتں ےک ذرہعی اکشر رکےت ںیہ۔ آپ ےن رفامای بج وت اکشر رپ دساھےئ وہےئ ںوتں وک اہلل اک 

وھچڑے وت وت اوکس اھک وج اس ےن ریتے ےیل ڑکپ راھک وہ ارگہچ فہ اتک اس اجونر وک اجؿ ےس یہ ویکں ہن امر ڈاےل رگم رشط ہی  انؾ ےل رک

ےہ ہک فہ اس ںیم ےس ہن اھکےئ افر ارگ اتک اس ںیم ےس اھک ےل وت وت رھپ اس اکشر وک تم اھک ویکہکن اس وصرت ںیم اامتحؽ ےہ ہک اکشر 

 وہ۔ اس ےن اےنپ ےیل ڑکپا

 انہد نب رسی، انب لیضف، ایبؿ، اعرم، رضحت دعی نب احمت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 دساھےئ وہےئ ےتک افر ریت ےس اکشر رکےن اک ایبؿ

     1076    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ًاػ٥، طٌيي، حرضت ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

ًَسٔیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ أَ   ٩ًَِ ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَأػ٥ٕ اِْلَِحَو٢ٔ   ٩ًَِ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َّی َحسَّ ٠ًََِیطٔ ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل اہللُ 

٥ِ َتحِٔسُظ ِٔی ٣َإئ َوََل  َٟ ٔس َو َِ ِٟ َوَجِسَتُط ٩ِ٣ٔ ا َٓ َت اِس٥َ اہللٔ  ََ َوَذَُکِ ا٢َ إَٔذا َر٣َِیَت بَٔشِض٤ٔ َٗ  ٥َ ١َُِ َوَس٠َّ َٓ  ََ ٓٔیطٔ أَثَْز َُيِرُ َسِض٤ٔ

ََل َتأِک١ُِ ََل َتِسرٔی َٓ َُيِرَٔصا  ََ ک٠َِْب ٩ِ٣ٔ  ٔ َِٟیَص ٨ِ٣َٔضا َوإَٔذا اِخَت٠ََم بَََٔٔلب َّٟٔذی  َت٠َطُ ا َٗ ُط  َّ٠ ٌَ َٟ 

ومیس نب اامسلیع، امحد، اعمص، یبعش، رضحت دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ وت ےن 

افر اےلگ دؿ الم( نکیل اپین ںیم ںیہن اپای افر اس رپ اہلل اک انؾ ےل رک اکشر رپ ریت ا اکنی افر اس وک اےلگ دؿ اپای )ینعی اکشر ریت اھک رک اھبگ الکن 

وہ ریتے ریت ےک وسا یسک افر زیچ اک اشنؿ ںیہن اپای ایگ وت اس وک اھک افر ارگ ریتے ےتک ےک وسا اس ےک اکشر ںیم وکیئ دفرسا اتکیھب اشلم 

  ےن امرا وہ وج دساھای وہا ںیہن اھت۔ایگ وت رھپ تم اھک ویکہکن وت ںیہن اجاتن )اس وک سک ےن امرا؟( نکمم ےہ اس وک اس ےتک

 ومیس نب الیعمس، امحد، اعمص، یبعش، رضحت دعی نب احمت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دساھےئ وہےئ ےتک افر ریت ےس اکشر رکےن اک ایبؿ

     1077    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٓارض، اح٤س ب٩ ح٨ب١، یحٌي ب٩ زُکیا، اب٩ ابی زائسہ، حرضت ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ َز  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ارٕٔض َحسَّ َٓ ُس ب٩ُِ َیِحٌَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَأػ٥ْ اِْلَِحَو٢ُ َحسَّ یَّا ب٩ِٔ أَبٔی َزائَٔسَة أَِخبََرنٔی  َُکٔ

ِت َر٣ٔیَّتُ  ٌَ َٗ ا٢َ إَٔذا َو َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَسٔیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل  ٩ًَِ ٔييِّ  ٌِ ََل َتأِک١ُِ ٩ًَِ اٟظَّ َٓ ٤ََٓاَت   َٚ ٔ ز َِ َٓ  ََ ِٔی ٣َإئ 

ادمح نب لبنح، ییحی نب زرکای، انب ایب زادئہ، رضحت دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم نب ییحی نب افرس، 

 فآہل فملس ےن رفامای ارگ ریتا ریت اھکای وہا اکشر اپین ںیم رگ رک ڈفب اجےئ افر رماجےئ وت رھپ اس وک تم اھک۔

 زرکای، انب ایب زادئہ، رضحت دعی نب احمتدمحم نب ییحی نب افرس، ادمح نب لبنح، ییحی نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 دساھےئ وہےئ ےتک افر ریت ےس اکشر رکےن اک ایبؿ

     1078    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، ٣حاہس، طٌيي، حرضت ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

 ٩ًَِ ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ث٨ََا ٣َُحأْٟس  ٕ َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يِر ًَ ث٨ََا  ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب َّی اہللُ َحسَّ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل

 َ٠ًَ ََ ا أ٣ََِش َّ١َُِ ٤٣ٔ َٓ َت اِس٥َ اہللٔ  ٤َِّ٠ًََت ٩ِ٣ٔ ک٠َِٕب أَِو بَازٕ ث٥َُّ أَِرَس٠َِتُط َوَذَُکِ ا٢َ ٣َا  َٗ ا٢َ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َٗ َت١َ  َٗ ٠ُُِٗت َوإِٔ٪   ََ ٠َِی ًَ

ا٢َ أَبُو َزاُو  َٗ  ََ ٠َِی ًَ ٤ََّا أ٣ََِشَٜطُ  ٧ّٔ َٓ ٥ِ َیأِک١ُِ ٨ِ٣ٔطُ َطِیّئا  َٟ َت٠َطُ َو َٗ َظ َوإِٔ٪ إَٔذا  ٠ََُِِٟب إَٔذا أَک١ََ ُُکٔ َََٓل بَأَِض بٔطٔ َوا َِٟباُز إَٔذا أَک١ََ  ز ا

َََٓل بَأَِض بٔطٔ   ٦َ َب اٟسَّ  ََشٔ

امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اجمدہ، یبعش، رضحت دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

وت ےن اکشر یک میلع دی افر رھپ اس وک اہلل اک انؾ ےل رک اکشر رپ وھچڑا وت وت اس اکشر وک اھک سج وک اس ےن ریتے ےیل ڑکپ سج ےتک ای ابز وک 

راھک وہ۔ دعی ےتہک ںیہ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! وخاہ اس )ےتک ای ابز( ےن اس وک اجؿ ےس یہ امر ڈاال وہ؟ آپ ےن رفامای ارگ اس 

س وک اجؿ ےس امر ڈاال رگم وخد اس ںیم ےس ھچک اھکای ںیہن وت وگ ای اس ےن اس وک ریتے یہ ےیل ڑکپا اھت۔ )ذہلافہ الحؽ )ےتک ای ابز( ےن ا

 (ےہ

 امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اجمدہ، یبعش، رضحت دعی نب احمت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 دساھےئ وہےئ ےتک افر ریت ےس اکشر رکےن اک ایبؿ

     1079    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو، بس ب٩ ًبیساہلل، ابوازریص، حرضت ابوث٠ٌبہ خظىي٣ح٤س ب٩ ًیسي، ہظی٥، زاؤز ب٩  :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ بُِسٔ ب٩ِٔ ًُبَِیٔس اہللٔ  ٤ِزٕو  ًَ ث٨ََا َزاُوزُ ب٩ُِ  ث٨ََا صَُظِی٥ْ َحسَّ ُس ب٩ُِ ًٔیَسي َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ َِٟدِوََلنٔیِّ  بٔی إِٔزرٔیَص ا

ا٢َ َر  َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟدَظىٔيِّ  ٍَ ا ٠ََب ٌِ ١َُِ َث َٓ َت اِس٥َ اہللٔ  ََ َوَذَُکِ ٠ََِِٟٔب إَٔذا أَِرَس٠َِت ک٠ََِب ٥َ ِٔی َػِیسٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   ُسو٢ُ اہللٔ َػل

ََ یََساَک  ٠َِی ًَ  َوإِٔ٪ أَک١ََ ٨ِ٣ٔطُ َوک١ُِ ٣َا َرزَِّت 

 ینشخ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دمحم نب یسیع، میشہ، داؤد نب رمعف، رسب نب دیبع اہلل، اوبادرسی، رضحت اوبہبلعث

ر اھک فملس ےن اکشری ےتک ےک ذرہعی اکشر ےک قلعتم رفامای ہک ارگ وت ےن اےنپ ےتک وک )اکشر رپ( اہلل اک انؾ ےل رک وھچڑا وت اس اک ایک وہا اکش

 ےس امرے۔ ارگہچ اےنس یھب اس ںیم ےس اھک ایل وہ۔ ایس رطح اس اکشر وک اھک وج وت ریت

 دمحم نب یسیع، میشہ، داؤد نب رمعف، رسب نب دیبعاہلل، اوبادرسی، رضحت اوبہبلعث ینشخ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 دساھےئ وہےئ ےتک افر ریت ےس اکشر رکےن اک ایبؿ

     1080    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حشين ب٩ ٣ٌاذ ب٩ خ٠یٕ، ًبساَلًلی، زاؤز، ًا٣ز، حرضت ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

ًَٔسیِّ   ٩ًَِ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ث٨ََا َزاُوزُ  ًِلَی َحسَّ َ ًَِبُس اِْل ث٨ََا  ٕٕ َحسَّ اذٔ ب٩ِٔ ُخ٠َِی ٌَ ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا ا ا٢َ َیا َرُسو٢َ َحسَّ َٗ َُّط  ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ أ٧َ

ّتا َوٓٔیطٔ َسِض٤ُطُ  ٍَ ث٥َُّ َیحُٔسُظ ٣َیِّ َ ََلث َِٟیِو٣َئِن َواٟثَّ َتفٔی أَثََزُظ ا ِ٘ َی َٓ ِیَس  ا٢َ یَأِک١ُُ اہللٔ أََحُس٧َا َیزِمٔی اٟؼَّ َٗ ٥ِ إِٔ٪ َطاَئ أَِو  ٌَ ا٢َ َن َٗ  أََیأِک١ُُ 

 إِٔ٪ َطاَئ 

ی ف، دبع
ل

 

االیلع، داؤد، اعرم، رضحت دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! مہ ںیم نیسح نب اعمذ نب ح

 ےس اکی صخش اکشر وک ریت اک اشنہن انبات ےہ افر دف ای نیت دؿ کت اس وک ڈوھڈنات راتہ ےہ افر رھپ اس وک رمدہ احتل ںیم اپات ےہ رگم اس

 ہ اوکس اھکےئ؟ آپ ےن رفامای اہں ارگ فہ اچےہ۔ ای ہی رفامای ارگ اچےہ وت اھک اتکس ےہ۔ےک مسج ںیم اس اک ریت زگا اتلم ےہ وت ایک ف

ی ف، دبعاالیلع، داؤد، اعرم، رضحت دعی نب احمت :  رافی
ل

 

 نیسح نب اعمذ نب ح



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ اکشر اک :   ابب

 دساھےئ وہےئ ےتک افر ریت ےس اکشر رکےن اک ایبؿ

     1081    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، طٌیب، ًبساہلل ب٩ ابی سْف، حرضت ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط ٕ َحسَّ ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُِٟت ا٨َّٟٔييَّ َحسَّ َ ًَٔسیُّ ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َسأ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ َْفٔ  ب٩ِٔ أَبٔی اٟشَّ

َََٓل تَ  زِٔؿطٔ  ٌَ ١َُِ َوإَٔذا أََػاَب بٔ َٓ ظٔ  ا٢َ إَٔذا أََػاَب بَٔحسِّ َ٘ َٓ َزأق  ٌِ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ُُِٗت أُِرٔس َػل َّطُ َوٗٔیْذ  ٧ّٔ َٓ ١ُ أِک١ُِ 

ٔش  ِٔ ٨َٟٔ ََ ٤ََّا أ٣ََِش ٧ّٔ َٓ ََل َتأِک١ُِ  َٓ ََل َتأِک١ُِ َوإِٔ٪ أَک١ََ ٨ِ٣ٔطُ  َٓ ١َُِ َوإَٔلَّ  َٓ ِیَت  ا٢َ إَٔذا َس٤َّ َٗ ٠َِیطٔ ک٠َِّبا ک٠َِٔيي  ًَ أَٔجُس  َٓ ا٢َ أُِرٔس١ُ ک٠َِٔيي  َ٘ َٓ طٔ 

 ََ ٔ ًَلَی ک٠َِب ِیَت  ٤ََّا َس٤َّ ََ إ٧ٔ َّ ا٢َ ََل َتأِک١ُِ ْٔل٧َ َ٘ َٓ  آََخَ 

 نب ،ریث، بیعش، دبعاہلل نب ایب رفس، رضحت دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دمحم

 رعماض )ےب رپ اک ریت( ےک ابرے ںیم وساؽ ایک )ینعی ایک اس ےک ذرہعی ایک وہا اکشر الحؽ ےہ ای ںیہن؟( وت آپ ےن رفامای ارگ فہ ریت اینپ

 افر ارگ ڑیٹاھ وہ رک اگل وت تم اھک ویکہکن اس وصرت ںیم فہ وموقذہ )وچٹ اھک رک رما وہا( ےہ )وج رقآؿ یک رف ےس زیتی ےس اگل وت اھک

رحاؾ ےہ( رضحت دعی ےتہک ںیہ ہک رھپ ںیم ےن وپاھچ ہک ںیم اےنپ ےتک وک )اکشر رپ( وھچڑات وہں آپ ےن رفامای ارگ وت ےن مسب اہلل زپھ 

ہن ںیہن۔ افر ارگ ےتک ےن اکشر ںیم ےس اھک ایل وہ بت یھب تم اھک ویکہکن اس وصرت ںیم اس ےن اےنپ ےیل اکشر رک وھچڑا اھت وت وت اھک فر

 ایک اھت )ہن ہک ریتے ےیل( رھپ ںیم ےن وپاھچ ہک ںیم اکشر رپ اانپ اتک وھچڑات وہں افر رھپ دفرسا اتکیھب اپات وہں )اس وصرت ںیم ایک مکح

  وت ےن مسب اہلل اےنپ ےتک رپ زپیھ یھت )ہن ہک دفرسے ےتک رپ(۔ےہ؟ آپ ےن رفامای ہن اھک ویکہکن

 دمحم نب ،ریث، بیعش، دبعاہلل نب ایب رفس، رضحت دعی نب احمت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 ریت ےس اکشر رکےن اک ایبؿدساھےئ وہےئ ےتک افر 

     1082    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، اب٩ ٣بارک، حیوة ب٩ َشیح، ربیٌہ ب٩ یزیس، ابوازریص، حرضت ابوث٠ٌبہ خظىي :  راوی

٩ًَِ َحِیَوَة ب٩ِٔ  ٤َُِٟباَرٔک  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا یِّ  ٔ ث٨ََا َص٨َّازُ ب٩ُِ اٟسَّ و٢ُ أَِخبََرنٔی أَبُو  َحسَّ ُ٘ ٣َِظِٔیَّ َی ٍَ ب٩َِ َیزٔیَس اٟسِّ ٌَ ُت َربٔی ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ یِٕح  َُشَ



 

 

ي  ٔن ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ و٢ُ  ُ٘ ُِٟدَظىٔيَّ َی ٍَ ا ٠ََب ٌِ ُت أَبَا َث ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَائُٔذ اہللٔ  َِٟدِوََلنٔیُّ  ٥َّٔ٠ َوب٠ََِٔ إِٔزرٔیَص ا ٌَ ٤ُِٟ ٔيي ی أَٔػیُس ب٠ََِٔٔيي ا

 ََ ٔ ِسَت ب٠ََِٔب َٓاذُُِکِ اِس٥َ اہللٔ َوک١ُِ َو٣َا أَػَّ  ٥ٔ َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ََ ا ٔ ا٢َ ٣َا ٔػِسَت ب٠ََِٔب َٗ  ٥ٕ َّ٠ ٌَ َِٟیَص ب٤ُٔ َّٟٔذی  ٥َّٕ٠  ا ٌَ َِٟیَص ب٤ُٔ َّٟٔذی  ا

 ِ١َُ َٓ َت َذکَاَتطُ  ِٛ أَِزَر َٓ 

اوبہبلعث ینشخ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای انہد نب رسی، انب ابمرک، ویحۃ نب رشبا، رہعیب نب سیدی، اوبادرسی، رضحت 

روسؽ اہلل! ںیم دساھےئ وہےئ ےتک ےک ذرہعی اکشر رکات وہں افر اےسی ےتک ےس یھب وج دساھای وہا ںیہن وہات۔ آپ ےن رفامای وج وت 

وہےئ ےتک ےک ذرہعی اکشر رکے اےنپ دساھےئ وہےئ ےتک ےک ذرہعی اکشر رکے وت اس رپ مسب اہلل زپھ افر اھک افر ارگ وت ریغ دساھےئ 

 (افر اس ےک ذحب وک اپےئ )ینعی اکشر وک زدنہ اپےئ افر رھپ ذحب رکے( وت اھک۔ )فر ہن ںیہن

 انہد نب رسی، انب ابمرک، ویحۃ نب رشبا، رہعیب نب سیدی، اوبادرسی، رضحت اوبہبلعث ینشخ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 دساھےئ وہےئ ےتک افر ریت ےس اکشر رکےن اک ایبؿ

     1083    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ؼفی، ٣ح٤س ب٩ رحب، ابوًلی، ابوزاؤز، ٣ح٤س ب٩ ٣ؼفی، ب٘یہ، حرضت ابوث٠ٌبہ خظىي :  راوی

ث٨ََا بَ  َّی َحسَّ ٤َُِٟؼف ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕب ح و َحسَّ ُس ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤َُِٟؼفَّی َحسَّ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َحسَّ ٩ًَِ اٟزُّبَِیٔسیِّ َحسَّ  ٍُ ٘ٔیَّ

 ٍَ ٠ََب ٌِ ثَىٔي أَبُو َث َِٟدِوََلنٔیُّ َحسَّ ث٨ََا أَبُو إِٔزرٔیَص ا ٕٕ َحسَّ ٥َ یُو٧ُُص ب٩ُِ َسِی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟدَظىٔيُّ  ا

١َُِ َذٛٔیًّ  َٓ ٥ُ َویَُسَک  َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ٕب ا ٩ًَِ اب٩ِٔ رَحِ ََ َزاَز  ََ َوک٠َِبُ ِوُس َٗ  ََ ٠َِی ًَ ٍَ ک١ُِ ٣َا َرزَِّت  ٠ََب ٌِ َُيَِر َذکٓٔیٕ َیا أَبَا َث  ا َو

، اوبداؤد، دمحم نب یفصم، ہیقب، رضحت اوبہبلعث ینشخ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم نب یفصم، دمحم نب رحب، اوبیلع

فآہل فملس ےن  ھج ےس رفامای اے اوبہبلعث! اس اجونر وک اھک وج وت اےنپ ریت ےس اکشر رکے ای ےتک ےک ذرہعی اکشر رکے۔ انب رحب یک 

ےہ افر ریت ےک اجبےئ اہھت اک ذرک ےہ سپ اھک اس وک ذحب ےیک وہےئ ای ریغب ذحب رفاتی ںیم ےتک ےک اسھت دسےھ وہےن یک رشط ذموکر 

 ےیک وہےئ۔

 دمحم نب یفصم، دمحم نب رحب، اوبیلع، اوبداؤد، دمحم نب یفصم، ہیقب، رضحت اوبہبلعث ینشخ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دساھےئ وہےئ ےتک افر ریت ےس اکشر رکےن اک ایبؿ

     1084    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حبیب، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حرضت ٤ًزوب٩ اٌٟاؾ٣ح٤س ب٩ ٨٣ہا٢، یزیس ب٩ زریٍ،  :  راوی

 ٔ ٤ِز ًَ  ٩ًَِ  ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا َحبٔیْب ا ٍٕ َحسَّ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ یزُ َحسَّ ٔ ٨ِٔ٤َِٟضا٢ٔ اٟرضَّ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔ َحسَّ ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ و ب٩ِٔ ُط

 ٍَ ٠ََب ٌِ ُط أَبُو َث َٟ ا٢ُ  َ٘ ا یُ ابٔیًّ ٠َِیطٔ أَ٪َّ أرَِعَ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ ِٓتٔىٔي ِٔی َػِیٔسَصا  َ أ َٓ  ٍّ َب بّا ٠ََ٣َُّ ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ لٔی لَٔکَ َٗ 

 ٌَ ا٢َ َن َٗ َُيَِر َذکٓٔیٕ  ا أَِو  ا٢َ َذٛٔیًّ َٗ  ََ ٠َِی ًَ ا أ٣ََِش٩َِٜ  َّ١َُِ ٤٣ٔ َٓ  ٍْ َب ْب ٠ََ٣َُّ ََ لَٔکَ َٟ ٥َ إِٔ٪ کَاَ٪  َٗ َوَس٠َّ ا٢َ َوإِٔ٪ ٥ِ  َٗ ِّٔ٪ أَک١ََ ٨ِ٣ُٔط  َٓ ا٢َ 

ا أَِو  ا٢َ َذٛٔیًّ َٗ  ََ ِوُس َٗ  ََ ٠َِی ًَ ا٢َ ک١ُِ ٣َا َرزَِّت  َٗ ِؤسي  َٗ ِٓتٔىٔي ِٔی  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَ َ٘ َٓ ًَىِّي أَک١ََ ٨ِ٣ٔطُ  َب  یَّ َِ ا٢َ َوإِٔ٪ َت َٗ َُيَِر َذکٓٔیٕ 

١َّ أَ  ـٔ ٥َِٟ َی ََ ٣َا  ٨ِ ًَ َب  یَّ َِ ا٢َ َوإِٔ٪ َت ا٢َ َٗ َٗ ِیَضا  َٟ ٔ ِر٧َا إ ٤َِٟحُؤض إِٔ٪ اِؿَُّطٔ ٍٔ ا ِٓتٔىٔي ِٔی آ٧َٔی ا٢َ أَ َٗ  ََ ِو َتحِٔس ٓٔیطٔ أَثَّزا َُيَِر َسِض٤ٔ

 أُِش٠َِضا َوک١ُِ ٓٔیَضا

دمحم نب اہنمؽ، سیدی نب زرعی، بیبح، رمعف نب بیعش، رضحت رمعفنب ااعلص ےس رفاتی ےہ ہک ارعایب ےن سج اک انؾ اوبہبلعث اھت 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ای روسؽ اہلل! ریمے اپس اکشر ےک دساھےئ وہےئ ےتک ںیہ آپ اؿ ےک اکشر ےک روس

ابرے ںیم اراشد رفامےیئ۔ آپ ےن رفامای ارگ ریتے اپس دساھےئ وہےئ اکشر ےک ےتک ںیہ وت اس اجونر وک اھک سج وک اوھنں ےن 

وپاھچ وخاہ ںیم اس وک ذحب رک وکسں ای ہن رک وکسں؟ آپ ےن رفامای اہں اوبہبلعث ےن وپاھچوخاہ ےتک  ریتے ےیل ڑکپ راھک وہ۔ اوبہبلعث ےن

اس اکشر ںیم ےس اھک ںیل؟ آپ رفامای اہں ارگہچ فہ اس ںیم ےس اھک ںیل۔ رھپ اوھنں ےن رعض ایک ریمے ریت امکؿ ےک ذرہعی اکشر ےک 

۔ آپ ےن رفامای وجریت

 

 امکؿ امکےئ اس ںیم ےس اھک وخاہ ذحب وہ ای ہن وہ۔ رھپ وپاھچ )ارگ فہ اکشر ریما ریت اھک قلعتم یھب مکح اراشد رفامی 

رک( ریمی رظنفں ےس اغبئ وہ اجےئ۔ آپ ےن رفامای اہں ارگہچ فہ ریتی رظنفں ےس اغبئ وہاجےئ بج کت ہک ڑسے ںیہن افر 

ہک وجم ویسں ےک ربنت ےک ابرے ںیم یھب اراشد رفامےیئ اؿ ریتے ریت ےک وسا وکیئ افر وچٹ اس رپ اظرہ ہن وہ۔ اسلئ ےن رھپ وپاھچ 

 وک دوھ ول رھپ اںیمس اھکول۔

 دمحم نب اہنمؽ، سیدی نب زرعی، بیبح، رمعف نب بیعش، رضحت رمعفنب ااعلص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک مسج ےک وگتش اک ڑکٹا رحاؾ ےہزدنہ اجونر 

 اکشر اک ایبؿ :   ابب



 

 

 زدنہ اجونر ےک مسج ےک وگتش اک ڑکٹا رحاؾ ےہ

     1085    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ہاط٥ ب٩ ٗاس٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساہلل ب٩ زی٨ار، زیس ب٩ اس٥٠، حرضت ابوواٗس :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ث٨ََا  أس٥ٔ َحسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َصأط٥ُ ب٩ُِ ا ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٩ًَِ  َحسَّ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ب٩ِٔ زٔی٨َإر 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی َوإٗٔس  ٍْ  ًََلأئ ب٩ِٔ َیَشإر  هَٔی ٣َِیَت َٓ  ٍْ َِٟبضٔی٤ٍَٔ َوهَٔی َحیَّ ٍَ ٩ِ٣ٔ ا ُٗٔل  َوَس٥ََّ٠ ٣َا 

امثعؿ نب ایب ہبیش، اہمش نب اقمس، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دانیر، زدی نب املس، رضحت اوبفادق ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 ےئ فہ رمدار ےہ۔اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج وگتش زدنہ اجونر ےک مسج ےس اکاٹ اج

 امثعؿ نب ایب ہبیش، اہمش نب اقمس، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دانیر، زدی نب املس، رضحت اوبفادق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکشر وک ہلغشم انبانیل اسیک ےہ؟

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 اکشر وک ہلغشم انبانیل اسیک ےہ؟

     1086    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، سٔیا٪، ابو٣وسي، وہب ب٩ ٨٣بہ، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ َوصِٔب ب٩ِٔ  ثَىٔي أَبُو ٣ُوَسي  َیاَ٪ َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا َیِحٌَي  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  طٕ  ٨َ٣ُبِّ

 َٜ ا٢َ ٩ِ٣َ َس َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٤ُ٠ًَُِط إَٔلَّ  َیاُ٪ َوََل أَ ِٔ ا٢َ ٣َزَّّة ُس َٗ ٥َ َو ِیَس َوَس٠َّ ٍَ اٟؼَّ َب ا َو٩ِ٣َ اتَّ َٔ ٍَ َج َِٟبازَٔی ٩َ ا

١َ َو٩ِ٣َ  َٔ َن  َُ
ٔ

ُِٓتت ٠َِلاَ٪ ا  أَتَی اٟشُّ

دسمد، ییحی، ایفسؿ، اوبومیس، فبہ نب ہبنم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج 

اگ افر وج  صخش لگنج ںیم رےہ اگ اس اک دؽ تخس وہ اجےئ اگ۔ افر وج اکشر یہ ےک ےھچیپ رےہ اگ فہ )دنی ےک اکومں ےس( اغلف وہ اجےئ

 صخش ابداشہ ےک اپس آدم ف رتف رےھک اگ فہ ہنتف ںیم التبم وہ اجےئ اگ۔

 دسمد، ییحی ، ایفسؿ، اوبومیس، فبہ نب ہبنم، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 وک ہلغشم انبانیل اسیک ےہ؟اکشر 

     1087    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣ٌين، ح٤از ب٩ خاٟس، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ًبساٟزح٩٤ ب٩ جبير ب٩ نٔير، حرضت ابوث٠ٌبہ خظىي :  راوی

َِٟد  ازُ ب٩ُِ َخأٟٕس ا ث٨ََا َح٤َّ ٌٔيٕن َحسَّ ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ ٣َ ٩ًَِ َحسَّ  ٕ يِر َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ُجَبيِر ًَ  ٩ًَِ ٍَ ب٩ِٔ َػأٟٕح  اؤَی ٌَ ٩ًَِ ٣ُ اُن  یَّ

 َٓ ِیَس  ا٢َ إَٔذا َر٣َِیَت اٟؼَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ُِٟدَظىٔيِّ  ٍَ ا ٠ََب ٌِ ٩ًَِ أَبٔی َث ََٟیا٢ٕ أَبٔیطٔ  َس ثَََلٔث  ٌِ َتُط َب ِٛ  أَِزَر

ِن 
ٔ

٥َِٟ ی٨ُِت ٠ََُُِٓط ٣َا  ََ ٓٔیطٔ   َوَسِض٤ُ

ییحی نب نیعم، امحد نب اخدل، اعمفہی نب اصحل، دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن، رضحت اوبہبلعث ینشخ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

احتل ںیم ہک اس ےک مسج ںیم اہمترا ریت فآہل فملس ےن رفامای بج مت اکشر رپ ریت الچؤ افر رھپ نیت دؿ ےک دعب اس وک )رمدہ( اپؤ اس 

 ویپتس وہ وت مت اس وک اھکؤ رشب ہکیط ڑسا ہن وہ۔

 ییحی نب نیعم، امحد نب اخدل، اعمفہی نب اصحل، دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن، رضحت اوبہبلعث ینشخ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں اک ایبؿ : ابب

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 اکشر وک ہلغشم انبانیل اسیک ےہ؟

     1088    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز ب٩ ٣سہس، یحٌي ، ًیبساہلل، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

صَٕس  زُ ب٩ُِ ٣َُسِ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ َحسَّ ىٔي اب٩َِ ٤ًََُز  ٌِ ِبٔس اہللٔ َی ًَ  ٩ًَِ  ٍْ ٔ ثَىٔي ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ َحسَّ ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ َس  َحسَّ

ِی٠ََتئِن إَٔلَّ  َٟ ُط َطِیْئ یُوصٔي ٓٔیطٔ َیبٔیُت  َٟ ُّٙ ا٣ِزٕٔئ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ا٢َ ٣َا َح َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍْ ٨ًَِٔسظُ  َو اہللٔ َػل  َؤػیَُّتطُ ٣َُِٜتوبَ

 ب د  اہلل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یسک 
عت
دسمد نب رسمدہ، ییحی، 

س احؽ ںیم املسمؿ ےک ےیل ہی ابت انمبس ںیہن ےہ ہک اس ےک اپس وکیئ اقلب فتیص زیچ وموجد وہ افر فہ رھپ یھب دف راںیت ا



 

 

 سگارے ہک اس ےک اپس اس یک فتیص یھکل وہیئ وموجد ہن وہ۔

 ب د اہلل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی
عت
 دسمد نب رسمدہ، ییحی ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 انبانیل اسیک ےہ؟اکشر وک ہلغشم 

     1089    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ٣ح٤س ب٩ ًَلء، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابووائ١، ٣سوٚ، حرضت ًائظہ :  راوی

٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل  ٍَ اؤَی ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اََل َحسَّ َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ْز َو٣َُح٤َّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َِٟت َحسَّ ا َٗ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َِسُ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ 

ٌٔيّرا َوََل َطاّة َوََل أَِوَص  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ زٔی٨َاّرا َوََل زِٔرَص٤ّا َوََل َب َّی اہللُ   ي بَٔظِیٕئ ٣َا َتَزَک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہن  دسمد، دمحم نب العء، اوباعمفہی، اشمع، اوبفالئ، رسمفؼ، رضحت اعہشئ

 درمہ ف دانیر وھچڑے افر ہن افٹن فرکبایں افر ہن یہ یسک زیچ )امؽ فالختف( یک فتیص رفامیئ

 دسمد، دمحم نب العء، اوباعمفہی، اشمع، اوبفالئ، رسمفؼ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وجفتیص درتس ںیہن اس اک ایبؿ

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 وجفتیص درتس ںیہن اس اک ایبؿ

     1090    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طیبہ، اب٩ ابی خ٠ٕ، سٔیا٪، زہزی، ًا٣ز ب٩ سٌس، حرضت سٌس ب٩ ابی وٗاؾًث٤ا٪ ب٩ ابی  :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اََل َحسَّ َٗ  ٕٕ ٍَ َواب٩ُِ أَبٔی َخ٠َ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ا٢َ ٣َزَٔق  َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕس  ٌِ َس

 ٕٕ ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی َخ٠َ َٗ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣ََزّؿا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اَزُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َٓ ا أَِطفَی ٓٔیطٔ  َ٘ َٔ ٍَ ث٥َُّ اتَّ َّٜ  إٔ٪َّ لٔی ب٤َٔ

ا َٗ َِّطٔ  بٔاٟظَّ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ ََل  َٗ ٠َُثئِن  ُٚ بٔاٟثُّ أََتَؼسَّ َٓ َِٟیَص َیزٔثُىٔي إَٔلَّ اب٨ًَِٔي أَ ثٔيّرا َو َٛ ٠ُُث ٣َاَّل  ا٢َ اٟثُّ َٗ ٠ُٔث  بٔاٟثُّ َٓ ا٢َ  َٗ ٢َ ََل 

ُٔوَ٪ ا٨َّٟاَض  َّٔ َٜ ٍّ یََت َٟ ا ًَ ُض٥ِ  ًَ ََ أ٨ََُِٔیاَئ َخيِْر ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َتَس ََ أَِ٪ َتتِرَُک َوَرثََت َّ ثٔيْر إ٧ٔ َٛ ٠ُُث  ٍّ إَٔلَّ أُٔجزَِت َواٟثُّ َ٘ َٔ َٙ َن ٔٔ ٩َِٟ ت٨ُِ  ََ َّ َوإ٧ٔ



 

 

 ٔ َضا إ ٌُ َٓ ٍُ َتزِ ٤َ ِ٘ َّي ا٠ُّٟ ٤ًََ بَٔضا َحً  ١َ٤َ ٌِ َت َٓ ٔسی  ٌِ ِٕ َب ََ إِٔ٪ تَُد٠َّ َّ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٩ًَِ صِٔحَزتٔی   ُٕ ٠ُُِٗت َیا َرُسو٢َ اہللٔ أََتَد٠َّ  َٔ ٔ َّل لَی ِٔی ا٣َِزأَت

 ٍَ ٔٔ َّي ی٨ََِت َٕ َحً ََ أَِ٪ تَُد٠َّ َّ٠ ٌَ َٟ  ٍّ ٍّ َوَزَرَج ٌَ ِٓ وَ٪ ث٥َُّ  َػأّٟحا تُزٔیُس بٔطٔ َوِجَط اہللٔ ََل َتزَِزازُ بٔطٔ إَٔلَّ رٔ ََ آََخُ ٔ َوا٦ْ َویرَُضَّ ب ِٗ ََ أَ ٔ ب

 ٍَ َٟ ُس ب٩ُِ َخِو ٌِ َِٟبائُٔص َس ٩ِٜٔ ا ابٔض٥ِٔ َل َ٘ ًِ ًَلَی أَ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ أ٣َِٔف ْٔلَِػَحابٔی صِٔحَزَتُض٥ِ َوََل َتزُزَّص٥ُِ  َّی اہللُ َٗ َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  یَزِثٔی 

 ٍَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ ٣َاَت ب٤ََّٜٔ

امثعؿ نب ایب ہبیش، انب ایب فلخ، ایفسؿ، زرہی، اعرم نب دعس، رضحت دعس نب ایب فاقص ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت فہ تخس امیبر 

زپے وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ یک ایعدت ےک ےیل رشتفی الےئ فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! 

فر ریمے فاروثں ںیم رصػ اکی یٹیب ےہ وت ایک ںیم اانپ دف اہتیئ امؽ راہ دخا ںیم دصہق رک دفں؟ رفامای ریمے اپس تہب اس امؽ ےہ ا

ںیہن رھپ وپاھچ ایک اکی اہتیئ امؽ دصہق رک دفں؟ آپ ےن رفامای اہں اکی اہتیئ امؽ دصہق رکےتکس وہ افر اہتیئ یھب تہب ےہ زین رفامای 

 فجاتحج انب رک وھچڑ اجےن ےس رتہب ےہ ہک وت اؿ وک وخلاحؽ وھچڑ رک اجےئ افر وت وج زیچ یھب ریتے ےیل اےنپ دعب اےنپ فاروثں وک سلفم

راضےئ ایہل یک اخرط رصػ رکے اگ ےھجت اس اک ارج رضفر ےلم اگ یتح ہک ارگ وت اینپ ویبی ےک ہنم ںیم اےنپ اہھت ےس ہمقل دے اگ اس اک 

ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! )ںیم اینپ امیبری یک انب رپ( ایک رجہت ںیم یھب ےھچیپ یھب ےھجت وثاب ےلم اگ۔ رضحت دعس ےتہک ںیہ ہک رھپ 

رہ اجؤں اگ )ینعی ںیم اس ےک وثاب ےس یھب رحمفؾ روہں اگ( آپ ےن رفامای ارگ وت رجہت ےس رہ اجےئ اگ وت ایک وہا؟ وخونشدی رب یک 

افر اشدی وت زدنہ رےہ اہیں کت ہک وکیئ وقؾ وک  ےس افدئہ ااھٹےئ  اخرط اکؾ رکےت رانہ یہی ریتی رتیق دراجت اک ببس نب اجےئ اگ۔

افر ھچک دفرسے ولگ اصقنؿ ااھٹںیئ۔ اس ےک دعب آپ ےن ہی داع رفامیئ۔ اے اہلل! ریمے ااحصب یک رجہت وپری رفام افر وت اؿ وک 

فافت اپیئ سج اک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  اےٹل اپؤں تم ریھپ۔ رافی اک ایبؿ ےہ ہک دیعس نب وخہل تبیصم زدہ ےھت افر ہکم یہ ںیم

 فآہل فملس وک اوسفس راہ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، انب ایب فلخ، ایفسؿ، زرہی، اعرم نب دعس، رضحت دعس نب ایب فاقص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احتل ںیم دصہق رکیکین تلیضف تحص فدنتریتس یک

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 تحص فدنتریتس یک احتل ںیم دصہق رکیکین تلیضف

     1091    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣شسز، ًبساٟواحس ب٩ زیاز، ٤ًارہ ب٩ ٌٌٗ٘اَ، ابوزرًہ ب٩ ٤ًزو ب٩ جزیز، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا ٤ِزٔو بِ  َحسَّ ًَ ٍَ ب٩ِٔ  ًَ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر  َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ٤ًَُاَرةُ ب٩ُِ ا َِٟواحٔٔس ب٩ُِ زٔیَازٕ َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ْز َحسَّ ا٢َ ٣َُشسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٕ ٩ٔ َجزٔیز

٥َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَیُّ اٟؼَّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُج١ْ ٨٠َّٟٔٔييِّ َػل یْؽ َتأ١ُ٣ُِ َٗ َٚ َوأ٧ََِت َػٔحیْح رَحٔ ا٢َ أَِ٪ َتَؼسَّ َٗ  ١ُ ـَ ِٓ ٍٔ أَ َٗ َس

 َٗ َذا َو َٛ ََُٔلٕ٪  ٔ َذا َوٟ َٛ ََُٔلٕ٪  ٔ ٠َُِٗت ٟ و٦َ  ُ٘ ُِٟح٠ِ ِت ا َِ َّي إَٔذا ب٠ََ َِقَ َوََل ت٤ُِض١َٔ َحً َٔ ِٟ اَئ َوَتِدَشي ا َ٘ َب ِٟ ََُٔل٪ٕ ا ٔ  ِس کَاَ٪ ٟ

عقعااع
ق
، اوبزرہع نب رمعف نب رجری، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن روسؽ دسمد، دبعاولادح نب زاید، امعرہ نب 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک وکاسن دصہق الضف ےہ آپ ےن رفامای فہ دصہق وج دنتریتس یک احتل ںیم رکے بج ہک 

 وت دصہق دےنی ےس راک رےہ اہیں کت ہک اجؿ قلح ںیم آاجےئ ےھجت زدنیگ یک انمت وہ افر دگنتیتس اک وخػ وہ۔ ہی ںیہن وہان اچےئہ ہک

 افر رھپ ےہک ہک الفں زیچ الفں وک دے دف افر الفں وک اانت افر اانت دے دف۔ احالہکن اب فہ امؽ دفرسفں اک وہ اکچ ےہ۔

عقعااع، اوبزرہع نب رمعف نب رجری، رضحت اوبرہریہ :  رافی
ق
 دسمد، دبعاولادح نب زاید، امعرہ نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 تحص فدنتریتس یک احتل ںیم دصہق رکیکین تلیضف

     1092    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی ذئب، َشحبی١، حرضت ابوسٌیس خسریاح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ ابی ٓسیَ، اب٩  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َس  ِحبٔی١َ  ٩ًَِ َُشَ َٕ أَِخبََرنٔی اب٩ُِ أَبٔی ذٔئِٕب  َُٓسیِ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َحسَّ ٌٔیٕس ا

ا٢َ َْلَِ٪ یََتَؼسَّ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍٔ زِٔرَص٥ٕ ٨ًَِٔس ٣َِوتٔطٔ َػل َ َٚ ب٤ٔٔائ َُٟط ٩ِ٣ٔ أَِ٪ یََتَؼسَّ ٤َِٟزُِئ ِٔی َحَیاتٔطٔ بٔٔسِرَص٥ٕ َخيِْر   َٚ ا

ادمح نب اصحل، انب ایب دفکی، انب ایب ذبئ، رشلیبح، رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ںیم )دنتریتس یک احتل ںیم( اکی درمہ دصہق رکے وت فہ اؿ وس درومہں ےس رتہب ےہ وج رمےت فتق ےن رفامای آدیم ارگ اینپ زدنیگ 

 دصہق ےیک اجںیئ۔

 ادمح نب اصحل، انب ایب دفکی، انب ایب ذبئ، رشلیبح، رضحت اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فتیص ےس یسک وک اصقنؿ اچنہپان رکمفہ ےہ



 

 

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 فتیص ےس یسک وک اصقنؿ اچنہپان رکمفہ ےہ

     1093    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوہزیزہًبسہ ب٩ ًبساہلل، ًبساٟؼ٤س، نْص ب٩ ًلی، اطٌث ب٩ جابز، طہز ب٩ حوطب، حرضت  :  راوی

ث٨ََ  انٔیُّ َحسَّ ُِٟحسَّ ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا َنِْصُ ب٩ُِ  ٤َسٔ َحسَّ ِٟؼَّ ِبُس ا ًَ ًَِبسٔ اہللٔ أَِخبََر٧َا  ِبَسةُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ثَىٔي َطِضزُ ب٩ُِ َحسَّ ٕ َحسَّ ُث ب٩ُِ َجابٔز ٌَ ا اِْلَِط

َّی ا ثَطُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٍّ َحِوَطٕب أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة َحسَّ يَن َس٨َ ٍٔ اہللٔ ٔستِّ ًَ ٤َِٟزِأَةُ بَٔلا ١ُ٤َ َوا ٌِ َی َٟ ا٢َ إٔ٪َّ اٟزَُّج١َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ہللُ 

ًَلَیَّ أَبُو صَُزیَِزةَ  أَ  ا٢َ َورَقَ َٗ ُض٤َا ا٨َّٟاُر  َٟ َتحُٔب  َٓ َِٟؤػیٍَّٔ  أ٪ ِٔی ا ارَّ ـَ ُی َٓ ٤َِِٟوُت  ص٤َُا ا ٍٕ یُوَصي  ٩ِ٣ٔ َصا ص٨َُا ٩ِ٣ٔ بَ ث٥َُّ َیِحرُضُ ٔس َؤػیَّ ٌِ

َث ب٩َِ  ٌَ ىٔي اِْلَِط ٌِ ا٢َ أَبُو َزاُوز َصَذا َی َٗ ٔوی٥ُ  ٌَ ِٟ ِوُز ا َٔ ِٟ ََ ا ٔ َّ ذَٟ َّي ب٠ََ آرٕ َحً ـَ َُيَِر ٣ُ ًَلٓٔیٕ  بَٔضا أَِو َزی٩ِٕ  ٕ َجسَّ َنِْصٔ ب٩ِٔ   َجابٔز

رہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل دبعہ نب دبع اہلل، دبعادمصل، رصن نب یلع، اثعش نب اجرب، رہش نب وحبش، رضحت اوب

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رمد ای وعرت اسھٹ اسؽ کت اہلل یک ابعدت رکےت ںیہ رھپ بج اؿ یک ومت اک فتق رقبی آات ےہ وت فتیص 

ایبؿ رکےن ےک  رک ےک فاروثں وک اصقنؿ اچنہپےت ںیہ سپ اؿ ےک ےیل منہج فابج وہ اجیت ےہ رہش نب وحبش ےتہک ںیہ ہک ہی دحثی

م کت زپیھ۔ 
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 وییص اھب اف دنی ریغ اضمر ےس ےل رک َذِلَ ا

 

دعب اوبرہریہ ےن ریمے اسےنم رقآؿ یک آتی نم دعب فطب ة

 اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اثعش نب اجرب رصننب یلع ےک دادا ںیہ۔

 نب وحبش، رضحت اوبرہریہدبعہ نب دبعاہلل، دبعادمصل، رصن نب یلع، اثعش نب اجرب، رہش  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیص اننب اسیک ےہ؟

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 فیص اننب اسیک ےہ؟

     1094    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤، سٌیس ب٩ ابی ایوب، ًبیساہلل ب٩ ابی جٌْف، سا٥ٟ ب٩ ابی سا٥ٟ، حرضت ابوذرحش٩ ب٩ ًلی،  :  راوی

 ٩ًَِ ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی أَیُّوَب  ث٨ََا َس ُئ َحسَّ ٤َُِِٟقٔ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ث٨ََا أَبُو  ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ  َحسَّ َْفٕ  ٌِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی َج

٠َِیطٔ َوَس َسا٥ٟٔٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی َذٓرٕ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َِٟحِیَظانٔیِّ  ا ب٩ِٔ أَبٔی َسا٥ٕٟٔ ا ّٔ ٌٔی يی أََراَک َؿ ٔن ٥ََّ٠ یَا أَبَا َذٓرٕ إ



 

 

ًَلَی اث٨َِئِن َوََل  َز٪َّ  ََل َتأ٣ََّ َٓ ِٔٔسي  ََ ٣َا أُحٔبُّ ٨َٟٔ َٟ يی أُحٔبُّ  ٔن َز بٔطٔ أَص١ُِ ٣ِْٔصَ َوإ ا٢َ أَبُو َزاُوز َتَْفَّ َٗ َّٟيَنَّ ٣َا٢َ یَتٔی٥ٕ   َتَو

نسح نب یلع، دبعارلنمح، دیعس نب ایب اویب، دیبع اہلل نب ایب رفعج، اسمل نب ایب اسمل، رضحت اوبذر ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

ں افر ںیم ریتے ےیل یھب فیہ دنسپ رکات وہں وج اےنپ ےیل دنسپ رکات یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  ھج ےس رفامای ںیم ےھجت زمکفر اپات وہ

 وہں۔ سپ وت دف آدویمں ےک افرپ یھب احمک تم نب افر ہن میتی ےک امؽ اک فیل نب۔

 نسح نب یلع، دبعارلنمح، دیعس نب ایب اویب، دیبعاہلل نب ایب رفعج، اسمل نب ایب اسمل، رضحت اوبذر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فادلنی افر درسے زعسیفں ےک قح ںیم فتیص اک وسنمخ وہان

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 فادلنی افر درسے زعسیفں ےک قح ںیم فتیص اک وسنمخ وہان

     1095    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًلی ب٩ حشين ب٩ واٗس، یزیس، ًرک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ َیزٔیَس ا٨َّٟ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ حَُشئِن ب٩ِٔ َوإٗٔس  ثَىٔي  ٤َِٟزَِوزٔیُّ َحسَّ ٕس ا ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ِحؤیِّ 

٤ِٟٔيرَ ًَبَّإض إِٔ٪  ٍُ ا َّي َنَشَدِتَضا آَی ََ َحً ٔ َذٟ َٛ  ٍُ َِٟؤػیَّ ََا٧َِت ا َٓ بٔيَن  ٍُ ٠َِٟٔوأَٟسی٩ِٔ َواِْلرَِقَ َِٟؤػیَّ  أث َتَزَک َخيِّرا ا
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ِ ادمح نب دمحم، یلع نب نیسح نب فادق، سیدی، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ہی آتی ِإْؿ رَتَک

 

ْ ي 

۔ ادتباےئ االسؾ ںیم یھت دعب ںیم ہی آتی ریماث یک آتی ےس وسنمخ وہ یئگ۔
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 ادمح نب دمحم، یلع نب نیسح نب فادق، سیدی، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ےئلیک فتّیص رکان درتس ںیہنفار تث

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 فار تث ےئلیک فتّیص رکان درتس ںیہن

     1096    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟوہاب، اب٩ ًیاغ، َشحبی١ ب٩ ٣ش٥٠، حرضت ابوا٣ا٣ہ :  راوی



 

 

َِٟوصَّأب ب٩ُِ ٧َِحَسَة  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٍَ َس٤ٔ ُت أَبَا أ٣َُا٣َ ٌِ ِحبٔی١َ ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َس٤ٔ ٩ًَِ َُشَ ًَیَّإغ  ث٨ََا اب٩ُِ  َحسَّ

ٍَ َٟٔوارٕٔث  ََل َؤػیَّ َٓ ُط  َّ٘ ٕ َح ٓٙ ًَِلي ک١َُّ ذٔی َح ِس أَ َٗ و٢ُ إٔ٪َّ اہلَل  ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی  اہللُ 

ملسم، رضحت اوباامہم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس۔  دبعاولاہب، انب ایعش، رشلیبح نب

آپ رفامےت ےھت ہک اہلل اعتیل ےن رہ قح فاےل وک اس اک قح دے دای ےہ )ینعی آتی ریماث ںیم رہ اکی اک ہصح رقمر رک دای( ذہلا اب 

 فارث ےک قح ںیم فتیص اجزئ ںیہن ےہ۔

 انب ایعش، رشلیبح نب ملسم، رضحت اوباامہم دبعاولاہب، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میتی اک اھکان اےنپ اھکےن ےک اسھت رشکی رکان

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 میتی اک اھکان اےنپ اھکےن ےک اسھت رشکی رکان

     1097    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ًلاء، سٌیس ب٩ جبير، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ًََلإئ   ٩ًَِ ث٨ََا َجزٔیْز  ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ا أ٧َِز٢ََ  َحسَّ ًَزَّ َوَج١َّ َوََل  ٤ََّٟ اہللُ 

َِٟیَتامَی ُه٤ّ٠ِا اِْلیَ  َّٟٔذی٩َ َیأِک٠ُُوَ٪ أ٣ََِوا٢َ ا ًَّٟٔي هَٔی أَِحَش٩ُ َو إٔ٪َّ ا َِٟیتٔی٥ٔ إَٔلَّ بٔا بُوا ٣َا٢َ ا َٙ ٩ِ٣َ کَاَ٪ ٨ًَِٔسُظ یَتٔی٥ْ َتَِقَ ٍَ ا٧َِل٠َ

ابٔطٔ  ابَُط ٩ِ٣ٔ ََشَ ا٣ٔطٔ َوََشَ ٌَ َ ا٣َُط ٩ِ٣ٔ ك ٌَ َ ز٢ََ ك ٌَ اِطَتسَّ  َٓ َٓ ُشَس  ِٔ َّي َیأِک٠َُطُ أَِو َی ُط َحً َٟ ُیِحَبُص  َٓ ا٣ٔطٔ  ٌَ َ ١ُ ٩ِ٣ٔ ك ـُ ِٔ ١َ َی ٌَ َح َٓ

زَّ َوَج١َّ َویَ  ًَ أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔ وا َذٟ ََٓذَُکُ ٠َِیض٥ِٔ  ًَ  ََ ٔ ١ُِٗ إِٔػ َذٟ َِٟیَتامَی  ٩ًَِ ا  ََ َ ُض٥ِ ِشأَُٟو٧ َٟ ََلْح 

ابٔطٔ  ابَُض٥ِ بَْٔشَ ا٣ٔطٔ َوََشَ ٌَ ا٣َُض٥ِ بَٔل ٌَ َ َد٠َُلوا ك َٓ ِّٔخَوا٥ُُِٜ٧  َٓ  َخيِْر َوإِٔ٪ تَُدأُٟلوص٥ُِ 

امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اطعء، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک بج اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ )رتہمج( 

بی یھب ہن اجؤ رگم اےھچ وطر ےس افر ہی ہک وج ولگ ومیتیں اک امؽ اناجزئ رطہقی رپ اھک رےہ ںیہ وت درالص فہ اےنپ ومیتیں ےک امؽ ےک رق

ٹیپ ںیم آگ رھب رےہ ںیہ۔ وت نج نج ولوگں ےک اپس میتی ےھت )ینعی اؿ ےک زری افکتل فرسرپیتس ےھت( اوھنں ےن اانپ اھکان انیپ 

ارگ میتی اک اھکان چب اجات فہ اس وک ااھٹ رک رھک دےتی اہیں کت ہک فہ اھکانوخد اس میتی یہ وک اھکان  اؿ ےک اھکےن ےنیپ ےس اگل رک ایل۔ سپ

زپات ای ڑس اجات۔ سپ اس مکح رپ لمع رکان ولوگں ےک ےیل دوشار وہ ایگ۔ ولوگں ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس یک اکشتی یک 



 

 

( ولگ مت ےس ومیتیں ےک ابرے ںیم وساؽ رکےت ںیہ ہہک دف اؿ ےک ےیل الھبیئ رکان ااھچ وت اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ )رتہمج

ےہ افر ارگ مت اؿ اسیکھت لم لج رک روہ وت فہ اہمترے اھبیئ ںیہ۔ اس ےک دعب ولوگں ےن اؿ ےک اھکےن ےنیپ وک اےنپ اھکےن ےنیپ 

 اسیکھت رشکی رک ایل۔

  نب ریبج، رضحت انب ابعسامثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اطعء، دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میتی ےک وتمیل وک اس ےک امؽ ےس سک دقر ےنیل اک قح احلص ےہ؟

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 میتی ےک وتمیل وک اس ےک امؽ ےس سک دقر ےنیل اک قح احلص ےہ؟

     1098    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسہ، خاٟس ب٩ حارث، حشين، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ :  راوی

 ٩ًَِ  ٥َِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ىٔي ا ٌِ ث٨ََا حَُشيِْن َی ثَُض٥ِ َحسَّ َِٟحارٔٔث َحسَّ َسَة أَ٪َّ َخأَٟس ب٩َِ ا ٌَ ث٨ََا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش ٩ًَِ  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ

َِٟیَص لٔی َطِیْئ َولٔی یَتٔی ٘ٔيْر  َٓ يی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ظٔ أَ٪َّ َرُجَّل أَتَی ا٨َّٟٔييَّ َػل َُيَِر َجسِّ  ََ ا٢َ ک١ُِ ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٔ یَتٔی٤ٔ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ْ

ٖٕ َوََل ٣َُبازٕٔر َوََل ٣َُتأَثِّ   ١ٕ ٣ُِسٔ

دیمح نب دعسمہ، اخدل نب احرث، نیسح، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ںیم ریقف وہں ریمے اپس ھچک ںیہن ےہ اع ہت ریمے اپس اکی میتی ہچب ےہ۔ آپ 

اھک ریغب وضفؽ رخیچ ےک افر ریغب ڈرے وہےئ اس ےک ڑبے وہاجےن ےس افر ریغب وپیجن انبےن ےک اس ےن رفامای وت اےکس امؽ ںیم ےس 

 ےک امؽ ےس۔

 دیمح نب دعسمہ، اخدل نب احرث، نیسح، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میتی ینتک رمع ےک ہچب وک اہک اجات ےہ

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 میتی ینتک رمع ےک ہچب وک اہک اجات ےہ



 

 

     1099    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ػاٟح، یحٌي ب٩ ٣ح٤س، ًبساہلل ب٩ خاٟس ب٩ سٌیس ب٩ ابی ٣زی٥، سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ رٗیع،  :  راوی

 حرضت ًلی

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َخأٟٔس ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا  ٤َِٟٔسیىٔيُّ َحسَّ ٕس ا ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ًَ َحسَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی ٣َزَِی٥َ  ٩ِ أَبٔیطٔ َس

ٖٕ َو٩ِ٣ٔ  ِو ًَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ  ٍَ ُطُیوّخا ٩ِ٣ٔ بَىٔي  َّطُ َس٤ٔ ِیٕع أ٧َ َٗ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َیزٔیَس ب٩ِٔ ُر ٌٔیٔس اب٩ِٔ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ٩ًَِ َس  َخأٟطٔ 

َّی ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِٔٔوُت  ًَلٔیُّ ب٩ُِ أَبٔی كَأٟٕب َح ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٔلَی  أَِح٤ََس  ٕ إ ٕ َوََل ُػ٤َاَت َیِو٦ َس اِحتََٔل٦ ٌِ ٥َ ََل یُِت٥َ َب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

 ا٠َِّٟی١ٔ 

ادمح نب اصحل، ییحی نب دمحم، دبعاہلل نب اخدل نب دیعس نب ایب رممی، دیعس نب دبعارلنمح نب رشیق، رضحت یلع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

رک اس ابت وک اید راھک۔ آپ رفامےت ےھت االتحؾ )ولبغ( ےک دعب یمیتی ںیہن ےہ افر ہن  ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس نس

 اخومیش ےہ دؿ رھب یک رات کت۔

 ادمح نب اصحل، ییحی نب دمحم، دبعاہلل نب اخدل نب دیعس نب ایب رممی، دیعس نب دبعارلنمح نب رشیق، رضحت یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میتی اک امؽ اھکےن یک تخس فدیع

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 میتی اک امؽ اھکےن یک تخس فدیع

     1100    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی ُیث، حرضت ابوہزیزہاح٤س ب٩ سٌیس، اب٩ وہب، س٠مَي٪ ب٩ بَل٢، ثور ب٩ زیس،  :  راوی

٩ًَِ ثَِورٔ ب٩ِٔ َزیِسٕ  َ٪ ب٩ِٔ بََٔل٢ٕ  ٩ًَِ ُس٠َمَِيَ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  َِٟض٤َِسانٔیُّ َحسَّ ٌٔیٕس ا ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َس ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ ِیٔث  َِ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا  

ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُک بٔاہللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِ ا٢َ اْٟشِّ َٗ أت ٗٔی١َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َو٣َا ص٩َُّ  َ٘ ٤ُِٟوبٔ ٍَ ا ِب ِجت٨َٔبُوا اٟشَّ

وَ  َِٟیتٔی٥ٔ َواٟتَّ ِّٙ َوأَک١ُِ اٟزِّبَا َوأَک١ُِ ٣َا٢ٔ ا َِٟح ٦َ اہللُ إَٔلَّ بٔا ًَّٟٔي رَحَّ ٔص ا ِٔ ِت١ُ ا٨َّٟ َٗ َِحُ َو ُٖ َواٟشِّ ِذ َٗ ٕٔ َو يی یَِو٦َ اٟزَِّح ٤ُِِٟحَؼ٨َأت ل ا

 ٍٕ ِیٔث َسا٥ْٟٔ ٣َِولَی اب٩ِٔ ٣ُٔلی َِ ِٟ ا٢َ أَبُو َزاُوز أَبُو ا َٗ ٤ُِِٟؤ٨َ٣ٔأت  آََٔلٔت ا َِ ِٟ  ا

ادمح نب دیعس، انب فبہ، امیلسؿ نب البؽ، وثر نب زدی، ایب ثیغ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

فاےل انگوہں ےس وچب۔ ولوگں ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل! فہ است انگہ وکےسن ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای است الہک رکےن 

فملس ےن رفامای اہلل ےک اسھت رشک رکاناجدف افر قح ےک ریغب اس اجؿ وک امران سج وک اہلل ےن رحاؾ رقار دای ےہ وسد وخری میتی اک امؽ 

 انگ افر دباکری ےس انفافق اخفدن فایل ومنم وعروتں وک بیع اگلان۔اھکان ڑلایئ ےک دؿ اکرففں ےس ھٹیپ ریھپ رک اھب

 ادمح نب دیعس، انب فبہ، امیلسؿ نب البؽ، وثر نب زدی، ایب ثیغ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 میتی اک امؽ اھکےن یک تخس فدیع

     1101    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابزاہی٥ ب٩ یٌ٘وب، ٣ٌاذ ب٩ ہانی، رحب ب٩ طساز، یحٌي ب٩ ابی ٛثير، ًبساٟح٤یس ب٩ س٨ا٪، ًبیس ب٩ ٤ًير، ػحابی  :  راوی

 رسو٢ حرضت ٤ًير

وَب  ُ٘ ٌِ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َی ٩ًَِ  َحسَّ  ٕ ثٔير َٛ ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ أَبٔی  ٕ َحسَّ از ُب ب٩ُِ َطسَّ ث٨ََا رَحِ اذُ ب٩ُِ َصا٧ٕٔئ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ُِٟحِوَزَجانٔیُّ َحسَّ ا

ٍْ أَ٪َّ َرُجَّل  َٟطُ ُػِحَب ثَطُ َوکَا٧َِت  َُّط َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ  ٕ ٩ًَِ ًُبَِیٔس ب٩ِٔ ٤ًَُيِر َِٟح٤ٔیٔس ب٩ِٔ ٔس٨َإ٪  ِبٔس ا ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا  َس ًَ َ٘ َٓ َٟطُ  َ أ

ِٟبَِیٔت  ٤ُِِٟش٤َٔ٠ئِن َواِستِٔحََل٢ُ ا َِٟوأَٟسی٩ِٔ ا ُٚ ا و ُ٘ ٨َاُظ َزاَز َوًُ ٌِ ََٓذَُکَ ٣َ  ٍْ ا٢َ ص٩َُّ تِٔش َ٘ َٓ  ُ ََٜبائٔز ٔ ِٗٔب٠َت٥ُِٜٔ أَِحَیاّئ اِل ا٦ ََِٟحَ ا

 َوأ٣ََِواّتا

ییحی نب ایب ،ریث، دبعادیمحل نب انسؿ، دیبع نب ریمع، احصیب روسؽ رضحت ریمع ےس  اربامیہ نب وقعیب، اعمذ نب اہین، رحب نب دشاد،

رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن وپاھچ ای روسؽ اہلل! ڑبے ڑبے انگہ وکؿ ےس ںیہ؟ آپ ےن رفامای فہ ون ںیہ رھپ رافی ےن یہی افرپ فایل 

ابپ یک انرفامین دفرسے تیب اہلل یک ےب رحیتم رکان وج  دحثی ایبؿ یک۔ سج ںیم دف انگوہں اک ااضہف ذموکر ےہ اکی املسمؿ امں

 اہمترا ہلبق ےہ زدنیگ افر ومت ںیم۔

اربامیہ نب وقعیب، اعمذ نب اہین، رحب نب دشاد، ییحی نب ایب ،ریث، دبعادیمحل نب انسؿ، دیبع نب ریمع، احصیب روسؽ رضحت  :  رافی

 ریمع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نفک اک ڑپکا یھب رمدہ ےک امؽ ںیم دالخ ےہ



 

 

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 نفک اک ڑپکا یھب رمدہ ےک امؽ ںیم دالخ ےہ

     1102    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 خباب، ٣ؼٌب ب٩ ٤ًير، حرضت ابووائ٣١ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ا٤ًع، ابووائ١،  :  راوی

ُب ب٩ُِ  ٌَ ا٢َ ٣ُِؼ َٗ ٩ًَِ َخبَّإب  ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخبََر٧َا ُس ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٥ِ  َحسَّ َٟ ُٗت١َٔ یَِو٦َ أُحُٕس َو  ٕ ٤ًَُيِر

٨َّا ُٛ ُط إَٔلَّ ٤َ٧َٔزْة  َٟ ِی٨َا بَٔضا َر  َت٩ُِٜ  َُلَّ ٠َِیطٔ إَٔذا  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َد َرأُِسُط  ِی٨َا رِٔج٠َِیطٔ ََخَ َُلَّ َجِت رِٔجََلُظ َوإَٔذا  أَِسُط ََخَ

ًَلَی رِٔج٠َِیطٔ ٩ِ٣ٔ اِْلٔذَِٔخٔ  ٠ُوا  ٌَ وا بَٔضا َرأَِسُط َواِج ٥َ َُلُّ  َوَس٠َّ

ت اوبفالئ ےس رفاتی ےہ ہک بعصم نب ریمع ادح ےک دؿ دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، اشمع، اوبفالئ، ابخب، بعصم نب ریمع، رضح

ڑلایئ ںیم امرے ےئگ افر اؿ ےک رت ہک ںیم اکی لبمک ےک وسا ھچک ہن اھت۔ بج مہ اؿ ےک رس وک ڈاھےتپن وت اؿ ےک اپؤں لھک اجےت افر 

  اذرخ )اکی اھگس( ڈاؽ دف۔اپؤں ڈےتکھ وت رس لھک اجات ہی دھکی رک آپ ےن رفامای لبمک ےس اؿ اک رس ڈاھپن دف افر اپؤں رپ

 دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، اشمع، اوبفالئ، ابخب، بعصم نب ریمع، رضحت اوبفالئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرہعی اپےئاکی صخش وکیئ زیچ ہبہ رکدے افر رھپ ایس زیچ وک فتیص ای ریماث ےک 

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 اکی صخش وکیئ زیچ ہبہ رکدے افر رھپ ایس زیچ وک فتیص ای ریماث ےک ذرہعی اپےئ

     1103    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير، ًبساہلل ب٩ ًلاء، ًبساہلل ب٩ بزیسہ، حرضت بزیسہ :  راوی

ث٨ََا  ٔ َحسَّ ٩ًَِ أَب ِبٔس اہللٔ ب٩َٔ بَُزیَِسَة  ًَ  ٩ًَِ ًََلإئ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ث٨ََا ُزَصيِْر َحسَّ یطٔ بَُزیَِسَة أَ٪َّ ا٣َِزأَّة أََتِت أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ

يی  ًَلَی أُم ُت  ِٗ ٨ُِت َتَؼسَّ ُٛ َِٟت  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِس َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َِٟؤٟیَسَة  ََ ا ِت ت٠ِٔ َٛ ََّضا ٣َاَتِت َوَتَز ٕ َوإ٧ٔ بَٔؤٟیَسة

َٓیُِحزُٔئ أَِو یَ  ٕ أَ ٠َِیَضا َػِو٦ُ َطِضز ًَ ََّضا ٣َاَتِت َو َِٟت َوإ٧ٔ ا َٗ ٤ِٟٔيَرأث  َٔ ِٔی ا ِی َٟ ٔ ِت إ ٌَ ٨ًََِضا َوَجَب أَِجزُٔک َوَرَج ٨ًََِضا أَِ٪ أَُػو٦َ  ٔضي  ِ٘

َِٟت َو  ا َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٨ًََِضا  ٨ًََِضا أَِ٪ أَحُخَّ  ٔضي  ِ٘ ُیِحزُٔئ أَِو َی َٓ ٥ِ َتُحخَّ أَ َٟ ََّضا   إ٧ٔ

ادمح نب ویسن، زریہ، دبعاہلل نب اطعء، دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی وعرت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 



 

 

 ولڈنی ہبہ یک یھت اب ریمی امں اک ااقتنؽ وہایگ ےہ افر فیہ ولڈنی رتہک ںیم وھچڑ فملس ےک اپس آیئ افر وبیل۔ ںیم ےن اینپ امں وک اکی

یئگ ےہ۔ آپ ےن رفامای ریتا ارج اثتب وہ ایگ افر فہ ولڈنی ےھجت ریماث ںیم یھب لم یئگ۔ فہ رھپ وبیل ریمی امں رم یئگ افر اس رپ اکی 

 اکیف وہاگ؟ آپ ےن رفامای اہں رھپ اس ےن اہک اس ےن جح یھب ہن ایک ہنیہم ےک رفزے فابج ےھت ایک اس یک رطػ ےس ریما رفزہ رانھک

 (اھت ارگ ںیم اس یک رطػ ےس رک ولں وت ایک اکیف وہاگ؟ آپ ےن رفامای اہں )اکیف وہاجےئ اگ

 ادمح نب ویسن، زریہ، دبعاہلل نب اطعء، دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت ربدیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ففق اک ایبؿ

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 ففق اک ایبؿ

     1104    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، اب٩ ًو٪، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز ٣شسز، یزیس ب٩ زریٍ، ٣شسز، بْش ب٩ ٣ٔـ١، ٣شسز، یحٌي :  راوی

 َ ث ١ٔ ح و َحسَّ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بِْٔشُ ب٩ُِ ا ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٍٕ ح و َحسَّ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٩ًَِ َحسَّ ث٨ََا یَِحٌَي  ْز َحسَّ ٨َا ٣َُشسَّ

ا٢َ أََػاَب ٤ًَُ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ِوٕ٪  ًَ ٥َِٟ اب٩ِٔ  ا٢َ أََػِبُت أَِرّؿا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َتَی ا٨َّٟٔييَّ َػل أ َٓ زُ أَِرّؿا بَٔدِیبََر 

َت بٔضَ  ِٗ ا٢َ إِٔ٪ ٔطئَِت َحبَِّشَت أَِػ٠ََضا َوَتَؼسَّ َٗ َٕ َتأ٣ُِزُنٔی بٔطٔ  َِٜی َٓ َص ٨ًِٔسٔی ٨ِ٣ٔطُ  َٔ مُّ أَِن َٗ َٚ بَٔضا ٤ًَُ أُٔػِب ٣َاَّل  َتَؼسَّ َٓ َّطُ ا  زُ أ٧َ

أب َؤِی َسبٔی١ٔ اہللٔ َواب٩ِٔ اٟشَّ  َٗ بَی َواٟزِّ َُِٟقِ أئ َوا ََُٔقَ ُث ٠ِٟٔ َُ أَِػ٠َُضا َوََل یُوَصُب َوََل یَُورَّ ٕٔ ث٥َُّ ََل یَُبا ِی َـّ ٩ًَِ بِْٔشٕ َواٟ بٔی١ٔ َوَزاَز 

 ٌِ ٤َِٟ ًَلَی ٩ِ٣َ َؤَٟیَضا أَِ٪ َیأِک١َُ ٨ِ٣َٔضا بٔا وا ََل ُج٨َاَح  ُ٘ َٔ ْس اتَّ ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ َو َٗ ٩ًَِ بِْٔشٕ  ا َُيَِر ٣َُت٤َو٢ِّٕ ٓٔیطٔ َزاَز  ّ٘ ٥ٌَٔ َػٔسی ٖٔ َویُِل زُو

 َُيَِر ٣َُتأَث١ِّٕ ٣َاَّل 

دسمد، سیدی نب زرعی، دسمد، رشب نب  ،لض، دسمد، ییحی، انب وعؿ، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک )اؿ ےک فادل( رضحت 

یلم۔ فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل! ےھجم اکی  رمع وک ربیخ ںیم اکی زنیم

ایسی زنیم یلم ےہ سج ےس رتہب ےھجم یھبک ہن یلم یھت۔ اس ےک ابرے ںیم آاکپ ایک مکح ےہ؟ )ینعی ایک ںیم اےس دصہق رکدفں؟ آپ ےن 

ک ےل افر اس ےک عفن وک دصہق رک دے۔ سپ رضحت رمع ےن اس ےک عفن وک دصہق رک دای۔ رفامای ارگ وت اچےہ وت زنیم یک تیکلم رف

س )ایس اک انؾ ففق ےہ( اس رشط رپ ہک الص زنیم وک ہن اچیب اجےئ اگ افر ہن ہبہ ایک اجےئ اگ افر ہن فارتث ںیم لقتنم ایک اجےئ اگ ہکلب ا



 

 

رف افر اجمدہ افر رشب یک رفاتی ںیم امہمؿ اک یھب ااضہف ےہ۔ رھپ بس رافی ےس عفن ااھٹںیئ ریقف رہتش دار الغؾ اینپ آزادی ںیم افر اسم

قفتم وہ ےئگ ہک وج صخش اس اک وتمیل ےہ فہ رعمفػ رطہقی رپ اس ںیم ےس اھک اتکس ےہ اس ںیم وکیئ رحج ںیہن ےہ افر اؿ دف ںوں وک 

 امؽ عمج رکےن فاےل ہن وہں۔ یھب الھکےئ وج امدلار ہن وہں۔ افر دفرسی رفاتی ںیم ےہ ہک فہ اس ںیم ےس

 دسمد، سیدی نب زرعی، دسمد، رشب نب  ،لض، دسمد، ییحی ، انب وعؿ، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 ففق اک ایبؿ

     1105    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠مَي٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، ٟیث، حرضت یحٌي ب٩ سٌیس :  راوی

 ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ َس ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ا٠َِّٟیُث  ٤َِِٟضزٔیُّ َحسَّ ُ٪ ب٩ُٔ َزاُوَز ا ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ٍٔ ٤ًََُز ب٩ِٔ  َحسَّ َٗ أب َػَس َِٟدلَّ ا

َِٟدلَّ  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  َِٟح٤ٔیٔس ب٩ُِ  ًَِبُس ا ا٢َ َنَشَدَضا لٔی  َٗ ٨ِطُ  ًَ أب بِٔش٥ٔ اہللٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟزَّحٔی٥ٔ َصَذا َرضَٔي اہللُ 

ٔ ٧َِحوَ  ؽَّ ٩ِ٣ٔ َخبَرٔظ َ٘ َٓ  ّٕ ِبُس اہللٔ ٤ًَُزُ ِٔی ث٤َِ ًَ َتَب  َٛ ائ١ٔٔ  ٣َا  ُضَو ٠ٟٔشَّ َٓ  ٔ ٨ًَِطُ ٩ِ٣ٔ ث٤ََزٔظ ا  َٔ ًَ ٤َا  َٓ ا٢َ َُيَِر ٣َُتأَث١ِّٕ ٣َاَّل  َٗ  ٍٕ ٔ َحٔسیٔث ٧َآ

َتَب  َٛ ٠٤َٔطٔ َو ٌَ ٔ ا ٟ ّ٘ ّٕ اِطتََری ٩ِ٣ٔ ث٤ََزٔظٔ َرٗٔی ا٢َ َوإِٔ٪ َطاَئ َولٔیُّ ث٤َِ َٗ  ٍَ ِٟ٘ٔؼَّ َٚ ا ا٢َ َوَسا َٗ و٦ٔ  ٤ََِِٟحُ ِبُس  َوا ًَ ِی٘ٔیْب َوَطضَٔس  ٌَ اہللٔ ٣ُ

 ٔ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن إ ِبُس اہللٔ ٤ًَُزُ أ٣َٔيرُ ا ًَ ٥ٔ بِٔش٥ٔ اہللٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟزَّحٔی٥ٔ َصَذا ٣َا أَِوَصي بٔطٔ  َٗ ٍَ ب٩ُِ اِْلَِر ٣َ ا َؤِصِ ِّ ِ٪ َحَسَث بٔطٔ َحَسْث أَ٪َّ ث٤َِ

ًَّٟٔي بَٔدیِ  ٍَ َسِض٥ٕ ا َ ٤ِٟٔائ َّٟٔذی ٓٔیطٔ َوا ِبَس ا ٌَ ِٟ َٔ َوا َو ِٛ َ ٠ًََِیطٔ ب٩َِ اِْل َّی اہللُ  ْس َػل ٤َطُ ٣َُح٤َّ ٌَ ِ ًَّٟٔي أَك ٍَ ا َ ٤ِٟٔائ َّٟٔذی ٓٔیطٔ َوا طُ ا َ٘ بََر َوَرٗٔی

ََ َوََل ُیِظتَرَ  ًَاَطِت ث٥َُّ َی٠ٔیطٔ ذُو اٟزَّأِٔی ٩ِ٣ٔ أَص٠َِٔضا أَِ٪ ََل یَُبا ٍُ ٣َا  َؼ ِٔ َِٟوازٔی َت٠ٔیطٔ َح ٥َ بٔا طُ َحِیُث َرأَی ٩ِ٣ٔ َوَس٠َّ ُ٘ ٔٔ ی ی٨ُِ

ا ٨٣ِٔ اٟ ّ٘ ًَلَی ٩ِ٣َ َؤَٟیُط إِٔ٪ أَک١ََ أَِو آک١ََ أَِو اِطتََری َرٗٔی َد  بَی َوََل رَحَ َُِٟقِ و٦ٔ َوَذؤی ا ٤ََِِٟحُ ائ١ٔٔ َوا  طُ شَّ

امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ثیل، رضحت ییحی نب دیعس ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم دبعادیمحل ےن رضحت رمع ےک دصہق یک اتکب یک لقن 

 ےک قلعتم رحتری یک )رضحت  رک ےک دی وج ہک

 

غ

م

 

ت

ےٹیب ںیہ دبعاہلل نب رمع نب اباطخب ےک ہک ہی فہ اتکب ےہ وج اہلل ےک دنبے رمع ےن 

 اھت( رھپ رافی ےن اس دحثی وک ایس رطح رفاتی ایک سج رطح دحثی ابال ںیم انعف ےن ایبؿ 

 

غ

م

 

ت

رمع ےک ففق رکدہ ابغ ای زنیم اک انؾ 

ں اس ےس افر وج لھپ اس ےک رگںی فہ ریقففں ےک ںیہ۔ اس ےک دعب  ہّص وک ایبؿ ایک افر ہی یھب ایک ےہ ینعی ہن امؽ وجڑےن فاےل وہ

 اک وتمیل اچےہ وت اس ےک ولھپں ےک دبہل ںیم اکؾ ےک فاےطس وکیئ الغؾ رخدی ےل )ینعی ابغ یک روھکایل افر اس ےک 

 

غ

م

 

ت

اہک ہک ارگ 

 

 

 قی ب
معی
ےن افر وگایہ دی اس رپ دبعاہلل نب ارمق ےن ہک رشفع اہلل اک انؾ ےل رک وج دفرسے اکؾ ااجنؾ دےنی ےک ےیل( افر اس وک اھکل 



 

 

ڑبا رہمابؿ افر اہنتی رمح فاال ےہ ہی فہ فتیص انہم ےہ سج یک فتص اہلل ےک دنبے رمع ےن یک وج اریماوملنینم ںیہ ہک ارگ  ھج رپ وکیئ 

 افر رصہم نب االوک

 

غ

م

 

ت

ع افر وج الغؾ فاہں ےہ افر ربیخ ےک ریمے وس  ےص افر وج الغؾ احدہث وہ اجےئ )ینعی ریمی فافت وہ اجےئ( وت 

 ےھت اس فادی ںیم وج ربیخ ےک رقبی ےہ اؿ بس یک 

 

فاہں ںیہ افر وس  ےص فہ وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  ھج وک دی 

دعب فہ صخش وج اصبح راےئ وہ اےکس  وتمیل اتایحت ہصفح رےہ یگ )رضحت رمع یک یٹیب افر آرضحنت یک زفہج رہطمہ( رھپ اس ےک

اخدناؿ فاولں ںیم ےس اس رشط رپ ہک ہی امؽ ہن اچیب اجےئ افر ہن رخدیا اجےئ ہکلب اس وک اہجں انمبس ےھجمس ریقففں اندارفں افر 

ےئ افر ہی زعسیفں ںیم اس وک رصػ رکدے افر وج صخش اس اک وتمیل وہ اس ےک ےیل وکیئ رحج ںیہن ےہ فہ اس ںیم ےس اھکےئ ای الھک

 ہک اس یک آدمین ےس اس افحتظ افر دختم ےک فاےطس وکیئ الغؾ رخدیے۔

 امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ثیل، رضحت ییحی نب دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تیم وک ےچنہپ اگتیم یک رطػ ےس وج دصہق وہاگ اس اک وثاب 

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 تیم یک رطػ ےس وج دصہق وہاگ اس اک وثاب تیم وک ےچنہپ اگ

     1106    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ربیٍ ب٩ س٠مَي٪، اب٩ وہب، س٠مَي٪ اب٩ بَل٢، ًَلء ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا  َلَٔئ ب٩ِٔ َحسَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ىٔي اب٩َِ بََٔل٢ٕ  ٌِ َ٪ َی ٩ًَِ ُس٠َمَِيَ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ٤َُِٟؤذُِّ٪ َحسَّ َ٪ ا ٍُ ب٩ُِ ُس٠َمَِيَ ٩ًَِ اٟزَّبٔی ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَُراُظ  ًَ

ا٢َ إَٔذا ٣َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٍٔ أَِطَیاَئ أَبٔیطٔ  َ ٠٤ًََُُط إَٔلَّ ٩ِ٣ٔ ثَََلث ٨ُِط  ًَ  ٍَ َل َ٘ اَت اِْلِٔنَشاُ٪ اِن

َٟطُ  َٟٕس َػأٟٕح یَِسًُو  ٍُ بٔطٔ أَِو َو َٔ ٍٕ أَِو ٥ٕ٠ًِٔ ی٨َُِت ٍٕ َجارٔیَ َٗ  ٩ِ٣ٔ َػَس

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل رعیب نب امیلسؿ، انب فبہ، امیلسؿ انب البؽ، العء نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

فملس ےن رفامای بج ااسنؿ رم اجات ےہ وت اس اک لمع متخ وہ اجات ےہ نکیل نیت لمع )اجری رےتہ ںیہ افر اؿ اک وثاب اتلم راتہ ےہ( اکی 

دصہق اجرہی دفرسے فہ ملع سج ےس ولگ دعب کت افدئہ ااھٹےت رںیہ رسیتے کین افالد وج اس ےک قح ںیم داعےئ ریخ رکیت 

 ۔رےہ

 رعیب نب امیلسؿ، انب فبہ، امیلسؿ انب البؽ، العء نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وج صخش فتیص ےیک ریغب رماجےئ اس یک رطػ ےس دصہق دانی

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 فتیص ےیک ریغب رماجےئ اس یک رطػ ےس دصہق دانیوج صخش 

     1107    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ہظا٦، حرضت ًائظہ :  راوی

ٍَ أَ٪َّ  ًَائَٔظ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ُِٓت٠َٔتِت َحسَّ يی ا َِٟت َیا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ أُم ا َٗ ا٣َِزأَّة 

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ ٨ًََِضا   َٚ ُیِحزُٔئ أَِ٪ أََتَؼسَّ َٓ ًَِلِت أَ ِت َوأَ َٗ ََٟتَؼسَّ  ََ ٔ ِوََل َذٟ َٟ ُشَضا َو ِٔ ٨ًََِضاَن قٔی  َتَؼسَّ َٓ  ٥ِ ٌَ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َن

اشہؾ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک اکی وعرت ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ای  ومیس نب اامسلیع، امحد،

روسؽ اہلل! ریمی امں ااچکن رم یئگ ارگ فہ اس رطح ااچکن ہن رمیت وت رضفر دصہق دیتی۔ ارگ ںیم اس یک رطػ ےس دصہق دفں وت ایک 

 وکوثاب ےلم اگ( ذہلا وت اس یک رطػ ےس دصہق رک۔اس وک اس اک وثاب ےلم اگ؟ آپ ےن رفامای اہں )اس 

 ومیس نب الیعمس، امحد، اشہؾ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش فتیص ےیک ریغب رماجےئ اس یک رطػ ےس دصہق دانی

     1108    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ٠سج

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، روح ب٩ ًبازہ، زُکیا ب٩ اسحٙ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ًرک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

 َٙ یَّا ب٩ُِ إِٔسَح ث٨ََا َزَُکٔ ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ ٍٕ َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٨٣َٔی ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٤ًَِزُو ب٩ُِ زٔی٨َإر  أَِخبَر٧ََا 

ا٢َ نَ  َ٘ َٓ ٨ًََِضا  ُت  ِٗ َضا إِٔ٪ َتَؼسَّ ٌُ َٔ َی٨ِ َٓ َِّٓیِت أَ يی تُُو ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ أُم َٗ يی ًَبَّإض أَ٪َّ َرُجَّل  ٔن ا َوإ ّٓ ّٔ٪َّ لٔی ٣َُِخَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ

ِس َتَؼسَّ  َٗ يی  ٨ًََِضاأُِطضُٔسَک أَن ُت بٔطٔ  ِٗ 

ادمح نب عینم، رفح نب ابعدہ، زرکای نب ااحسؼ ، رمعف نب دانیر، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن روسؽ اہلل 

ےس رعض ایک ای روسؽ اہلل! ریمی امں رم یئگ ےہ ارگ ںیم اس یک رطػ ےس دصہق رک دفں وت ایک اس وک اس اک وثاب ےلم اگ؟ آپ ےن 

 ای اہں فہ صخش وبال ریما اکی ابغ ےہ ںیم آوکپ وگاہ انب رک اتہک وہں ہک فہ ابغ ںیم ےن اینپ امں یک رطػ ےس دصہق رک دای۔رفام



 

 

 ادمح نب عینم، رفح نب ابعدہ، زرکای نب اقحس، رمعف نب دانیر، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش فتیص ےیک ریغب رماجےئ اس یک رطػ ےس دصہق دانی

     1109    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اوزاعی، حشا٪ ب٩ ًلیہ، ٤ًزو ب٩ طٌیب، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾًباض ب٩ وٟیس ب٩ ٣زیس،  :  راوی

 ًَ اُ٪ ب٩ُِ  ثَىٔي َحشَّ ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔیُّ َحسَّ َِٟؤٟیسٔ ب٩ِٔ ٣َزِیَٕس أَِخبََرنٔی أَبٔی َحسَّ بَّاُض ب٩ُِ ا ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحسَّ ِیٕب  ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط  ٩ًَِ  ٍَ ٔلیَّ

ظٔ أَ٪َّ  أََراَز ا ٩ًَِ َجسِّ َٓ  ٍّ َب َٗ َٙ اب٨ُُِط صَٔظا٦ْ َخ٤ِٔشيَن َر َت ًِ َ أ َٓ  ٍٕ َب َٗ ٍُ َر َ ٨ًَُِط ٣ٔائ  َٙ ٔ ت ٌِ اَؾ ب٩َِ َوائ١ٕٔ أَِوَصي أَِ٪ ُی ٌَ ِٟ ٤ِْزو أَِ٪ ا ًَ ب٨ُُِط 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  َّي أَِسأ٢ََ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ َحً َ٘ َٓ  ٍَ َِٟباَٗٔی َِٟد٤ِٔشيَن ا ٨ًَِطُ ا  َٙ ٔ ت ٌِ ٥َ ُی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َتَی ا٨َّٟٔييَّ َػل أ َٓ  ٥َ َّ٠

٨ًَِطُ َخ٤ِٔشيَن َوَب٘ٔیَ   َٙ َت ًِ ٍٕ َوإٔ٪َّ صَٔظا٣ّا أَ َب َٗ ٙٔ ٣ٔائٍَٔ َر ِت ٌَ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ أَبٔی أَِوَصي بٔ َ٘ َٓ ٍّ َب َٗ ٠َِیطٔ َخ٤ُِشوَ٪ َر ًَ ِت 

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َ٘ َٓ ٨ًَِطُ   ُٙ ٔ ًِت
ُ أ َٓ ٨ًَِطُ أَِو َحَححِ أَ ُت٥ِ  ِٗ ٨ِطُ أَِو َتَؼسَّ ًَ ُت٥ِ  ِ٘ ًَِت َ أ َٓ َِٟو کَاَ٪ ٣ُِش٤ّٔ٠ا  َُّط  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ ًَ َّی اہللُ  ٨ًَِطُ  َػل ُت٥ِ 

 ََ ٔ ُط َذٟ َِ  ب٠ََ

اعص نب  ابعس نب فدیل نب زمدی، افزایع، اسؿ نب ہیطع، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ےس رفاتی ےہ ہک

فالئ ےن فتیص یک یھت ہک )رمےن ےک دعب( اس یک رطػ ےس وس الغؾ آزاد ےیک اجںیئ۔ سپ اس ےک ےٹیب اشہؾ ےن اچپس الغؾ آزاد 

ےیک افر اس ےک دفرسے ےٹیب رمع ےن ہیقب اچپس الغؾ آزاد رکےن اک ارادہ ایک۔ نکیل اس ےن اہک ہک ےلہپ ںیم اس ہلسلس ںیم روسؽ اہلل 

سپ فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آای افر رعض ایک ای روسؽ اہلل! ریمے ابپ ےن وس الغؾ  ےس درایتف رک ولں

 ںیہ افر ریمے ذہم ہیقب اچپس الغومں وک آزاد 

 

آزاد رک ےن یک مہ وک فتیص یک یھت )ریمے اھبیئ( اشہؾ ےن اچپس الغؾ آزاد رک دی 

رطػ ےس اؿ وک آزاد رکدفں؟ آپ ےن رفامای ارگ فہ )ریتا ابپ( املسمؿ وہات افر مت اس یک رطػ  رکان ابیق ےہ وت ایک ںیم اےنپ ابپ یک

ےس الغؾ آزاد رکےت ای اس یک رطػ ےس دصہق رکےت ای اس یک رطػ ےس جح رکےت وت اس وک اؿ زیچفں اک وثاب اتلم۔ )نکیل وچہکن 

 (  دیف ںیہن وہاگاس یک ومت احتل رفک ںیم وہیئ ےہ اس ےیل اب اس ےک ےیل وکیئ لمع

 ابعس نب فدیل نب زمدی، افزایع، اسؿ نب ہیطع، رمعف نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ارگ وکیئ صخش رقض داری یک احتل ںیم فافت اپ اجےئ افر ااکس امؽ وموجد وہ وت اس ےک فارث وک رقض وخاوہں ےس 



 

 

 تلہم دولایئ اجیگیئ

 فوتیصں اک ایبؿ :   ابب

 یگیئارگ وکیئ صخش رقض داری یک احتل ںیم فافت اپ اجےئ افر ااکس امؽ وموجد وہ وت اس ےک فارث وک رقض وخاوہں ےس تلہم دولایئ اج

     1110    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًَلء، طٌیب ب٩ اسحٙ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، وہب ب٩ ٛیشا٪، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ ثَُض٥ِ  َٙ َحسَّ ِیَب ب٩َِ إِٔسَح ٌَ ََلٔئ أَ٪َّ ُط ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ َحسَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ِیَشاَ٪  َٛ ٩ًَِ َوصِٔب ب٩ِٔ  َوَة  رُعِ

ا ّ٘ ٠َِیطٔ ثَََلثٔيَن َوِس ًَ يَی َوَتَزَک  َّطُ أَِخبَرَُظ أَ٪َّ أَبَاُظ تُُوِ َّی اہللُ  اہللٔ أ٧َ ٥ََّ٠ََ َجابْٔز ا٨َّٟٔييَّ َػل َٓ َبَی  أ َٓ اِست٨ََِوَزُظ َجابْٔز  َٓ َٟٔزُج١ٕ ٩ِ٣ٔ یَُضوَز 

٠َِیطٔ  ًَ ِ َِٟیُضوزٔیَّ َٟٔیأ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوک٥ََّ٠َ ا َّی اہللُ  َحاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َِٟیطٔ  ٔ َٟطُ إ  ٍَ َٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ َیِظ َٟطُ  َّٟٔذی  ُخَذ ث٤َََز ٧َِد٠ٔطٔ بٔا

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ یُ  َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َوک٤ََّ٠َُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ أَبَی  َِٟحٔسیَث َٓ َٚ ا َبَی َوَسا أ َٓ  ٨ِٔوَزُظ 

دمحم نب العء، بیعش نب ااحسؼ ، اشہؾ نب رعفہ، فبہ نب اسیکؿ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک بج اؿ ےک فادل اک 

 ااقتنؽ وہا وت اؿ ےک افرپ اکی وہیدی اک نیت فقس )وجھکر( اک رقہض اھت۔ رضحت اجرب ےن اس وہیدی ےس تلہم بلط یک اس ےن

تلہم دےنی ےس ااکنر رک دای وت رضحت اجرب ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس افسرش اچیہ۔ سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس اس وہیدی ےک اپس رشتفی ےل ےئگ افر ابت یک۔ آپ ےن رفامای اےنپ رقض ےک دبہل ںیم وت ایکس وپری لصف ےل ےل رگم اس 

ےن رفامای ااھچ وت رھپ وت اجرب وک تلہم دے نکیل اس ےن اس ےس یھب ااکنر رک دای۔ رافی ےن اس ےک دعب  ےن ااکنر رکدای۔ بت آپ

 وپری دحثی ایبؿ یک۔

 دمحم نب العء، بیعش نب اقحس، اشہؾ نب رعفہ، فبہ نب اسیکؿ، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاضئ اک ایبؿ : ابب

 ملع ارفلاضئ ےنھکیس یک تلیضف اک ایبؿ

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ملع ارفلاضئ ےنھکیس یک تلیضف اک ایبؿ

     1111    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ زیاز، ًبساٟزح٩٤ ب٩ رآٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾاح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح اب٩ وہب، ًبساٟزح٩٤  :  راوی

ًَبِ   ٩ًَِ  ٕ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ زٔیَاز ًَ ثَىٔي  حٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ِ ٔ ب٩ِٔ اٟسَّ ٤ًَِزو ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٨َُّوخٔیِّ َحسَّ ٍٕ اٟت ٔ ٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َرآ

 ٔ ٤ًَِز ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ َٓ ُضَو  َٓ  ََ ٔ ٍْ َو٣َا ٔسَوی َذٟ َ ٥ُ٠ِ ثَََلث ٌٔ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أؾ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ ِٟ ٍْ و ب٩ِٔ ا ١ْ آَی ـِ

 ٍْ َٟ ٔ ًَاز  ٍْ ـَ ی ٍْ أَِو ََفٔ ائ٤َٔ َٗ  ٍْ ٍْ أَِو ُس٨َّ ٤ََٜ  ٣ُِح

راعف، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ےس رفاتی ےہ ہک  ادمح نب رمعف نب رسح انب فبہ، دبعارلنمح نب زاید، دبعارلنمح نب

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای درتقیقح ملع دنی نیت زیچںی ںیہ اکی آایت امکحمت )ینعی اتکب اہلل ےک فہ ااکحؾ وج ریغ 

 اعدہل )رتہک یک افصنمہن میسقت

 

ة

 

 ص
 ( اک ملعوسنمخ ںیہ( دفرسے  تن اقہمئ )ااحدثی ہحیحص( رسیتے رفی

 ادمح نب رمعف نب رسح انب فبہ، دبعارلنمح نب زاید، دبعارلنمح نب راعف، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الکہل اک ایبؿ

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 الکہل اک ایبؿ

     1112    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، سٔیا٪، ٨٣ٜسر، حرضت جابز :  راوی

 ٔ و٢ُ ٣َز ُ٘ ٍَ َجابّٔزا َی َُّط َس٤ٔ َٜٔسرٔ أ٧َ ٨ِ٤ُِٟ ُت اب٩َِ ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ أََتانٔی ا٨َّٟ َحسَّ َٓ َّی اہللُ ِؿُت  ٔييُّ َػل

َ َوَػبَّطُ  أ ََٓتَوؿَّ ٥ِ٠َ أُک٤ِِّ٠َُط  َٓ ًَلَیَّ  ِس أُُِِٔمَ  َٗ وزُنٔی صَُو َوأَبُو برَِکٕ ٣َأطَیئِن َو ٌُ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ًَ ُ٘ َٓ ُت  ِ٘ َٓ َ أ َٓ ًَلَیَّ   

َِٟت  ٨َزَ َٓ ا٢َ  َٗ ٍُ ِٔی ٣َالٔی َولٔی أََخَواْت  َٕ أَِػ٨َ ِی َٛ ٍَٟٔ ََََِٟل ِٔتٔی٥ُِٜ ِٔی ا ١ُِٗ اہللُ ُی  ََ َ ُتو٧ ِٔ ٤ََِٟوارٔیٔث َیِشَت ٍُ ا  آَی

ادمح نب لبنح، ایفسؿ، دکنمر، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت ںیم امیبر وہا وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر اوبرکب 

اپایپدہ ریمی ایعدت وک رشتفی الےئ۔ ںیم وہیبش اھت اس ےیل آپ ےس وگتفگ ہن رک اکس آپ ےن فوض ایک افر فوض اک اپین  ھج رپ ڈاال سج 

یش دفر وہ یئگ۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ںیم اےنپ امؽ یک میسقت ےسیک رکفں؟ ریمی رصػ ںینہب ںیہ )اؿ ےک ےس ریمی وہیب



 

 

 
ْ ل
ِ  ا

 

ْم ف

ِب ُک

 

ی ُفْت

 ُ
َ
ْ اّللّ

ُ

 

 ق
َ َ

 

ُو ي

 

َفْی

 

ت
ْ
 َش
ت ب 

 

ن

ِ )اے العفہ وکیئ افر ریما فارث ںیہن ےہ( رضحت اجرب ےتہک ںیہ بت ریماث یک آتی انزؽ وہ
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 ( ےس الکہل اک مکح درایتف رکےت ںیہ وت رفام دےئجی ہک الکہل ےک ابرے ںیم اہلل اک مکح ہی ےہدمحم! ہی مت

 ادمح نب لبنح، ایفسؿ، دکنمر، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وہ اس اک مکحسج یک رصػ ںینہب وہں افر افالد ہن 

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 سج یک رصػ ںینہب وہں افر افالد ہن وہ اس اک مکح

     1113    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ٛثير ب٩ ہظا٦، ابوزبير، حرضت جابز :  راوی

ث٨ََا  ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ِسُتَوائٔیَّ  ىٔي اٟسَّ ٌِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ َی ٕ َحسَّ ثٔيرُ ب٩ُِ صَٔظا٦ َٛ

 ٔ َذ ِٔی َوِجه َٔ ٨َ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٓسَخ١َ  ٍُ أََخَوإت  َِٜیُت َو٨ًِٔٔسی َسِب ٠ُِت یَ اِطَت ُ٘ َٓ ُت  ِ٘ َٓ َ أ َٓ ا َرُسو٢َ ی 

ا٢َ  َ٘ َٓ ىٔي  َٛ َد َوَتَز ا٢َ أَِحٔش٩ِ ث٥َُّ ََخَ َٗ َِّطُ 
٠ُُِٗت اٟظَّ ا٢َ أَِحٔش٩ِ  َٗ ٠ُٔث  ّتا ٩ِ٣ٔ  اہللٔ أَََل أُوصٔي ْٔلََخَواتٔی بٔاٟثُّ َیا َجابٔزُ ََل أَُراَک ٣َیِّ

َٓحَ   ََ ٔ َّٟٔذی ْٔلََخَوات ََّن ا َبي َٓ ِس أ٧َِز٢ََ  َٗ ََ َصَذا َوإٔ٪َّ اہللَ  ٌٔ ٍُ ِٔیَّ َوَج ٔ اِْلَی َِٟت صَٔذظ ٔ و٢ُ أ٧ُِز ُ٘ َََٓاَ٪ َجابْٔز َی ا٢َ  َٗ ٠َُثئِن  َُٟض٩َّ اٟثُّ  ١َ ٌَ

 ٍَٟٔ ََََِٟل تٔی٥ُِٜ ِٔی ا ِٔ ١ُِٗ اہللُ ُی  ََ َ ُتو٧ ِٔ  َیِشَت

۔ روسؽ امثعؿ نب ایب ہبیش، ،ریث نب اشہؾ، اوبزج ،، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت ںیم امیبر وہا ریمی است ںینہب ںیھت

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس )ایعدت ےک ےیل( رشتفی الےئ )ںیم وہیبش اھت( آپ ےن ریمے ہنم رپ دؾ ایک وت  ھج وک 

اافہق وہ ایگ۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ایک ںیم اینپ ونہبں ےک ےیل دفاہتیئ یک فتیص رک دفں؟ آپ ےن رفامای یکین رک۔ رھپ ںیم 

ایک آدےھ امؽ یک فتیص رک دفں؟ آپ ےن رھپ رفامای یکین رک۔ رھپ آپ رشتفی ےل ےئگ افر  ھج وک وھچڑ دای افر اجےت فتق ےن وپاھچ 

ایک وت رفامای اے اجرب! ریما ایخؽ ےہ مت اس امیبری ےس ںیہن رمف ےگ افر اہلل اعتیل ےن اانپ مکح انزؽ رفامای افر اہمتری ونہبں اک ہصح ایبؿ 
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 رقمر رفامای۔ رافی اک ایبؿ ےہ ہک رضحت اجرب ےتہک ںیہ ہک اس ابرے ںیم ہی آتی انزؽ وہیئ یھت 
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 امثعؿ نب ایب ہبیش، ،ریث نب اشہؾ، اوبزج ،، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 سج یک رصػ ںینہب وہں افر افالد ہن وہ اس اک مکح

     1114    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، طٌبہ، ابواسحٙ، حرضت بزاء ب٩ ًازب :  راوی

ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠  ََََِٟل َحسَّ َِٟت ِٔی ا ٍٕ ٧َزَ ا٢َ آَٔخُ آیَ َٗ ًَازٕٔب  ِٟبََرأئ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح  ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط ٍٔ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ َٟ

 ٍَٟٔ ََََِٟل تٔی٥ُِٜ ِٔی ا ِٔ ١ُِٗ اہللُ ُی  ََ َ ُتو٧ ِٔ  َیِشَت

الکہل ےک ابرے ںیم وج بس ےس آرخی آتی انزؽ  ملسم نب اربامیہ، ہبعش، اوب ااحسؼ ، رضحت رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک

ِ ےہ
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 وہیئ فہ 

 ملسم نب اربامیہ، ہبعش، اوباقحس، رضحت رباء نب اعزب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 سج یک رصػ ںینہب وہں افر افالد ہن وہ اس اک مکح

     1115    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨٣ؼور ب٩ ابی ٣زاح٥، ابوبرک، ابواسحٙ، حرضت بزاء ب٩ ًازب :  راوی

ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوُر ب٩ُِ أَبٔی ٣ُزَاح٥ٕٔ َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ ٔلَی ا٨َّٟٔييِّ َػل ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َٗ ًَازٕٔب  ِٟبََرأئ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح برَِکٕ 

ٍُ اٟؼَّ  ََ آیَ ا٢َ تُِحزٔی َٗ  ٍُ َٟ ََََِٟل ٤َا ا َٓ  ٍَٟٔ ََََِٟل ََ ِٔی ا َ ُتو٧ ِٔ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َیِشَت َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٔ ٠ُِت ْٔلَبٔی إ ُ٘ َٓ  ٕٔ َٙ صَُو ٩ِ٣َ ِی ِسَح

 ََ ٔ َذٟ َٛ َّطُ  ََ َه٨ُّوا أ٧َ ٔ َذٟ َٛ ا٢َ  َٗ َّٟسا َوََل َوأّٟسا  َِ َو ٥ِ یََس َٟ  ٣َاَت َو

وصنمر نب ایب زمامح، اوبرکب، اوب ااحسؼ ، رضحت رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

ِ ںیم الکہل ےس ایک رماد ےہ؟ آپ ےن رفامای ےھجت فہ آتی اکیف ےہ وج اپس آای افر وبال ای روسؽ اہلل! 
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رگویمں ےک وممس ںیم انزؽ وہیئ )وسرہ اسنء اک ادتبایئ ہصح وممس رسام ںیم انزؽ وہا افر آرخ اک وممس رگام ںیم۔ آاکپ ااشرہ اس وسرة 

 رطػ ےہ(۔ اوبرکب ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اوبااحسؼ ےس وپاھچ ہک ایک الکہل اوکس ےتہک ںیہ وج اےنپ رمےن ےک دعب ہن ےک آرخی ہصح یک

 وکیئ اٹیبوھچڑے افر ہن ابپ؟ اوھنں ےن اہک اہں ولوگں ےن ااسی یہ اھجمس ےہ

 وصنمر نب ایب زمامح، اوبرکب، اوباقحس، رضحت رباء نب اعزب :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افالد یک ریماث اک ایبؿ ینعی اٹیب یٹیب افر وپات وپیت یک ریماث اک ایبؿ

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 افالد یک ریماث اک ایبؿ ینعی اٹیب یٹیب افر وپات وپیت یک ریماث اک ایبؿ

     1116    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبسہلل ب٩ ًا٣ز ب٩ زرارہ، ًلی ب٩ ٣شہز، ا٤ًع، ابوٗیص، حرضت ہذی١ ب٩ َشجی١ اوزی :  راوی

 َ ِیٕص اِْل َٗ ٩ًَِ أَبٔی  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ٔ ب٩ِٔ ُزَراَرَة َحسَّ ًَا٣ٔز ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ِحبٔی١َ َحسَّ ٩ًَِ صُزَی١ِٔ ب٩ِٔ َُشَ ِوزٔیِّ 

ٍٕ َوابِ  ٩ًَِ اب٨َِ َُٟض٤َا  َ َشأ َٓ  ٍَ ٌَ زٔیِّ َوَس٤َ٠ِاَ٪ ب٩ِٔ َربٔی ٌَ ٔلَی أَبٔی ٣ُوَسي اِْلَِط ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َٗ اََل اِْلَِوزٔیِّ  َ٘ َٓ ٍٔ اب٩ِٕ َوأُِخٕت ْٔلَٓبٕ َوأ٦ُٕٓ  ٨َ

 َ ُٕ َؤِْٟلُِخٔت ٩ِ٣ٔ اِْل ِؼ أََتاُظ َٔلب٨َِتٔطٔ ا٨ِّٟ َٓ ٨َا  ٌُ َُّط َسیَُتابٔ ٧َّٔٓ وزٕ  ٌُ ٍَ أَلب٩ِٔ َطِیّئا َوأِٔت اب٩َِ ٣َِش ثَا اب٨َِ ٥ِ یَُورِّ َٟ ُٕ َو ِؼ ٔب َواِْل٦ُِّ ا٨ِّٟ

 َ ٜٔىِّي َسأ ٤ُِِٟضَتٔسی٩َ َوَل ِس َؿ٠ِ٠َُت إّٔذا َو٣َا أ٧ََا ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ِؤٟض٤َٔا  َ٘ َٟطُ َوأَِخبََرُظ بٔ َ َشأ َٓ ٔضياٟزَُّج١ُ  َّی  ِٗ أئ ا٨َّٟٔييِّ َػل ـَ َ٘ ٓٔیَضا بٔ

٠ِْٔلُِخ  َٓ ٠َُثئِن َو٣َا بََِٔی  ٍُ اٟثُّ ٍٔ أَلب٩ِٔ َسِض٥ْ َت٠َٔ٤ِٜ ُٕ َؤَلب٨َِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٔلب٨َِتٔطٔ ا٨ِِّٟؼ  ٔت ٩ِ٣ٔ اِْلَٔب َواِْل٦ُِّ اہللُ 

 افدی ےس رفاتی ےہ ہک اوبومیس ارعشی افر دبعہلل نب اعرم نب زرارہ، یلع نب رہسم، اشمع، اوبسیق، رضحت ذہلی نب رشلیج

املسؿ نب رہعیب ےک اپس اکی صخش آای افر اؿ دفونں ےس اکی یٹیب اکی وپیت افر اکی یگس نہب )ےک درایمؿ رتہک یک میسقت ےک 

ےن وپیت وک قلعتم ہلئسم( درایتف ایک۔ اؿ دفونں رضحات ےن ہک یٹیب ےک ےیل آداھ ےہ افر یگس نہب ےک ےیل آداھ ےہ افر اوھنں 

ریماث ںیم رشکی رقار ںیہن دای افر وساؽ دننکہ ےس اہک ہک اج رک یہی ہلئسم دبعاہلل انب وعسمد ےس یھب وپھچ ول )ںیمہ ادیم ےہ( اس 

ہلئسم ںیم فہ امہری وماب ت رکںی ےگ۔ سپ فہ صخش رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےک اپس آای افر اؿ ےس یہی ہلئسم درایتف ایک افر 

دفونں رضحات اک وقؽ )ہک فہ یھب امہری وماب ت رکںی ےگ( لقن رکدای )ہی نس رک( دبعاہلل نب وعسمد ےن اہک )ارگ ںیم اسھت یہ اؿ 

روسؽ دخا یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہلصیف ےک اقمہلب ںیم، سج اک اؿ رضحات وک ملع ںیہن ےہ۔ اؿ ےک ہلصیف یک اتدیئ رکفں اگ وت( 

افر ںیم راہ ےس ےب راہ وہےن فاولں ںیم ےس ںیہن وہں )ذہلا اؿ ےک ہلصیف یک اتدیئ ںیہن رکاتکس( ہکلب ںیم راہ ےس ےب راہ وہ اجؤں اگ 

 افر وپیت ںیم وت فیہ ہلصیف دفں اگ وج اےسی یہ اکی ہلئسم ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اھت افر فہ ہی ہک یٹیب ےک ےیل آداھ

 ( دفاہتیئ وک وپرا رکےن ےک ےیل افر اس ےک دعب وج ابیق ےچب فہ یگس نہب ےک ےیل ےہ۔ےک ےیل اکی ہصح )ینعی اٹھچہصح

 دبعہلل نب اعرم نب زرارہ، یلع نب رہسم، اشمع، اوبسیق، رضحت ذہلی نب رشلیج افدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 افالد یک ریماث اک ایبؿ ینعی اٹیب یٹیب افر وپات وپیت یک ریماث اک ایبؿ

     1117    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ابا٪، ٗتازہ، ابوحشا٪، حرضت اسوز ب٩ یزیس :  راوی

ٌٔی١َ  ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ اَذ ب٩َِ َجَب١ٕ َورَّ َحسَّ ٌَ ٩ًَِ اِْلَِسَوزٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس أَ٪َّ ٣ُ اَ٪  ثَىٔي أَبُو َحشَّ َتاَزةُ َحسَّ َٗ ث٨ََا  ث٨ََا أَبَاُ٪ َحسَّ َث َحسَّ

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  َِٟی٩ٔ٤َ َو٧َٔييُّ اہللٔ َػل َٕ َوصَُو بٔا ِؼ ١َ ١َُِّٟٔ َواحَٔسةٕ ٨ِ٣ُٔض٤َا ا٨ِّٟ ٌَ َح َٓ  ٍّ ٥َ َیِو٣َئٕٔذ وَیٌّ  أُِخّتا َواب٨َِ  َوَس٠َّ

ومیس نب اامسلیع، اابؿ، اتقدہ، اوباسؿ، رضحت اوسد نب سیدی ےس رفاتی ےہ ہک اعمذ نب لبج ےن اکی نہب افر اکی یٹیب ےک 

 درایمؿ ریماث میسقت یک وت اؿ دفونں وک آداھ آداھ دای۔ اعمذنب لبج اؿ دونں نمی ںیم ےھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ایحت ےھت۔

 ومیس نب اامسلیع، اابؿ، اتقدہ، اوباسؿ، رضحت اوسد نب سیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿافالد یک ریماث اک ایبؿ ینعی اٹیب یٹیب افر وپات وپیت یک ریماث اک 

     1118    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، بْش ب٩ ٣ٔـ١، ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ ً٘ی١، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

 ٩ًَِ ًَ٘ٔی١ٕ  سٔ ب٩ِٔ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ١ٔ َحسَّ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بِْٔشُ ب٩ُِ ا ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٍَ  َحسَّ ِج٨َا ٣َ ا٢َ ََخَ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  َجابٔز

 َ٤ِٟ ََٓحائَِت ا  ٔٚ َّي ٔجئ٨َِا ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ ِٔی اِْلَِسَوا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحً ًَ َّی اہللُ  َِٟت یَا َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا َ٘ َٓ ََٟضا  زِأَةُ بٔاب٨ََِتئِن 

َُٟض٤َا َرُسو٢َ اہللٔ َصاَتأ٪ ب٨َِٔتا ثَابٔٔت   َِ ٥ِ٠َ یََس َٓ َُٟض٤َا َو٣ٔيَراثَُض٤َا ک٠َُّطُ  ُض٤َا ٣َا ُّ٤ًَ اَئ  َٔ ِس اِسَت َٗ ََ یَِو٦َ أُحُٕس َو ٌَ ُٗت١َٔ ٣َ ِیٕص  َٗ  ب٩ِٔ 

ا٢َ َرُس  َ٘ َٓ ُض٤َا ٣َا٢ْ  َٟ ََٜحأ٪ أَبَّسا إَٔلَّ َو ََٓواہللٔ ََل ت٨ُِ ٤َا َتَزی یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٓ ٔضي  و٢ُ ٣َاَّل إَٔلَّ أََخَذُظ  ِ٘ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َ٘ َٓ  ٍَ ٥ِ اِْلَی ُٛ ٔ َِٟت ُسوَرةُ ا٨َِّٟشأئ یُؤػی٥ُُٜ اہللُ ِٔی أَِوََلز ا٢َ َو٧َزَ َٗ  ََ ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِزًُوا لٔی اہللُ ِٔی َذٟ ًَ َّی اہللُ  َػل

 ٔ ا٢َ ٟ َ٘ َٓ ٤َِٟزِأََة َوَػاحَٔبَضا  ا٢َ أَبُو َزاُوز أَِخَلأَ بِْٔشْ ٓٔیا َٗ  ََ ٠َ َٓ ٩َ٤ُ َو٣َا بََِٔی  ُض٤َا اٟثُّ ًِٔم أ٣َُّ ٠َُثئِن َوأَ ًِٔلض٤َٔا اٟثُّ ض٤َٔا أَ ِّ٤ ٤ََّا ص٤َُا ٌَ طٔ إ٧ٔ

 ٍٔ ٣َ ِٟمََيَ ُٗت١َٔ َیِو٦َ ا ِیٕص  َٗ ٍٔ َوثَابُٔت ب٩ُِ  ٔس ب٩ِٔ اٟزَّبٔی ٌِ  اب٨ََِتا َس



 

 

 نب ،لیق، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دسمد، رشب نب  ،لض، دبعاہلل نب دمحم

فآہل فملس ےک اسھت رفس ںیم ےلکن اہیں کت ہک مہ اوساػ )رحؾ دمہنی( ںیم اکی ااصنری وعرت ےک اپس ےچنہپ وج روسؽ اہلل یلص اہلل 

۔ وبیل۔ ای روسؽ اہلل! ہی دفونں اثتب نب سیق یک ںایٹیں ںیہ وج آپ ےک اسھت ہیلع فآہل فملس ےک اپس اینپ دف ک ںویں وک ےل رک آیئ یھت

گنج ادح ںیم )رشکی ےھت افر( دیہش وہےئ۔ اب اؿ ےک اچچ ےن اؿ اک اسرا امؽ افر اسرا رتہک نیھچ ایل ےہ افر اؿ ےک ےیل ھچک ںیہن 

اپس امؽ ہن وہ اؿ ےس وکیئ اکنح رکان دنسپ ہن رکے وھچڑا۔ اب آپ یہ اؿ ےک ابرے ںیم ھچک رفامےیئ ویکہکن دخبابج کت اؿ ےک 

م اہلل یف افالد مک انزؽ وہیئ۔ روسؽ اہلل یلص

ب ک
ط

 اگ۔ آپ ےن رفامای اس ابرے ںیم اہلل یہ ہلصیف رفامےئ اگ۔ رھپ وسرہ اسنء یک ہی آتی وی

ویکں ےک اچچ ےس رفامای اؿ ڑلویکں وک اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وعرت وک افر اس ےک وشرہ ےک اھبیئ وک الب اجیھب۔ آپ ےن اؿ ڑل

دفاہتیئ امؽ دے افر اؿ یک امں وک آ ںیاں ہصح دے۔ اس ےک دعب وج ابیق ےچب فہ ریتا ےہ اوبداؤد رفامےت ںیہ اس دحثی ںیم رشب 

ونں ڑلایکں دعس ےس یطلغ وہیئ )وج ہی اہک ہک ہی دفونں اثتب نب سیق یک ںایٹیں ںیہ وج ادح ےک دؿ دیہش وہےئ( حیحص ہی ےہ ہک ہی دف

غ یک ںیھت۔ افر اثتب نب سیق گنج امیہم ںیم دیہش وہےئ ےھت۔

 ی 
ت

 

ت

 نب 

 دسمد، رشب نب  ،لض، دبعاہلل نب دمحم نب ،لیق، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿرفاضئ اک  :   ابب

 افالد یک ریماث اک ایبؿ ینعی اٹیب یٹیب افر وپات وپیت یک ریماث اک ایبؿ

     1119    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ رسح، اب٩ وہب، زاؤز ب٩ ٗیص، ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ ً٘ی١، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

 َ ث حٔ َحسَّ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسَّ ٔ َحسَّ ٘ ًَ سٔ ب٩ِٔ  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ  ٥ٔ٠ٌِٔ ِٟ َُيِرُُظ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ِیٕص َو َٗ ی١ٕ ٨َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی َزاُوزُ ب٩ُِ 

ََ َوتَ  ّسا َص٠َ ٌِ َِٟت َیا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ َس ا َٗ  ٍٔ ٔس ب٩ِٔ اٟزَّبٔی ٌِ ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ ا٣َِزأََة َس ًَ ٔ ب٩ِٔ  ا٢َ أَبُو زَ ٩ًَِ َجابٔز َٗ َٚ ٧َِحَوُظ  َک اب٨ََِتئِن َوَسا

 َزاُوز َوَصَذا صَُو أََػحُّ 

انب رسح، انب فبہ، داؤد نب سیق، دبعاہلل نب دمحم نب ،لیق، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک دعس نب رعیب یک ویبی ےن 

ےئگ۔ رافی ےن رھپ ااسی یہ ومضمؿ ایبؿ ایک اسیج ہک دحثی ابال اہک ای روسؽ اہلل! )گنج ادح ںیم( دعس دیہش وہ ےئگ افر ہی ںایٹیں وھچڑ 

 ںیم سگرا اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک یہی حیحص ےہ۔

 انب رسح، انب فبہ، داؤد نب سیق، دبعاہلل نب دمحم نب ،لیق، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دادی افر انین یک ریماث اک ایبؿ

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 دادی افر انین یک ریماث اک ایبؿ

     1120    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، ًث٤ا٪ ب٩ اسحٙ ب٩ رحطہ، حرضت ٗبیؼہ ب٩ ذویب :  راوی

ث٨ََا  َّطُ َحسَّ ٍَ ب٩ِٔ ذَُؤیِٕب أ٧َ بٔیَؼ َٗ  ٩ًَِ  ٍَ َط َٙ ب٩ِٔ ََخَ ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ا٢َ َجائَِت ا َٗ  

الَی َطیِ  ٌَ َٔ ِٔی َٛٔتأب اہللٔ َت َٟ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ٙٔ َتِشأَُُٟط ٣ٔيَراثََضا  ی سِّ ٔلَی أَبٔی برَِکٕ اٟؼِّ ةُ إ َِٟحسَّ َّی ا ٍٔ ٧َٔييِّ اہللٔ َػل َٔ ِٔی ُس٨َّ َٟ ٤ِٔ٠ًَُت  ْئ َو٣َا 

ٍَ حَ  َب ٌِ ٤ُِِٟٔيَرةُ ب٩ُِ ُط ا٢َ ا َ٘ َٓ ََٓشأ٢ََ ا٨َّٟاَض  َّي أَِسأ٢ََ ا٨َّٟاَض  َٓاِرٔجعٔی َحً ٥َ َطِیّئا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل رَضِ

ًَِلاصَا اٟشُّ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ ٤ُِِٟٔيَرةُ ب٩ُِ ًَ ا٢َ ا َٗ ا٢َ ٣ِٔث١َ ٣َا  َ٘ َٓ  ٍَ ُس ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ا٦َ ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ َُيِرَُک   ََ ٌَ ا٢َ أَبُو برَِکٕ ص١َِ ٣َ َ٘ َٓ ُسَض 

 ِ٨ًَ أب َرضَٔي اہللُ  َِٟدلَّ ٔلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ی إ ةُ اِْلَُِخَ َِٟحسَّ ََٟضا أَبُو برَِکٕ ث٥َُّ َجائَِت ا َذُظ  َٔ أَِن َٓ  ٍَ َب ٌِ َٔ ِٔی طُ َت ُط َٟ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ِشأَُُٟط ٣ٔيَراثََضا 

َِْٟفَ  يِرٔٔک َو٣َا أ٧ََا بٔزَائٕٔس ِٔی ا َِ ٔ ُٗٔضَي بٔطٔ إَٔلَّ ٟ َّٟٔذی  اُئ ا ـَ َ٘ ِٟ الَی َطِیْئ َو٣َا کَاَ٪ ا ٌَ ُسُض َٛٔتأب اہللٔ َت ََ اٟشُّ ٔ ٩ِٜٔ صَُو ذَٟ ائٔٔف َوَل

ُضَو بَِی٤َُٜ٨َا َوأَ  َٓ ُت٤َا ٓٔیطٔ  ٌِ ِّٔ٪ اِجَت٤َ ََٟضآَ ُضَو  َٓ  یَُّت٤َُٜا َخ٠َِت بٔطٔ 

یبنعق، امکل، انب اہشب، امثعؿ نب ااحسؼ نب رحہش، رضحت ہصیبق نب ذفبی ےس رفاتی ےہ ہک )اکی صخش یک( دادی ےن رضحت 

اوبرکب دصقی ےک اپس اج رک اینپ ریماث بلط یک وت رضحت اوبرکب ےن اس ےس رفامای اہلل یک اتکب )رقآؿ( ںیم ریتے ےیل وکیئ 

 رقمر ںیہن ایک ایگ افر ہن یہ  تن روسؽ ںیم ےھجم ریتا وکیئ ہصح ولعمؾ ےہ۔ اس فتق وت یلچ اجدعب ںیم ںیم ولوگں ےس وپوھچں اگ ہصح

)ایک اؿ وک اس ہلسلس ںیم وکیئ دحثی روسؽ ولعمؾ ےہ( سپ اوھنں ےن ولوگں ےس وپاھچ وت ریغمہ نب ہبعش ےن اہک ہک ںیم روسؽ اہلل 

فملس ےک اپس وموجد اھت آپ ےن دادی وک اٹھچ ہصح دالای اھت رضحت اوبرکب ےن اؿ ےس وپاھچ ایک اس فتق اہمترے یلص اہلل ہیلع فآہل 

اسھت وکیئ افر یھب اھت؟ وت دمحم نب ہملسم ڑھکے وہےئ افر فاسی یہ ایبؿ دای اسیج ہک ریغمہ نب ہبعش دے ت ے ےھت۔ سپ رضحت اوبرکب 

دای )ینعی اس وک اٹھچ ہصح دالای( اس ےک دعب رضحت رمع ےک زامہن ںیم اکی انین ریماث بلط ےن اس وعرت ےک ےیل فیہ مکح انذف رفام 

رکےن ےئلیک آیئ اںوہں ےن رفامای اہلل یک اتکب ںیم وت ریتے ےیل وکیئ مکح ںیہن ےہ افر رضحت اوبرکب ےک زامہن ںیم( سج ےک ابرے 

 رفاضئ ںیم اینپ رطػ ےس وکیئ زایدیت ںیہن رک اتکس۔ اع ہت دادی اک ہصح اٹھچ ںیم ہلصیف ایک ایگ اھت فہ دادی یھت )انین ںیہن یھت( افر ںیم

ےس اکی وہ وت فیہ اٹھچ ہصح ںیہمت  ہصح اھت۔ ارگ مت دفونں اس ںیم رشکی وہ وت فہ مت دفونں آداھ آداھ ابٹن ول افر ارگ مت دفونں ںیم



 

 

 لم اجےئ اگ

 رحہش، رضحت ہصیبق نب ذفبییبنعق، امکل، انب اہشب، امثعؿ نب اقحس نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 دادی افر انین یک ریماث اک ایبؿ

     1121    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی رز٣ہ، ًبیساہلل ب٩ بزیس، حرضت بزیسہ ٣ح٤س ب٩ ًبساٌٟزیز، :  راوی

٨٤ُِٟٔیٔب  ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ أَبُو ا ٍَ أَِخبََرنٔی أَبٔی َحسَّ ٔ ب٩ِٔ أَبٔی رِٔز٣َ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ بَُزیَِسَة  َتکٔیِّ  ٌَ ِٟ  ا

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٥َِٟ َی٩ُِٜ زُو٧ََضا أ٦ٌُّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ُسَض إَٔذا  ةٔ اٟشُّ ١َ ٠َِٟٔحسَّ ٌَ  َوَس٥ََّ٠ َج

دمحم نب دبعازعلسی، ایب رزہم، دیبع اہلل نب ربدی، رضحت ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن انین ےک ےیل 

 اٹھچ ہصح رقمر رفامای رشبہکیط )تیم یک( امں وموجد ہن وہ۔

 دمحم نب دبعازعلسی، ایب رزہم، دیبعاہلل نب ربدی، رضحت ربدیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دادایک ریماث اک ایبؿ

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 دادایک ریماث اک ایبؿ

     1122    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حش٩، حرضت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼيِّن أَ٪َّ َرُجَّل  َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ٕ أَِخبََر٧َا َص٤َّ ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠َِیطٔ  أَتَی ا٨َّٟٔييَّ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  َػل

ا٢َ  َ٘ َٓ ًَاُظ  ا أَِزبََز َز َّ٤٠َ َٓ ُسُض  ََ اٟشُّ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َا لٔی ٩ِ٣ٔ ٣ٔيَراثٔطٔ  َٓ ا٢َ إٔ٪َّ اب٩َِ ابِىٔي ٣َاَت  َ٘ َٓ  ٥َ ا أَِزبَزَ  َوَس٠َّ َّ٤٠َ َٓ ََ ُسُسْض آََخُ  َٟ

ََل  َٓ َتاَزةُ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٍْ ٤َ ٌِ ُ ُسَض اِْلََخَ ك ا٢َ إٔ٪َّ اٟشُّ َ٘ َٓ ًَاُظ  َِٟحسُّ َز ١ُّ َطِیٕئ َورَٔث ا َٗ َتاَزةُ أَ َٗ ا٢َ  َٗ ثَُط  ٍَ أَیِّ َطِیٕئ َورَّ  یَِسُروَ٪ ٣َ

ُسُض   اٟشُّ



 

 

دمحم نب ،ریث، امہؾ، اتقدہ، نسح، رضحت رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای 

ےہ اب اس یک ریماث ںیم ےس انتک ہصح ےلم اگ؟ آپ ےن رفامای ریتے ےیل اٹھچ ہصح ےہ۔ بج افر وبال ای روسؽ اہلل! ریما وپات رم ایگ 

فہ اجےن اگل وت آپ ےن اس وک البای افر رفامای ریتے ےیل اکی اٹھچ ہصح زمدی ےہ۔ اس ےک دعب بج فہ اجےن اگل وت آپ ےن اس وک رھپ البای 

اتقدہ ےتہک ںیہ ہک احصہب ںیہن اجےتن ےھت ہک دادا اک اٹھچ ہصح سک ےک اسھت ےہ۔ افر رفامای ریتے ےیل اکی اٹھچ ہصح افر ےہ وطبر ہفحت۔ 

 اتقدہ ےن اہک دادا اک مک ےس مک ہصح اٹھچ ےہ۔

 دمحم نب ،ریث، امہؾ، اتقدہ، نسح، رضحت رمعاؿ نب نیصح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 دادایک ریماث اک ایبؿ

     1123    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 وہب ب٩ ب٘یہ، خاٟس ب٩ یو٧ص، حرضت حش٩ :  راوی

ا٢َ  َٗ َِٟحَش٩ٔ أَِ٪ ٤ًََُز  ٩ًَِ ا ٩ًَِ یُو٧َُص  ٩ًَِ َخأٟٕس   ٍَ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  َث َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٥ُ٠َ ٣َا َورَّ ٌِ أَی٥ُُِّٜ َی

ُسَض  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟشُّ ًَ َّی اہللُ  ثَطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ١ُٔ٘ ب٩ُِ َیَشإر أ٧ََا َورَّ ٌِ ا٢َ ٣َ َ٘ َٓ َِٟحسَّ  ٥َ ا ا٢َ ََل أَِزرٔی َوَس٠َّ َٗ  ٩ِ٣َ ٍَ ا٢َ ٣َ َٗ

٤َا تُ  َٓ ا٢َ ََل َزَریَِت  ىٔي إّٔذاَٗ ِِ 

فبہ نب ہیقب، اخدل نب ویسن، رضحت نسح ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ےن احصہب ےس وپاھچ ہک مت ںیم ےس وکؿ ہی ابت اجاتن ےہ 

 ںیم ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دادا وک وپےت ےک رتہک ںیم ےس ایک دالای اھت؟ )ینعی انتک ہصح دالای اھت( لقعم نب اسیر ےن اہک ہک

اتن وہں۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دادا وک  اھٹ ہصح دالای اھت رضحت رمع ےن وپاھچ سک فارث ےک اسھت؟ اوھنں ےن اہک ہی اج

ھاارے اس اجےنن اک ایک افدئہ؟

م

 

ت

 ںیہن ولعمؾ رضحت رمع ےن رفامای وت رھپ 

 فبہ نب ہیقب، اخدل نب ویسن، رضحت نسح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابصعت یک ریماث اک ایبؿ

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 ابصعت یک ریماث اک ایبؿ



 

 

     1124    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت اب٩ ًباض اح٤س ب٩ ػاٟح، ٣د٠س ب٩ خاٟس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز اب٩ كاؤض، :  راوی

ِبُس  ًَ ث٨ََا  اََل َحسَّ َٗ  ٍُ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َو٣ِد٠َُس ب٩ُِ َخأٟٕس َوصََذا َحٔسیُث ٣َِد٠َٕس َوصَُو اِْلَِطَب ٩ًَِ َحسَّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا اٟزَّزَّ

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلَی اب٩ِٔ كَاُوٕض  ائٔٔف  َِْٟفَ ٤َِٟا٢َ بَيَِن أَص١ِٔ ا ٔش٥ِ ا ِٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ ی اہللُ 

ْٔلَِولَی ذََُکٕ  َٓ ائُٔف  َِْٟفَ ِت ا َٛ ٤َا َتَز َٓ  َٛٔتأب اہللٔ 

ملس ادمح نب اصحل، دلخم نب اخدل، دبعارلزاؼ، رمعم انب اطؤس، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 ےن رفامای اتکب اہلل یک رف ےس رتہک اک امؽ ذفی ارفلفض ےک ےیل ےہ رھپ اس ےک دعب وج ےچب فہ اس رمد اک ےہ وج تیم ےس رقبی ےہ۔

 ادمح نب اصحل، دلخم نب اخدل، دبعارلزاؼ، رمعم انب اطؤس، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذفی االراحؾ یک ریماث اک ایبؿ

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 ذفی االراحؾ یک ریماث اک ایبؿ

     1125    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ()ب٩ ٣ٌسیرکبحٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، بسی١، ًلی ب٩ ابی ك٠حہ، راطس ب٩ سٌس، ابوًا٣ز، حرضت ٣٘سا٦  :  راوی

 ٩ًَِ ٕس  ٌِ ٩ًَِ َرأطٔس ب٩ِٔ َس  ٍَ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِح  ٩ًَِ ٩ًَِ بَُسی١ِٕ   ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ِٔ ث٨ََا َح ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ َِٟضِوَزنٔیِّ  ٕ ا ًَا٣ٔز  أَبٔی 

َّی  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َسا٦ٔ  ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا ٔلَی َرُسؤٟطٔ َو٩ِ٣َ ب٩ِٔ َُٟهٓیٕ  ٔلَی اہللٔ َوإ ا٢َ إ َٗ ّٔلَیَّ َوُرب٤ََّا  َٓ ٥َ ٩ِ٣َ َتَزَک لََکًّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ اہللُ 

َِٟدا٢ُ َوارُٔث ٩ِ٣َ ََل َوارٔ َُٟط َوأَرٔثُطُ َوا  ١ًُِٔ٘ َُٟط أَ ٠ََٓٔوَرثَتٔطٔ َوأ٧ََا َوارُٔث ٩ِ٣َ ََل َوارَٔث  ًَ َتَزَک ٣َاَّل   ١ُٔ٘ ٌِ َٟطُ َی  ٨ِطُ َویَزٔثُطُ َث 

صفح نب رمع، ہبعش، دبلی، یلع نب ایب ہحلط، رادش نب دعس، اوباعرم، رضحت دقماؾ )نب دعمرکیب( ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش رقض افر ابؽ ےچب وھچڑ رک رم اجےئ وت اس یک )رقض یک ادایگیئ افر ابؽ وچبں یک افکتل یک( 

داری )ذبرہعی تیب ااملؽ( ریمی ےہ۔ افر یھبک ویں رفامای ہک۔ اس یک ذہم داری اہلل افر اس ےک روسؽ یک ےہ۔ )زین رفامای( وج ذہم 

صخش امؽ وھچڑ اجےئ فہ اس ےک فاروثں اک ےہ افر سج اک وکیئ فارث ںیہن اس اک فارث ںیم وہں اس یک رطػ ےس )فاابجت یک( 

رث یھب ںیم وہں اگ۔ ایس رطح امومں اُس )اھب ےج ےک امؽ( اک فارث وہاگ سج اک وکیئ دفرسا ادایگیئ ںیم رکفں اگ افر اس اک فا



 

 

 فارث ںیہن فیہ اس یک ذہم دارویں وک ادا رکے اگ افر فیہ اس اک رتہک اپےئ اگ

 (صفح نب رمع، ہبعش، دبلی، یلع نب ایب ہحلط، رادش نب دعس، اوباعرم، رضحت دقماؾ )نب دعمرکیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 ذفی االراحؾ یک ریماث اک ایبؿ

     1126    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 راطس ب٩ سٌس، ابوًا٣ز، حرضت ٣٘سا٦ ال٨ٜسیس٠مَي٪ ب٩ رحب، ح٤از، بسی١، ًلی ب٩ ابی ك٠حہ،  :  راوی

ًَلٔیِّ   ٩ًَِ َة  ىٔي اب٩َِ ٣َِیَسَ ٌِ ٩ًَِ بَُسی١ِٕ َی اْز  ث٨ََا َح٤َّ اُٟوا َحسَّ َٗ ی٩َ  ٕب ِٔی آََخٔ ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ٩ًَِ َرأطسٔ َحسَّ  ٍَ  ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِح

 ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا َِٟضِوَزنٔیِّ  ٕ ا ًَا٣ٔز ٩ًَِ أَبٔی  ٕس  ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧ََا أَِولَی ب١َُِّٔ ٣ُِؤ٩ٕ٣ٔ ب٩ِٔ َس ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِٜٔسٔیِّ  ٔ اِل َسا٦ ِ٘

٠َٔوَرثَتٔطٔ َوأ٧ََا ٣َِولَی ٩ِ٣َ ََل ٣َوِ  َٓ ّٔلَیَّ َو٩ِ٣َ َتَزَک ٣َاَّل  َٓ  ٍّ ٌَ ٩ِ٤َ َتَزَک َزی٨ِّا أَِو َؿِی َٓ ٔشطٔ  ِٔ َٟطُ أَرُٔث ٩ِ٣ٔ َن ًَا٧َطُ لَی   َُّ ُٓ َٟطُ َوأَ ٣َا

٩ًَِ َرأط  ا٢َ أَبُو َزاُوز َرَواُظ اٟزُّبَِیٔسیُّ  َٗ ًَا٧َُط   َُّ ُٔ ُط َوَی َٟ َُٟط َیزُٔث ٣َا َِٟدا٢ُ ٣َِولَی ٩ِ٣َ ََل ٣َِولَی  ٩ِ َوا ًَ ًَائٕٔذ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٕس  ٌِ ٔس ب٩ِٔ َس

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َرأطٕس  ٍُ ب٩ُِ َػأٟٕح  اؤَی ٌَ َسا٦ٔ َوَرَواُظ ٣ُ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٨َاُظ ًَٔیا٢ْ  ا ٌِ ٣َ ٍُ ٌَ ِی َـّ و٢ُ اٟ ُ٘ ا٢َ أَبُو َزاُوز َی َٗ َسا٦َ  ِ٘ ٔ٤ِٟ ُت ا ٌِ  َس٤ٔ

امیلسؿ نب رحب، امحد، دبلی، یلع نب ایب ہحلط، رادش نب دعس، اوباعرم، رضحت دقماؾ ادنکلی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ےس زایدہ دقحار وہں سپ سج ےن )رمےن ےک دعب اےنپ ذہم( ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم رہ ومنم ےک اسھت اس ےک اےنپ سفن

وکیئ رقض وھچڑا ای امؽ فایعؽ وھچڑا وت اس یک ذہم داری ریمی ےہ افر سج ےن امؽ وھچڑا فہ اس ےک فاروثں اک ےہ افر ںیم اس اک 

اال وہں۔ افر امومں اس اک فارث وہں سج اک وکیئ فارث ںیہن۔ ںیم اس ےک امؽ اک فارث وہں افر اس ےک دنبونھں اک ڑھچاےن ف

فارث وہاگ سج اک وکیئ فارث ںیہن فہ اس ےک امؽ ںیم ےس ریماث اپےئ اگ افر اس ےک دنبونھں وک )ےسیج رقض افر دتی فریغہ یک 

ی عہ ےک ینعم ایعؽ ےک ںیہ۔ اوبداؤد ےن اہک ہک اس دحثی وک اعمفہی نب اصحل وباہطس 

 

ادایگیئ( ڑھچاےئ اگ۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ط

 (ادش رفاتی ایک ہک ںیم ےن دقماؾ ےس انس )ینعی اس ںیم انب اعذئ اک فاہطس ںیہن ےہر

 امیلسؿ نب رحب، امحد، دبلی، یلع نب ایب ہحلط، رادش نب دعس، اوباعرم، رضحت دقماؾ ادنکلی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 ذفی االراحؾ یک ریماث اک ایبؿ



 

 

     1127    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساٟشَل٦ ب٩ ًتیٙ، ٣ح٤س ب٩ ٣بارک، اس٤ٌی١ ب٩ ًیاغ، یزیس ب٩ ححز، ػاٟح ب٩ یحٌي ب٩ ٣٘سا٦، حرضت  :  راوی

 ٣٘سا٦ ب٩ ٣ٌسیرکب

ِبُس  ًَ ث٨ََا  ًَیَّإغ َحسَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إِٔس٤َ ٤َُِٟباَرٔک َحسَّ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٣َِظِٔیُّ َحسَّ ٕٙ اٟسِّ ًَتٔی ََل٦ٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ  اٟشَّ  ٕ ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ حُِحز

َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٔ َسا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ و٢ُ أ٧ََا َوارُٔث ٩ِ٣َ ََل َػأٟٔح ب٩ِٔ َیِحٌَي ب٩ِٔ ا ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ

َٟطُ  ًَا٧َٔیُط َویَزُٔث ٣َا  َُّ ُٔ َٟطُ َی َِٟدا٢ُ َوارُٔث ٩ِ٣َ ََل َوارَٔث  َٟطُ َوا ًَا٧َٔیطُ َوأَرُٔث ٣َا  َُّ ُٓ ُط أَ َٟ  َوارَٔث 

اؾ، رضحت دقماؾ نب دعمرکیب ےس دبعاالسلؾ نب قیتع، دمحم نب ابمرک، اامسلیع نب ایعش، سیدی نب رجح، اصحل نب ییحی نب دقم

رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک سج اک وکیئ فارث ںیہن اس اک فارث ںیم وہں 

اک وکیئ فارث  ںیم اس یک ذہم دارویں وک وپرا رکفں اگ افر اس ےک امؽ اک فارث وہں اگ ایس رطح امومں اس اھب ےج اک فارث وہاگ سج

 ںیہن فیہ اس یک ذہم دارویں وک ادا رکے اگ افر فیہ اس ےک امؽ اک فارث وہاگ۔

دبعاالسلؾ نب قیتع، دمحم نب ابمرک، الیعمس نب ایعش، سیدی نب رجح، اصحل نب ییحی نب دقماؾ، رضحت دقماؾ نب  :  رافی

 دعمرکیب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 ذفی االراحؾ یک ریماث اک ایبؿ

     1128    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ جزاح، سٔیا٪، اب٩ اػبحا٪، حرضت ًائظہ٣شسز، یحٌي ، طٌبہ، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ،  :  راوی

ٍُ بِ  ث٨ََا َوٛٔی ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٍُ ح و َحسَّ َب ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا َیِحٌَي َحسَّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا َحسَّ ٌّ َیاَ٪ َج٤ٔی ِٔ ٩ًَِ ُس َِٟحزَّأح  ٩ُ ا

٩ًَِ ٣َُحاصٔٔس ب٩ِٔ َوِر  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ًَِ اب٩ِٔ اِْلَِػَبَضانٔیِّ  َّی اہللُ  ٨ًََِضا أَ٪َّ ٣َِولّی ٨٠َّٟٔٔييِّ َػل ٍَ َرضَٔي اہللُ  ًَائَٔظ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ َزاَ٪ 

ًُِلوا ٣ٔي ٥َ أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ َّٟسا َوََل َح٤مَّٔي  َِ َو ٥ِ یََس َٟ ا٢َ أَبُو َراثَُط َرجُ ٣َاَت َوَتَزَک َطِیّئا َو َٗ یَتٔطٔ  َّل ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ رَقِ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َصاص٨َُا أَحَ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ْز  ا٢َ ٣َُشسَّ َٗ َیاَ٪ أََت٥ُّ و  ِٔ ٥ِ َزاُوز َوَحٔسیُث ُس ٌَ اُٟوا َن َٗ ْس ٩ِ٣َ أَص١ِٔ أَِرٔؿطٔ 

ًُِلوُظ ٣ٔيَراثَطُ  َ أ َٓ ا٢َ  َٗ 

نب ایب ہبیش، فعیک، نب رجاح، ایفسؿ، انب ااحبصؿ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دسمد، ییحی، ہبعش، امثعؿ 



 

 

ؽ فآہل فملس اک اکی آزاد رکدہ الغؾ رم ایگ افر اس ےن ھچک امؽ وھچڑا نکیل اس ےک ہن وکیئ افالد یھت افر ہن وکیئ رقیبی رہتش دار وت روس

رفامای اس یک ریماث اس ےک یسک یتسب فاےل وک ددیف )ہی ارگہچ آاکپ قح اھت رگم آپ ےن وطبردصہق اس اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

وک دےنی اک مکح رفامای( اوبداؤد ےن اہک ہک ایفسؿ یک دحثی )ہبعش یک دحثی ےک( اقمہلب ںیم زایدہ لمکم ےہ۔ دسمد ےن اہک ییحی اک ایبؿ 

 درایتف رفامای ہک ایک اہیں وکیئ اس یک یتسب اک ابہدنہ ےہ؟ ولوگں ےن رعض ایک یج اہں۔ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 آپ ےن رفامای وت رھپ اس یک ریماث ایس وک دے دف۔

 دسمد، ییحی ، ہبعش، امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، نب رجاح، ایفسؿ، انب ااحبصؿ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 ذفی االراحؾ یک ریماث اک ایبؿ

     1129    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

  :  راوی

ٌٔیٕس  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ أَ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ بَُزیَِسَة   ٩ًَِ ٩ًَِ ٔجبِرٔی١َ ب٩ِٔ أَِح٤ََز  ٤َُِٟحارٔبٔیُّ  ث٨ََا ا ٨ِٜٔٔسیُّ َحسَّ تَى اِل

َِٟشُت أَٔجُس أَِز  ٔ َو ا٢َ إٔ٪َّ ٨ًِٔٔسی ٣ٔيَراَث َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ اِْلَِزز َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرُج١ْ  ًَ َّى اہللُ  ٔ ا٨َّٟٔييَّ َػل ا٢َ اذَِصِب ز َٗ َِٟیطٔ  ٔ طُ إ ٌُ َٓ یًّا أَِز

طُ  ٌُ َٓ ٥ِ أَٔجِس أَِززٔیًّا أَِز َٟ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ َِٟحِو٢ٔ  َس ا ٌِ أََتاُظ َب َٓ ا٢َ  َٗ َِٟت٤ِٔص أَِززٔیًّا َحِوَّل  ا َٓ  ٢َ َٓا٧ُِوزِ أَوَّ  ِٙ ٔ َٓا٧َِل٠ ا٢َ  َٗ َِٟیطٔ  ٔ إ

 َ٠َٓ َِٟیطٔ  ٔ طُ إ ٌِ َٓ َٓاِز اُظ  َ٘ َِٟیطٔ ُخزَاعٓٔیٕ َت٠ِ ٔ ُط إ ٌِ َٓ اِز َٓ  ٍَ ًَ بَِر ُخزَا ُٛ ا٢َ ا٧ُِوزِ  َٗ ا َجاَءُظ  َّ٤٠ََٓ ًَلَیَّ اٟزَُّج١ُ  ا٢َ  َٗ َّى  ا َول َّ٤ 

دبعاہلل نب دیعس دنکی ، احمریب ، ربجالیئ نب ارمح ، دبعاہلل نب ربدیہ ، رضحت ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل 

ال ریمے اپس اکی ازدی یک ریماث ےہ ) ازد اکی ہلیبق اک انؾ ےہ ( افر ےھجم وکیئ ااسی ازدی صخش ںیہن الم ہیلع فملس ےک اپس آای افر وب

سج وک ںیم اس یک ریماث اک امؽ ددیفں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اج افر اکی اسؽ کت یسک ازدی صخش وک التش رک ، رضحت 

وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس آای افر وبال ایروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےھجم وکیئ ربدیہ ےتہک ںیہ ہک فہ صخش اکی اسؽ ےک دعب ر

ازدی ہلیبق اک آدیم ںیہن الم سج ےک وحاےل ںیم اس یک ریماث رکاتکس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای اج یسک زخایع وک التش رک ارگ 

ازد یک اکی ےہ ( بج فہ صخش فاہں ےس الچ ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای  لم اجےئ وت اس ےک وحاےل رکدے ) زخاہع ہلیبق

 اس صخش وک البؤ بج فہ آای وت آپ ےن رفامای وج صخش زخاہع ےس زایدہ زندکی وہ اس وک ڈوھڈن افر امؽ اس وک ددیے

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 ذفی االراحؾ یک ریماث اک ایبؿ

     1130    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ اسوز، یحٌي ب٩ آز٦، َشیَ، جبرائی١ ب٩ اح٤ز، اب٩ بزیسہ، ا٪ ٛے واٟس، بزیسہ :  راوی

ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ  ث٨ََا ا ُ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ب ٩ًَِ ٔجبِرٔی١َ ب٩ِٔ أَِح٤ََز أَبٔی برَِکٕ   َْ ی ث٨ََا ََشٔ ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ آَز٦َ َحسَّ ٌِٔحلٔیُّ َحسَّ ِٟ ٩ًَِ أَِسَوَز ا َزیَِسَة 

ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔيَراثٔطٔ  ًَ َّی اہللُ  ُتَٔی ا٨َّٟٔييُّ َػل أ َٓ  ٍَ ًَ ا٢َ ٣َاَت َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ُخزَا َٗ ٥ِ٠َ  أَبٔیطٔ  َٓ َٟطُ َوارٔثّا أَِو َذا َرح٥ٕٔ  َِٟت٤ُٔشوا  ا

ًُِلوُظ اِلُٜبَِر ٩ِ٣ٔ خُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َٟطُ َوارٔثّا َوََل َذا َرح٥ٕٔ  ُتُط ٣َزَّّة َیحُٔسوا  ٌِ ِس َس٤ٔ َٗ ا٢َ یَِحٌَي  َٗ ٍَ َو ًَ زَا

َِٟحسٔیٔث ا٧ُِو  و٢ُ ِٔی صََذا ا ُ٘ ٍَ َی ًَ بََر َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ ُخزَا ِٛ  زُوا أَ

نیسح نب اوسد، ییحی نب آدؾ، رشکی، ربجالیئ نب ارمح، انب ربدیہ، اؿ ےک فادل، ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک ینب زخہع اک اکی صخش رم ایگ 

ای اس وک وج ذفی  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اس یک ریماث الیئ یئگ۔ آپ ےن رفامای اس ےک فارث وک التش رکف

ای االراحؾ ںیم ےس وہ۔ ولوگں ےن ڈوھڈنا رگم اس اک ہن وکیئ فارث الم افر ہن ذفی االراحؾ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

 ںیم ےس زخاہع ںیم وج ڑبا وہ اس وک دے دف۔ ییحی ےتہک ںیہ ہک اکی رمہبت ںیم ےن رشکی وک ویں رفاتی رکےت وہےئ انس۔ دوھکی! زخاہع

 (وج ڑبا وہ )اس وک دے دف

 نسح نب اوسد، ییحی نب آدؾ، رشکی، ربجالیئ نب ارمح، انب ربدیہ، اؿ ےک فادل، ربدیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿذفی االراحؾ یک ریماث اک 

     1131    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ًوسحہ، اب٩ ًباض :  راوی

ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ًَِوَسَح  ٩ًَِ ٤ًَِزُو ب٩ُِ زٔی٨َإر  اْز أَِخبََر٧َا  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َِ أَ َحسَّ ٥ِ یََس َٟ ٪َّ َرُجَّل ٣َاَت َو

ا َٗ َٟطُ أََحْس  ٥َ َص١ِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ُط  َ٘ ًَِت َٟطُ کَاَ٪ أَ ١َ َوارٔثّا إَٔلَّ ََُُل٣ّا  ٌَ َح َٓ طُ  َ٘ ًَِت ُط کَاَ٪ أَ َٟ ُٟوا ََل إَٔلَّ ََُُل٣ّا 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٥َ ٣ٔيَراثَُط   َس٠َّ

ومیس نب اامسلیع، امحد، رمعف نب دانیر، وعہجس، انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم اکی 



 

 

ولوگں ےس  صخش رم ایگ افر اس ےن اےنپ ےھچیپ وکیئ فارث ہن وھچڑا رگم اکی آزاد رکدہ الغؾ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

درایتف رفامای ایک اس اک وکیئ فارث ےہ ولوگں ےن اہک ںیہن رصػ اکی الغؾ ےہ سج وک اس ےن )اینپ زدنیگ ںیم( آزاد رک دای اھت سپ 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس صخش یک ریماث اک اس آزاد رکدہ الغؾ وک دقحار رہھٹاای۔

 نب دانیر، وعہجس، انب ابعس ومیس نب اامسلیع، امحد، رمعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سج وعرت ےس اعلؿ وہ اس ےک ہچب یک ریماث اک ایبؿ

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 سج وعرت ےس اعلؿ وہ اس ےک ہچب یک ریماث اک ایبؿ

     1132    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، ٣ح٤س ب٩ رحب، ٤ًزو ب٩ روبہ، ًبساٟواحس ب٩ ًبساہلل، واث٠ہ ب٩ اسٍ٘، :  راوی

 ِِ ٍَ اٟتَّ ثَىٔي ٤ًَُزُ ب٩ُِ ُرِؤبَ ٕب َحسَّ ُس ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي اٟزَّازٔیُّ َحسَّ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ َِٟواحٔٔس ب٩ِٔ  ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ٠ٔٔييُّ 

ُز ثَََل  ٤َِٟزِأَةُ تَُِحٔ ا٢َ ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٍٔ َ٘ ٍَ ب٩ِٔ اِْلَِس ٩ًَِ َواث٠َٔ یِّ  َٟ٘ٔیَلَضا ا٨َِّْٟصٔ َضا َو َ٘ ًَتٔی ٍَ ٣ََوارٔیَث  َ ث

٨ًَِطُ  ٨َِت  ًَ َّٟٔذی ََل ََٟسَصا ا  َوَو

اربامیہ نب ومیس، دمحم نب رحب، رمعف نب رفہب، دبعاولادح نب دبع اہلل، فاہلث نب اعقس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےن رفامای وعرت نیت رطح ےک آدویمں یک ریماث اپیتکس ےہ اکی اےنپ آزاد رکدہ الغؾ یک دفرسے اس ہچب یک وج اس ےن راہ 

 اس ہچب یک سج ےک ببس اعلؿ وہا وہ۔ںیم اپای وہ رسیتے 

 اربامیہ نب ومیس، دمحم نب رحب، رمعف نب رفہب، دبعاولادح نب دبعاہلل، فاہلث نب اعقس، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ہچب یک ریماث اک ایبؿسج وعرت ےس اعلؿ وہ اس 

     1133    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ خاٟس و ٣وسٰي ب٩ اس٤اًی١، وٟیس اب٩ جابز، ٣ٜحو٢ :  راوی

ث٨ََا ٣َِٜ  ٕ َحسَّ َِٟؤٟیُس أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َجابٔز ث٨ََا ا اََل َحسَّ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس َو٣ُوَسي ب٩ُِ  ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ ٌَ ا٢َ َج َٗ ُحو٢ْ 



 

 

طٔ َؤَٟوَرثَتَٔضا ٩ِ٣ٔ  ٍٔ ْٔل٣ُِّ ٨َ ًَ ٤ََُِٟل ٥َ ٣ٔيَراَث اب٩ِٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔسصَاَػل ٌِ  َب

ومحمد نب اخدل ف ومٰیس نب اامسلیع، فدیل انب اجرب، وحکمؽ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اعلؿ فایل وعرت 

 ےک ہچب یک ریماث اس یک امں وک دالیئ رھپ اس ےک دعب اس ےک فاروثں وک اس اک دقحار رہھٹاای۔

 ، فدیل انب اجرب، وحکمؽومحمد نب اخدل ف ومٰیس نب اامسلیع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 سج وعرت ےس اعلؿ وہ اس ےک ہچب یک ریماث اک ایبؿ

     1134    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ ًا٣ز، وٟیس، ًیسي، ًَلء ب٩ حارث، ٤ًزو ب٩ طٌیب، :  راوی

 ٩ًَِ َِٟحارٔٔث  ََلٔئ ب٩ِٔ ا ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ٕس  َِٟؤٟیُس أَِخبََرنٔی ًٔیَسي أَبُو ٣َُح٤َّ ث٨ََا ا ٕ َحسَّ ًَا٣ٔز ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحسَّ ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ

َّی اہللُ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٔ ظ ٥َ ٣ِٔث٠َطُ  ٩ًَِ َجسِّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

 ومیس نب اعرم، فدیل، یسیع، العء نب احرث، رمعف نب بیعش، اؿ ےک فادل، اؿ ےک دادا ےس یھب ایس ےک لثم رفاتی ےہ۔

 ومیس نب اعرم، فدیل، یسیع، العء نب احرث، رمعف نب بیعش، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایک املسمؿ یسک اکرف اک فارث وہ اتکس ےہ؟

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 ایک املسمؿ یسک اکرف اک فارث وہ اتکس ےہ؟

     1135    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ زیس٣شسز، سٔیا٪، زہزی، ًلی ب٩ حشين، ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، اسا٣ہ  :  راوی

٩ًَِ أَُسا ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪   ٩ًَِ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ حَُشيِٕن   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٍَ ب٩ِٔ َزیِٕس  ٣َ

ََِٟأَفُ  ََِٟأَفَ َوََل ا ٤ُِِٟش٥ُٔ٠ ا ا٢َ ََل یَزُٔث ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٤ُِِٟش٥َٔ٠ اہللُ   ا

دسمد، ایفسؿ، زرہی، یلع نب نیسح، رمعف نب امثعؿ، ااسہم نب زدی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہن 



 

 

 املسمؿ اکرف اک فارث وہات ےہ افر ہن اکرف املسمؿ اک۔

 دسمد، ایفسؿ، زرہی، یلع نب نیسح، رمعف نب امثعؿ، ااسہم نب زدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 ایک املسمؿ یسک اکرف اک فارث وہ اتکس ےہ؟

     1136    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ حشين، ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، اسا٣ہ ب٩ زیساح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی،  :  راوی

ًَلٔیِّ ب٩ِٔ حَُش   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٩ًَِ َحسَّ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪   ٩ًَِ يِٕن 

٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ا٢َ  َٗ ٍَ ب٩ِٔ َزیِٕس  ا٢َ ٧َِح٩ُ ٧َازُٟٔوَ٪ أَُسا٣َ َٗ ًَ٘ٔی١ْ ٨ِ٣َزَّٔل ث٥َُّ  ٨ََٟا  ا٢َ َوص١َِ َتَزَک  َٗ  أَی٩َِ َت٨ِز٢ُٔ َُّسا ِٔی حٔحَّتٔطٔ 

 َٟ ٍَ َحا َ ٔب َوَذاَک أَ٪َّ بَىٔي ٨َٔٛا٧ ٤َُِٟحؼَّ ىٔي ا ٌِ ًَلَی اِلُِْٜفٔ َی یِْع  اَس٤َِت رُقَ َ٘ ٍَ َحِیُث َت َ ٕٔ بَىٔي ٨َٔٛا٧ َ بَٔدِی ل ًَ ِیّظا  ِت رُقَ ی بَىٔي َٔ

َِٟوازٔی ُٕ ا َِٟدِی ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ َوا َٗ وص٥ُِ َوََل یُِؤُووص٥ُِ  ٌُ ٔ  َصأط٥ٕ أَِ٪ ََل ی٨َُاُٛٔحوص٥ُِ َوََل یَُبای

ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، یلع نب نیسح، رمعف نب امثعؿ، ااسہم نب زدی ےس رفاتی ےہ ہک آپ ےک زامہن جح ںیم ںیم 

فملس ےس وپاھچ ہک لک آپ اہکں ارتںی ےگ؟ )ینعی سک رھگ ںیم ایقؾ رفام وہں ےگ؟( آپ ےن رفامای ایک ،لیق  ےن آپ یلص اہلل ہیلع

ےن )انب ایب اطبل ےن( امہرے ےیل وکیئ رھگ وھچڑا ےہ؟ )ینعی ںیہن وھچڑا( رھپ آپ ےن رفامای مہ ینب انکہن ےک فیخ ںیم۔ اہجں 

طب  ںیم 
خ
م

ارتںی ےگ۔ اس ںیم رفک رپ مسق اھکےن ےس رماد فہ اعمدہہ ےہ وج ینب انکہن ےن رقشی رقشی ےن رفک رپ مسق اھکیئ یھت۔ ینعی 

 ےک اسھت ایک اھت ینعی ہی ہک مہ ونب اہمش ےس ہن اکنح ےک اعمالمت رکںی ےگ افر ہن اؿ ےس رخدی فرففتخ رکںی ےگ افر ہن مہ ا وک انپہ دںی

 ےگ۔

 نب نیسح، رمعف نب امثعؿ، ااسہم نب زدیادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، یلع  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 ایک املسمؿ یسک اکرف اک فارث وہ اتکس ےہ؟

     1137    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، حبیب، ٤ًزو ب٩ طٌیب، ا٪ ٛے واٟس، ا٪ ٛے زازا، ًبساہلل ب٩ ٤ًز وب٩ ًاؾ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ  ٩ًَِ  ٥ِّٔ٠ ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ َحبٔیٕب ا اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٤ِزوٕ  َحسَّ ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٔ ظ َجسِّ

َّيَٗ  َتئِن َطً ٥َ ََل یََتَواَرُث أَص١ُِ ٠٣َّٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ا٢َ 

ومیس نب اامسلیع، امحد، بیبح، رمعف نب بیعش، اؿ ےک فادل، اؿ ےک دادا، دبعاہلل نب رمع فنب اعص ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

  دنی فاولں ںیم فراتث ںیہن وہیت۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دف فلتخم

 ومیس نب الیعمس، امحد، بیبح، رمعف نب بیعش، اؿ ےک فادل، اؿ ےک دادا، دبعاہلل نب رمع فنب اعص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 یسک اکرف اک فارث وہ اتکس ےہ؟ایک املسمؿ 

     1138    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًبساٟوارث، ٤ًزو، حرضت ًبساہلل ب٩ بزیسہ :  راوی

ث٨ََا  َِٟوأسٔليِّ َحسَّ ٜٔی٥ٕ ا ٤ِزٔو ب٩ِٔ أَبٔی َح ًَ  ٩ًَِ َِٟوارٔٔث  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٔلَی َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ بَُزیَِسَة أَ٪َّ أََخَوی٩ِٔ اِخَتَؼ٤َا إ

ٔ أَ٪َّ َرُجَّل  ثَىٔي أَبُو اِْلَِسَوز ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ُِِٟش٥َٔ٠ ٨ِ٣ُٔض٤َا َو َث ا َورَّ َٓ ٤ََز یَُضوزٔیٌّ َو٣ُِش٥ْٔ٠  ٌِ ا٢َ َیِحٌَي ب٩ِٔ َی َٗ ثَُط  اّذا َحسَّ ٌَ ثَُط أَ٪َّ ٣ُ  َحسَّ

ُت َرُسو٢َ اہللٔ ٌِ ٤ُِِٟش٥َٔ٠  َس٤ٔ َث ا َورَّ َٓ ُؽ  ُ٘ و٢ُ اِْلِٔسََل٦ُ یَزٔیُس َوََل ی٨َِ ُ٘ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

دسمد، دبعاولارث، رمعف، رضحت دبعاہلل نب ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک ییحی نب رمعی ےک اپس دف اھبیئ ریماث اک ڑگھجا ےل رک آےئ۔ 

وت اںوہں ےن املسمؿ وک ریماث دالیئ افر اےنپ ادتسالؽ ںیم دحثی ایبؿ یک ہک اوباال  اؿ ںیم ےس اکی وہیدی اھت افر اکی املسمؿ۔

وسد ےن اکی صخش ےک فاہطس ےس  ھج ےس ایبؿ ایک ہک رضحت اعمذ ےن رفامای ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہی اراشد انس 

 د رپ اوھنں ےن )املسمؿ وک اکرف یک ریماث( دالیئ۔ےہ ہک االسؾ ڑباتھ ےہ مک ںیہن وہات افر اس اراشد یک اینب

 دسمد، دبعاولارث، رمعف، رضحت دبعاہلل نب ربدیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 ایک املسمؿ یسک اکرف اک فارث وہ اتکس ےہ؟

     1139    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ب٩ سٌیس، طٌبہ، ٤ًز ب٩ ابی حٜی٥، ًبساہلل ب٩ بزیسہ، یحٌي ب٩ ی٤ٌز، حرضت ابواَل سوز :  راوی



 

 

ٜٔی٥ٕ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ أَبٔی َح ًَ  ٩ًَِ  ٍَ َب ٌِ ٩ًَِ ُط ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َس ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٩ًَِ َحسَّ ٤ََز  ٌِ ٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ َی ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ بَُزیَِسَة   ٩ًَِ

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٨َاُظ  ٌِ ُتَٔی ب٤ٔٔيَرأث یَُضوزٓٔیٕ َوارٔثُطُ ٣ُِش٥ْٔ٠ ب٤َٔ اّذا أ ٌَ یلٔیِّ أَ٪َّ ٣ُ ٔ اٟسِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَبٔی اِْلَِسَوز  ی اہللُ 

ایب میکح، دبعاہلل نب ربدیہ، ییحی نب رمعی، رضحت اوباال وسد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعمذ ےک دسمد، ییحی نب دیعس، ہبعش، رمع نب 

اپس اکی وہیدی اک رتہک الای ایگ )سج ںیم دمیع فراتث املسمؿ اھت( وت اوھنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اراشد ےک ومببج اس وک 

 رتہک دالای۔

 نب ایب میکح، دبعاہلل نب ربدیہ، ییحی نب رمعی، رضحت اوباال وسد دسمد، ییحی نب دیعس، ہبعش، رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریماث میسقت وہےن ےس ےلہپ ارگ فارث املسمؿ وہ اجےئ

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ وہ اجےئریماث میسقت وہےن ےس ےلہپ ارگ فارث 

     1140    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ ابی یٌ٘وب، ٣وسٰي ب٩ زاؤز، ٣ح٤س ب٩ ٣ش٥٠، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ابی طٌثاء، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ َزاُوَز َحسَّ وَب َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ أَبٔی َی ٩ًَِ  َحسَّ َثأئ  ٌِ ٩ًَِ أَبٔی اٟظَّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ ُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٣َُح٤َّ

ًَلَی  ُضَو  َٓ َِٟحاص٠ٔٔیٍَّٔ  ُٗٔش٥َ ِٔی ا ِش٥ٕ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ک١ُُّ  َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  طُ اب٩ِٔ  َٛ ِش٥ٕ أَِزَر َٗ ُط َوک١ُُّ  َٟ ُٗٔش٥َ  ٣َا 

ٔ اِْلِٔسََل  ِش٥ٔ اِْلِٔسََل٦ َٗ ًَلَی  ُضَو  َٓ  ٦ُ 

اجحج نب ایب وقعیب، ومٰیس نب داؤد، دمحم نب ملسم، رمعف نب دانیر، ایب اثعشء، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

افر وج میسقت االسؾ ےک زامہن کت  ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج میسقت زامہن اجتیلہ ںیم وہیکچ فہ زامہن االسؾ ںیم یلع احہل اقمئ رےہ یگ

 ںیہن وہیئ اب فہ االسؾ آاجےن ےک دعب االسیم اوصولں ےک اطم ق میسقت وہ یگ۔

 اجحج نب ایب وقعیب، ومٰیس نب داؤد، دمحم نب ملسم، رمعف نب دانیر، ایب اثعشء، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 (فال اک ایبؿ )آزاد رکدہ الغؾ اک رتہک



 

 

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 (فال اک ایبؿ )آزاد رکدہ الغؾ اک رتہک

     1141    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اَٟ، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ  َحسَّ  ٍْ ٔ ًَلَیَّ ٧َآ َق  َْ رَعَ ٔ ا٢َ ٣َاٟ َٗ  ْ ِٔ َٕ َوأ٧ََا َحا ٔ ًَلَی ٣َاٟ َئ  ا٢َ رُقٔ َٗ ٌٔیٕس  ٍُ ب٩ُِ َس ٍَ َرضَٔي اہللُ ُٗتَِیَب ًَائَٔظ  

 ٌُ ا٢َ أَص٠َُِضا ٧َبٔی َ٘ َٓ َضا  ُ٘ ٔ ت ٌِ ٍّ َت ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن أََراَزِت أَِ٪ َتِظتَرَٔی َجارَٔی ٨َِضا أ٦َُّ ا ٍُ َذاَک ًَ ًَائَٔظ ِت  ََٓذَُکَ ٨ََٟا  ًَلَی أَ٪َّ َوََلئََضا  َٜٔضا 

 َٙ َت ًِ َِٟوََلَئ ٩ِ٤َٟٔ أَ ّٔ٪َّ ا َٓ  ََ ٔ َٔ َذٟ ٌُ ا٢َ ََل ی٨َ٤َِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ت اعہشئ ےن اکی ابدنی وک رخدی رک آزاد رکان ہبیتق نب دیعس، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اؾ اوملنینم رضح

اچاہ۔ اس ابدنی ےک امکل ےن اہک ہک مہ آپ وک ہی ابدنی اس رشط رپ ےتچیب ںیہ ہک )اس ےک رم ےن ےک دعب اس اک رتہک( فالء ںیمہ ےلم 

رفامای ہی رشط ںیہمت اس ےک اگ۔ رضحت اعہشئ ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس اک ذترکہ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 رخدیےن ےس امعن ںیہن ےہ ویکہکن فال ایس اک قح ےہ وج اس وک آزاد رکے۔

 ہبیتق نب دیعس، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿرفاضئ اک  :   ابب

 (فال اک ایبؿ )آزاد رکدہ الغؾ اک رتہک

     1142    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ ب٩ جزاح، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، اسوز، حرضت ًائظہ :  راوی

ٍُ ب٩ُِ  ث٨ََا َوٛٔی ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٩ًَِ َحسَّ  ٔ ٩ًَِ اِْلَِسَوز ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ِورٔیِّ  َیاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ ُس َِٟحزَّاحٔ  ا

 ٌِ ٩َ٤َ َوَولَٔی ا٨ِّٟ ًَِلي اٟثَّ َِٟوََلُئ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ  ٍَ ٍَ ًَائَٔظ ٤َ 

ح، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، اوسد، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک نب رجا

 ےن رفامای الغؾ اک رتہک اس وک ےلم اگ سج ےن اس یک )الغؾ یک( تمیق اداء یک افر آزادی یک تمعن یشخب۔

 رضحت اعہشئ امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک نب رجاح، ایفسؿ، وصنمر، اربامیہ، اوسد، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 (فال اک ایبؿ )آزاد رکدہ الغؾ اک رتہک
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ححاد، ابو٤ٌ٣ز، ًبساٟوارث، حشين، ٤ًزو ب٩ طٌیب، ا٪ ٛے واٟس، ا٪ ٛے زازا، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ابی  :  راوی

 ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ

 ُ٤ِٟ ٩ًَِ حَُشيِٕن ا َِٟوارٔٔث  ًَِبُس ا ث٨ََا  ٕ َحسَّ ٤َز ٌِ َِٟححَّأد أَبُو ٣َ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ أَبٔی ا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  یِ َحسَّ ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط  ٩ًَِ  ٥ِّٔ٠ ٩ًَِ أَبٔیطٔ ٌَ ٕب 

َورَّ  َٓ ُض٥ِ  ٤َاَتِت أ٣ُُّ َٓ  ٍٕ ٤َ٠ُِٔ ٍَ َ ُط ثَََلث َٟ ََٟسِت  َو َٓ َد ا٣َِزأَّة  ٍَ َتزَوَّ َٔ ظٔ أَ٪َّ رٔئَاَب ب٩َِ حَُذِی َضا َوَوََلَئ ٣ََوأٟیَضا َوکَاَ٪ ٩ًَِ َجسِّ ًَ ثُوَصا رٔبَا

ٔلَی اٟظَّ  َجُض٥ِ إ أََِخَ َٓ ٍَ ب٨َٔیَضا  ًََؼَب أؾ  ٌَ ِٟ ٤ِزُو ب٩ُِ ا َٟطُ ًَ ََٟضا َوَتَزَک ٣َاَّل  أؾ َو٣َاَت ٣َِولّی  ٌَ ِٟ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا  ٦َ سَّ َ٘ َٓ ٤َاتُوا  َٓ  ٔ ا٦

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ أب  َِٟدلَّ ٔلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ا َداَػ٤َطُ إِٔخَوتَُضا إ ضُ َٓ َٓ َِٟوأُٟس  َُٟس أَِو ا َو ِٟ َز ا َو ٣َا أرَِحَ

ٖٕ َوَزیِٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔت َوَر  ِو ًَ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  َٟطُ َٛٔتابّا ٓٔیطٔ َطَضاَزةُ  َََٜٓتَب  ا٢َ  َٗ َؼبَتٔطٔ ٩ِ٣َ کَاَ٪  ٌَ ٔ ٟ َٕ ٔ ا اِسُتِد٠ َّ٤٠ََٓ ُج١ٕ آََخَ 

 ٕ ٌٔی١َ ب٩ِٔ صَٔظا٦ ٔلَی إِٔس٤َ ٌٔی١َ أَِو إ ٔ ب٩ِٔ إِٔس٤َ ٔلَی صَٔظا٦ َٔ اِخَتَؼ٤ُوا إ ٔ ٠٤َِٟ ِبُس ا أئ  ًَ ـَ َ٘ ِٟ ا٢َ َصَذا ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ  َٔ ٔ ٠٤َِٟ ًَِبٔس ا ٔلَی  ُض٥ِ إ ٌَ َٓ ََفَ

 ًٍَٔ ا ٔلَی اٟشَّ ٨َِح٩ُ ٓٔیطٔ إ َٓ أب  َِٟدلَّ َٜٔتأب ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ٔ ٨َا ب َٟ َضي  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٨ُِت أََراُظ  ُٛ َّٟٔذی ٣َا   ا

فادل، اؿ ےک دادا، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب  دبع اہلل نب رمعف نب ایب اجحج، اوبرمعم، دبعاولارث، نیسح، رمعف نب بیعش، اؿ ےک

ااعلص ےس رفاتی ےہ ہک رابب نب ذحہفی ےن اکی وعرت ےس اکنح ایک سج ےس نیت ڑلےک دیپا وہےئ رھپ ڑلوکں یک امں رم یئگ سپ 

ؿ ڑلوکں ےک فہ ڑلےک اینپ امں ےک افر اس ےک اکمانت ےک افر آزاد رکدہ الغومں یک ریماث ےک فارث وہےئ افر رمعف نب ااعلص ا

ہبصع ےھت )ینعی فارث ےھت( اس ےک دعب رمعف نب ااعلص ےن اؿ ڑلوکں وک اشؾ یک رطػ اکنؽ دای اہجں اؿ ونیتں اک ااقتنؽ وہ ایگ۔ سپ 

رمعف نب ااعلص آےئ اس احؽ ںیم ہک اس وعرت اک آزاد رکدہ الغؾ رم ایگ افر اؿ ےک ےیل امؽ وھچڑا اھت۔ سپ اس وعرت ےک اھبیئ رمعف 

ص ےس رضحت رمع نب  ءاب ےک اپس ڑگھجا ایگ۔ رضحت رمع ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اراشد ےہ ہک نب ااعل

ڑلاک ای ابپ وج ریماث وھچڑے وت فہ اس وک ےلم یگ وج اس اک ہبصع وہاگ۔ دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک رضحت رمع ےن اؿ وک اکی رحتری ید  دی 

دی نب اثتب افر اکی دفرسے صخش یک وگایہ یھت۔ بج دبعاکلمل نب وفصاؿ ہفیلخ ےنب وت اس سج رپ دبعارلنمح نب وعػ ز

وعرت ےک اھب ںوں ےن رھپ اشہؾ نب اامسلیع )ای اامسلیع نب اشہؾ( ےک اپس ایس ریماث ےک ہلسلس ںیم ڑگھجا ایک سپ اشہؾ ےن اعمہلم 

سج وک اشدی ںیم اس ےس ےلہپ یھب دھکی اکچ وہں۔ رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ دبعاکلمل وک وسپن دای وت دبعاکلمل ےن اہک ہی ہلصیف وت فہ ےہ 

 دبعاکلمل ےن رضحت رمع یک رحتری ےک اطم ق امہرے ےیل ہلصیف رک دای افر فہ رتہک اب کت امہرے اپس وموجد ےہ۔



 

 

ےک دادا، رضحت دبعاہلل نب  دبعاہلل نب رمعف نب ایب اجحج، اوبرمعم، دبعاولارث، نیسح، رمعف نب بیعش، اؿ ےک فادل، اؿ :  رافی

 رمعف نب ااعلص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 (وج صخش سج ےک اہھت رپ االسؾ وبقؽ رکے اگ فیہ اس اک فارث رقار اپےئ اگ )رشبہکیط اس اک وکیئ فارث وموجد ہن وہ

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 (وج صخش سج ےک اہھت رپ االسؾ وبقؽ رکے اگ فیہ اس اک فارث رقار اپےئ اگ )رشبہکیط اس اک وکیئ فارث وموجد ہن وہ
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ٗبیؼہ ب٩ ذویب و ت٤ی٥ یزیس ب٩ خاٟس و ٫ظا٦ ب٩ ٤ًار، یحٌي ب٩ ح٤زہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ٤ًزو، ًبساہلل ب٩ ٣و٫ب،  :  راوی

 زاری

ا٢َ أَبُو َزاُو  َٗ ث٨ََا َیِحٌَي  اََل َحسَّ َٗ إر  َّ٤ًَ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ َخأٟٔس ب٩ِٔ ٣َِوَصٕب اٟز٣َِّلٔیُّ َوصَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ِبٔس َحسَّ ًَ  ٩ًَِ ز َوصَُو اب٩ُِ َح٤ِزََة 

ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٣َِوَصٕب یُ  ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  زٔیز ٌَ ِٟ ٩ًَِ َت٤ٔی٥ٕ ا ا٢َ صَٔظا٦ْ  َٗ ٍَ ب٩ِٔ ذَُؤیِٕب  بٔیَؼ َٗ  ٩ًَِ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ُث ٤ًََُز ب٩َِ  َحسِّ

ٍُ ِٔی اٟزَّ  َّ٨ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا اٟشُّ َٗ ا٢َ یَزٔیُس إٔ٪َّ َت٤مَّٔي  َٗ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َو َٗ َُّط  ارٔیِّ أ٧َ ًَلَی یََسِی اٟزَّجُ اٟسَّ ١ٔ ٩ِ٣ٔ ُج١ٔ ُیِش٥ُٔ٠ 

ا٢َ صَُو أَِولَی ا٨َّٟأض ب٤َِٔحَیاُظ َو٤َ٣َاتٔطٔ  َٗ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن   ا

سیدی نب اخدل ف اشھؾ نب امعر، ییحی نب زمحہ، دبعازعلسی نب رمعف، دبعاہلل نب ومبھ، ہصیبق نب ذفبی ف میمت داری ےس رفاتی ےہ ہک 

 ! اس صخش ےک ابرے ںیم ایک مکح ےہ وج یسک صخش ےک اہھت رپ االسؾ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ای روسؽ اہلل

وبقؽ رکے! آپ ےن رفامای فہ اس یک زدنیگ افر ومت ےک اسھت زایدہ القئ ےہ۔ )ینعی فہ اس یک ومت ےک دعب اس اک فارث وہاگ 

 (رشبہکیط دفرسا وکیئ افر فارث وموجد ہن وہ

 نب زمحہ، دبعازعلسی نب رمعف، دبعاہلل نب ومبھ، ہصیبق نب ذفبی ف میمت داریسیدی نب اخدل ف اشھؾ نب امعر، ییحی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فال یک رففتخ اک ہلئسم

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 فال یک رففتخ اک ہلئسم



 

 

     1145    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

٨ُِض٤َ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َرضَٔي اہللُ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ  ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ِٔ ث٨ََا َح ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللَٔحسَّ َٗ َّی اہللُ ا   َػل

٩ًَِ صٔبَتٔطٔ  َِٟوََلٔئ َو ٍٔ ا ٩ًَِ بَِی  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

صفح نب رمع، ہبعش، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فالء وک رففتخ رک 

 ےن افر اس ےک ہبہ رک ےن ےس عنم رفامای ےہ۔

 ہبعش، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمعصفح نب رمع،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج ہچب دیپاوہےن ےک دعب رفےئ افر رھپ رماجےئ

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 وج ہچب دیپاوہےن ےک دعب رفےئ افر رھپ رماجےئ
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 حشين ب٩ ٣ٌاذ، ًبساَلًلی، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، یزیس ب٩ ًبساہلل، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ   َٙ ىٔي اب٩َِ إِٔسَح ٌِ ْس َی ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًِلَی َحسَّ َ ِبُس اِْل ًَ ث٨ََا  ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا حَُشيُِن ب٩ُِ ٣ُ ٩ًَِ أَبٔی ِبٔس َحسَّ َُٗشِیٕم  اہللٔ ب٩ِٔ 

َث  ٤َِِٟوُٟوزُ ُورِّ ا٢َ إَٔذا اِسَتَض١َّ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  صَُزیَِزَة 

 نیسح نب اعمذ، دبعاالیلع، دمحم نب ااحسؼ، سیدی نب دبع اہلل، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ےن رفامای وج ہچب )دیپاش ےک دعب( رفےئ فہ فارث انبای اجےئ اگ۔

 نیسح نب اعمذ، دبعاالیلع، دمحم نب ااحسؼ، سیدی نب دبعاہلل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یک ریماث وک وموقػ رکدایانہت یک ریماث ےن ارقار 

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 انہت یک ریماث ےن ارقار یک ریماث وک وموقػ رکدای
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 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًلی ب٩ حشين، ا٪ ٛے واٟس، یزیس ٧حوی، ًرک٣ہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا  ٍَ َحسَّ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٩ًَِ یَزٔیَس ا٨َِّٟحؤیِّ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ حَُشيِٕن  ثَىٔي  سٔ ب٩ِٔ ثَابٕٔت َحسَّ ًَبَّإض َرضَٔي أَِح٤َُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ 

َٓآتُوص٥ُِ َنٔؼیَبُض٥ِ کَاَ٪ اٟزَُّج١ُ یَُحا َسِت أَی٤َِا٥ُُِٜ٧  َٗ ًَا َّٟٔذی٩َ  ا٢َ َوا َٗ ٨ًَُِض٤َا  يَرُٔث اہللُ  َٓ َِٟیَص بَِی٨َُض٤َا َنَشْب  ُٕ اٟزَُّج١َ  ٔ ٟ

ٕف  ٌِ ُض٥ِ أَِولَی بَٔب ـُ ٌِ الَی َوأُوُٟو اِْلَِرَحا٦ٔ َب ٌَ ا٢َ َت َ٘ َٓ ا٢ُ  َٔ ََ اِْلَِن ٔ ٨ََشَذ ذَٟ َٓ  أََحُسص٤َُا اِْلََخَ 

ہک )اہلل اعتیل اک اراشد ےہ(  ادمح نب دمحم، یلع نب نیسح، اؿ ےک فادل، سیدی وحنی، رکعہم، رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ

نج ولوگں ےس مت ےن ںیمسق اھکیئ ںیہ اؿ وک اؿ اک ہصح دف۔ ےلہپ زامہن ںیم )االسؾ ےک ادتبایئ دفر ںیم( ہی د ںور اھت ہک ارگ وکیئ 

اپےت رھپ صخش اےسی صخش ےس مسق اھک اتیل سج ےس اس یک رقاتب داری ہن وہیت وت فہ اس مسق یک انب رپ اکی دفرسے ےک فارث رقار 

ٍ ےس ہی د ںور وسنمخ وہ ایگ۔ )اس آتی اک بلطم ہی ےہ
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 ہک دعب ںیم وسرہ اافنؽ یک اس آتی ف

 (رقاتب فاےل اکی دفرسے ےک امؽ ےک دقحار ںیہ

  نب ابعسادمح نب دمحم، یلع نب نیسح، اؿ ےک فادل، سیدی وحنی، رکعہم، رضحت دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 انہت یک ریماث ےن ارقار یک ریماث وک وموقػ رکدای

     1148    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل، ابواسا٣ہ، ازریص ب٩ یزیس، ك٠حہ ب٩ ٣ْصٖ، سٌیس ب٩ جبير، حرضت اب٩ ًباضہارو٪ ب٩  :  راوی

ٍُ ب٩ُِ  ث٨ََا ك٠ََِح ثَىٔي إِٔزرٔیُص ب٩ُِ َیزٔیَس َحسَّ ٍَ َحسَّ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣َ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٕ  َحسَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس  ٕٖ ٣َُْصِّ

ًَبَّا ٔس٣ُو٩ًَِ اب٩ِٔ  َٗ ٤َُِٟضأجزُوَ٪ حٔيَن  ا٢َ کَاَ٪ ا َٗ َٓآتُوص٥ُِ َنٔؼیَبُض٥ِ  َسِت أَی٤َِا٥ُُِٜ٧  َٗ ًَا َّٟٔذی٩َ  الَی َوا ٌَ ِؤٟطٔ َت َٗ ٍَ ٕض ِٔی  ٤َِٟٔسی٨َ ا ا

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ًَّٟٔي آَخی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ةٔ ا ُث اِْلَِنَؼاَر زُوَ٪ َذؤی َرح٤ٔٔطٔ ِْٟٔلُُخوَّ ٍُ َو١َُٟٕٓٔ تَُورَّ ٔ اِْلَی َِٟت صَٔذظ ا ٧َزَ َّ٤٠َ َٓ ٥َ بَِی٨َُض٥ِ 

َٓآتُوص٥ُِ َنٔؼیَبُض٥ِ ٩ِ٣ٔ ا٨َِّْٟصٔ  َسِت أَی٤َِا٥ُُِٜ٧  َ٘ ًَ َّٟٔذی٩َ  ا٢َ َنَشَدِتَضا َوا َٗ ا َتَزَک  ٨َ٠ِا ٣ََوالَٔی ٤٣َّٔ ٌَ َٓاَزةٔ َویُوصٔي َج ٍٔ َواٟزِّ َوا٨َّٟٔؼیَح

٤ِٟٔيَراُث  ِس َذَصَب ا َٗ ُط َو َٟ 

رفؿ نب دبع اہلل، اوبااسہم، ادرسی نب سیدی، ہحلط نب رصمػ، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اہلل اعتیل اک وج ہی اہ

اراشد ےہ نج ولوگں ےس مت ےن ںیمسق ڑاھیئ ںیہ ا وک اؿ اک ہصح دف۔ اس اک ہصق ہی ےہ ہک االسؾ ےک ادتبایئ دفر ںیم بج اہمرجنی 



 

 

 اہمرجنی( ااصنر ےک امؽ ےک فارث وہےت ےھت العفہ اؿ ےک رہتش دارفں ےک افر ہی مکح اس ومااخة )اھبیئ دمہنی آےئ وت فہ )ینعی

 اچرہ( یک اینبد رپ اھت وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہمرجنی فااصنر ےک درایمؿ اقمئ رکاای اھت نکیل بج ہی آتی۔ مہ ےن رہ

ادلنی وھچڑ اجںیئ۔ ارتی وت اس ےس ہی آتی۔ نج ولوگں ےس مت ےن ںیمسق اھکیئ ںیہ اؿ وک اکی ےک فارث انبےئ اس امؽ ںیم وج ف

اؿ اک ہصح دف۔ وسنمخ وہیئگ اؿ اک ہی ہصح دمد تحیصن افر رافتق یک رغض ےس اھت۔ اب اؿ یک ریماث متخ وہیئگ اع ہت اؿ ےک ےیل 

 )اہتیئ امؽ ںیم( فتیص یک اج یتکس ےہ۔

 اوبااسہم، ادرسی نب سیدی، ہحلط نب رصمػ، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس اہرفؿ نب دبعاہلل، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 انہت یک ریماث ےن ارقار یک ریماث وک وموقػ رکدای

     1149    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١ اور ًبساٌٟزیز ب٩ یحٌي ، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ اب٩ اسحاٚ، حرضت زاؤز ب٩ حؼين :  راوی

ُس ب٩ُِ َس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ أَِح٤َُس َحسَّ َٗ ىَي  ٌِ ٤َِٟ ٔ ب٩ُِ َیِحٌَي ا زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َو ٩ًَِ َزاُوَز ب٩ِٔ َحسَّ  َٙ ٩ًَِ اب٩ِٔ إِٔسَح  ٍَ ٤َ٠َ

أُِت  َََٓقَ ٔ أَبٔی برَِکٕ  ٍّ ِٔی حِٔحز ٍٔ َوکَا٧َِت یَتٔی٤َ ٕس ب٨ِٔٔت اٟزَّبٔی ٌِ ًَلَی أ٦ُِّ َس أُ  ٨ُِت أرَِقَ ُٛ ا٢َ  َٗ ُِٟحَؼئِن  َِٟت  ا ا َ٘ َٓ َسِت أَی٤َِا٥ُُِٜ٧  َ٘ ًَ َّٟٔذی٩َ  َوا

َسِت أَی٤َِ  َ٘ ًَ َّٟٔذی٩َ  أِ َوا َٕ أَبُو برَِکٕ أََلَّ ََل َتَِقَ َح٠َ َٓ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ حٔيَن أَبَی اِْلِٔسََل٦َ  َِٟت ِٔی أَبٔی برَِکٕ َواب٨ِٔطٔ  ٤ََّا ٧َزَ ا  ا٥ُُِٜ٧ إ٧ٔ َّ٤٠َ َٓ ثَُط  یَُورِّ

زٔی ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ََل٦ أَِ٪ یُِؤتَٔیُط َنٔؼیَبُط َزاَز  ٠ًََِیطٔ اٟشَّ ُط  الَی ٧َبٔیَّ ٌَ ٕٔ أَِس٥َ٠َ أ٣َََز اہللُ َت ِی ٔ بٔاٟشَّ ًَلَی اِْلِٔسََل٦ َّي ح١َٔ٤ُ  ٤َا أَِس٥َ٠َ َحً َٓ  ٔ ز

 َ َواُب َحٔسیُث ك ا٢َ َواٟؼَّ َٗ ا  ّٔ ٔ ٠َطُ َحاٟ ٌَ َسِت َج َٗ ًَا ا٢َ  َٗ ا َو٩ِ٣َ  ّٔ ٠َطُ ح٠ِٔ ٌَ َسِت َج َ٘ ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ أَبُو َزاُوز ٩ِ٣َ  َسِت َٗ َٗ ًَا  ٍَ  ٠َِح

نب ااحسؼ، رضحت داؤد نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اؾ دعس تنب رعیب ےک ادمح نب لبنح افر دبعازعلسی نب ییحی، دمحم نب ہملس ا

اپس رقآؿ زپاتھ اھت۔ فہ اکی میتی ڑلیک ںیھت وھنجں ےن رضحت اوبرکب یک وگد ںیم رپفرش اپیئ یھت۔ سپ بج ںیم ےن ہی آتی 

 زپیھ وت وبںیل ہی آتی تم زپھ )ینعی اس رپ لمع تم
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 رک ویکہکن ہی اکی اخص صخش ےک ابرے ںیم انزؽ ف

وہیئ یھت( درالص ہی آتی رضحت اوبرکب افر اؿ ےک ےٹیب دبعارلنمح ےک ابرے ںیم انزؽ وہیئ یھت۔ وا ہ دبعارلنمح ےن االسؾ 

 بج دعب ںیم فہ االسؾ وبقؽ رکےن ےس ااکنر رک دای اھت۔ اس رپ رضحت اوبرکب ےن مسق اھکیئ ہک ںیم اس وک اانپ فارث ہن انبؤں اگ۔ نکیل

ےل آےئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک ابرے ںیم مکح رفامای ہک اؿ وک اؿ اک ہصح دای اجےئ۔ دبعازعلسی یک رفاتی 

 (ںیم ہی ااضہف ےہ ہک دبعارلنمح زبفر ریشمش املسمؿ وہےئ )ینعی بج االسؾ وک لمکم ہبلغ احلص وہا بت االسؾ الےئ



 

 

 ادمح نب لبنح افر دبعازعلسی نب ییحی ، دمحم نب ہملس انب ااحسؼ، رضحت داؤد نب نیصح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 انہت یک ریماث ےن ارقار یک ریماث وک وموقػ رکدای

     1150    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًلی ب٩ حشين، ا٪ ٛے واٟس، یزیس ٧حوی، ًرک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

 ًَ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٩ًَِ َیزٔیَس ا٨َِّٟحؤیِّ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ حَُشيِٕن  ث٨ََا  ٕس َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا ٩ِ اَحسَّ ًَبَّإض َوا ب٩ِٔ 

٤َُِٟضأجزُ  ٤َُِٟضأجَز َوََل َیزٔثُُط ا ابٔیُّ ََل َیزُٔث ا ََاَ٪ اِْلرَِعَ َٓ ٥َِٟ یَُضأجزُوا  َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا َو ا٢َ َوأُوُٟو اِْلَِرَحا٦ٔ َوَصاَجزُوا َوا َ٘ َٓ ٨ََشَدِتَضا  َٓ  

ٕف  ٌِ ُض٥ِ أَِولَی بَٔب ـُ ٌِ  َب

، اؿ ےک فادل، سیدی وحنی، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک )ےلہپ اہلل اعتیل اک ہی مکح اھت ہک( وج ادمح نب دمحم، یلع نب نیسح

ولگ اامیؿ الےئ افر رجہت یک فہ اکی دفرسے ےک فارث وہں ےگ افر وج ولگ اامیؿ ںیہن الےئ افر رجہت ںیہن یک فہ اکی 

 کلم ںیم وہات فہ اہمرج اک فارث ہن وہات افر ہن اہمرج اس اک فارث دفرسے ےک فارث ہن وہں ےگ سپ وج املسمؿ صخش اکرففں ےک

ٍ ےس وسنمخ وہایگ۔
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 رقار اپات اس ےک دعب ہی مکح ف

 ادمح نب دمحم، یلع نب نیسح، اؿ ےک فادل، سیدی وحنی، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دہع فامیپؿ اک ایبؿ

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 دہع فامیپؿ اک ایبؿ

     1151    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤٧ير، ابواسا٣ہ، زُکیا، سٌس ب٩ ابزاہی٥، حرضت جبير ب٩ ٣ل٥ًٌث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ بْش، اب٩  :  راوی

یَّا  ٩ًَِ َزَُکٔ  ٍَ ٕ َوأَبُو أَُسا٣َ ُس ب٩ُِ بِْٔشٕ َواب٩ُِ ٤َُ٧يِر ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحسَّ سٔ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٌِ ٩ًَِ َس

ا َٗ  ٥ٕ ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُِل ٔ ٩ًَِ ُجَبيِر َِٟحاص٠ٔ ٕٕ کَاَ٪ ِٔی ا َٕ ِٔی اِْلِٔسََل٦ٔ َوأَی٤َُّا ح٠ِٔ ٥َ ََل ح٠ِٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٥ِ َیزِٔزُظ ٢َ  َٟ  ٍٔ یَّ



 

 

ةّ   اِْلِٔسََل٦ُ إَٔلَّ ٔطسَّ

 نب معطم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، انب ریمن، اوبااسہم، زرکای، دعس نب اربامیہ، رضحت ریبج

 ںیم اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای زامہن اجتیلہ یک مسق اک االسؾ ںیم وکیئ اابتعر ںیہن افر وج مسق زامہن اجتیلہ ںیم یسک اکر ریخ ےک ہلسلس

 یھت وت االسؾ ںیم اس یک اےنپ وطر رپ یہ اتدیک ےہ۔

 ، انب ریمن، اوبااسہم، زرکای، دعس نب اربامیہ، رضحت ریبج نب معطمامثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 دہع فامیپؿ اک ایبؿ

     1152    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، سٔیا٪، ًاػ٥، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

َٕ َرُسو٢ُ  َٟ و٢ُ َحا ُ٘ َٕ َی ٔ ُت أ٧َََص ب٩َِ ٣َاٟ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَأػ٥ٕ اِْلَِحَو٢ٔ   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

٤َُِٟضأجزٔی٩َ َواِْلَِنَؼارٔ ِٔی  ٥َ بَيَِن ا َٕ ِٔی اِْلِٔسََل٦ٔ َوَس٠َّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل ح٠ِٔ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟیَص  َٟطُ أَ َٓ٘ٔی١َ  َزار٧َٔا 

 ِ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ َواِْلَِنَؼارٔ ِٔی َزار٧َٔا ٣َزََّتي ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَيَِن ا َّی اہللُ  َٕ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ا٢َ َحا َ٘  أن أَِو ثَََلثّ َٓ

دسمد، ایفسؿ، اعمص، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امہرے رھگ ںیم اہمرجنی 

ؾ ںیم فااصنر ےک درایمؿ اھبیئ اچرہ اقمئ رکاای اھت۔ )یسک ےن اہک ہک ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی ںیہن رفامای اھت ہک االس

 ےہ۔ اس رپ رضحت اسن ےن دف ای نیت رمہبت ہی ہلمج اراشد رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امہرے رھگ دہع فامیپؿ ںیہن

 ںیم اہمرجنی فااصنر ےک درایمؿ اھبیئ اچرہ اقمئ رکاای اھت۔

 دسمد، ایفسؿ، اعمص، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعرت اےنپ وشرہ یک دتی ےس ہصح اپےئ یگ

 رفاضئ اک ایبؿ :   ابب

 وعرت اےنپ وشرہ یک دتی ےس ہصح اپےئ یگ

     1153    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 اح٤س ب٩ ػاٟح، سٔیا٪، حرضت سٌیس :  راوی

 ُ٘ أب َی َِٟدلَّ ا٢َ کَاَ٪ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ٍٔ َوََل َتزُٔث َحسَّ ا٠َٔٗ ٌَ ٠ِٟٔ ٍُ َی و٢ُ اٟسِّ

َٟطُ  ا٢َ  َٗ َّي  ٍٔ َزِؤجَضا َطِیّئا َحً ٤َِٟزِأَةُ ٩ِ٣ٔ زٔیَ َث  ا ٥َ أَِ٪ أَُورِّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َتَب إ َٛ َیاَ٪  ِٔ اُک ب٩ُِ ُس حَّ َـّ اٟ

ِبُس اٟزَّزَّ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ َٗ ٍَ ٤ًَُزُ  َج ٍٔ َزِؤجَضا ََفَ َبابٔیِّ ٩ِ٣ٔ زٔیَ ِـّ َِٟحٔسیٔث ا٣َِزأََة أَِطَی٥َ اٟ ٚٔ بَٔضَذا ا ٩ًَِ ا  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ

أب  ًَلَی اِْلرَِعَ ٠َ٤َطُ  ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِسَت َّی اہللُ  ا٢َ ٓٔیطٔ َوکَاَ٪ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ ٌٔیٕس َو ٩ًَِ َس  اٟزُّصِزٔیِّ 

 ادمح نب اصحل، ایفسؿ، رضحت دیعس ےس رفاتی ےہ ہک ادتباء ںیم رضحت رمع یک راےئ ہی یھت ہک وعرت اےنپ وشرہ یک دتی ںیم ھچک

ہصح ہن اپےئ یگ۔ اہیں کت احضک نب ایفسؿ ےن اؿ ےس ایبؿ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم رحتری رفامای اھت ہک ںیم 

امیش ابضیب یک ویبی وک اس ےک وشرہ یک دتی ںیم فارث انبؤں۔ ہی نس رک رضحت رمع ےن اےنپ وقؽ ےس روجع رفام ایل ادمح نب اصحل ےتہک 

دبعارلزاؼ ےن اس دحثی وک مہ ےس دنسب رمعم ربفاتی زرہی رضحت دیعس ےس رفاتی ایک ےہ اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک یبن ںیہ ہک 

 ب ہ فملس ےن احضک نب ایفسؿ وک رعب ےک ولوگں رپ اعلم انبای اھت۔
 یلص اہلل علت

 ادمح نب اصحل، ایفسؿ، رضحت دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم  : ابب

 ادتباء

 اامؾ )احمک( رپ رتیع ےک وقحؼ

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 اامؾ )احمک( رپ رتیع ےک وقحؼ

     1154    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی



 

 

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ  ًَ  ٩ًَِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َو َحسَّ َّی اہللُ  َس٥ََّ٠  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

٠ًََِیض٥ِٔ َوصُوَ   َٕ ًَلَی ا٨َّٟأض َرا َّٟٔذی  اِْل٣َٔيرُ ا َٓ ٩ًَِ َرًٔیَّتٔطٔ  ٥ُِٜ ٣َِشئُو٢ْ  َٕ َوک٠ُُّ ا٢َ أَََل ک٥ُُِّٜ٠ُ َرا َٗ َٕ ٨ًَُِض٥ِ َواٟزَُّج١ُ َرا  ٣َِشئُو٢ْ 

ًَلَی بَِیٔت   ٍْ ٤َِٟزِأَةُ َرأًَی ٨ًَُِض٥ِ َوا ًَلَی ٣َا٢ٔ  ًَلَی أَص١ِٔ بَِیتٔطٔ َوصَُو ٣َِشئُو٢ْ   َٕ ِبُس َرا ٌَ ِٟ ٨ًَُِض٥ِ َوا  ٍْ َٟ ٔ َوهَٔی ٣َِشئُو َٟٔسظ ٠َٔضا َوَو ٌِ َب

٩ًَِ َرًٔیَّتٔطٔ  ٥ُِٜ ٣َِشئُو٢ْ  َٕ َوک٠ُُّ ٥ُِٜ َرا ُّ٠ََُٓ ٨ُِط  ًَ ٔ َوصَُو ٣َِشئُو٢ْ   َسیِّٔسظ

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای آاگہ دبع اہلل نب ہملسم، امکل، دبعاہلل نب دانیر، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

روہ! مت ںیم ےس رہ صخش ابہگنؿ ےہ افر مت ںیم ےس رہ صخش اےنپ امتحت ےک ابرے ںیم وجادبہ ےہ۔ سپ فہ اریم وج ولوگں رپ ابہگنؿ 

ؿ ےہ افر اس ےس اؿ ےک انبای ایگ ےہ )رفز ایقتم( اس ےس ولوگں ےک ابرے ںیم وساؽ ایک اجےئ اگ افر رمد اےنپ رھگ فاولں اک ابہگن

ابرے ںیم وجاب بلط ایک اجےئ اگ۔ افر وعرت اےنپ وشرہ ےک اکمؿ افر اس یک افالد یک ابہگنؿ ےہ افر اس ےس اؿ ےک ابرے ںیم 

 وساؽ وہاگ افر الغؾ اےنپ آاقےک امؽ اک ابہگنؿ ےہ افر مت ںیم ےس رہ صخش اےنپ امتحت ےک ابرے ںیم وجاب دہ ےہ۔

 ہملسم، امکل، دبعاہلل نب دانیر، رضحت دبعاہلل نب رمع دبعاہلل نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وکحتم بلط رکےن یک اممتعن

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 وکحتم بلط رکےن یک اممتعن

     1155    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ػباح، ٫ظی٥، یو٧ص ، ٨٣ؼور، حش٩، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ س٤زہ :  راوی

بِ  ًَ  ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا صَُظِی٥ْ أَِخبََر٧َا یُو٧ُُص َو٨ِ٣َُؼوْر  َِٟبزَّاُز َحسَّ بَّاحٔ ا ُس ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ سٔ اٟزَّحِ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َس٤َُزَة 

ََ إٔذَ  َّ ٧ّٔ َٓ ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ َس٤َُزَة ََل َتِشأ٢َِ اِْل٣َٔاَرَة  ٥َ َیا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی لٔی ا٨َّٟٔييُّ َػل ٍٕ ُوک٠َِٔت ٓٔیَضا إ َٟ َ ٩ًَِ ٣َِشأ ًِٔلیَتَضا  ُ ا أ

ٔ ٣َِش  ٩ًَِ َُيِر ًِٔلیَتَضا  ُ ََ َوإِٔ٪ أ ٔش ِٔ ٠َِیَضاَن ًَ ٍٕ أ٨ًَُِٔت  َٟ َ  أ

م، ویسن افر وصنمر، نسح، رضحت دبعارلنمح نب رمسہ ےس رفاتی ےہ فہ رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 
 

ن

 

س
ه

دمحم نب ابصح، 

ھاا

م

 

ت

ری فآہل فملس ےن  ھج ےس رفامای اے دبعارلنمح نب رمسہ! وکحتم وخد تم بلط رکان ویکہکن ارگ فہ ںیھمت اہمتری بلط رپ افر 

ھاارے سفن ےک وحاہل رک دای اجےئ اگ افر ارگ بلط ےیک ریغب ےلم یگ وت اس ےک 

م

 

ت

وکوششں ےس ےلم یگ وت اس ےک ابرے ںیم ںیہمت 



 

 

ھااری دمد یک اجےئ یگ۔

م

 

ت

 ابرے ںیم 

م، ویسن ، وصنمر، نسح، رضحت دبعارلنمح نب رمسہ :  رافی
 

ن

 

س
ه

 دمحم نب ابصح، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 وکحتم بلط رکےن یک اممتعن

     1156    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ رٓقہ، ابوبززہ، حرضت ابو٣وسي و٫ب ب٩ ب٘یہ، خاٟس، اس٤اًی١ ب٩ ابی خاٟس، ا٪ ٛے ب٬ائی، بْش :  راوی

ةَ  ٩ًَِ بِْٔشٔ ب٩ِٔ رُقَّ ٩ًَِ أَخٔیطٔ  ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَبٔی َخأٟٕس  ٩ًَِ إِٔس٤َ ث٨ََا َخأْٟس  ٍَ َحسَّ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ ٩ًَِ أَبٔی  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ٠ََِِٟٔييِّ  ا

ٔلَی ا٨َّٟئ  ٍَ َرُج٠َئِن إ ُت ٣َ ِ٘ ا٢َ ا٧َِل٠َ َٗ ًَلَی ٣ُوَسي  ٌٔيَن ب٨َٔا  ا٢َ ٔجئ٨َِا َٟٔتِشَت َٗ َس أََحُسص٤َُا ث٥َُّ  َتَظضَّ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  يِّ َػل

ًَِتَذَر أَبُو ٣ُوَسي ا َٓ ا٢َ إٔ٪َّ أَِخَو٥َُِٜ٧ ٨ًَِٔس٧َا ٩ِ٣َ ك٠َََبُط  َ٘ َٓ ِو٢ٔ َػاحٔبٔطٔ  َٗ ا٢َ اِْلََخُ ٣ِٔث١َ  َٗ ََ َو ٔ ٠٤َ ًَ  َّ ٔلَی ا٨َّٟٔييِّ َػل ٠َِیطٔ إ ًَ ی اہللُ 

َّي ٣َاَت  ًَلَی َطِیٕئ َحً ٩ٌِٔ بٔض٤َٔا  ٥ِ٠َ َیِشَت َٓ َٟطُ  ٥ِ٠ًَِ ٤َٟٔا َجائَا  ٥َِٟ أَ ا٢َ  َٗ ٥َ َو  َوَس٠َّ

فبھ نب ہیقب، اخدل، اامسلیع نب ایب اخدل، اؿ ےک اھبیئ، رشب نب رقّہ، اوبربدہ، رضحت اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم دف آدویمں وک 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا۔ اؿ ںیم ےس اکی صخش ےن ہبطخ زپاھ۔ اس ےک دعب وبال مہ  اسھت ےل رک روسؽ

آپ ےک اپس اس رغض ےس آےئ ںیہ ہک آپ ںیمہ وکحتم اک وکیئ اکؾ وسپن دںی۔ دفرسے صخش ےن یھب فیہ ابت یک وج اس اک 

صخش تہب ڑبا اخنئ ےہ وجاز وخد وکحتم بلط رکے۔ ہی وصرت احؽ دھکی اسیھت ہہک اکچ اھت۔ آپ ےن رفامای امہرے زندکی وت فہ 

رک اوبومیس ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ذعمرت بلط یک افر اہک ہک ےھجم ولعمؾ ہن اھت ہک ہی ولگ اس رغض ےس آےئ ںیہ 

 ےس زدنیگ رھب یسک اکؾ ںیم دمد ہن یل۔)فر ہن ںیم اؿ وک اےنپ اسھت الات( )رافی اک ایبؿ ےہ ہک( رھپ آپ ےن اؿ دفونں وصخشں 

 فبھ نب ہیقب، اخدل، اامسلیع نب ایب اخدل، اؿ ےک اھبیئ، رشب نب رّقہ، اوبربدہ، رضحت اوبومیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انانیب صخش وک احمک انبایاجاتکس ےہ

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   باب

 انانیب صخش وک احمک انبایاجاتکس ےہ

     1157    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ہسی، ٤ًزا٪ ٗلا٪، ٗتازہ، حرضت ا٧ص :  راوی

ًَِبسٔ  ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َ َحسَّ ٩ًَِ أ٧َ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ٤ًَِٔزاُ٪ ا ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ َحسَّ ًَ ث٨ََا  مٔیُّ َحسَّ ٤َُُِٟخَّ ٕص أَ٪َّ اہللٔ ا

ٍٔ ٣َزََّتئِن  ٤َِٟٔسی٨َ ًَلَی ا َٕ اب٩َِ أ٦ُِّ ٣َُِٜتو٦ٕ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِسَتِد٠َ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔييَّ َػل

اہلل، دبعارلنمح نب دہمی، رمعاؿ اطقؿ، اتقدہ، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  دمحم نب دبع

 دبعاہلل انب اؾ وتکمؾ وک دف رمہبت دمہنی اک ہفیلخ انبای۔

 دمحم نب دبعاہلل، دبعارلامحؿ نب دہمی، رمعاؿ اطقؿ، اتقدہ، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فزری رقمر رکےن اک ایبؿ

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 فزری رقمر رکےن اک ایبؿ

     1158    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٗاس٥، ا٪ ٛے واٟس، حرضت ًائظہ ٣وسي ب٩ ًا٣ز، وٟیس، :  راوی

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ بِ   ٩ًَِ ٕس  ث٨ََا ُزَصيِرُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َِٟؤٟیُس َحسَّ ث٨ََا ا ٤ُِٟزِّیُّ َحسَّ ٕ ا ًَا٣ٔز ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ  ٍَ َحسَّ ًَائَٔظ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ٔ ا

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ َِٟت  ا ظُ َٗ َ
ٕٚ إِٔ٪ ٧َٔسَي َذُکَّ َٟطُ َوزٔیَز ٔػِس  ١َ ٌَ ٔ َخيِّرا َج ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا أََراَز اہللُ بٔاِْل٣َٔير ًَ َّی اہللُ  َوإِٔ٪ َذَُکَ  َػل

ُظ َوإِٔ٪ ذَ  ِ
٥َِٟ یَُذُکِّ َٟطُ َوزٔیَز ُسوٕئ إِٔ٪ ٧َٔسَي   ١َ ٌَ ََ َج ٔ ًَا٧َطُ َوإَٔذا أََراَز اہللُ بٔطٔ َُيَِر َذٟ ٨ِطُ أَ ٌٔ ٥ِ ُی َٟ  َُکَ 

ومیس نب اعرم، فدیل، زریہ نب دمحم، دبعارلنمح نب اقمس، اؿ ےک فادل، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 وھبؽ اجات ےہ وت فملس ےن رفامای اہلل اعتیل بج یسک احمک ےک اسھت الھبیئ اک ارادہ رفامات ےہ وت اس وک اچس فزری انعتی رفام د ات ےہ احمک ارگ

 اک فہ اس وک اید دال د ات ےہ افر ارگ اید راتھک ےہ وت اس یک دمد رکات ےہ افر ارگ اہلل اعتیل یسک احمک ےک اسھت اس ےک ربسکع اعمہلم رکےن

 دمد ہن رکے۔ ارادہ رکات ےہ وت اس وک رخاب فزری د ات ےہ ارگ فہ ھچک وھبؽ اجےئ وت اید ہن دالےئ افر ارگ اید رےھک وت اس یک وکیئ

 ومیس نب اعرم، فدیل، زریہ نب دمحم، دبعارلامحؿ نب اقمس، اؿ ےک فادل، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رعاتف اک ایبؿ

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 اتف اک ایبؿرع

     1159    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، ٣ح٤س ب٩ رحب، ابوس٤٠ہ، یحٌي ب٩ جابز، ػاٟح ب٩ یحٌي ، ا٪ ٛے واٟس، حرضت ٣٘سا٦ ب٩  :  راوی

 ٣ٌسیرکب

 ٩ًَِ ٕب  ُس ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤ِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ َحسَّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ َحسَّ  ٕ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َجابٔز َ٪ ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ  ٍَ ُس٠َمَِيَ أَبٔی َس٤َ٠َ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  َب أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔسی َُکٔ ٌِ َسا٦ٔ ب٩ِٔ ٣َ ِ٘ ٔ٤ِٟ ظٔ ا ٩ًَِ َجسِّ َسا٦ٔ  ِ٘ ٔ٤ِٟ ا٢َ َیِحٌَي ب٩ِٔ ا َٗ ٜٔبٔطٔ ث٥َُّ  ًَلَی ٨ِ٣َ َب  َ َِ  ٥َ

ُط أَ  اَٟ ّٔ ی ٥ِ َت٩ُِٜ أ٣َٔيّرا َوََل کَاتّٔبا َوََل رَعٔ َٟ َُٗسی٥ُِ إِٔ٪ ٣ُتَّ َو  ٠َِِٓحَت یَا 

رمعف نب امثعؿ، دمحم نب رحب، اوبہملس، ییحی نب اجرب، اصحل نب ییحی، اؿ ےک فادل، رضحت دقماؾ نب دعمرکیب ےس رفاتی ےہ ہک 

اہھت امرا افر رفامای اے دُقمی وت ےن اجنت اپیئ ارگ وت رم ایگ افر ہن اریم وہا افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک ومڈنوھں رپ 

 ہن یشنم وہا ہن رعفی وہا

 رمعف نب امثعؿ، دمحم نب رحب، اوبہملس، ییحی نب اجرب، اصحل نب ییحی ، اؿ ےک فادل، رضحت دقماؾ نب دعمرکیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 رعاتف اک ایبؿ

     1160    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗلا٪٣شسز، بْش ب٩ ٣ٔـ١، حرضت ُاٟب  :  راوی

 ٔ ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ َرُج١ٕ  اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ َُأْٟب ا ث٨ََا  ١ٔ َحسَّ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بِْٔشُ ب٩ُِ ا ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ًَلَی ٨ِ٣ََض١ٕ ٩ِ٣ٔ  َحسَّ َُّض٥ِ کَا٧ُوا  أ٧َ

 ٍّ َ ِو٣ٔطٔ ٣ٔائ َ٘ ٔ ٤َِٟأئ ٟ ١َ َػاحُٔب ا ٌَ ُض٥ِ اِْلِٔسََل٦ُ َج َِ ا ب٠ََ َّ٤٠َ َٓ ٨َ٤َِٟاص١ٔٔ  َش٥َ اِْلٔب١َٔ  ا َٗ أَِس٤ُ٠َوا َو َٓ ًَلَی أَِ٪ ُیِش٤ُٔ٠وا  ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ 

 َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔييِّ َػل أَِرَس١َ اب٨َِطُ إ َٓ َضا ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ٌَ ٔ َٟطُ أَِ٪ َیزَِتح ٠ًََِیطٔ بَِی٨َُض٥ِ َوبََسا  َّی اہللُ  َٟطُ ائِٔت ا٨َّٟٔييَّ َػل ا٢َ 

 ٥َ أَِس  َوَس٠َّ َٓ ًَلَی أَِ٪ ُیِش٤ُٔ٠وا  ٍّ ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ  َ ِو٣ٔطٔ ٣ٔائ َ٘ ٔ ٟ ١َ ٌَ َُّط َج ََل٦َ َوإ٧ٔ ََ اٟشَّ ُ ئ َٟطُ إٔ٪َّ أَبٔی ُیَِقٔ  ١ِ ُ٘ َش٥َ اِْلٔب١َٔ بَِی٨َُض٥ِ َٓ َٗ ٤ُ٠َوا َو



 

 

ََ نَ  َٟ ا٢َ  َٗ  ٪ِّٔ َٓ ُّٙ بَٔضا أ٦َِ ص٥ُِ  ُضَو أََح َٓ َضا ٨ِ٣ُٔض٥ِ أَ ٌَ ٔ ُط أَِ٪ َیزَِتح َٟ َّطُ َوبََسا  ٤َِٟأئ َوإ٧ٔ ُٕ ا ی بٔيْر َوصَُو رَعٔ َٛ ُط إٔ٪َّ أَبٔی َطِیْذ  َٟ  ١ِ ُ٘ َٓ ٥ِ أَِو ََل  ٌَ

 ًَ ََ َو ٠َِی ًَ ا٢َ َو َ٘ َٓ ََل٦َ  ََ اٟشَّ ُ ئ ا٢َ إٔ٪َّ أَبٔی ُیَِقٔ َ٘ َٓ أََتاُظ  َٓ َسُظ  ٌِ ٍَ َب َٓ ٌٔزَا ِٟ ١َ لٔی ا ٌَ ََ أَِ٪ َتِح ا٢َ إٔ٪َّ أَبٔیَیِشأَُٟ َ٘ َٓ ََل٦ُ  ََ اٟشَّ  لَی أَبٔی

َُٟط أَِ٪ َیزِ  أَِس٤ُ٠َوا َوَحُش٩َ إِٔسََل٣ُُض٥ِ ث٥َُّ بََسا  َٓ ًَلَی أَِ٪ ُیِش٤ُٔ٠وا  ٍّ ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ  َ ِو٣ٔطٔ ٣ٔائ َ٘ ٔ ٟ ١َ ٌَ ُّٙ بَٔضا أ٦َِ َج ُضَو أََح َٓ َضا ٨ِ٣ُٔض٥ِ أَ ٌَ ٔ َتح

 َٟ ٠ُِیِش٤ِٔ٠َضا َوإِٔ٪ بََسا  َٓ َُٟض٥ِ  ُط أَِ٪ یُِش٤َٔ٠َضا  َٟ ا٢َ إِٔ٪ بََسا  َ٘ َٓ ٠َُض٥ِ ص٥ُِ  َٓ ِّٔ٪ ص٥ُِ أَِس٤ُ٠َوا  َٓ ُّٙ بَٔضا ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ُضَو أََح َٓ َضا  ٌَ ٔ طُ أَِ٪ َیزَِتح

٤َِٟأئ  ُٕ ا ی بٔيْر َوصَُو رَعٔ َٛ ا٢َ إٔ٪َّ أَبٔی َطِیْذ  َ٘ َٓ  ٔ ًَلَی اِْلِٔسََل٦ ُٗوت٠ُٔوا  ٥َِٟ ُیِش٤ُٔ٠وا  ١َ لٔی إِٔسََل٣ُُض٥ِ َوإِٔ٪  ٌَ ََ أَِ٪ َتِح َّطُ َیِشأَُٟ َوإ٧ٔ

زَ  ٌٔ ِٟ اَئ ِٔی ا٨َّٟارٔ ا َٓ َز ٌُ ِٟ ٩َّٜٔ ا أئ َوَل َٓ َز ٌُ ِٟ ٌّٙ َوََل بُسَّ ٨٠َّٟٔأض ٩ِ٣ٔ ا ٍَ َح َٓ َزا ٌٔ ِٟ ا٢َ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ َسُظ  ٌِ ٍَ َب َٓ  ا

دسمد، رشب نب  ،لض، رضحت اغبل اطقؿ ےس دنسب اکی صخش وباہطس فادل ربفاتی دادا رفاتی ےہ ہک ھچک ولگ اکی ہمشچ ےک 

 االسؾ یک ربخ یچنہپ وت ہمشچ ےک امکل ےن اینپ وقؾ وک اس رشط رپ وس افٹن دےنی یک شیپ  ش یک ہک فہ انکرے آابد ےھت بج اؿ وک دنی

 اس ےک دعب اس ےن اےنپ افٹن فاسپ انیل 

 

االسؾ وبقؽ رک ںیل۔ سپ فہ ولگ املسمؿ وہ ےئگ افر اےنس افٹن اؿ ںیم میسقت رکدی 

ہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اجیھب۔ اس ےن اےنپ ےٹیب ےس اہک ہک وت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل اچےہ وت اس ےن اےنپ ےٹیب وک الب رک روسؽ اہلل یلص ا

فملس ےک اپس اج افر اؿ ےس انہک ہک ریمے فادل ےن آوکپ السؾ اہک ےہ افر انہک ہک ریمے فادل ےن اس رشط رپ اینپ وقؾ وک وسافٹن 

السؾ وبقؽ رک ایل افر ریمے فادل ےن بسح فدعہ افٹن اؿ ںیم دےنی امےن ےھت ہک ولگ االسؾ وبقؽ رکںیل سپ اؿ ولوگں ےن ا

 نکیل اب فہ اچےتہ ںیہ ہک اؿ ےس اےنپ افٹن فاسپ ےل ںیل وت ایک اب اؿ افوٹنں ےک دقحار ریمے فادل ںیہ ای فہ 

 

میسقت رک دی 

دل تہب وبڑےھ وہ ت ے ںیہ ولگ؟ آپ وجاب اابثت ںیم دںی ای یفن ںیم رہ دف وصرت ںیم اؿ ےس زمدی ہی رعض رکان ہک ریمے فا

انبدںی سپ فہ ڑلاک یبن یلص اہلل  افر فہ اس ہمشچ ےک رعفی )رگناؿ( ںیہ فہ اچےتہ ںیہ ہک آپ اؿ ےک دعب اس ہمشچ اک رعفی  ھج وک

 ےن ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اچنہپ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل! ریمے فادل ےن آوکپ السؾ رعض ایک ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس

 رفامای وک  رپ افر ریتے ابپ رپ السؾ وہ۔ رھپ اس ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے فادل ےن اینپ وقؾ وک وس افٹن اس

رشط رپ دےنی ےئلیک اہک اھت ہک فہ االسؾ وبقؽ رک ںیل۔ سپ اوھنں ےن االسؾ وبقؽ رک ایل افر اب حیحص ینعم ںیم فہ املسمؿ ںیہ۔ نکیل اب 

ریمے فادل اؿ ےس اےنپ افٹن فاسپ انیل اچےتہ ںیہ۔ رفامےیئ اؿ افوٹنں ےک دقحار ریمے فادل ںیہ ای فہ ولگ؟ آپ ےن رفامای ارگ 

ریتا ابپ اؿ افوٹنں وک ولوگں وک دانی اچےہ وت فہ دے اتکس ےہ افر ارگ فہ فاسپ انیل اچےہ وت فہ اس اک یھب دقحار ےہ رےہ فہ ولگ وج 

 فہ ولگ اےنپ االسؾ اک افدئہ وخد ااھٹںیئ ےگ افر ارگ االسؾ وبقؽ ہن رکںی ےگ وت االسیم اقدعہ یک رف ےس لتق ےیک املسمؿ وہےئ ںیہ وت

اجںیئ ےگ رھپ اس ےن اہک ای روسؽ اہلل! ریمے فادل تہب وبڑےھ وہ ت ے ںیہ افر فہ اس ہمشچ ےک رعفی )ابہگنؿ فذہم دار( ںیہ۔ فہ 

یک ذہم داری  ھج وک وسپن دںی۔ آپ ےن رفامای کشیب رعاتف رضفری ےہ افر ولوگں وک اچےتہ ںیہ ہک آپ اؿ ےک دعب رعاتف 



 

 

 رعفی ےک ریغب اچرہ یھب ںیہن ےہ نکیل رعفی منہج ںیم اجںیئ ےگ۔

 دسمد، رشب نب  ،لض، رضحت اغبل اطقؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یشنم )رکیسرٹی( رےنھک اک ایبؿ

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 یشنم )رکیسرٹی( رےنھک اک ایبؿ

     1161    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت اب٩ ًباض ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٧وح ب٩ ٗیص، یزیس ب٩ ٌٛب، ٤ًزو ب٩ ٣اَٟ، ابواٟحوزاء، :  راوی

٩ًَِ أَبٔی  َٕ ٔ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣َاٟ  ٩ًَِ ٕب  ٌِ َٛ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ  ِیٕص  َٗ ث٨ََا ٧ُوُح ب٩ُِ  ٌٔیٕس َحسَّ ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  ًَبَّإض  َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َِٟحِوَزأئ  ا

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ح١ُّٔ کَاتْٔب کَاَ٪ ٨٠َّٟٔٔييِّ َػل ا٢َ اٟشِّ َٗ 

نب دیعس، ونح نب سیق، سیدی نب بعک، رمعف نب امکل، اوباوجلزاء، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  ہبیتق

 فآہل فملس ےک اکبت )یشنم( اک انؾ لجس اھت۔

 ہبیتق نب دیعس، ونح نب سیق، سیدی نب بعک، رمعف نب امکل، اوباوجلزاء، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکة فوصؽ رکےن اک ایبؿ

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 زوکة فوصؽ رکےن اک ایبؿ

     1162    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابزاہی٥، ًبساٟزحی٥ ب٩ س٠مَي٪، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، ًاػ٥ ب٩ ٤ًزو، ٣ح٤وز ب٩ ٟبیس، حرضت رآٍ ب٩ ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 خسیخ

ٔس ب٩ِٔ إِٔس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٪َ ًَِبُس اٟزَّحٔی٥ٔ ب٩ُِ ُس٠َمَِيَ ث٨ََا  ُس ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ اِْلَِسَبأَطُّ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ تَ َحسَّ َٗ ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز ب٩ِٔ   ٩ًَِ  َٙ اَزَة َح



 

 

و٢ُ  ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  ٔ ٩ًَِ َرآ َٟبٔیٕس  ٔ ب٩ِٔ  ٍٔ ٩ًَِ ٣َِح٤ُوز َٗ َس ًَلَی اٟؼَّ ا١ُ٣ٔ  ٌَ ِٟ  ا

ٔلَی بَِیتٔطٔ  ٍَ إ َّي َیزِٔج ازٔی ِٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ َحً َِ ِٟ ِّٙ کَا َِٟح  بٔا

ارلمیح نب امیلسؿ، دمحم نب ااحسؼ، اعمص نب رمعف، ومحمد نب دیبل، رضحت راعف نب دخجی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم دمحم نب اربامیہ، دبع

 ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک قح ےک اسھت زوکة فوصؽ رک ےن فاال )وثاب ںیم( ااسی ےہ اسیج راہ دخا

 ہ اےنپ رھگ ولٹ آےئ۔ںیم اہجد رکےن فاال اہیں کت ہک ف

 دمحم نب اربامیہ، دبعارلمیح نب امیلسؿ، دمحم نب ااحسؼ، اعمص نب رمعف، ومحمد نب دیبل، رضحت راعف نب دخجی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قلعتم ادتباء وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس :   ابب

 زوکة فوصؽ رکےن اک ایبؿ

     1163    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، یزیس ب٩ ابی حبیب، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ط٤اسہ، حرضت ً٘بہ  :  راوی

 ب٩ ًا٣ز

ٕس ا٨ُّٟ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ًَِبسٔ َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔیٕب   َٙ ٔس ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٍَ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠َ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِیلٔیُّ َحسَّ َٔ

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ٍَ ب٩ِٔ  َب ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٍَ ٍَ َػاحُٔب  ََل یَِسُخ١ُ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٔط٤َاَس َِٟح٨َّ ا

 ٣َِٜٕص 

دبع اہلل نب دمحم، دمحم نب ہملس، دمحم نب ااحسؼ، سیدی نب ایب بیبح، دبعارلنمح نب امشہس، رضحت ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک 

 رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک اصبح سکم تنج ںیم ہن اجےئ اگ۔

 دبعاہلل نب دمحم، دمحم نب ہملس، دمحم نب ااحسؼ، سیدی نب ایب بیبح، دبعارلامحؿ نب امشہس، رضحت ہبقع نب اعرم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 ة فوصؽ رکےن اک ایبؿزوک

     1164    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل، اب٩ ٣ِزا ء، حرضت اب٩ اسحاٚ :  راوی



 

 

ُْشُ  ٌِ َّٟٔذی َی ا٢َ ا َٗ  َٙ ٩ًَِ اب٩ِٔ إِٔسَح َزاَئ  ِِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ًَِبٔس اہللٔ ا ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤َِِٟٜٔص َحسَّ ىٔي َػاحَٔب ا ٌِ  ا٨َّٟاَض َی

 دمحم نب دبع اہلل، انب رغما ء، رضحت انب ااحسؼ ےس رفاتی ےہ ہک اصبح سکم فہ ےہ وج ولوگں ےس رشع فوصؽ رکات ےہ۔

 دمحم نب دبعاہلل، انب رغما ء، رضحت انب ااحسؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تعیب اک ایبؿ

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 تعیب اک ایبؿ

     1165    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٤٠ہ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز٣ح٤س ب٩ زاٗوز،  :  راوی

٩ًَِ اٟ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  اََل َحسَّ َٗ  ٍُ َیاَ٪ َوَس٤َ٠َ ِٔ ُس ب٩ُِ َزاُوَز ب٩ِٔ ُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َحسَّ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  زُّصِزٔیِّ 

يی إِٔ٪ ََل  ٔن ا٢َ ٤ًَُزُ إ َٗ ا٢َ  ّٔ٪َّ أَبَا بَ  َٗ َٓ  ِٕ ٔ ِٕ َوإِٔ٪ أَِسَتِد٠ ٔ ٥َِٟ َیِشَتِد٠  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ّٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ  ِٕ ٔ ِس أَِسَتِد٠ َٗ رِکٕ 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَبَا برَِکٕ  ًَ َّی اہللُ  َواہللٔ ٣َا صَُو إَٔلَّ أَِ٪ َذَُکَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ ا٢َ  َٗ  َٕ ٔس٢ُ بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ اِسَتِد٠َ ٌِ َُّط ََل َی ٤ِٔ٠ُت أ٧َ ٌَ َٓ  

 ٕٕ ٔ َُّط َُيِرُ ٣ُِشَتِد٠ ٥َ أََحّسا َوأ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

دمحم نب داؤد ، ہملس، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک )بج رضحت رمع زیمخ وہےئ افر 

ہک فہ یسک وک اےنپ دعب ہفیلخ انزمد رک دںی وت( رضحت رمع ےن رفامای ارگ ںیم یسک وک ہفیلخ انزمد ہن رکفں وت روسؽ اہلل ولوگں ےن وشمرہ دای 

 یھب ریظ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھب یسک وک اےنپ دعب انزمد ںیہن رفامای اھت افر ارگ ںیم اےنپ دعب یسک وک ہفیلخ انزمد رک اجؤں وت )اس یک

ہک( رضحت اوبرکب ےن اےنپ دعب ہفیلخ انزمد ایک۔ انب رمع ےتہک ںیہ ہک دخبارضحت رمع ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  وموجد ےہ

 فملس افر اوبرکب ےک وسا یسک افر اک ذرک ںیہن ایک بت ںیم ےن اجؿ ایل ہک فہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ربارب یسک وک ہن رکںی

 ےگ۔

 داٗفد، ہملس، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت دبعاہلل نب رمع دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب



 

 

 تعیب اک ایبؿ

     1166    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٍُ ٔ ٨َّا ٧َُبای ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ  ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط ُِٔؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ث٨ََا َح َّی اہللُ َحسَّ ًَلَی ا٨َّٟٔييَّ َػل  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

َت٥ ٌِ ٨َُ٨ا ٓمََٔي اِسَتَل ِّ٘ ٍٔ َوی٠َُ ًَ ا ٍٔ َواٟلَّ ٤ِ  اٟشَّ

صفح نب رمع، ہبعش، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس عمس ف اطتع رپ 

 اہجں کت نکمم ےہ۔تعیب رکےت ےھت )افر آپ وطبر تقفش رفامےت ےھت ہی یھب وہک( 

 صفح نب رمع، ہبعش، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 تعیب اک ایبؿ

     1167    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، و٫ب، ٣اَٟ، اب٩ طہاب حرضت رعوہ :  راوی

 ٍَ ًَائَٔظ َوَة أَ٪َّ  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب   َْ ٔ ثَىٔي ٣َاٟ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ٨َِضا أَِخبَرَ َحسَّ ًَ ِتُط َرضَٔي اہللُ 

 ًَ َّی اہللُ  َِٟت ٣َا ٣َصَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ٥َ ا٨َِّٟشاَئ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌَ مُّ إَٔلَّ أَِ٪ ٩ًَِ بَِی َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یََس ا٣َِزأَةٕ 

 َ٘ َٓ ا٢َ اذَِصٔيي  َٗ ًَِلِتُط  َ أ َٓ ٠َِیَضا  ًَ َّٔذا أََخَذ  َٓ ٠َِیَضا  ًَ َٔ َیأُِخَذ  ُت ٌِ  ِس بَاَی

ادمح نب اصحل، فبھ، امکل، انب اہشب رضحت رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ ےن روسؽ اہلل یک وعروتں ےس تعیب یک 

تیفیک ایبؿ رکےت وہےئ رفامای آپ ےن تعیب رکےت فتق یھبک یسک ایبنج وعرت اک اہھت ںیہن وھچا آپ وعرت ےس رصػ دہع ےتیل 

 ےس رفامےت ہک اج ! ںیم وک  ےس تعیب ےل اکچ۔ بج فہ دہع رک یتکچ وت آپ اس

 ادمح نب اصحل، فبھ، امکل، انب اہشب رضحت رعفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 تعیب اک ایبؿ

     1168    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبیساہلل ب٩ ٤ًز، ًبساہلل ب٩ یزیس، سٌیس ب٩ ابی ایوب، ابوً٘ی١، زہزہ ب٩ ٣ٌبس، حرضت ًبساہلل ب٩ ہظا٦ :  راوی

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َیزٔیَس  ًَ ث٨ََا  َة َحسَّ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣َِیَسَ ًَ٘ٔی١ٕ َزصَِزةُ ب٩ُِ َحسَّ ثَىٔي أَبُو  ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی أَیُّوَب َحسَّ ث٨ََا َس َحسَّ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَذَصبَ  ًَ َّی اہللُ  ِس أَِزَرَک ا٨َّٟٔييَّ َػل َٗ ٕ َوکَاَ٪  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ صَٔظا٦  ٔ ظ ٩ًَِ َجسِّ َبٕس  ٌِ ٔلَی ٣َ ُط َزی٨َُِب ب٨ُِٔت ح٤َُِیٕس إ ِت بٔطٔ أ٣ُُّ

٠ًََ  َرُسو٢ٔ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ طُ  ٌِ ٔ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ بَای ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤ََشَح اہللٔ َػل َٓ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ صَُو َػِٔيْر 

 َرأَِسطُ 

اہلل نب اشہؾ ےس رفاتی ےہ ہک اؿ وک اؿ دیبع اہلل نب رمع، دبعاہلل نب سیدی، دیعس نب ایب اویب، اوب،لیق، زرہہ نب دبعم، رضحت دبع

یک امں زبنی تنب دیمح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےل ںیئ افر وبںیل ای روسؽ اہلل ! اس ےس تعیب ےل ےئجیل۔ آپ 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای ایھب ہی مک نس ےہ۔ رھپ آپ ےن اؿ ےک رس رپ اہھت ریھپا

 رمع، دبعاہلل نب سیدی، دیعس نب ایب اویب، اوب،لیق، زرہہ نب دبعم، رضحت دبعاہلل نب اشہؾ دیبعاہلل نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعنیلم زوکة یک وخنتاہ اک ایبؿ

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 اعنیلم زوکة یک وخنتاہ اک ایبؿ

     1169    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زیس ب٩ اخز٦، ابوًاػ٥، ًبساٟوارث، حشين، حرضت ًبساہلل ب٩ بزیسہ :  راوی

َِٟوارٔٔث  ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ أَِخز٦ََ أَبُو كَأٟٕب َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ بَُزیَِسَة  َحسَّ ًَ  ٩ًَِ  ٥ِّٔ٠ ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ حَُشيِٕن ا ٌٔیٕس  ب٩ِٔ َس

ا ّٗ ٨َاُظ رِٔز ِٗ َز ١ٕ٤َ ََفَ ًَ ًَلَی  ٨َ٠ِ٤َاُظ  ٌِ ا٢َ ٩ِ٣َ اِسَت َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ُضَو ٠ُُُو٢ْ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َٓ  ََ ٔ َس َذٟ ٌِ ٤َا أََخَذ َب َٓ 

، اوباعمص، دبعاولارث، نیسح، رضحت دبعاہلل نب ربدیہ ےن اےنپ فادل ےک وحاہل ےس ایبؿ ایک ےہ ہک روسؽ اہلل یلص زدی نب ازخؾ

فہ اس اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مہ ےن سج وک یھب یسک اکؾ رپ امومر ایک وت اس اک فہفیظ افر وخنتاہ رقمر یک ےہ رھپ اس ےک دعب وج ھچک 

 ری افر ایختن ےہ۔ےس زادئ احلص رکے فہ وچ

 زدی نب ازخؾ، اوباعمص، دبعاولارث، نیسح، رضحت دبعاہلل نب ربدیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 ایبؿاعنیلم زوکة یک وخنتاہ اک 

     1170    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابواٟوٟیس كیاٟسي، ٟیث، بٜير ب٩ ًبساہلل، بس ب٩ سٌیس، حرضت اب٩ اٟشاًسی :  راوی

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  َٜيِر ُ ٩ًَِ ب َِٟیثٌْْ  ث٨ََا  َیأٟٔسيُّ َحسَّ َِٟؤٟیسٔ اٟلَّ ث٨ََا أَبُو ا ا٢َ َحسَّ َٗ أًٔسیِّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ اٟشَّ ٌٔیٕس  ٩ًَِ بُِسٔ ب٩ِٔ َس اِْلََطخِّ 

ا٢َ ُخِذ  َٗ ٠ِٔ٤ًَُت ِهَّلِل  ٤ََّا  ٠ُِت إ٧ٔ ُ٘ َٓ  ٍٕ َٟ ٤َا ٌُ ُُِت أ٣َََز لٔی بٔ ا ََفَ َّ٤٠َ َٓ  ٍٔ َٗ َس ًَلَی اٟؼَّ ٠َ٤َىٔي ٤ًَُزُ  ٌِ ًَلَی اِسَت ٠ِٔ٤ًَُت  ِس  َٗ يی  ّٔن َٓ ًِٔلیَت  ُ  ٣َا أ

ِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ ٠َىٔيًَ َّ٤ ٌَ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ    َػل

اوباولدیل ایطیسل، ثیل، ریکب نب دبع اہلل، رسب نب دیعس، رضحت انب ااسلدعی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ےن  ھج وک زوکة فوصؽ رک 

 ےن اہک ںیم ےن وت ہی اکؾ یف لیبس اہلل ےن رپ امومر ایک۔ بج ںیم اکؾ ےس افرغ وہا وت اوھنں ےن ےھجم اس یک ارجت دےنی اک مکح ایک۔ ںیم

ؾ ایک ےہ۔ رضحت رمع ےن رفامای وج ےھجت دای اجراہ ےہ فہ ےل ےل ویکہکن ںیم ےن یھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ایحت ںیم ہی اک

 ایک اھت افر آپ ےن ےھجم اس یک ارجت دی یھت۔

 رسب نب دیعس، رضحت انب ااسلدعی اوباولدیل ایطیسل، ثیل، ریکب نب دبعاہلل، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 اعنیلم زوکة یک وخنتاہ اک ایبؿ

     1171    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ ٣زوا٪، ٣ٌاِی، اوزاعی، حارث ب٩ یزیس، جبيرب٩ نٔی١، حرضت ٣شتورز ب٩ طساز :  راوی

 ًَ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ یَزٔیَس  ٩ًَِ ا ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔیُّ  اَِی َحسَّ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا ا يیُّ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ ٣َزَِواَ٪ اٟزَّق ٤ُِٟ َحسَّ ٩ًَِ ا  ٕ يِر َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٔ ٩ِ ُجَبيِر ِشَتِورٔز

٠َِیَِٜتٔشِب َز  َٓ ًَا٣َّٔل  ٨ََٟا  و٢ُ ٩ِ٣َ کَاَ٪  ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔييَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ از ُط َخاز٦ْٔ ب٩ِٔ َطسَّ َٟ ٥ِ َی٩ُِٜ  َٟ  ٪ِّٔ َٓ  ٍّ ِوَج

 ّ٨َٜ ٠َِیَِٜتٔشِب ٣َِش َٓ  ٩َْٜ َُٟط ٣َِش ٥َِٟ َی٩ُِٜ   ٪ِّٔ َٓ ٠َِیَِٜتٔشِب َخاز٣ّٔا  ٠َِیطٔ َٓ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أَبُو برَِکٕ أُِخبٔرُِت أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ا 

 ْٚ ُضَو َُا٢ٌّ أَِو َسارٔ َٓ  ََ ٔ َُيَِر ذَٟ ا٢َ ٩ِ٣َ اتََّدَذ  َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

ومیس نب رمفاؿ، اعمیف، افزایع، احرث نب سیدی، ریبجنب لیفن، رضحت وتسمرد نب دشاد ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک وج صخش امہرا اعلم وہ وت اس وک اچےیہ ہک فہ اکی ویبی رھک ےل ایس رطح ارگ اس 



 

 

دؾ رھک ےل۔ افر ارگ رےنہ ےک ےیل رھگ ہن وہ وت رھگ ےل ےل۔ وتسمرد ےتہک ںیہ ہک اوبرکب ےن اہک ہک ےھجم ولعمؾ ےک اپس اخدؾ ہن وہ وت اخ

 وہا ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زمدی رفامای وج صخش اس ےس زادئ اتیل ےہ وت فہ اخنئ افر وچر ےہ۔

 ریبجنب لیفن، رضحت وتسمرد نب دشاد ومیس نب رمفاؿ، اعمیف، افزایع، احرث نب سیدی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اعنیلم وک دہہی انیل درتس ںیہن

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 اعنیلم وک دہہی انیل درتس ںیہن

     1172    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ رسح، اب٩ ابی خاٟس، سٔیا٪، زہزی، رعوہ، حرضت ابوح٤یس ساًسی :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اََل َحسَّ َٗ َوُط  ِٔ َٟ  ٕٕ ٔح َواب٩ُِ أَبٔی َخ٠َ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسَّ أًسٔیِّ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ ی ح٤َُِیٕس اَٟحسَّ شَّ

ٔح  ِ ا٢َ اب٩ُِ اٟسَّ َٗ  ٍٔ ُط اب٩ُِ ا٠ُّٟتِبٔیَّ َٟ ا٢ُ  َ٘ ٔ ُی ١َ٤َ َرُجَّل ٩ِ٣ٔ اِْلَِزز ٌِ ٥َ اِسَت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍٔ َػل َٗ َس ًَلَی اٟؼَّ  ٍٔ اب٩ُِ اِْلُِتبٔیَّ

ا٦َ ا٨َّٟ  َ٘ َٓ ا٢َ َصَذا َل٥ُِٜ َوصََذا أُصِٔسَی لٔی  َ٘ َٓ َحاَئ  ا٢َ ٣َا بَا٢ُ َٓ َٗ ٠َِیطٔ َو ًَ ََٓح٤َٔس اہلَل َوأَثِىَي   ٔ ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔييُّ َػل

َٓیَ  طٔ أَِو أَبٔیطٔ  و٢ُ صََذا َل٥ُِٜ َوَصَذا أُصِسَٔی لٔی أَََل َج٠ََص ِٔی بَِیٔت أ٣ُِّ ُ٘ َی َٓ ََٓیحٔیُئ  ُثُط  ٌَ ا١ٔ٣ٔ ٧َِب ٌَ ِٟ َٟ ا ِتٔی أََحْس ٨ُِوَز أَیُِضَسی  ُط أ٦َِ ََل ََل َیأ

٠ََضا  َٓ ّة  ٠َُط ُرَُاْئ أَِو بَََقَ َٓ ٌٔيّرا  ٍٔ إِٔ٪ کَاَ٪ َب َِٟ٘ٔیا٣َ ََ إَٔلَّ َجاَئ بٔطٔ یَِو٦َ ا ٔ ٍَ یََسیِطٔ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ بَٔظِیٕئ ٩ِ٣ٔ ذَٟ َٓ زُ ث٥َُّ َر ٌَ ُخَواْر أَِو َطاّة َتِی

ا٢َ ا َٗ َة إٔبَٔلِیطٔ ث٥َُّ  َّي َرأَی٨َِا ًُِْفَ ُت َحً ِِ ُت ا٠َُّٟض٥َّ ص١َِ ب٠ََّ ِِ  ٠َُّٟض٥َّ َص١ِ ب٠ََّ

انب رسح، انب ایب اخدل، ایفسؿ، زرہی، رعفہ، رضحت اوبدیمح اسدعی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 
ّ
  

 

 ای انب االت

 

 ب ة
ت

 

 اھت۔ بج فہ زوکة فوصؽ رک ےک آای وت وبال ہلیبق ازد ںیم ےس اکی صخش وک زوکة یک فوصؽ اییب رپ امومر رفامای اس اک انؾ لب

ھاارے ےیل ےہ افر ہی ےھجم دہہی ںیم الم ےہ۔ آپ ےن ربنم رپ ڑھکے وہ رک دمح فانث ےک دعب ہبطخ دای رفامای اعلم وک ہی ابت زبی 

م

 

ت

ہی وت 

ھاارے ےیل

م

 

ت

ےہ افر ہی ےھجم دہہی ںیم الم  ںیہن دیتی ہک مہ اس وک زوکة یک فوصؽ اییب ےک ےیل ںیجیھب افر بج فاسپ آےئ وت ےہک ہی 

ےہ۔ ارگ یہی ابت ےہ وت اجےئ افر اےنپ ابپ ای امں ےک رھگ ھٹیب رےہ افر دےھکی ہک اےس ہی دہےی ےتلم ںیہ ای ںیہن۔ مت ںیم ےس وج صخش 

وت ڈاک رات وہا آےئ  اس رطہقی رپ وکیئ زیچ ےل ےل اگ فہ ایقتم دؿ اس وک ےل رک آےئ اگ ارگ افٹن وہاگ وت وباتل وہا آےئ اگ۔ لیب وہاگ

اگ۔ ارگ رکبی وہیگ وت ایممیت وہیئ آےئ یگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ دفونں اہھت اینت دنلبی کت ااھٹےئ ہک ںیمہ آپ یک 



 

 

ولغبں یک دیفسی رظن آےن یگل۔ اس ےک دعب رفامای اے اہلل! ںیم ےن حیحص ابت ولوگں کت اچنہپ دی۔ اے اہلل ! ںیم ےن حیحص ابت 

 ولوگں کت اچنہپ دی۔

 انب رسح، انب ایب اخدل، ایفسؿ، زرہی، رعفہ، رضحت اوبدیمح اسدعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زوکة ںیم ایختن رکےن اک ایبؿ

 ادتباءوصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم  :   ابب

 زوکة ںیم ایختن رکےن اک ایبؿ

     1173    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ٣َّطٖ، ابی جہ٥، حرضت ابو٣شٌوز انؼاری :  راوی

٩ًَِ أَبٔی   ٕٖ ٩ًَِ ٣ََُّطِّ ث٨ََا َجزٔیْز  ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب َّی َحسَّ َثىٔي ا٨َّٟٔييُّ َػل ٌَ ا٢َ َب َٗ وزٕ اِْلَِنَؼارٔیِّ  ٌُ ٩ًَِ أَبٔی ٣َِش َِٟحِض٥ٔ  ا

 ًَ َِٟ٘ٔیا٣ٍَٔ َتحٔیُئ َو ََ َیِو٦َ ا َی٨َّ ٔٔ ِٟ ُ وزٕ َوََل أ ٌُ ِٙ أَبَا ٣َِش ٔ ا٢َ ا٧َِل٠ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َسأًّیا ث٥َُّ  ًَ ٍٔ اہللُ  َٗ َس ٌٔيْر ٩ِ٣ٔ إٔب١ٔٔ اٟؼَّ لَی َهِضزَٔک َب

ََ  َٟطُ  صُ ا٢َ إّٔذا ََل أُُِکٔ َٗ  ُٙ ٔ ا٢َ إّٔذا ََل أ٧ََِل٠ َٗ ٠ِ٠َََُتُط  ِس  َٗ  ُرَُاْئ 

امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، رطمػ، ایب  مہ، رضحت اوبوعسمد ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم 

اوبوعسمد اج! نکیل ایخؽ رےہ ںیم ےھجت ایقتم ےک دؿ اس احؽ ںیم زوکة یک فوصؽ اییب رپ امومر رفامای )وبتق رتصخ( آپ ےن رفامای 

بت آات وہا ہن دوھکیں ہک ریتی ھٹیپ رپ زوکة ںیم ےس ارچاای وہا افٹن دلا وہ وج آفاز اکنؽ راہ وہ۔ اوبوعسمد ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک 

 رھپ ںیم ںیہن اجات۔ آپ ےن رفامای وت رھپ ںیم یھب ےھجت وبجمر ںیہن رکات۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، رطمػ، ایب  مہ، رضحت اوبوعسمد ااصنری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اامؾ رپ رتیع ےک وقحؼ افر اؿ یک رضفرایت یک لیمکت اک ایبؿ

 قلعتم ادتباءوصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس  :   ابب

 اامؾ رپ رتیع ےک وقحؼ افر اؿ یک رضفرایت یک لیمکت اک ایبؿ

     1174    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 س٠مَي٪ ب٩ ًبساٟزح٩٤، یحٌي ب٩ ح٤زہ، اب٩ ابی ٣زی٥، ٗاس٥ ب٩ ٣دی٤زہ، حرضت ابو٣زی٥ اززی :  راوی

ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا ُس٠َمَِيَ أس٥َ ب٩َِ ٣َُد َحسَّ َ٘ ِٟ ثَىٔي اب٩ُِ أَبٔی ٣َزَِی٥َ أَ٪َّ ا ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ َح٤ِزََة َحسَّ ٣َِظِٔیُّ َحسَّ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسِّ ِی٤َٔزَة أَِخبََرُظ ًَ

ََ أَبَ  ٔ ٨َ٤َا ب ٌَ ا٢َ ٣َا أَِن َ٘ َٓ  ٍَ اؤیَ ٌَ ًَلَی ٣ُ ا٢َ َزَخ٠ُِت  َٗ ٠ُِت أَ٪َّ أَبَا ٣َزِی٥ََ اِْلَِززٔیَّ أَِخبََرُظ  ُ٘ َٓ زَُب  ٌَ ِٟ وَُٟضا ا ُ٘ ٍْ َت ا ََُٓلٕ٪ َوهَٔی ک٤َٔ٠َ

ُظ اہللُ  و٢ُ ٩ِ٣َ َوَلَّ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ُتُط أُِخبٔرَُک بٔطٔ َس٤ٔ ٌِ ٔ َحٔسیّثا َس٤ٔ َّ َوَج١َّ َطِیّئا ٩ِ٣ٔ أ٣َِز ًَز

 ٔ َٓاِحَتَحَب زُوَ٪ َحاَجتٔض ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  ١َ َرُجَّل ا ٌَ َح َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ظ ََِٓقٔ ٨ًَُِط زُوَ٪ َحاَجتٔطٔ َوَخ٠َّتٔطٔ َو ص٥ِٔ اِحَتَحَب اہللُ  ََِٓقٔ ٥ِ َوَخ٠َّتٔض٥ِٔ َو

 ًَلَی َحَوائٔٔخ ا٨َّٟاضٔ 

ر ہ، رضحت اوبرممی ازدی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت اعمفہی
 م
ن

 

خ
م

 امیلسؿ نب دبعارلنمح، ییحی نب زمحہ، انب ایب رممی، اقمس نب 

ےک اپس ایگ اوھنں ےن ےھجم وخش آدمدی اہک۔ ںیم ےن رعض ایک ںیم ےن اکی دحثی ینس ےہ وج ںیم آپ وک یھب انسات وہں ںیم ےن انس 

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک اہلل اعتیل سج صخش وک املسمونں ےک اومر اک فیل انبےئ افر رھپ فہ اؿ یک رضفرت 

 اکؾ ںیم ہن آےئ وت اہلل اعتیل یھب اس یک رضفرت وک وپرا ہن رفامےئ اگ افر لکشم فتق ںیم اس یک دمد رکے اگ۔ ہی افر لکشم فتق ںیم

 نس رک رضحت اعمفہی ےن اکی صخش وک ولوگں یک رضفرت یک رفایمہ رپ امومر رفام دای۔

ر ہ،  :  رافی
 م
ن

 

خ
م

 رضحت اوبرممی ازدیامیلسؿ نب دبعارلنمح، ییحی نب زمحہ، انب ایب رممی، اقمس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 اامؾ رپ رتیع ےک وقحؼ افر اؿ یک رضفرایت یک لیمکت اک ایبؿ

     1175    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٤٠ٍ ب٩ طبیب، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ َصَذا  َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍُ ب٩ُِ َطبٔیٕب َحسَّ ث٨ََا َس٤َ٠َ ٔ َحسَّ ث٨ََا ب ا٢َ ٣َا َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ طٔ أَبُو صَُزیَِزَة 

٤ُُٜوُظ إِٔ٪ أ٧ََا إَٔلَّ َخازْٔ٪  ٌُ ٥َ ٣َا أُوتٔی٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ َو٣َا أ٨َ٣َِ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍُ َحِیُث أ٣ُٔزُِت َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  أََؿ

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہن ہملس نب ،بیب، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک 

وکیئ زیچ ںیم مت وک اینپ رطػ ےس د ات وہں افر ہن اینپ رطػ ےس رفاتک وہں۔ ںیم وت رصػ )اہلل ےک زخا ہن اک( زخایچن وہں اسیج مکح 

 اہلل یک رطػ ےس وہات ےہ فاسی یہ اجب الات وہں۔

 نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ۃملس نب ،بیب، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 اامؾ رپ رتیع ےک وقحؼ افر اؿ یک رضفرایت یک لیمکت اک ایبؿ

     1176    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 نٔیلی، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ًلاء، حرضت ٣اَٟ ب٩ اوض ب٩ خسثا٪ :  راوی

٤ِزٔو ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  َٙ ٔس ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٍَ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠َ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِیلٔیُّ َحسَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ َٔ ب٩ِٔ أَِؤض ب٩ِٔ  َحسَّ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ًََلإئ  ب٩ِٔ 

ِیٔئ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َو  َٔ ِٟ َّٙ بَٔضَذا ا ا٢َ ٣َا أ٧ََا بٔأََح َ٘ َٓ ِیَئ  َٔ ِٟ أب َیِو٣ّا ا َِٟدلَّ ا٢َ َذَُکَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ َِٟحَسثَأ٪  َّٙ بٔطٔ ٩ِ٣ٔ أََحٕس ا ٣َا أََحْس ٨٣َّٔا بٔأََح

ًَلَی ٨َ٣َاز٨َٟٔٔا ٩ِ٣ٔ ٛٔتَ  َّا  اٟزَُّج١ُ َوَٗٔس٣ُُط َواٟزَُّج١ُ َوبَََل إَٔلَّ أ٧َ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِش٥ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ًَزَّ َوَج١َّ َو ُؤُظ أب اہللٔ 

 َواٟزَُّج١ُ َؤًَیاُٟطُ َواٟزَُّج١ُ َوَحاَجُتطُ 

ی، دمحم نب ہملس، دمحم نب ااحسؼ ، دمحم نب رمعف نب اطعء، رضحت امکل نب افس 

ب ل
ف

 

ی

نب دخاثؿ ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ رضحت رمع 

ی اک مت ےس زایدہ دقحار ںیہن وہں افر ہن یہ مہ ںیم ےس وکیئ صخش یسک 

 

فن

ی اک ذرک رکےت وہےئ رفامای ہک ںیم اس امؽ 

 

فن

افرفؼ ےن امؽ 

 فآہل فملس یک میسقت یک رف ےس دفرسے ےک اقمہلب ںیم اس اک زایدہ دقحار ےہ رگم ہی ہک اہلل اعتیل یک اتکب افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 وہ۔ مہ اےنپ اےنپ رمابت رپ ںیہ سپ اس اک دقحار فہ ےہ وج ای وت دقمی االالسؾ وہ ای اہبدر وہ ای ایعدلار وہ ای یسک افر فہج ےس رضفرت دنم

ی، دمحم نب ہملس، دمحم نب اقحس، دمحم نب رمعف نب اطعء، رضحت امکل نب افس نب دخاثؿ :  رافی

ب ل
ف

 

ی

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ی یک میسقت اک ایبؿ

 

فن

 امؽ 

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

ی یک میسقت اک ایبؿ

 

فن

 امؽ 

     1177    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ زیس ب٩ ابی زرٗاء، ہظا٦ ب٩ سٌس، حرضت زیس ب٩ اس٥٠ :  راوی

٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس  ٕس  ٌِ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َس ث٨ََا أَبٔی َحسَّ أئ َحسَّ َٗ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَبٔی اٟزَِّر ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َزَخ١َ َحسَّ ًَ ٥َ٠َ أَ٪َّ 

 َ٘ َٓ  ٍَ اؤَی ٌَ ًَ ًَلَی ٣ُ َّی اہللُ  يی َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ّٔن َٓ رٔی٩َ  ٤ََُِٟحَّ ًََلاُئ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ََ َیا أَبَا  ٥َ ا٢َ َحاَجَت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

رٔی٩َ  ٤ََُِٟحَّ ٢َ ٣َا َجائَُط َطِیْئ بََسأَ بٔا  أَوَّ



 

 

رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب رمع رضحت اعمفہی ےک اپس ےئگ وت اہرفؿ نب زدی نب ایب زراقء، اشہؾ نب دعس، رضحت زدی نب املس ےس 

رضحت اعمفہی ےن وپاھچ ہک اے اوبدبعارلنمح! ایک وکیئ رضفرت ےہ؟ اوھنں ےن اہک اکمبت الغومں اک ہصح دےئجی ویکہکن ںیم ےن 

ے آات وت آپ اکمبت الغومں ےس میسقت

 

فی
  اک آاغز رفامےت۔روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ےہ ہک بج امؽ 

 اہرفؿ نب زدی نب ایب زراقء، اشہؾ نب دعس، رضحت زدی نب املس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

ی یک میسقت اک ایبؿ

 

فن

 امؽ 

     1178    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، ًیسٰي ب٩ ابی ذئب، ٗاس٥ ب٩ ًباض، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، رعوہ، حرضت ًائظہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ذٔئِٕب  ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي اٟزَّازٔیُّ أَِخبََر٧َا ًٔیَسي َحسَّ ٩ًَِ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٧َٔیإر   ٩ًَِ ًَبَّإض  أس٥ٔ ب٩ِٔ  َ٘ ِٟ ا

ٍٕ ٓٔیَضا ََخَ  ُتَٔی بَٔوبَِی ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ ًَ َّی اہللُ  ٨ًََِضا أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٍَ َرضَٔي اہللُ  ًَائَٔظ  ٩ًَِ َوَة  َِٟت رُعِ ا َٗ ٔ َواِْل٣ٍََٔ  ة َش٤ََضا ٠َُِٟٔحَّ َ٘ َٓ ْز 

 ٔ ٍُ کَاَ٪ أَب ِبسٔ ًَائَٔظ ٌَ ِٟ ٔش٥ُ ٠َُِٟٔحِّ َوا ِ٘ ٨ًَُِط َی  ی َرضَٔي اہللُ 

اربامیہ نب ومیس، ٰیسیع نب ایب ذبئ، اقمس نب ابعس، دبعاہلل نب دانیر، رعفہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ 

ابدنویں افر آزاد وعروتں ںیم میسقت رفام  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی الیھت آای سج ںیم ےنیگن ےھت۔ آپ ےن اؿ ونیگنں وک

ے وک آزاد افر الغومں ںیم میسقت رفامےت ےھت۔

 

فی
 دای۔ رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک ریمے فادل )رضحت اوبرکب( امؽ 

 اربامیہ نب ومیس، ٰیسیع نب ایب ذبئ، اقمس نب ابعس، دبعاہلل نب دانیر، رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

ی یک میسقت اک ایبؿ

 

فن

 امؽ 

     1179    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ؼفی، ابو٣ِيرہ، ػٔوا٪ ب٩ ٤ًزو ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ جبير ب٩ نٔير، سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، اب٩  :  راوی

 حرضت ًوٖ ب٩ ٣اَٟ

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟؼف ث٨ََا اب٩ُِ ا ٤َُِٟباَرٔک ح و َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا َس ٩ًَِ َحسَّ ا  ٌّ ٔ َج٤ٔی ٤ُِِٟٔيَرة ا أَبُو ا



 

 

 ِ٤ًَ َواَ٪ ب٩ِٔ  ِٔ َّی اہللَُػ َٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ِو ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ يِر َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ُجَبيِر ًَ  ٩ًَِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ زٕو  ًَ  

زََب َحوًّ  ٌَ ِٟ ًَِلي ا ئِن َوأَ ًَِلي اِْلص١َٔ َحوَّ َ أ َٓ َش٤َُط ِٔی َیِو٣ٔطٔ  َٗ ِیُئ  َٔ ِٟ ِب١َ کَاَ٪ إَٔذا أََتاُظ ا َٗ ٨ُِت أُِزعَی  ُٛ َُٓسًٔی٨َا َو ٤َُِٟؼفَّی  ا َزاَز اب٩ُِ ا

ا ُط َحوًّ َٟ ًَِلي  َ أ َٓ اُر ب٩ُِ یَارٔسٕ  َّ٤ًَ ٔسی  ٌِ ئِن َوکَاَ٪ لٔی أَص١ِْ ث٥َُّ زُعَٔی َب ًَِلانٔی َحوَّ َ أ َٓ َُٓسًٔیُت  إر   َواحّٔسا ٤ًََّ

نب رمعف نب دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن، رضحت وعػ نب امکل دیعس نب وصنمر، دبعاہلل نب ابمرک، انب یفصم، اوبریغمہ، وفصاؿ 

ی آای وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس وک ایس دؿ میسقت رفام 

 

فن

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس بج امؽ 

 ااضہف یھب ےہ ہک مہ البےئ ےئگ افر ےھجم دےتی۔ آپ ایعدلار وک دف  ےص دےتی افر اہنت صخش وک اکی ہصح انب ایفصم یک رفاتی ںیم ہی

اس  امعر ےس ےلہپ البای اجات ۔ سپ ےھجم الب رک دف  ےص رمتمح رفامےئ ویکہکن ریمے ویبی ےچب ےھت۔ ریمے دعب امعر نب ایرس وک البای ایگ افر

 وک اکی یہ ہصح الم۔

 رمعف نب دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن، رضحت وعػ دیعس نب وصنمر، دبعاہلل نب ابمرک، انب یفصم، اوبریغمہ، وفصاؿ نب :  رافی

 نب امکل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 املسمونں ےک وچبں وک ہصح دانی

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 املسمونں ےک وچبں وک ہصح دانی

     1180    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، جٌْف، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

ا٢َ کَا َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َْفٕ  ٌِ ٩ًَِ َج َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخبََر٧َا ُس ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َ٪ َرُسو٢ُ َحسَّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ْٔلَص٠ِٔطٔ َو٩ِ٣َ َتَزَک َزی٨ِّا أَِو  َٓ ُٔٔشض٥ِٔ ٩ِ٣َ َتَزَک ٣َاَّل  ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن ٩ِ٣ٔ أَِن و٢ُ أ٧ََا أَِولَی بٔا ُ٘ ٥َ َی ًَلَیَّ  َوَس٠َّ ّٔلَیَّ َو َٓ ا  ًّ  َؿَیا

ہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک ںیم دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، رفعج، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ ا

املسمونں ےس وخد اؿ ےک سفن ےس زایدہ رقبی وہں سپ )ارگ وکیئ صخش رمےن ےک دعب( امؽ وھچڑ اجےئ وت اس ےک دقحار اس ےک 

 ہم داری ےہ۔رھگ فاےل ںیہ افر وج صخش رقض ای ابؽ ےچب وھچڑ اجےئ وت اس ےک ابؽ وچبں یک رپفرش افر رقض یک ادایگیئ ریمی ذ

 دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، رفعج، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 املسمونں ےک وچبں وک ہصح دانی

     1181    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز طٌبہ، ًسی ب٩ ثابت، ابوحاز٦، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  ًَٔسیِّ ب٩ِٔ ثَابٕٔت   ٩ًَِ  ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ِٔ ث٨ََا َح ٠ًََِیطٔ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َّی اہللُ  َػل

َِٟی٨َا ٔ ّ َٓ ٠ََٓٔوَرثَتٔطٔ َو٩ِ٣َ َتَزَک لََکًّ  ٥َ ٩ِ٣َ َتَزَک ٣َاَّل   َوَس٠َّ

صفح نب رمع ہبعش، دعی نب اثتب، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج وکیئ 

 روثں اک ےہ افر وج وکیئ ایعؽ وھچڑ اجےئ وت ایکن رپفرش امہری ذہم داری ےہ۔)ریمے دعب( امؽ وھچڑے وت فہ اس ےک فا

 صفح نب رمع ہبعش، دعی نب اثتب، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فالختف ےس قلعتم ادتباءوصحمؽ تمینغ افر اامرت  :   ابب

 املسمونں ےک وچبں وک ہصح دانی

     1182    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

 ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ َّی َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز  ٍَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ

أَی٤َُّا َرُج١ٕ ٣َاَت َوَتَزَک َزی٨ِّ  َٓ ٔشطٔ  ِٔ و٢ُ أ٧ََا أَِولَی ب١َُِّٔ ٣ُِؤ٩ٕ٣ٔ ٩ِ٣ٔ َن ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ َی ّٔلَیَّ َو٩ِ٣َ َتزَ اہللُ  َٓ ٠ََٓٔوَرثَتٔطٔ ا   َک ٣َاَّل 

ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبہملس، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

رفامےت ےھت ںیم رہ ومنم ےس اس ےک اےنپ سفن ےس یھب زایدہ رقبی وہں سپ وج صخش رم اجےئ افر اےنپ ےھچیپ رقض وھچڑ اجےئ وت 

 (یک ادایگیئ ریمی ذہم داری ےہ افر وج صخش امؽ وھچڑ اجےئ فہ اس ےک فاروثں اک ےہ )ینعی اس ےک امؽ ںیم امہرا وکیئ قح ںیہن اس

 ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبہملس، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سک رمع ےک رمد اک ہصح اگلان اچےیہ



 

 

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 سک رمع ےک رمد اک ہصح اگلان اچےیہ

     1183    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤ًزاح٤س ب٩ ح٨ب١، یحٌي ، ًبیساہلل، ٧آٍ، حرضت  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟئ   ٍْ ٔ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ أَِخبََرنٔی ٧َآ ث٨ََا َیِحٌَي  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ َؿطُ یَِو٦َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ رُعٔ َّی اہللُ  يَّ َػل

َؿُط َیوِ  ٥ِ٠َ یُحٔزُِظ َورُعٔ َٓ َة  ًَِْشَ  ٍَ أََجاَزظُ أُحُٕس َوصَُو اب٩ُِ أَِربَ َٓ  ٍّ َة َس٨َ ًَِْشَ ٚٔ َوصَُو اب٩ُِ َخ٤َِص  َِٟد٨َِس  ٦َ ا

ادمح نب لبنح، ییحی، دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک گنج ادح ےک دؿ اؿ وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

ای رھپ اس ےک دعب اؿ وک گنج قدنؼ ےک دؿ شیپ ایک ایگ اسےنم شیپ ایک ایگ وا ہ اؿ یک رمع وچدہ اسؽ یھت نکیل آپ ےن وبقؽ ںیہن رفام

 اس فتق اؿ یک رمع دنپرہ اسؽ وہیکچ یھت۔ بت آپ ےن اؿ وک وبقؽ رفام ایل۔

 ادمح نب لبنح، ییحی ، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آرخ زامہن ںیم ہصح ےنیل یک رکاتہ اک ایبؿ

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 آرخ زامہن ںیم ہصح ےنیل یک رکاتہ اک ایبؿ

     1184    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو٣ليراح٤س ب٩ ابی حواری، س٠ی٥ ب٩ ٣لير، حرضت  :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ ی  َُِٟقَ ٕ َطِیْذ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ َوازٔی ا ث٨ََا ُس٠َِی٥ُ ب٩ُِ ٣َُليِر َِٟحَوارٔیِّ َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ أَبٔی ا ا َحسَّ َد َحاجًّ َُّط ََخَ ثَىٔي أَبٔی ٣َُليِْر أ٧َ

َّطُ  أ٧َ َٛ ِس َجاَئ  َٗ َویَِسأئ إَٔذا بَٔزُج١ٕ  َّي إَٔذا کَاَ٪ بٔاٟشُّ َّی اہللُ َحً ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ أَِخبََرنٔی ٩ِ٣َ َس٤ٔ َ٘ َٓ ا  ـّ ـُ یَِل٠ُُب َزَواّئ َوحُ

ا٢َ یَا أَیَُّضا ا٨َّٟاُض خُ  َ٘ َٓ ٌُٔى ا٨َّٟاَض َوَیأ٣ُِزُص٥ُِ َوَی٨َِضاص٥ُِ  َٔ َوصَُو َی َِٟوَزا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔی َححٍَّٔ ا ّٔذَ ًَ َٓ ًََلاّئ  َلاَئ ٣َا کَاَ٪  ٌَ ِٟ ا ُذوا ا

٤َُِٟباَرٔک  ا٢َ أَبُو َزاُوز َوَرَواُظ اب٩ُِ ا َٗ ََٓسًُوُظ   ٥ِ ُٛ ٩ًَِ زٔی٩ٔ أََحٔس َٔ َوکَاَ٪  ٠ِ٤ُ ِٟ ًَلَی ا یِْع  ِت رُقَ َٔ ٩ًَِ َتَحاَح ٔس ب٩ِٔ َیَشإر  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ

 ٕ  ُس٠َِی٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُليِر

 ر  ےس رفاتی ےہ ہک فہ جح یک رغض
مَی
 ر ، رضحت اوب

مَی
ےس ےلکن بج وسدیاء )اکی اقمؾ اک انؾ ےہ(  ادمح نب ایب وحاری، میلس نب 



 

 

ےچنہپ وت اکی صخش آای دفا ڈوھڈنات وہا آای روست ڈوھڈنات وہا فہ وبال ےھجم اس صخش ےن ربخ دی سج ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

اولداع ےک ومہعق رپ رفامےت وہےئ انس اس فتق آپ ولوگں وک تحیصن رفام رےہ ےھت رعمفافت یک

 

ة
ج 
ح
 نیقلت افر رکنمات ےس فملس وک 

رپزیہ یک دہاتی رفام رےہ ےھت )ایس رقتری ےک دفراؿ( آپ ےن رفامای اے ولوگ! اطعای وبقؽ رکف بج کت ہک فہ اطعای وہں )روشت ہن 

وہں( نکیل بج رقشی وصحؽ ادتقار ےک ےیل اکی دفرسے ےس گنج رکںی افر ایطعت رقض اک دبؽ نب اجںیئ وت اؿ وک ےنیل ےس 

 ر  ےس رفاتی ایک ےہ۔ااکنر رک دف
مَی
 ۔ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس رفاتی وک انب ابمرک ےن وباہطس دمحم نب اسیر میلس نب 

 ر   :  رافی
مَی
 ر ، رضحت اوب

مَی
 ادمح نب ایب وحاری، میلس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباءوصحمؽ  :   ابب

 آرخ زامہن ںیم ہصح ےنیل یک رکاتہ اک ایبؿ

     1185    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہظا٦ ب٩ ٤ًار، س٠ی٥ ب٩ ٣لير :  راوی

ٕ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ  ث٨ََا ُس٠َِی٥ُ ب٩ُِ ٣َُليِر إر َحسَّ َّ٤ًَ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ  و٢ُ َحسَّ ُ٘ ُت َرُجَّل َی ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ثَطُ  َّطُ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ ی  َُِٟقَ َوازٔی ا

ا٢َ ا َٗ أ٣َََز ا٨َّٟاَض َو٧ََضاص٥ُِ ث٥َُّ  َٓ  َٔ َِٟوَزا ٍٔ ا ٥َ ِٔی َححَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٥ِ َس٤ٔ ٌَ اُٟوا ا٠َُّٟض٥َّ َن َٗ ُت  ِِ ٠َُّٟض٥َّ َص١ِ ب٠ََّ

 ُ َٓ٘ٔی١َ ٣َ ث ََٓسًُوُظ  َلاُئ أَِو کَاَ٪ رّٔطا  ٌَ ِٟ ًَاَز ا َٔ ٓمََٔي بَِی٨ََضا َو ٠ِ٤ُِٟ ًَلَی ا یِْع  ِت رُقَ َٔ ا٢َ إَٔذا َتَحاَح َٗ اُٟوا َصَذا ذُو ٥َّ  َٗ ٩ِ َصَذا 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   اٟزََّوائٔٔس َػاحُٔب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 ر ، فادی
مَی
 ر  ےن اےنپ فادل ےک وحاہل ےس رفاتی ایک ےہ ہک اوھنں ےن اکی  اشہؾ نب امعر، میلس نب 

مَی
رقی ےک ابہدنے میلس نب 

اولداع ےک ومہعق رپ رقتری رفامےت وہےئ انس۔ آپ 

 

ة
ج 
ح
صخش وک ہی ےتہک وہےئ انس ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک 

ام رےہ ےھت ایس دفراؿ آپ ےن رفامای اے اہلل ںیم ےن ریتا اغیپؾ ولوگں وک رعمفافت یک نیقلت افر رکنمات ےس ےنچب یک دہاتی رف

اچنہپ دای۔ اس ےک دعب آپ ےن رفامای بج رقشی ادتقار  ولوگں کت اچنہپ دای وت ولوگں ےن ارقار ںیم اہک اہں آپ ےن مہ کت اہلل اک اغیپؾ

وپاھچ ایگ ہی صخش وکؿ ےہ وت ولوگں ےن اہک ہی ےک ےیل اکی دفرسے ےس گنج رکںی افر ایطعت روشت نب اجںیئ وت اس وک وھچڑ دف۔ 

 احصیب روسؽ ذفازلفادئ ںیہ۔

 ر   :  رافی
مَی
 اشہؾ نب امعر، میلس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ررٹسج ںیم نیقحتسم ےک انومں اک ادنراج رکان

 افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباءوصحمؽ تمینغ  :   ابب

 ررٹسج ںیم نیقحتسم ےک انومں اک ادنراج رکان

     1186    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ابزاہی٥ اب٩ سٌس، اب٩ طہاب، حرضت ًبساہلل ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اَٟ انؼاری :  راوی

ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ  َٕ َحسَّ ٔ ٔب ب٩ِٔ ٣َاٟ ٌِ َٛ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ ٔطَضإب  ٕس َحسَّ ٌِ ىٔي اب٩َِ َس ٌِ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ َی ٌٔی١َ َحسَّ  إِٔس٤َ

ُِٟحُیوَغ  ُ٘ٔب ا ٌِ ٍَ أ٣َٔيرٔص٥ِٔ َوکَاَ٪ ٤ًَُزُ یُ َٓارَٔض ٣َ ٨ُِض٥ِ ِٔی اِْلَِنَؼارٔیِّ أَ٪َّ َجِیّظا ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ کَا٧ُوا بٔأَِرٔق  ًَ ُظ١َِٔ  َٓ  ٕ ًَا٦ ک١ُِّ 

ًََسص٥ُِ َوص٥ُِ أَِػَحاُب َرُسو٢ٔ  ٠ًََِیض٥ِٔ َوَتَوا اِطَتسَّ  َٓ  ٔ ز ِِ ََ اٟثَّ ٔ ١َ أَص١ُِ ذَٟ َٔ َٗ ا ٣َزَّ اِْلََج١ُ  َّ٤٠ََٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٤ًَُزُ  َّی اہللُ  اہللٔ َػل

 ٔ َت ٓ ِٛ ٨ًََّا َوَتَز ٠َِت  َٔ َُ  ََ َّ اُٟوا یَا ٤ًَُزُ إ٧ٔ َ٘ آَ ـّ ٌِ ٍٔ َب زٔیَّ َِ ِٟ ٔف ا ٌِ أب َب َ٘ ًِ ٔ ٥َ ٩ِ٣ٔ إ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّٟٔذی أ٣َََز بٔطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  ی٨َا ا

ومیس نب اامسلیع، اربامیہ انب دعس، انب اہشب، رضحت دبعاہلل نب بعک نب امکل ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک ااصنر ےک ولوگں اک 

اریم ےک اسھت اھت افر رضحت رمع رہ اسؽ رکشلفں وک دبتلی رک دای رکےت ےھت سپ رضحت رمع نیقحتسم  اکی رکشل کلم افرس ںیم اےنپ

ےک انومں وک ررٹسج ںیم ادنراج رکےن ںیم وغشمؽ وہےئ بج اس رکشل ےک ایقؾ یک دمت وپری وہیئگ وت رکشل فاےل از وخد کلم افرس 

 یک احالہکن فہ بس ااحصب روسؽ ےھت۔ رکشل فاولں ےن اہک اے ےس ولٹ آےئ رضحت رمع ےن اؿ ےک اس ادقاؾ رپ اؿ وک رسزشن

اھت رمع! مت مہ ےس اغلف وہ ےئگ افر مت ےن اس اقدعہ رپ لمع رکان وھچڑ دای سج اک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیمہ مکح رفامای 

 (آراؾ رکے ینعی اکی رکشل ےک دعب دفرسا رکشل رفاہن رکان )ات ہک ےلہپ فاال ولٹ آےئ افر

 ومیس نب الیعمس، اربامیہ انب دعس، انب اہشب، رضحت دبعاہلل نب بعک نب امکل ااصنری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 ےک انومں اک ادنراج رکان ررٹسج ںیم نیقحتسم

     1187    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ خاٟس، ٣ح٤س ب٩ ًائذ، وٟیس، ًیسٰي ب٩ یو٧ص، حرضت اب٩ ًسی :  راوی

ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ  َِٟؤٟیُس َحسَّ ث٨ََا ا ًَائٕٔذ َحسَّ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ سٔیِّ َحسَّ ٌَ ٔ ثَطُ اب٩ِْ ٟ ثَىٔي ٓمََٔي َحسَّ



 

 

 ٩ًَِ َتَب إٔ٪َّ ٩ِ٣َ َسأ٢ََ  َٛ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ٨ِٜٔسٔیِّ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ  ًَٔسٓیٕ اِل أب َرضَٔي  ب٩ِٔ  َِٟدلَّ ٥ََٜ ٓٔیطٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َُٓضَو ٣َا َح ِیٔئ  َٔ ِٟ ٍٔ ا ٣ََوأؿ

١َ اہللُ ٌَ ٥َ َج ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِو٢ٔ ا٨َّٟٔييِّ َػل َ٘ ٔ ا ٟ ّ٘ ٔ ًَِسَّل ٣َُوآ ٤ُِِٟؤ٨٣ُٔوَ٪  آُظ ا ٨ًَُِط ََفَ ٠ِبٔطٔ ََفََق  اہللُ  َٗ ًَلَی َٟٔشأ٪ ٤ًََُز َو  َّٙ َِٟح ا

 ًِ َ ٔ اِْل ِب ٓٔیَضا ب ٥َِٟ َیرِضٔ  ٍٔ ِٟحٔزَِی ٠َِیض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ ا ًَ َق  ٍّ ب٤َٔا ََفَ َس ْٔلَص١ِٔ اِْلَِزیَأ٪ ذ٣َّٔ َ٘ ًَ ٍَ ٤ُ٠ِِٟٔش٤ٔ٠ٔيَن َو ٥ٕ٨َ ٔلَی ِِ  ُد٤ُٕص َوََل ٣َ

ہک وج صخش  ومحمد نب اخدل، دمحم نب اعذئ، فدیل، ٰیسیع نب ویسن، رضحت انب دعی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع نب دبعازعلسی ےن اھکل

ی اک رصمػ درایتف رکے وت اس وک یئا دانی اچےئہ ہک اس اک رصمػ فیہ ےہ اہجں رضحت رمع نب  ءاب ےن اس وک رصػ رکےن 

 

فن

امؽ 

 اک مکح رفامای ےہ افر امتؾ ؤمنینم ےن اؿ ےک ہلصیف وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس وقؽ یک رفینش ںیم ہک اہلل ےن رمع یک

ر دؽ رپ قح وک اجری رفام دای ےہ۔ نیع دعؽ وصتر ایک۔ رضحت رمع ےن اطعای وک رقمر ایک افر زجہی ےک دبہل ںیم بس ذمبہ زابؿ اف

 فاولں اک ذہم ایل۔ اس ںیم ہن آپ ےن اپوچناں ہصح رقمر ایک افر ہن اس وک امؽ تمینغ ےک لثم وصتر ایک۔

 ویسن، رضحت انب دعیومحمد نب اخدل، دمحم نب اعذئ، فدیل، ٰیسیع نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 ررٹسج ںیم نیقحتسم ےک انومں اک ادنراج رکان

     1188    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ٣ٜحو٢، ُـیٕ ب٩ حارث حرضت ابوذر :  راوی

 ِٟ ٕٔ ب٩ِٔ ا ِی ـَ ُُ ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َُِٜحو٢ٕ   َٙ ُس ب٩ُِ إِٔسَح ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا ُزَصيِْر َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی َذٓرٕ  َحارٔٔث 

ُت َرُسو٢َ  ٌِ و٢ُ بٔطٔ َس٤ٔ ُ٘ ًَلَی َٟٔشأ٪ ٤ًََُز َی  َّٙ َِٟح ٍَ ا و٢ُ إٔ٪َّ اہلَل َوَؿ ُ٘ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

ی ف نب احرث رضحت اوبذر ےس رفاتی ےھ ہک روسؽ اہلل لص اہلل ہیلع فملس ےس انس 

 

ط

 

ع
ادمح نب ویسن، زریہ، دمحم نب ااحسؼ ، وحکمؽ، 

 یل ےن رمع یک زابؿ رپ قح رھک دای ےہ فہ بج ےتہک ںیہ قح ےتہک ںیہآپ رفام رےہ ےھت ہک اہلل اعت

ی ف نب احرث رضحت اوبذر :  رافی

 

ط

 

ع
 ادمح نب ویسن، زریہ، دمحم نب اقحس، وحکمؽ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امؽ تمینغ ںیم ےس اےنپ ےیل نچ ےتیل ےھتاؿ امولں اک ایبؿ نج وک روسؽ اہلل

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب



 

 

 اؿ امولں اک ایبؿ نج وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امؽ تمینغ ںیم ےس اےنپ ےیل نچ ےتیل ےھت

     1189    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٓارض، بْش ب٩ ٤ًز، حرضت ٣اَٟ ب٩ اوض ب٩ حسثا٪ :  راوی

ث٨ََا بِْٔشُ ب٩ُِ ٤ًََُز اٟزَّ  اََل َحسَّ َٗ ىَي  ٌِ ٤َ ِٟ َٓارٕٔض ا ُس ب٩ُِ َیِحٌَي ب٩ِٔ  ًَلٓٔیٕ َو٣َُح٤َّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َُ ب٩ُِ أ٧ََٕص َحسَّ ٔ ثَىٔي ٣َاٟ صَِزانٔیُّ َحسَّ

ٔلَیَّ ٤ًَُ  ا٢َ أَِرَس١َ إ َٗ َِٟحَسثَأ٪  َٔ ب٩ِٔ أَِؤض ب٩ِٔ ا ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ًَلَی ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َوَجِستُُط َجأّٟشا  َٓ حٔئُِتُط  َٓ الَی ا٨ََّٟضاُر  ٌَ زُ حٔيَن َت

 ََ ِو٣ٔ َٗ َّٖ أَص١ُِ أَبَِیإت ٩ِ٣ٔ  ِس َز َٗ َّطُ  ٠َِیطٔ یَا ٣َا٢ٔ إ٧ٔ ًَ ا٢َ حٔيَن َزَخ٠ُِت  َ٘ َٓ ٔلَی ر٣َٔأٟطٔ  ّیا إ ـٔ ِٔ ٣ُ ٕ یز ِس أ٣ََزُِت ٓٔیض٥ِٔ بَٔظِیٕئ  رَسٔ َٗ يی  ٔن َوإ

 ِ٠ُٗ ٔش٥ِ ٓٔیض٥ِٔ  ِٗ َ أ ََ ِٔی ًُِث٤َاَ٪ َٓ َٟ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن َص١ِ  ا٢َ َیا أ٣َٔيَر ا َ٘ َٓ  ُ أ َٓ َحائَُط َیزِ َٓ ا٢َ ُخِذُظ  َ٘ َٓ  ََ ٔ َُيِرٔی بَٔذٟ ِو أ٣ََزَِت  َٟ اَ٪ ُت  َّٔ ًَ  ب٩ِٔ 

أَذَٔ٪  َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ إؾ  َّٗ سٔ ب٩ِٔ أَبٔی َو ٌِ ا٦ٔ َوَس وَّ ٌَ ِٟ ٔ ب٩ِٔ ا ٖٕ َواٟزُّبَيِر ِو ًَ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ ا٢َ یَا أ٣َٔيرَ  َو َ٘ َٓ  ُ أ َٓ ََٓسَخ٠ُوا ث٥َُّ َجائَطُ یَزِ َُٟض٥ِ 

 ِٟ بَّاُض َیا أ٣َٔيَر ا ٌَ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ََٓسَخ٠ُوا  ُض٥ِ  َٟ أَذَٔ٪  َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ًَلٓٔیٕ  بَّأض َو ٌَ ِٟ ََ ِٔی ا َٟ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن ص١َِ  ٔف بَِیىٔي َوبَيَِن ا ِٗ ٤ُِؤ٨٣ٔٔيَن ا

ا٢َ بَ  َ٘ َٓ ا  ٠ًَٔیًّ ىٔي  ٌِ َُّض٤َ َصَذا َی ٔلَیَّ أ٧َ َُ ب٩ُِ أَِوٕض ُخی١َِّ إ ٔ ا٢َ ٣َاٟ َٗ ٔف بَِی٨َُض٤َا َوأَرِٔحُض٤َا  ِٗ ٤ُِِٟؤ٨٣ٔٔيَن ا ُض٥ِ أََج١ِ یَا أ٣َٔيَر ا ـُ ٣َا ٌِ سَّ َٗ ا 

ا٢َ  َ٘ َٓ ََ اٟزَّصِٔم  ٔ ئ َٟ ًَلَی أُو َب١َ  ِٗ ا٢َ ٤ًَُزُ َرح٤َُٔط اہللُ اتَّئَٔسا ث٥َُّ أَ َ٘ َٓ  ََ ٔ ََ ا٨ََّْٟفَ َٟٔذٟ ٔ ئ َٟ و٦ُ  أُو ُ٘ َّٟٔذی بّٔٔذ٧ِٔطٔ َت ٥ِ بٔاہللٔ ا ُٛ أَِنُظُس

 َ٨ ِٛ ا٢َ ََل ٧ُوَرُث ٣َا َتَز َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٤ُ٠َوَ٪ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٤َاُئ َواِْلَِرُق َص١ِ َت َب١َ اٟشَّ ِٗ ٥ِ ث٥َُّ أَ ٌَ اُٟوا َن َٗ  ٍْ َٗ ا َػَس

بَّأض َرضَٔي اہللُ ٌَ ِٟ ًَلٓٔیٕ َوا ٤َ٠َأ٪ أَ٪َّ َرُسو٢َ ًَلَی  ٌِ ٤َاُئ َواِْلَِرُق َص١ِ َت و٦ُ اٟشَّ ُ٘ َّٟٔذی بّٔٔذ٧ِٔطٔ َت ٤َا بٔاہللٔ ا ُٛ ا٢َ أَِنُظُس َ٘ َٓ ٨ُِض٤َا  ًَ   

ّٔ٪َّ اہلَل َخؽَّ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ اََل َن َ٘ َٓ  ٍْ َٗ ٨َا َػَس ِٛ ا٢َ ََل ٧ُوَرُث ٣َا َتَز َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َر اہللٔ َػل ًَ َّی اہللُ  َٟطُ َػل ُسو

 َٓ ًَلَی َرُسؤٟطٔ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َٓاَئ اہللُ  الَی َو٣َا أَ ٌَ ا٢َ اہللُ َت َ٘ َٓ ٥ِ َیُدؽَّ بَٔضا أََحّسا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض  َٟ  ٍٕ ٠َِیطٔ ٩ِ٣ٔ َخِی١ٕ بَٔداػَّ ًَ ُت٥ِ  ِٔ ٤َا أَِوَج

٩َّٜٔ اہلَل ُیَش٠ُِّم ُرُس٠َطُ  ٔ  َوََل رٔکَإب َوَل ير ـٔ ًَلَی َرُسؤٟطٔ بَىٔي ا٨َّٟ اَئ  َٓ ٔسیْز َوکَاَ٪ اہللُ أَ َٗ ًَلَی ک١ُِّ َطِیٕئ  ًَلَی ٩ِ٣َ َیَظاُئ َواہللُ 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ََاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ٠َِی٥ُِٜ َوََل أََخَذَصا زُو٥َُِٜ٧  ًَ َواہللٔ ٣َا اِسَتأِثََز بَٔضا  َتطُ ٥َ َیأُِخُذ ٨٣ِٔ َٓ َ٘ َٔ ٍٕ أَِو َن ٍَ َس٨َ َ٘ َٔ َضا َن

 ُٛ ا٢َ أَِنُظُس َ٘ َٓ ََ اٟزَّصِٔم  ٔ ئ َٟ ًَلَی أُو َب١َ  ِٗ ٤َِٟا٢ٔ ث٥َُّ أَ ١ُ ٣َا بََِٔی أُِسَوَة ا ٌَ ٍّ َویَِح ٍَ أَص٠ِٔطٔ َس٨َ َ٘ َٔ و٦ُ َوَن ُ٘ َّٟٔذی بّٔٔذ٧ِٔطٔ َت ٥ِ بٔاہللٔ ا

اُٟو َٗ  ََ ٔ ٤ُ٠َوَ٪ َذٟ ٌِ ٤َاُئ َواِْلَِرُق َص١ِ َت ٤َا بٔاہللٔ اٟشَّ ُٛ ا٢َ أَِنُظُس َ٘ َٓ ٨ًَُِض٤َا  ًَلٓٔیٕ َرضَٔي اہللُ  بَّأض َو ٌَ ِٟ ًَلَی ا َب١َ  ِٗ َ ٥ِ ث٥َُّ أ ٌَ ا َن

يَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  ا تُُوِ َّ٤٠َ َٓ  ٥ِ ٌَ اََل َن َٗ  ََ ٔ ٤َ٠َأ٪ ذَٟ ٌِ ٤َاُئ َواِْلَِرُق ص١َِ َت و٦ُ اٟشَّ ُ٘ َّٟٔذی بّٔٔذ٧ِٔطٔ َت ٠َِیطٔ ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أَبُو ل َٗ  ٥َ َوَس٠َّ

 َ ٔلَی أَبٔی برَِکٕ َتِل٠ُُب أ حٔئَِت أ٧ََِت َوصََذا إ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ََ َویَِل٠ُُب برَِکٕ أ٧ََا َولٔیُّ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ أَخٔی َ ٧َِت ٣ٔيَراث



 

 

ا٢َ أَبُو برَِکٕ َر  َ٘ َٓ ٍْ َصَذا ٣ٔيَراَث ا٣َِزأَتٔطٔ ٩ِ٣ٔ أَبٔیَضا  َٗ ٨َا َػَس ِٛ ٥َ ََل ٧ُوَرُث ٣َا َتَز ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ح٤َُٔط اہللُ 

يَی أَبُو برَِکٕ  ا تُُوِ َّ٤٠َ َٓ َؤَٟیَضا أَبُو برَِکٕ  َٓ  ِّٙ ٍْ ٠َِٟٔح ٔ ْٚ بَارٌّ َرأطْس َتاب ٔ ََٟؼاز َّطُ  ٥ُ٠َ إ٧ٔ ٌِ ٠ُُِٗت أ٧ََا َولٔیُّ َر َواہللُ َی ٠َِیطٔ   ًَ َّی اہللُ  ُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ٍْ َو  َٓحٔئَِت أ٧ََِت َوَصَذا َوأ٧َُِت٤َا َج٤ٔی َؤٟیُتَضا ٣َا َطاَئ اہللُ أَِ٪ أََٟٔیَضا  َٓ ٥َ َوَولٔیُّ أَبٔی برَِکٕ  ٠ُِت َوَس٠َّ ُ٘ َٓ ُِٟت٤َا٧ٔیَضا  َ َشأ َٓ ٤َا َواحْٔس  ُٛ أ٣َِزُ

َِٟی٤َُٜا ٔ َضا إ ٌَ َٓ ٔ  إِٔ٪ ٔطئُِت٤َا أَِ٪ أَِز ٥َ َی٠ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّٟٔذی کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَِضَس اہللٔ أَِ٪ َت٠َٔیاصَا بٔا ٠َِی٤َُٜا  ًَ یَضا ًَلَی أَ٪َّ 

ٔضي بَِی٨َُٜ  ِٗ ََ َواہللٔ ََل أَ ٔ ٔ َذٟ يِر َِ ٔضَي بَِی٤َُٜ٨َا بٔ ِٗ َ ََ ث٥َُّ ٔجئُِت٤َانٔی ْٔل ٔ ًَلَی َذٟ أََخِذت٤َُاَصا ٣ٔىِّي  َٓ ٍُ ًَ ا و٦َ اٟشَّ ُ٘ َّي َت ََ َحً ٔ ٔ ذَٟ يِر َِ ٤َا بٔ

ِّرُُظ بَِی٨َُض٤َا نِٔؼ  ٤ََّا َسأَََلُظ أَِ٪ یَُٜوَ٪ ُیَؼي ا٢َ أَبُو َزاُوز إ٧ٔ َٗ ٔلَیَّ  ٨ًََِضا ََفُزَّاَصا إ ًََحزِت٤َُا   ٪ِّٔ َّی اہللُ َٓ َُّض٤َا َجضََٔل أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ئِن ََل أ٧َ َٔ

ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٠َیِ ًَ ًَ  ٍُ ٔ ا٢َ ٤ًَُزُ ََل أُوٗ َ٘ َٓ َواَب  َُّض٤َا کَا٧َا ََل َیِل٠َُبأ٪ إَٔلَّ اٟؼَّ ٧ّٔ َٓ  ٍْ َٗ ٨َا َػَس ِٛ ِش٥ٔ أََزًُطُ ٢َ ََل ٧ُوَرُث ٣َا َتَز َ٘ ِٟ طٔ اِس٥َ ا

٠َِیطٔ  ًَ  ًَلَی ٣َا صَُو 

 ےہ ہک رضحت رمع ےن دؿ ڑچےھ ےھجم نسح نب یلع، دمحم نب ییحی نب افرس، رشب نب رمع، رضحت امکل نب افس نب دحاثؿ ےس رفاتی

البےن ےک ےیل اکی صخش وک اجیھب۔ سپ ںیم آای وت ںیم ےن اؿ وک رتسب ےک ریغب اکی  تخ رپ ےھٹیب وہےئ اپای۔ بج ںیم اؿ ےک اپس اچنہپ وت 

مکح ایک۔ وس مت اؿ اوھنں ےن ےھجم دھکی رک اہک اے امکل! اہمتری وقؾ ےک ھچک ولگ ریمے اپس آےئ سپ ںیم ےن اؿ وک ھچک دےنی اک 

ںیم میسقت رک دف ںیم ےن رعض ایک اک ش! آپ اس اکؾ ےک فاےطس یسک افر وک مکح رفامےت۔ آپ ےن رفامای ںیہن ےل ول۔ )ینعی ربھگاؤ ںیہن 

افعؿ، ہی امؽ ول افر اؿ ںیم میسقت رک دف( اےنت ںیم ریافء آای )ریافء رضحت رمع اک آزاد رکدہ الغؾ افر درابؿ( افر وبال امثعؿ نب 

دبعارلنمح نب وعػ، زج ، نب وعاؾ افر دعس نب ایب فاقص آپ ےس انلم اچےتہ ںیہ ایک آپ اؿ وک آےن یک ااجزت دےتی ںیہ آپ ےن 

 اہک اہں ا وک آےن دے۔ بج ہی بس رضحات آےئگ وت ریافء رھپ آای افر وبال ابعس افر یلع یھب آان اچےتہ ںیہ۔ اوھنں ےن رفامای اؿ وک یھب

 نینم! ریمے افر اؿ ےک ینعی یلع ےک درایمؿ ہلصیف رک آےن دے سپ بج

 

و
م
ل

 بس ولگ آ ےئگ وت رضحت ابعس ےن اہک اے اریم ا

 نینم آپ اؿ ےک درایمؿ ہلصیف رک دےئجی افر اؿ دفونں وک آراؾ 

 

و
م
ل

دےئجی۔ اےنت ںیم دفرسے ولگ یھب وبؽ اےھٹ اہں اریم ا

رضحت یلع افر رضحت ابعس ےن یہ اؿ ہیقب رضحات وک ایس اکؾ ےک ےیل آےگ اچنہپےیئ۔ امکل نب افس ےتہک ںیہ ہک ریما ایخؽ ےہ ہک 

اجیھب اھت۔ رضحت رمع ےن رفامای ذرا ربص رکف۔ ھچک دری ےک دعب رضحت رمع اؿ بس رضحات یک رطػ وتمہج وہےئ افر رفامای ںیم مت وک 

 ہی ابت اجےتن وہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اس دخایک مسق دے رک وپاتھچ وہں سج ےک مکح ےس زنیم ف آامسؿ اقمئ ںیہ ہک ایک مت

فملس ےن رفامای ےہ مہ )ینعی اایبنء( ریماث وھچڑ رک ںیہن اجےت ہکلب وج ھچک وھچڑ ےت ںیہ فہ دصہق ےہ۔ بس ےن اتدیئ رکےت وہےئ اہک 

اؿ دفونں ےس یھب مسق دے رک یہی  اہں کشیب آپ ےن ااسی یہ رفامای اھت رھپ فہ رضحت یلع افر رضحت ابعس یک رطػ وتمہج وہےئ افر

وھچڑ ابت وپیھچ ہک ایک مت دفونں ہی ابت اجےتن وہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای امہرا وکیئ فارث ںیہن وہات مہ وج ھچک 



 

 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ےت ںیہ فہ بس دصہق ےہ اؿ دفونں رضحات ےن یھب اس یک اتدیئ یک۔ وت رضحت رمع ےن رفامای اہلل اعتیل ےن 

فآہل فملس وک ہی ایسی وصختیص رم تمح رفامیئ وج آپ ےک العفہ یسک دفرسے وک ںیہن یشخب۔ اہلل اعتیل اک رفامؿ ےہ ہک اہلل ےن اکرففں 

زیچ رپ وپری وپری  ےس وج امؽ اےنپ وھگڑے دفڑاےئ افر ہن افٹن ہکلب اہلل سج رپ اچاتہ ےہ اےنپ روسولں وک ہبلغ اطع رفامات ےہ افر اہلل رہ

ایل دقرت راتھک ےہ اہلل ےن اےنپ روسؽ وک ینب ریضن اک امؽ دالای دخبا آپ ےن اس امؽ ںیم مت ںیم ےس یسک وک رتحیج ہن دی افر ہن یہ وخد ےل 

 افر وج ہکلب آپ ےن اس ںیم ےس اکی اسؽ اک رخچ ایل۔ ای ہی اہک ہک۔ آپ ےن اےنپ افر اےنپ الہ فایعؽ ےک ےیل اکی اسؽ اک رخچ ایل

ابیق اچب فہ بس اک ربارب اک قح رقار دای۔ اس ےک دعب رضحت رمعاؿ احصہب یک رطػ وتمہج وہےئ افر اؿ ےس اہک ںیم مت ےس اس دخا یک 

مسق دے رک وپاتھچ وہں سج ےک مکح ےس زنیم ف آامسؿ اقمئ ںیہ ہک ایک مت ہی ابت اج ےتن وہ؟ )ینعی آپ ےن اس امؽ ںیم ایس رطح 

ح ایبؿ ایک ایگ( وت بس ےن ارقار ایک ہک اہں مہ ہی ابت اجےتن ںیہ۔ رھپ فہ رضحت یلع افر رضحت ابعس یک رطػ رصتػ ایک سج رط

وتمہج وہےئ افر اؿ ےس اہک ہک ںیم مت ےس دخایک مسق دے رک وپاتھچ وہں سج ےک مکح ےس زنیم ف آامسؿ اقمئ ںیہ ہک ایک مت یھب ہی 

ںیہ؟( وت اؿ دفونں رضحات ےن یھب اہک اہں مہ یھب ہی ابت اجےتن ںیہ۔ سپ بج ابت اجےتن وہ؟ )سج رطح ہی بس ولگ اجےتن 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت وہیئگ وت رضحت اوبرکب ےن اہک اب ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہفیلخ وہں وت

 

ب 
 ه
ت

 ے یک ریماث بلط رک رےہ ےھت افر ہی یلع اینپ ویبی ےک ےیل اؿ )اے ابعس( مت افر ہی )یلع( اوبرکب ےک اپس ےئگ ےھت مت اےنپ 
ح
ن 

 

ت

ےک فادل زبروگار یک ریماث بلط رک رےہ ےھت وت اوبرکب ےن مت دفونں ےس اہک اھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اراشد رگایم 

ےہ ہک اوبرکب ےچس کین دہاتی ای ہتف افر قح ےک اتع ےھت سپ  ےہ ہک امہرا وکیئ فارث ںیہن وہات ہکلب امہرا رتہک دصہق ےہ۔ افر اہلل اجاتن

 اوبرکب اس امؽ ےک وتمیل رےہ بج اوبرکب یک یھب فافت وہیئگ وت ںیم ےن اہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر اوبرکب دفونں اک

ر وہا رھپ اے ابعس مت افر یلع آےئ افر مت دفونں اکی وہ ہفیلخ وہں رھپ ںیم اؿ اوماؽ اک وتمیل راہ بج کت اہلل وک ریما وتمیل رانہ وظنم

افر مت دفونں اک دصقم یھب اکی ےہ مت دفونں ےن ہی اہک ہک فہ امؽ امہرے ہضبق ںیم دے دف۔ ںیم ےن اہک ہک ارگ مت اچوہ وت ںیم فہ امؽ 

 د ات وہں رگم اس رشط رپ ہک مت وک مسق ےہ اہلل یک اس امؽ ںیم

 

ھااری وتتیل ںیم دی 

م

 

ت

 ایس رطح اکؾ رکان سج رطح روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس اس امؽ ںیم وتمیل رےتہ ےھت۔ مت ےن اس رشط رپ فہ امؽ  ھج ےس ےل ایل رھپ اب مت دفونں ریمے اپس آےئ وہ ہک ںیم 

ھاارا ہلصیف اس ےک العفہ دفرسی وصرت ںیم رکفں )ینعی مت دفونں ےک درایمؿ میسقت رک دفں( وت دخا یک

م

 

ت

مسق ںیم ایقتم کت یھب  

 اس ےک العفہ یسک دفرسی وصرت رپ ہلصیف ںیہن رکفں اگ۔ اع ہت ارگ مت اعزج وہ اجؤ )ینعی مت ےس اؿ امولں اک اامتہؾ ہن وہ ےکس( وت رھپ  ھج

 رک دےئجی۔ یہ وک ولاٹ دانی۔ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اؿ دفونں رضحات ےن ہی دروخاتس یک یھت ہک اس اک اراظتؾ امہرے درایمؿ میسقت

ہی ںیہن ہک اںیھن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ہی دحثی ہک امہرا وکیئ فارث ںیہن وہات مہ وج امؽ وھچڑںی فہ دصہق ےہ۔ ولعمؾ ہن 

 یھت ہکلب ہی دفونں رضحات یھب قح یہ یک التش ںیم ےھت اس رپ رضحت رمع ےن ہی رفامای ہک ںیم اس رپ میسقت اک ونعاؿ ںیہن آےن دفں



 

 

 اگ ہکلب اسہقب احتل رپ یہ رےنہ دفں اگ۔

 نسح نب یلع، دمحم نب ییحی نب افرس، رشب نب رمع، رضحت امکل نب افس نب دحاثؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اءوصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتب :   ابب

 اؿ امولں اک ایبؿ نج وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امؽ تمینغ ںیم ےس اےنپ ےیل نچ ےتیل ےھت

     1190    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیس، ٣ح٤س ب٩ ثور، ٤ٌ٣ز، زہزی، حرضت ٣اَٟ ب٩ اوض :  راوی

ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٔ ِٟ٘ٔؼَّ ٔ ا َٔ ب٩ِٔ أَِوٕض بَٔضٔذظ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ُس ب٩ُِ ثَِوٕر  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ىٔي ًُبَِیٕس َحسَّ ٌِ َوص٤َُا َی

َّی ا ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓاَئ اہللُ  ٨ًَُِض٤َا یَِدَتٔؼ٤َأ٪ ٓمََٔي أَ بَّاَض َرضَٔي اہللُ  ٌَ ِٟ ا َوا ٔ ٠ًَٔیًّ ير ـٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ أ٣ََِوا٢ٔ بَىٔي ا٨َّٟ ًَ ہللُ 

ِش٥ٕ  َٗ ٠ًََِیطٔ اِس٥ُ   ٍَ َٗ ا٢َ أَبُو َزاُوز أََراَز أَِ٪ ََل یُو َٗ 

دمحم نب دیبع، دمحم نب وثر، رمعم، زرہی، رضحت امکل نب افس ےس اس ہصق ںیم رمفی ےہ ہک فہ دفونں ینعی رضحت یلع افر رضحت 

ڑگھجا رکےت ےھت وج اہلل اعتیل ےن ینب ریضن ےک اوماؽ ںیم ےس اےنپ روسؽ وک اطع رفامای اھت اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ابعس اس امؽ ںیم 

 (رضحت رمع اک دصقم ہی اھت ہک اس ںیم میسقت اک انؾ ہن آےئ )ویکہکن میسقت تیکلم ںیم اجری وہیت ےہ افر فہ تیکلم ںیم ہن اھت

 وثر، رمعم، زرہی، رضحت امکل نب افسدمحم نب دیبع، دمحم نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

  نچ ےتیل ےھتاؿ امولں اک ایبؿ نج وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امؽ تمینغ ںیم ےس اےنپ ےیل

     1191    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، اح٤س ب٩ ًبسہ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًز ب٩ زی٨ار، حرضت ٤ًز :  راوی

َیاَ٪ ب٩َِ  ِٔ ىَي أَ٪َّ ُس ٌِ ٤َِٟ ِبَسَة ا ًَ ٍَ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ ٍَ أَِخبََرص٥ُِ  ًَُیِی٨َ

ًَلَی َرُسو اَئ اہللُ  َٓ ا أَ َّ٤٣ٔ ٔ ير ـٔ ا٢َ کَا٧َِت أ٣ََِوا٢ُ بَىٔي ا٨َّٟ َٗ ٩ًَِ ٤ًََُز  َِٟحَسثَأ٪  َٔ ب٩ِٔ أَِؤض ب٩ِٔ ا ٔ ِٕ ٣َاٟ ٥ِ یُؤج َٟ ا  ٟٔطٔ ٤٣َّٔ

٠ًََِیطٔ بَٔدِی١ٕ  ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪  ا٢َ اب٩ُِ  ا َٗ ًَلَی أَص١ِٔ بَِیتٔطٔ   ُٙ ٔٔ ٥َ َخأّٟؼا ی٨ُِ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِبَسَة  َوََل رٔکَإب کَا٧َِت َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَ

ا٢َ  َٗ َّ َوَج١َّ  ًَز ّة ِٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  َٔ َوًُسَّ ا ١َ ِٔی اِلرُکَ ٌَ ٤َا بََِٔی َج َٓ  ٍٕ ُٗوَت َس٨َ ًَلَی أَص٠ِٔطٔ   ُٙ ٔٔ ََلحٔ  ی٨ُِ َٔ َواٟشِّ ا ِبَسَة ِٔی اِلرُکَ ًَ  اب٩ُِ 



 

 

ےن  امثعؿ نب ایب ہبیش، ادمح نب دبعہ، ایفسؿ نب ہنییع، رمع نب دانیر، رضحت رمع ےس رفاتی ےہ ہک ینب ریضن اک امؽ ااسی اھت وج اہلل اعتیل

ینعی ہی امؽ ریغب گنج ےک احلص وہا اھت( ہی اےنپ یبن وک اطع رفامای افر اس رپ املسمونں ےن اےنپ وھگڑے افر افٹن ںیہن دفڑاےئ ےھت )

امؽ رصػ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل اھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس امؽ وک اےنپ رھگ فاولں رپ رخچ رکےت۔ افر انب 

یق امدنہ امؽ وک وھگڑفں یک دبعہ یک رفاتی ویں ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اکی اسؽ اک رخچ اےنپ رھگ فاولں رپ رصػ رکےت افر اب

 رخدیاری افر اہجد یک ایتری رپ رصػ رفامےت۔ انب دبعہ ےن اہک وھگڑفں رپ افر اہحلس یک ایتری فرخدیاری( رپ رصػ رفامےت۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، ادمح نب دبعہ، ایفسؿ نب ہنییع، رمع نب دانیر، رضحت رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 اؿ امولں اک ایبؿ نج وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امؽ تمینغ ںیم ےس اےنپ ےیل نچ ےتیل ےھت

     1192    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، اس٤ٌی١ ب٩ ابزاہی٥، ایوب، زہزی، حرضت ٤ًز :  راوی

ا٢َ ٤ًَُزُ َو٣َا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا أَیُّوُب  ث٨ََا إِٔس٤َ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ًَلَی َرُسؤٟطٔ  َحسَّ اَئ اہللُ  َٓ ٤َا أَ َٓ ٨ِ٣ُٔض٥ِ 

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ٔ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ ٤ًَُزُ َصٔذظ َٗ ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ  َٗ ٠َِیطٔ ٩ِ٣ٔ َخِی١ٕ َوََل رٔکَإب  ًَ ُت٥ِ  ِٔ ٍَ أَِوَج ی٨َِ ی رُعَ ٍّ رُقَ طٔ َوَس٥ََّ٠ َخاػَّ

َُِٟقَ  ًَلَی َرُسؤٟطٔ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا اَئ اہللُ  َٓ َذا ٣َا أَ َٛ َذا َو َٛ ٤ََِٟشاٛٔئن َواب٩ِٔ ََٓسَک َو َِٟیَتامَی َوا بَی َوا َُِٟقِ ُسو٢ٔ َؤٟٔذی ا ٠ٔ٠َّطٔ َوٟرٔلَّ َٓ ی 

اَر َواِْلٔی٤َا ُؤا اٟسَّ َّٟٔذی٩َ َتَبوَّ ُجوا ٩ِ٣ٔ زٔیَارٔص٥ِٔ َوأ٣ََِوأٟض٥ِٔ َوا َّٟٔذی٩َ أَُِخٔ أئ ا ََُٔقَ ٠ِ َٟ بٔی١ٔ َو َّٟٔذی٩َ َجاُؤا ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ِب٠ٔض٥ِٔ َوا َٗ  ٩ِ٣ٔ ٪َ

ا٢َ أَیُّ بَ  َٗ  ٌّٙ َٟطُ ٓٔیَضا َح ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن إَٔلَّ  َٙ أََحْس ٩ِ٣ٔ ا ٥ِ٠َ َیِب َٓ ٍُ ا٨َّٟاَض  ٔ اِْلَی ًََبِت صَٔذظ اِسَتِو َٓ ٔسص٥ِٔ  َف ٩ِ٣َ ٌِ ٌِ ا٢َ َحىٌّ إَٔلَّ َب َٗ وُب أَِو 

ائ٥ُِٜٔ  َّٗ  َت٠٤ُِٜٔوَ٪ ٩ِ٣ٔ أَرٔ

 اہلل اعتیل اک اراشد ےہ وج امؽ اہلل ےن اےنپ روسؽ وک انعتی رفامای دسمد، اامسلیع نب اربامیہ، اویب، زرہی، رضحت رمعےن رفامای ہک

سج رپ مت ےن اےنپ افٹن افر وھگڑے ںیہن دفڑاےئ۔ اس آتی یک رف ےس آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل رعہنی ےک دنچ 

 رفامای اےنپ روسؽ وک اگؤں فاولں ےس وت فہ اگؤں اخص وہےئ اسیج ہک دفک فریغہ افر دفرسی آںیتی ےسیج ہی رفامای وج اہلل ےن انعتی

اہلل روسؽ ےک ےیل ےہ افر رہتش دارفں ومیتیں افر اسمرففں ےک ےیل ےہ۔ زین ہی یھب اراشد وہا! اؿ ریقففں ےک ےیل ےہ وج اےنپ 

افر وج ولگ اؿ ےک دعب رھگفں افر امولں ےس اکنےل ےئگ ںیہ افر رفامای وج ولگ داراالالسؾ ںیم آ ےئگ افر املسمؿ وہ ےئگ ںیہ ےلہپ 

ی ںیم دقحار ہن وہ زجب الغومں افر 

 

فن

آےئ۔ اس آتی ےک ومعؾ ںیم امتؾ املسمؿ رشکی وہ ےئگ اب وکیئ املسمؿ ااسی ںیہن وج امؽ 



 

 

 ابدنویں ےک نج ےک مت امکل وہ۔

 دسمد، الیعمس نب اربامیہ، اویب، زرہی، رضحت رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 اؿ امولں اک ایبؿ نج وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امؽ تمینغ ںیم ےس اےنپ ےیل نچ ےتیل ےھت

     1193    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہظا٦ ب٩ ٤ًار، حات٥ ب٩ اس٤ٌی١، س٠مَي٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، ًبساٌٟزیز ب٩ اسا٣ہ ب٩ زیس، زہزی، حرضت ٣اَٟ  :  راوی

 ب٩ اوض ب٩ حسثا٪

٤َِِٟضزٔیُّ  ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز ا ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ٌٔی١َ ح و َحسَّ ث٨ََا َحات٥ُٔ ب٩ُِ إِٔس٤َ إر َحسَّ َّ٤ًَ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ  ًَِبُس َحسَّ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی 

ُى َحٔسیثٔطٔ ک٠ُُّضُ  ِٔ َٟ َواُ٪ ب٩ُِ ًٔیَسي َوصََذا  ِٔ ث٨ََا َػ ًَلٓٔیٕ َحسَّ ث٨ََا َنِْصُ ب٩ُِ  ٕس ح و َحسَّ ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ٍَ ب٩ِٔ َزیِٕس  ٩ًَِ أَُسا٣َ  ٥ِ

 َ َِٟحَسث َٔ ب٩ِٔ أَِؤض ب٩ِٔ ا ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ َّی اہللُ اٟزُّصِزٔیِّ  ا٢َ کَا٧َِت َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ َُّط  ٨ُِط أ٧َ ًَ ا٢َ کَاَ٪ ٓمََٔي اِحَتخَّ بٔطٔ ٤ًَُزُ َرضَٔي اہللُ  َٗ أ٪ 

 ٔ َََٓا٧َِت حُبُّشا ٨ََٟٔوائ  ٔ ير ـٔ ا ب٨َُو ا٨َّٟ أ٣ََّ َٓ ََٓسُک  ٔ َوَخِیبَرُ َو ير ـٔ ایَا ب٨َُو ا٨َّٟ َٔ ٥َ ثَََلُث َػ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َََٓا٧َِت حُبُّشا بٔطٔ َوأَ ًَ ََٓسُک  ا  َّ٣

ٍَ أَِجزَإئ جُ  َ ٥َ ثَََلث ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َحزَّأََصا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ا َخِیبَرُ  بٔی١ٔ َوأ٣ََّ ٍّ ْٔلَب٨َِأئ اٟشَّ َ٘ َٔ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َوُجزِئّا َن زِأَی٩ِٔ بَيَِن ا

ٍٔ أَص٠ِٔطٔ جَ  َ٘ َٔ ٩ًَِ َن  ١َ ـُ َٓ ٤َا  َٓ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ ْٔلَص٠ِٔطٔ  أئ ا ََُٓقَ ٠َطُ بَيَِن  ٌَ 

اشہؾ نب امعر، احمت نب اامسلیع، امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، دبعازعلسی نب ااسہم نب زدی، زرہی، رضحت امکل نب افس نب دحاثؿ 

اھت ہک  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ےن )رضحت ابعس افر رضحت یلع ےک ہیضق ںیم( سج زیچ ےس ادتسالؽ ایک فہ اؿ اک ہی وقؽ

آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل نیت افصای وصخمص ےھت۔ ونبریضن ربیخ افر دفک۔ سپ ونبریضن اک امؽ وت آیکپ رضفایت ےک 

ےیل وصخمص اھت افر دفک اک امؽ رضفت دنم اسمرففں ےک ےیل افر ربیخ ےک امؽ ےک آپ ےن نیت  ےص رفام دےیئ دف  ےص املسمونں 

 الہ فایعؽ ےک رخچ ےئلیک آپ ےک الہ ایعؽ ےک رخچ ےس وج اتچب فہ اہمرجنی رقفاء رپ رصػ ایک اجات۔ ےک ےیل اکی ہصح اےنپ

اشہؾ نب امعر، احمت نب الیعمس، امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، دبعازعلسی نب ااسہم نب زدی، زرہی، رضحت امکل نب افس نب  :  رافی

 دحاثؿ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب



 

 

 اؿ امولں اک ایبؿ نج وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امؽ تمینغ ںیم ےس اےنپ ےیل نچ ےتیل ےھت

     1194    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یزیس ب٩ خاٟس، ًبساہلل ب٩ ٣وہب، ٟیث ب٩ اسٌس، ً٘ی١ ب٩ خاٟس، اب٩ طہاب، رعوہ ب٩ زبير، حرضت ًائظہ :  راوی

یِ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ٕس  ٌِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث ب٩ُِ َس َِٟض٤َِسانٔیُّ َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِوصٕٔب ا ًَ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َخأٟسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ ٔطَضإب ١ٔ ب٩ِٔ َخأٟٕس 

ََّضا أَِخبََرِتطُ أَ٪َّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّی اہللُ  ٍَ َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَائَٔظ  ٩ًَِ  ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ٠َِیطٔ  ٩ًَِ رُعِ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ب٨َِٔت َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓاك٤َٔ

ٙٔ َرضَٔي اہللُ  ی سِّ ٔلَی أَبٔی برَِکٕ اٟؼِّ ٥َ أَِرَس٠َِت إ اَئ اہللُ  َوَس٠َّ َٓ ا أَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٤٣َّٔ ًَ َّی اہللُ  ٨ًَُِط َتِشأَُُٟط ٣ٔيَراثََضا ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

َّی اہللُ  ا٢َ أَبُو برَِکٕ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ََٓسَک َو٣َا بََِٔی ٩ِ٣ٔ ُخ٤ُٔص َخِیبََر  ٍٔ َو ٤َِٟٔسی٨َ ٠َِیطٔ بٔا ًَ َٗ  ٥َ ا٢َ ََل ٧ُوَرُث ٣َا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

 ٍٔ َٗ ِّرُ َطِیّئا ٩ِ٣ٔ َػَس َُي ُ يی َواہللٔ ََل أ ٔن ٤َِٟا٢ٔ َوإ ٕس ٩ِ٣ٔ َصَذا ا ٤ََّا َیأِک١ُُ آ٢ُ ٣َُح٤َّ ٍْ إ٧ٔ َٗ ٨َا َػَس ِٛ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َتَز َّی اہللُ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ًَِضسٔ َرُسو٢ٔ ا ٠َِیَضا ِٔی  ًَ ًَّٟٔي کَا٧َِت  َّی اہللُ ٩ًَِ َحأَٟضا ا ١َٔ٤ًَ بٔطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٩٠َ٤ًََِّ ٓٔیَضا ب٤َٔا  َْلَ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

ََل٦ ٨ِ٣َٔضا َطِیئّ  ٠َِیَضا اٟشَّ ًَ  ٍَ َٓاك٤َٔ ٔلَی  ٍَ إ َٓ ٨ًَُِط أَِ٪ یَِس أَبَی أَبُو برَِکٕ َرضَٔي اہللُ  َٓ  ا٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

دبعاہلل نب ومبہ، ثیل نب ادعس، ،لیق نب اخدل، انب اہشب، رعفہ نب زج ،، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ سیدی نب اخدل، 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اصزبحادی رضحت افہمط ےن اےنپ فادل یک ریماث بلط رکےن ےک ےیل رضحت اوبرکب ےک اپس یسک وک 

دفک افر ربیخ ےک ابیق امدنہ اپوچنںی ہصح ںیم انعتی رفامای اھت۔ رضحت اوبرکبےن وجاب  اجیھب وج اہلل اعتیل ےن آپ ےن وک دمہنی ںیم

ا اس ںیم رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام دای اھت ہک امہرا وکیئ فارث ںیہن وہات۔ وج امؽ مہ وھچڑںی فہ دصہق ےہ۔ ذہل

افر دخا یک مسق ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک یسک دصہق وک اس احؽ امؽ ںیم ےس آؽ دمحم رصػ اھکےن ےک دقبر ںیل ےگ 

ےس ہن دبولں اگ وج آپ ےک دہع ںیم اھت افر ںیم اس ںیم فیہ اکؾ رکفں اگ وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ایحت ںیم رکےت 

وک دےنی ےس ااکنر رک دای۔ )ہی ااکنر رطبقی فراتث دےنی ںیم اھت ےھت۔ الخہص ہی ےہ ہک اوبرکب ےن اس امؽ ںیم ےس ھچک یھب افہمط 

 (رطبقی فالتی ںیہن

 سیدی نب اخدل، دبعاہلل نب ومبہ، ثیل نب ادعس، ،لیق نب اخدل، انب اہشب، رعفہ نب زج ،، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 اؿ امولں اک ایبؿ نج وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امؽ تمینغ ںیم ےس اےنپ ےیل نچ ےتیل ےھت
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 ابی ح٤زہ، رعوہ ب٩ زبير، حرضت ًائظہ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، طٌیب ب٩  :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َحسَّ  ِیُب ب٩ُِ أَبٔی َح٤ِزََة  ٌَ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ِٟح٤ِٔٔصيُّ َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ا ث٨ََا  ٍَ َحسَّ ًَائَٔظ ٔ أَ٪َّ  َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَيِر ثَىٔي رُعِ

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َزِوَد ا٨َّٟٔييِّ َػل َٗ ََل٦ حٔی٨َئٕٔذ َتِل٠ُُب َػَس ٠َِیَضا اٟشَّ ًَ  ٍُ اك٤َٔ َٓ ا٢َ َو َٗ َِٟحٔسیٔث  ٥َ أَِخبََرِتطُ بَٔضَذا ا َّ٠

ٍُ َرضَٔي  ًَائَٔظ َِٟت  ا َٗ ََٓسَک َو٣َا بََِٔی ٩ِ٣ٔ ُخ٤ُٔص َخِیبََر  ٤َِٟٔسی٨ٍَٔ َو ًَّٟٔي بٔا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ  ٨ًَِ َػل ا٢َ أَبُو برَِکٕ َرضَٔي اہللُ  َ٘ َٓ َضا 

٤ََّا یَ  ٍْ َوإ٧ٔ َٗ ٨َا َػَس ِٛ ا٢َ ََل ٧ُوَرُث ٣َا َتَز َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ِطُ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ ىٔي اہللُ  ٌِ ٤َِٟا٢ٔ َی ٕس ِٔی َصَذا ا أِک١ُُ آ٢ُ ٣َُح٤َّ

ًَلَی ا َُٟض٥ِ أَِ٪ َیزٔیُسوا  َِٟیَص   ٤َِٟأِک١َٔ ٣َا٢َ اہللٔ 

رمعف نب امثعؿ، بیعش نب ایب زمحہ، رعفہ نب زج ،، رضحت اعہشئ ےس یہی دحثی رمفی ےہ۔ اس ںیم ےہ ہک رضحت افہمط روسؽ اہلل 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اس دصہق وک بلط رک ریہ ںیھت وج دمہنی افر دفک ںیم اھت افر وج ربیخ ےک اپوچنںی ہصح ںیم ےس چب راہ 

ہشئ رفامیت ںیہ ہک رضحت اوبرکب ےن رفامای ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اراشد رگایم ےہ امہرا وکیئ فارث اھت۔ رضحت اع

 ںیہن وہات مہ وج ھچک وھچڑ اجںیئ فہ دصہق ےہ افر اس امؽ ںیم ےس ینعی اہلل ےک امؽ ںیم ےس دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک افالد رصػ

  دقبر ےل یگ۔ اؿ ےک ےیل ہی ابت درتس ںیہن ےہ ہک فہ اھکےن ےنیپ ےس ڑبھ رک اس امؽ ںیم ےس ھچک ںیل۔اھکےن )افر ےننہپ( ےک

 رمعف نب امثعؿ، بیعش نب ایب زمحہ، رعفہ نب زج ،، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 اؿ امولں اک ایبؿ نج وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امؽ تمینغ ںیم ےس اےنپ ےیل نچ ےتیل ےھت
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 اب٩ طہاب، حرضت رعوہححاد ب٩ ابی یٌ٘وب اب٩ ابزاہی٥، سٌس، ػاٟح،  :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ُ٘ ٌِ ث٨ََا َی وَب َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ أَبٔی َی ا٢َ أَِخبََرنٔی َحسَّ َٗ  اب٩ِٔ ٔطَضإب 

َِٟحٔسی ٨َِضا أَِخبََرِتطُ بَٔضَذا ا ًَ ٍَ َرضَٔي اہللُ  ًَائَٔظ َوةُ أَ٪َّ  َِٟشُت رُعِ ا٢َ  َٗ ََ َو ٔ ٠َِیَضا َذٟ ًَ ٨ُِط  ًَ َبَی أَبُو برَِکٕ َرضَٔي اہللُ  أ َٓ ا٢َ ٓٔیطٔ  َٗ ٔث 

 ٔ يی أَِخَشي إ ٔن ٠ِٔ٤ًَُت بٔطٔ إ ١ُ٤َ بٔطٔ إَٔلَّ  ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ َّی اہللُ  ٔ أَِ٪ أَ َتارٔکّا َطِیّئا کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُت َطِیّئا ٩ِ٣ٔ أ٣َِزٔظ ِٛ َّ ِ٪ َتَز زٔی

 ًَ ًَلٔیٌّ  ٠ََبُط  َِ َٓ ٨ًَُِض٤َا  ًَبَّإض َرضَٔي اہللُ  ًَلٓٔیٕ َو ٔلَی  َضا ٤ًَُزُ إ ٌَ َٓ َس َٓ ٤َِٟسٔی٨ٍَٔ  ُتطُ بٔا َٗ ا َػَس أ٣ََّ َُٜض٤َا َٓ أ٣ََِش َٓ ََٓسُک  ا َخِیبَرُ َو ٠َِیَضا َوأ٣ََّ

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٍُ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ ص٤َُا َػَس َٗ ٔلَی ٩ِ٣َ َولَٔی اِْل٣َِزَ ٤ًَُزُ َو زُوُظ َو٧ََوائٔبٔطٔ َوأ٣َِزُص٤َُا إ ٌِ ًَّٟٔي َت وٗٔطٔ ا ُ٘ ٥ََّ٠ کَا٧ََتا ُٟٔح



 

 

 ٔ َِٟیِو٦ ٔلَی ا ََ إ ٔ ًَلَی َذٟ ُض٤َا  َٓ ا٢َ  َٗ 

اجحج نب ایب وقعیب انب اربامیہ، دعس، اصحل، انب اہشب، رضحت رعفہ ےن رضحت اعہشئ ےس یہی دحثی رفاتی یک ےہ اس ںیم ہی 

ہک رضحت اوبرکب ےن )رضحت افہمط وک ریماث دےنی ےس( ااکنر رک دای افر اہک ہک ںیم اس اکؾ وک ںیہن وھچڑفں اگ سج وک روسؽ  ےہ

اہلل ااجنؾ دےتی ےھت۔ ںیم ڈرات وہں ہک ارگ ںیم وکیئ ااسی اکؾ وھچڑ دفں اگ سج وک آپ یلص اہلل ہیلع فملس رکےت ےھت وت ہاراہ وہاجؤں 

)اےنپ زامہن الختف ںیم( اس دصہق وک وج دمہنی ںیم اھت رضحت یلع افر رضحت ابعس ےک وحاہل رک دای )رطبقی اگ۔ رھپ رضحت رمعےن 

فالتی ہن ہک رطبقی ریماث( رگم یلع اس رپ اقضب رےہ افر ربیخ فدفک ےک امؽ وک رضحت رمعےن اےنپ یہ اپس راھک افر رفامای ہی 

ےق ںیہ وج آپ یک رضفرایت افر د رگ اقمدص ںیم اامعتسؽ وہےت ےھت اس اک اایتخر دفونں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دص

 اس وک رےہ اگ وج فیل ارم وہاگ )ینعی ہفیلخ( رافی اک ایبؿ ےہ ہک ہی دفونں ینعی ربیخ افر دفک آج کت ایس وصرت احؽ رپ ربرقار ںیہ۔

 ت رعفہاجحج نب ایب وقعیب انب اربامیہ، دعس، اصحل، انب اہشب، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 اؿ امولں اک ایبؿ نج وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امؽ تمینغ ںیم ےس اےنپ ےیل نچ ےتیل ےھت
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 ٣ح٤س ب٩ ًبیس اب٩ ثور، ٤ٌ٣ز، حرضت زہزی :  راوی

 ًَ ُت٥ِ  ِٔ ٤َا أَِوَج َٓ ِؤٟطٔ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ ِٔی   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ث٨ََا اب٩ُِ ثَِوٕر  ُس ب٩ُِ ًُبَِیٕس َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ ٠َِیطٔ ٩ِ٣ٔ َخِی١ٕ َوََل َحسَّ َٗ رٔکَإب 

 َٗ ُوَضا َوصَُو ٣َُحأِصْ  َٔ اَصا ََل أَِح ِس َس٤َّ َٗ ی  ََٓسَک َورُقّ ٥َ أَص١َِ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٟح ا٨َّٟٔييُّ َػل َِٟیطٔ َػا ٔ أَِرَس٠ُوا إ َٓ ی٩َ  ِو٣ّا آََخٔ

و٢ُ  ُ٘ ٠ًََِیطٔ ٩ِ٣ٔ َخِی١ٕ َوََل رٔکَإب َی ُت٥ِ  ِٔ ٤َا أَِوَج َٓ ا٢َ  َٗ ٠ِٔح  َّی اہللُ بٔاٟؼُّ ٔ ٨٠َّٟٔٔييِّ َػل ير ـٔ ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ َوکَا٧َِت ب٨َُو ا٨َّٟ َٗ ٔ َٗٔتا٢ٕ  يِر َِ بٔ

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  َش٤ََضا ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ ًَلَی ُػ٠ِٕح  ِٓتََتُحوَصا  ٨َِوّة ا ًَ َتُحوَصا  ِٔ ٥َِٟ َی ٥َ َخأّٟؼا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٥َِٟ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ  ٥َ بَيَِن ا  طٔ َوَس٠َّ

 ٍْ ٔم اِْلَِنَؼاَر ٨ِ٣َٔضا َطِیّئا إَٔلَّ َرُج٠َئِن کَا٧َِت بٔض٤َٔا َحاَج ٌِ  ُی

دمحم نب دیبع انب وثر، رمعم، رضحت زرہی ےس رفاتی ےہ ہک ہی وج اہلل اعتیل اک اراشد ےہ ہک مت ےن اؿ امولں ےک وصحؽ ںیم اےنپ 

ہصق ہی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفک وھگڑے افر افٹن ںیہن دفڑاےئ )ینعی گنج ےک ریغب احلص ےیک اس اک 

افر اگؤں فاولں ےس حلص یک اس احؽ ںیم ہک آپ اکی وقؾ اک احمرصہ ےیک وہےئ ےھت۔ رافی ےتہک ںیہ ہک ریمے خیش ےن اس اگؤں اک 

یل ےن اراشد رفامای ہک۔ اؿ امولں رپ مت ےن انؾ ایل اھت نکیل ےھجم اید ںیہن راہ۔ اؿ ولوگں ےن آپ ےک اپس وطبر حلص امؽ اجیھب وت اہلل اعت



 

 

اےنپ وھگڑے افر افٹن ںیہن دفڑاےئ ینعی ریغب گنج ےک ہی امؽ اہھت آای۔ زرہی ےتہک ںیہ ہک ونبریضن ےک اوماؽ یھب روسؽ اہلل یلص اہلل 

ےک احلص ایک اھت ایس ےیل روسؽ  ہیلع فآہل فملس ےک ےیل اخص ےھت ویکہکن املسمونں ےن اس وک زبفر ابزف احلص ہن ایک اھت ہکلب حلص رک

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس امؽ وک اہمرجنی ںیم میسقت رفامای افر ااصنر وک اس ںیم ےس ھچک ہن دای وساےئ اؿ دف وصخشں ےک وج 

 رضفرت دنم ےھت۔

 دمحم نب دیبع انب وثر، رمعم، رضحت زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 اؿ امولں اک ایبؿ نج وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امؽ تمینغ ںیم ےس اےنپ ےیل نچ ےتیل ےھت

     1198    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ جزاح، جزیز، حرضت ٣ِيرہ :  راوی

ٔ بَ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ٍَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ا٢َ َج٤َ َٗ ٤ُِِٟٔيَرةٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا َجزٔیْز  َِٟحزَّأح َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ا٢َ إٔ٪َّ َحسَّ َ٘ َٓ  َٕ ٔ ىٔي ٣َزَِواَ٪ حٔيَن اِسُتِد٠

َّی اہللُ  ُد ٨٣ِٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ بَىٔي َصأط٥ٕ َویُزَوِّ ًَلَی َػِٔير وزُ ٨ِ٣َٔضا  ٌُ ُٙ ٨ِ٣َٔضا َوَی ٔٔ َََٓاَ٪ ی٨ُِ ََٓسُک  َٟطُ  ٥َ کَا٧َِت  َضا أَی٤َُِّض٥ِ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

َّی  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََ ِٔی َحَیاة ٔ َذٟ َٛ َََٓا٧َِت  أَبَی  َٓ َضا  َٟ ٠ََضا  ٌَ َِٟتُط أَِ٪ َیِح َ ٍَ َسأ اك٤َٔ َٓ َّي ٣ََضي َٟٔشبٔی٠ٔطٔ َوإٔ٪َّ  ٥َ َحً ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ١َٔ٤ًَ ا٨َّٟٔييُّ َػل ١َٔ٤ًَ ٓٔیَضا ب٤َٔا  ٨ُِط  ًَ يَی أَبُو برَِکٕ َرضَٔي اہللُ  ا أَِ٪ ُول َّ٤٠َ ا أَِ٪ َٓ َّ٤٠َ َٓ َّي ٣ََضي َٟٔشبٔی٠ٔطٔ  ٥َ ِٔی َحَیاتٔطٔ َحً

 ١َٔ٤ًَ يَی ٤ًَُزُ  ٔ ُول زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا ٤ََز ب٩ِٔ  ٌُ ٔ َضا ٣َزَِواُ٪ ث٥َُّ َػاَرِت ٟ ٌَ َل ِٗ َّي ٣ََضي َٟٔشبٔی٠ٔطٔ ث٥َُّ أَ ٤ًَََٔل َحً ىٔي ٓٔیَضا ب٤ِٔٔث١ٔ ٣َا  ٌِ ا٢َ ٤ًَُزُ َی َٗ  

اك٤َٔ  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ أَیُِت أ٣َِّزا ٨َ٣َ ٔ ََفَ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ٥ِ اب٩َِ  ُٛ ٕ َوأ٧ََا أُِطضُٔس ٓٙ َِٟیَص لٔی بَٔح ََل٦  ٠َِیَضا اٟشَّ ًَ  ٍَ

ا٢َ أَبُو  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَِضسٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  ىٔي  ٌِ ًَلَی ٣َا کَا٧َِت َی ِس َرَزِزتَُضا  َٗ يی  ٔ أَن زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا َزاُوز َولَٔی ٤ًَُزُ ب٩ُِ 

ٍَ َو٠ََُُّتطُ  َٓ ِٟدََٔل ١َّ  ا َٗ َََٟاَ٪ أَ ِو بََِٔی  َٟ ٍُ ٣ٔائٍَٔ زٔی٨َإر َو يَی َو٠ََُُّتطُ أَِربَ َٕ زٔی٨َإر َوتُُوِ ِٟ وَ٪ أَ ٌُ  أَِرَب

دبع اہلل نب رجاح، رجری، رضحت ریغمہ ےس رفاتی ےہ ہک بج رضحت رمع نب دبعازعلسی ہفیلخ وہےئ وت اوھنں ےن رمفاؿ ےک ںوٹیں 

 اہلل ہیلع فآہل فملس اک وج دفک اھت آپ اس ےک امؽ ےس اےنپ الہ فایعؽ رپ رخچ رکےت ونباہمش ےک وک عمج ایک افر رفامای روسؽ اہلل یلص

وھچےٹ وچبں رپ رصػ رفامےت افر ویبہ وعروتں ےک اکنح ںیم رخچ رکےت ےھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک یٹیب افہمط ےن 

 اےنپ یہ ہضبق ںیم راھک( افر آپ یک زدنیگ رھب ااسی یہ راہ۔ اہیں کت ہک آپ یک دفک وک اےنپ ےیل بلط ایک رگم آپ ےن ںیہن دای )ہکلب

فافت وہ یئگ۔ رھپ بج آپ ےک دعب اوبرکب ہفیلخ وہےئ وت اوھنں ےن یھب دفک اک فیہ ایک وج وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ 



 

 

رضحت رمع ہفیلخ ےنب وت اوھنں ےن یھب دفک ےک امؽ ںیم زدنیگ ںیم رکےت ےھت۔ اہیں کت ہک اؿ یک یھب فافت وہ یئگ۔ رھپ بج 

ایس رطح رصتػ ایک سج رطح اؿ ےک دفونں رشیپف رکےت رےہ )ینعی وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت اوبرکب( اہیں کت 

ازعلسی ےن رفامای ںیم ےن ہک اؿ یک یھب فافت وہ یئگ۔ اس ےک دعب رمفاؿ ےن اس وک اےنپ ذایت رصتػ ںیم ےل ایل۔ رھپ فہ رمع نب دبع

 اکی ااسی اکؾ وہےت داھکی سج ےس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ یٹیب افہمط وک یھب عنم رفام دای اھت وت ریمے ےیل یھب اجزئ ںیہن

یس احتل رپ ولاٹ دای )ینعی دفک وک اےنپ ذایت رصتػ ںیم رانھک )افر ںیم مت وک اس رپ وگاہ انبات وہں ہک ںیم ےن اس وک )ینعی دفک وک( ا

 ےہ سج احتل رپ فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفر ںیم اھت )ینعی ذایت رصتػ ےس اکنؽ رک ففق رکدای(۔

 دبعاہلل نب رجاح، رجری، رضحت ریغمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 اؿ امولں اک ایبؿ نج وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امؽ تمینغ ںیم ےس اےنپ ےیل نچ ےتیل ےھت

     1199    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ج٤یٍ، حرضت ابواٟلٔی١ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، وٟیس ب٩  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی اٟلُّ   ٍٕ َِٟؤٟیٔس ب٩ِٔ ُج٤َِی ٩ًَِ ا ِی١ٔ  ـَ ُٔ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٍُ َرضَٔي َحسَّ اك٤َٔ َٓ ا٢َ َجائَِت  َٗ ِی١ٔ  َٔ

٨ًَُِط َتِل٠ُُب ٣ٔيَرا ٔلَی أَبٔی برَِکٕ َرضَٔي اہللُ  ٨ًََِضا إ ٨ًَِطُ اہللُ  ا٢َ أَبُو برَِکٕ َرضَٔي اہللُ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ثََضا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟٔييِّ َػل

 َ٤ ٌِ ُ ٥َ ٧َبٔیًّا ك ٌَ ِ زَّ َوَج١َّ إَٔذا أَك ًَ و٢ُ إٔ٪َّ اہلَل  ُ٘ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ و٦ُ َس٤ٔ ُ٘ هَٔی ٠َّٟٔٔذی َی َٓ  ٍّ  ٔ ٔسظ ٌِ  ٩ِ٣ٔ َب

امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف، فدیل نب عیمج، رضحت اوبالیفطل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرکب ےک اپس رضحت افہمط اینپ 

وک یچنہپ یھت۔ رضحت اوبرکب ےن  ریماث بلط رکےن آںیئ وج )اؿ ےک ایخؽ ںیم( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دعب اؿ

ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ۔ آپ رفامےت ےھت۔ کشیب اہلل اعتیل بج یسک یبن وک وکیئ اعمش د ات ےہ رفامای ہک ںیم 

 وت فہ اس ےک دعب اس وک یتلم ےہ وج اس اک اقمئ اقمؾ وہات ےہ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف، فدیل نب عیمج، رضحت اوبالیفطل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 اؿ امولں اک ایبؿ نج وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امؽ تمینغ ںیم ےس اےنپ ےیل نچ ےتیل ےھت

     1200    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، ابوز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّازٔ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ ََل ٔييِّ َػل َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

ا٢َ أَبُو َزاُوز ٣ُ  َٗ  ٍْ َٗ ُضَو َػَس َٓ ًَا٣ٔلٔی   ٍٔ َ ٍٔ نَٔشائٔی َو٣ُِؤ٧ َ٘ َٔ َس َن ٌِ ُت َب ِٛ َتٔش٥ُ َوَرثًَٔي زٔی٨َاّرا ٣َا َتَز ِ٘ َة َت ىٔي أََُکَ ٌِ ًَا٣ٔلٔی َی  ٍُ َ ِؤ٧

 اِْلَِرٔق 

فاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای۔ ریمے دبع اہلل نب ہملسم، امکل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ےس ر

فارث اس اکی دانیر وک یھب میسقت ہن رکںی ےگ وج ںیم اےنپ دعب وھچڑاجؤں زجب اینپ ویبویں ےک رخفج افر اعلم یک تنحم ےک۔ ابیق بس 

 دصہق ےہ۔

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 اؿ امولں اک ایبؿ نج وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امؽ تمینغ ںیم ےس اےنپ ےیل نچ ےتیل ےھت

     1201    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٣ززوٚ، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زہ، حرضت ابواٟبدتری :  راوی

ُت َحسٔ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟبِدتَرٔیِّ  ٩ًَِ أَبٔی ا ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة   ٩ًَِ  ٍُ َب ٌِ ٕٚ أَِخبََر٧َا ُط ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٣َزُِزو ث٨ََا  ًِحَ َحسَّ َ أ َٓ َبىٔي یّثا ٩ِ٣ٔ َرُج١ٕ 

ٍُ َواٟزُّ  ًَلَی ٤ًََُز َو٨ًَِٔسُظ ك٠ََِح ًَلٔیٌّ  بَّاُض َو ٌَ ِٟ َتَی بٔطٔ ٣َُِٜتوبّا ٣َُذبَّّزا َزَخ١َ ا أ َٓ تُِبُط لٔی  ِٛ ٠ُِت ا ُ٘ ْس َوص٤َُا َٓ ٌِ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوَس بَيِرُ َو

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َو  ٔ َو ٍَ َواٟزُّبَيِر ا٢َ ٤ًَُزُ َٟٔل٠َِح َ٘ َٓ ا٢َ ک١ُُّ ٣َا٢ٔ َیِدَتٔؼ٤َأ٪  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤ُ٠َوا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٥ِ َت َٟ ٕس أَ ٌِ َس

َََٓاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ  ا٢َ  َٗ اُٟوا بَلَی  َٗ َّا ََل ٧ُوَرُث  َشاص٥ُِ إ٧ٔ َٛ ٤َُط أَص٠َُِط َو ٌَ ِ ٍْ إَٔلَّ ٣َا أَك َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  ا٨َّٟٔييِّ َػَس َّی اہللُ  ُٙ ٩ِ٣ٔ َػل ٔٔ ٥َ ی٨ُِ

َؤَٟیَضا َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  يَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٠ٔطٔ ث٥َُّ تُُوِ ـِ َٔ ُٚ بٔ ًَلَی أَص٠ِٔطٔ َویََتَؼسَّ َّٟٔذی  ٣َأٟطٔ  ٍُ ا ََاَ٪ َیِؼ٨َ َٓ أَبُو برَِکٕ َس٨ََتئِن 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٔ ب٩ِٔ أَِوٕض  کَاَ٪ َیِؼ٨َ ٔ  ث٥َُّ َذَُکَ َطِیّئا ٩ِ٣ٔ َحٔسیٔث ٣َاٟ

رمعف نب رمزفؼ، ہبعش، رمعف نب رمہ، رضحت اوبارتخبلی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اکی صخش ےس اکی دحثی ینس وج ےھجم دنسپ آیئ 

 ہک رضح ابعس افر رضحت یلع ںیم ےن اہک ےھجم ہی دحثی ید  رک دے دف وت فہ اس دحثی وک اصػ اصػ ید  رک الای۔ اس دحثی ںیم اھت

رضحت رمع ےک اپس آےئ اس فتق اؿ ےک اپس رضحت ہحلط، رضحت زج ،، رضحت دعس افر رضحت دبعارلنمح نب وعػ وموجد 

ےھت۔ ہی دفونں )ینعی رضحت ابعس افر رضحت یلع( آسپ ںیم ڑگھج رےہ ےھت۔ رضحت رمع ےن رضحت ہحلط، رضحت زج ،، رضحت 



 

 

ےس وپاھچ ہک ایک مت وک ہی ابت ںیہن ولعمؾ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اھت ہک یبن اک امتؾ دبعارلنمح افر رضحت دعس 

امؽ دصہق وہات ےہ زجب اس ےک وج وخد اس ےک افر اس ےک الہ فایعؽ ےک اھکےن ےنیپ افر افڑےنھ ےننہپ ےک ےیل رضفری وہ افر مہ 

ث ںیہن وہات۔ اؿ بس رضحات ےن اہک اہں کشیب آپ ےن ہی رفامای اھت۔ رضحت رمع ےن زمدی رفامای ولوگں )ینعی رگفہ اایبنء اک( وکیئ فار

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ امؽ ںیم ےس اےنپ الہ فایعؽ رپ رصػ رکےت ےھت افر وج اس ےس ابیق اتچب فہ دصہق رفام 

 فافت وہیئگ افر اس امؽ ےک وتمیل دف اسؽ کت رضحت اوبرکب رقار اپےئ افر آپ دےتی ےھت۔ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک

اس ںیم ےس ایس رطح رصتػ رکےت رےہ سج رطح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ زدنیگ ںیم ایک رکےت ےھت۔ اس ےک دعب 

 رافی ےن امکل نب افس یک دحثی اک ھچک ہصح ذرک ایک۔

 ہبعش، رمعف نب رمہ، رضحت اوبارتخبلیرمعف نب رمزفؼ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 ےیل نچ ےتیل ےھتاؿ امولں اک ایبؿ نج وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امؽ تمینغ ںیم ےس اےنپ 

     1202    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ ب٩ طہاب، رعوہ، حرضت ًائظہ :  راوی

َِٟت إٔ٪َّ أَِزَواَد ا٨َّٟ  ا َٗ ََّضا  ٍَ أ٧َ ًَائَٔظ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ رُعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن ٔييِّ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  َػل

ٔلَی أَبٔی برَِکٕ  اَ٪ إ َّٔ ًَ ثَِن ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ  ٌَ ٥َ أََرِزَ٪ أَِ٪ یَِب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  يَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٨َُِٟط ث٨َ٤ُُُض٩َّ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟٔييِّ تُُوِ َ َیِشأ َٓ  ٔٙ ی سِّ  اٟؼِّ

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٓ  َػل ٨َا  ِٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل ٧ُوَرُث ٣َا َتَز ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ِس  َٗ َِٟیَص  ٍُ أَ ًَائَٔظ َُٟض٩َّ  َِٟت  ا َ٘ ُضَو َٓ

 ٍْ َٗ  َػَس

یبنعق، امکل نب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت وہیئگ وت آپ یک 

ازفاج ےن اچاہ ہک رضحت اوبرکب ےک اپس اانپ آ ںیاں ہصح بلط رکےن ےئلیک رضحت امثعؿ نب افعؿ وک ںیجیھب وج روسؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع فآہل فملس یک رطػ ےس اؿ وک وطبر ریماث  اتچنہ اھت۔ وت رضحت اعہشئ ےن اؿ ےس اہک ہک ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

  ہک۔ امہراوکیئ فارث ںیہن وہات مہ وج امؽ وھچڑاجںیئ فہ دصہق وہات ےہ۔ہی ںیہن رفامای

 یبنعق، امکل نب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 اؿ امولں اک ایبؿ نج وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امؽ تمینغ ںیم ےس اےنپ ےیل نچ ےتیل ےھت

     1203    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٓارض، ابزاہی٥ ب٩ ح٤زہ، حات٥ ب٩ اس٤اًی١، اسا٣ہ ب٩ زیس، اب٩ طہاب :  راوی

ث٨ََا  ٍَ َحسَّ ٩ًَِ أَُسا٣َ ٌٔی١َ  ث٨ََا َحات٥ُٔ ب٩ُِ إِٔس٤َ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َح٤ِزََة َحسَّ ارٕٔض َحسَّ َٓ ُس ب٩ُِ َیِحٌَي ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ب٩ِٔ َزیِٕس 

َّی اہللُ  ٩َ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٥ِ َتِش٤َ َٟ ٘ٔيَن اہللَ أَ ٠ُُِٗت أَََل َتتَّ ُضَو ٔطَضإب بِّٔٔس٨َازٔظٔ ٧َِحَوُظ  َٓ ٨َا  ِٛ و٢ُ ََل ٧ُوَرُث ٣َا َتَز ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی  

 ٔ ٔلَی َولٔیِّ اِْل٣َِز ُضَو إ َٓ َّٔذا ٣ُتُّ  َٓ ٔٔض٥ِٔ  ِی ـَ ٔ ٕس ٨َٟٔائٔبَتٔض٥ِٔ َوٟ ٤َِٟا٢ُ ْٔل٢ٔ ٣َُح٤َّ ٤ََّا َصَذا ا ٍْ َوإ٧ٔ َٗ ٔسیَػَس ٌِ   ٩ِ٣ٔ َب

، ااسہم نب زدی، انب اہشب ےس یھب ہی دحثی ایس دنس ےک اسھت رمفی ےہ دمحم نب ییحی نب افرس، اربامیہ نب زمحہ، احمت نب اامسلیع

اسیج ہک یلہپ دحثی۔ اس ںیم ویں ےہ ہک رضحت اعہشئ ےن اؿ ازفاج ےس اہک ہک ایک مت اہلل ےس ںیہن ڈرںیت؟ ایک مت ےن روسؽ اہلل 

مہ وج ھچک وھچڑ اجںیئ فہ بس دصہق وہات ےہ افر ہی امؽ آِؽ  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہی رفامؿ ںیہن انس ہک۔ امہرا وکیئ فارث ںیہن وہات

دمحم یک رضفرایت افر اؿ ےک امہمونں ےک ےیل ےہ۔ بج ںیم رماجؤں وت ہی امؽ اس ےک اپس رےہ اگ وج ریمے دعب فیل ارم )ینعی 

 ہفیلخ( وہاگ۔

 ، انب اہشبدمحم نب ییحی نب افرس، اربامیہ نب زمحہ، احمت نب اامسلیع، ااسہم نب زدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آپ سمخ اہکں اہکں میسقت رکےت افر نک نک رقاتب دارفں وک میسقت رفامےت

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 نک رقاتب دارفں وک میسقت رفامےتآپ سمخ اہکں اہکں میسقت رکےت افر نک 

     1204    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبیس اہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ٣یسہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، یو٧ص ب٩ یزیس، زہزی، سٌیس ب٩  :  راوی

 ٣شیب، حرضت جبيرب٩ ٣ل٥ٌ

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ  ث٨ََا  َة َحسَّ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣َِیَسَ ٩ِ  َحسَّ ًَ ٩ًَِ یُو٧َُص ب٩ِٔ َیزٔیَس  ٤َُِٟباَرٔک  ا

 ٥ٕ ٌٔ ٤َُِٟشیِّٔب أَِخبََرنٔی ُجَبيِرُ ب٩ُِ ٣ُِل ٌٔیُس ب٩ُِ ا َّی اہللُ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخبََرنٔی َس اَ٪ ی٤َِّ٠ََُأ٪ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّٔ ًَ َُّط َجاَئ صَُو َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ  أ٧َ



 

 

َش٤ِ  َٗ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ُ٘ َٓ ٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ ُِٟد٤ُٔص بَيَِن بَىٔي َصأط٥ٕ َوبَىٔي ا َش٥َ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٓمََٔي  ًَ ٥َِٟ ٠ٔٔب َو ٤ُِٟلَّ  َت ْٔلِٔخَوا٨َٔ٧ا بَىٔي ا

 َ٤َّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ ََ َواحَٔسْة  ابَُتُض٥ِ ٨ِ٣ٔ ابَت٨َُا َورَقَ ٔل٨َا َطِیّئا َورَقَ ٌِ ٠ٔٔب َطِیْئ ُت ٤ُِٟلَّ ا ب٨َُو َصأط٥ٕ َوب٨َُو ا

 ١َٕٓ ًَِبسٔ َط٤ِٕص َوََل َٟٔبىٔي ٧َِو ٔش٥ِ َٟٔبىٔي  ِ٘ ٥َِٟ َی ا٢َ ُجَبيِْر َو َٗ ا٢َ َواحْٔس  َٗ ٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ َش٥َ َٟٔبىٔي َصأط٥ٕ َوبَىٔي ا َٗ ٤َا  َٛ ُِٟد٤ُٔص  ََ ا ٔ ٩ِ٣ٔ ذَٟ

٥ِ یَ  َٟ َُّط  َُيَِر أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ِش٥ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ُِٟد٤َُص ٧َِحَو  ٔش٥ُ ا ِ٘ َّی اہللُ َوکَاَ٪ أَبُو برَِکٕ َی بَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔلي رُقِ ٌِ ٩ُِٜ ُی

أب یُ  َِٟدلَّ ا٢َ َوکَاَ٪ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ ٔلیض٥ِٔ  ٌِ ٥َ یُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َسظُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا کَاَ٪ ا٨َّٟٔييُّ َػل ٌِ ٔلیض٥ِٔ ٨ِ٣ُٔط َوًُِث٤َاُ٪ َب ٌِ 

بیسم، رضحت ریبجنب  دیبع اہلل نب رمعف نب رسیمہ، دبعارلنمح نب دہمی، دبعاہلل نب ابمرک، ویسن نب سیدی، زرہی، دیعس نب

معطم ےس رفاتی ےہ ہک فہ افر امثعؿ نب افعؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اس سمخ ےک ابرے ںیم وگتفگ رکےن یک 

اک رغض ےس ےئگ وج آپ ےن ونب اہمش افر ونب بلطم ںیم میسقت رک دای اھت )افر ینب ونلف افر ینب دبعسمش وک ںیہن دای اھت احالہکن اؿ بس 

رہتش اکی اھت( ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! آپ ےن امہرے اھب ںوں ینعی ینب بلطم وک ہصح دال دای افر ںیمہ آپ ےن ھچک یھب ہن دای 

احالہکن آپ ےس امہری افر اؿ یک رقاتب داری اکی یسیج ےہ۔ ہی نس رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ونب بلطم افر 

ںیہ۔ ریبج ےتہک ںیہ ہک آپ ےن اس سمخ ںیم ےس ینب دبعسمش افر ینب ونلف وک ھچک ںیہن دای اھت سج ںیم ےس ینب اہمش افر ینب  ونباہمش اکی

بلطم وک دای اھت۔ ریبج ےتہک ںیہ ہک ) آپ یک فافت ےک دعب اوبرکب یھب سمخ وک ایس رطح میسقت رکےت رےہ سج رطح روسؽ اہلل یلص 

رفامای رکےت ےھت زجب اس ےک ہک فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رقاتب دارفں وک ہن دےتی ےھت اسیج اہلل ہیلع فآہل فملس میسقت 

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ایحت ںیم دای رکےت ےھت )نکمم ےہ اس فتق فہ رضفت دنم ہن رےہ وہں( افر رمع نب 

 ت امثعؿ یھب اؿ وک دےتی رےہ۔ ءاب اؿ وک دای رکےت ےھت افر اس ےک دعب رضح

دیبع اہلل نب رمعف نب رسیمہ، دبعارلنمح نب دہمی، دبعاہلل نب ابمرک، ویسن نب سیدی، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت  :  رافی

 ریبجنب معطم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباءوصحمؽ  :   ابب

 آپ سمخ اہکں اہکں میسقت رکےت افر نک نک رقاتب دارفں وک میسقت رفامےت

     1205    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٤ًز ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، یو٧ص، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، حرضت جبيرب٩ ٣ل٥ٌ :  راوی

ٌٔیٔس بِ  ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ث٨ََا ُجَبيِرُ ب٩ُِ َحسَّ ٤َُِٟشیِّٔب َحسَّ ٩ٔ ا



 

 

 ًَ ٔش٥ِ َٟٔبىٔي  ِ٘ ٥َِٟ َی  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ٌٕٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َش٥َ َٟٔبىٔي ٣ُِل َٗ ٤َا  َٛ ُِٟد٤ُٔص َطِیّئا  ١َٕٓ ٩ِ٣ٔ ا ِبسٔ َط٤ِٕص َوََل َٟٔبىٔي ٧َِو

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ِش٥ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ُِٟد٤َُص ٧َِحَو  ٔش٥ُ ا ِ٘ ا٢َ َوکَاَ٪ أَبُو برَِکٕ َی َٗ ٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ ٔلي َصأط٥ٕ َوبَىٔي ا ٌِ ٥َِٟ ی٩َُِٜ یُ َّطُ  َُيَِر أ٧َ طٔ َوَس٥ََّ٠ 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ رُقِ  َّی اہللُ  ٔلیض٥ِٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌِ ٤َا کَاَ٪ یُ َٛ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلیض٥ِٔ َو٩ِ٣َ کَاَ٪ بَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ٥َ َوکَاَ٪ ٤ًَُزُ یُ

َسُظ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ٌِ  َب

معطم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دیبع اہلل نب رمع امثعؿ نب رمع، ویسن، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت ریبجنب 

اہمش افر ینب بلطم وک دای اھت۔ رضحت ریبج ےتہک ںیہ ہک  فملس ےن ینب دبعسمش افر ینب ونلف وک سمخ ںیم ےس ھچک ںیہن دای اسیج ہک ینب

رکےت ےھت وساےئ اس ےک ہک فہ روسؽ اوبرکب یھب ایس رطح میسقت رکےت رےہ سج رطح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامای 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رہتش دارفں وک ہن دےتی ےھت سج رطح آپ یلص اہلل ہیلع فملس اینپ زدنیگ ںیم اؿ وک دای رکےت ےھت۔ 

وہےئ فہ یھب دےتی اع ہت رضحت رمع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زعسیفں وک دای رکےت ےھت افر اؿ ےک دعب وج یھب ہفیلخ 

 رےہ۔

 دیبعاہلل نب رمع امثعؿ نب رمع، ویسن، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت ریبجنب معطم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 اہکں میسقت رکےت افر نک نک رقاتب دارفں وک میسقت رفامےت آپ سمخ اہکں

     1206    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ہظی٥، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، زہزی سٌیس ب٩ ٣شیب، حرضت جبير ب٩ ٣ل٥ٌ :  راوی

سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسِّ ا َحسَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  ٥ٕ ٌٔ ٤َُِٟشیِّٔب أَِخبََرنٔی ُجَبيِرُ ب٩ُِ ٣ُِل ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   َٙ إِٔسَح

بَی ِٔی بَىٔي َصأط٥ٕ َوبَىٔ  َُِٟقِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َسِض٥َ ذٔی ا َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٠ٔٔب َوَتَزَک بَ کَاَ٪ یَِو٦ُ َخِیبََر َوَؿ ٤ُِٟلَّ ١َٕٓ َوبَىٔي ي ا ىٔي ٧َِو

 ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّي أََتِی٨َا ا٨َّٟٔييَّ َػل اَ٪ َحً َّٔ ًَ ُت أ٧ََا َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ  ِ٘ َٓا٧َِل٠َ ِبٔس َط٤ِٕص  ٨َ٠ِا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َصُؤََلٔئ ب٨َُو ًَ

ََ اہللُ ٌَ َّٟٔذی َوَؿ ٍٔ ا ٠َُض٥ِ ٤َ٠ِِٟٔؤؿ ـِ َٓ ابَت٨َُا َصأط٥ٕ ََل ٨ُِ٧رٔکُ  ت٨ََا َورَقَ ِٛ ًَِلِیَتُض٥ِ َوَتَز ٠ٔٔب أَ ٤ُِٟلَّ ٤َا بَا٢ُ إِٔخَوا٨َٔ٧ا بَىٔي ا َٓ  بٔطٔ ٨ِ٣ُٔض٥ِ 

ُٚ ِٔی َجاص٠ٔٔیَّ  ٔ تَر ِٔ ٠ٔٔب ََل َن ٤ُِٟلَّ َّا َوب٨َُو ا ٥َ إ٧ٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َّ َواحَٔسْة  ٕ َوإ٧ٔ ٤َا ٧َِح٩ُ َوص٥ُِ َطِیْئ ٍٕ َوََل إِٔسََل٦

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٌٔطٔ َػل ََ بَيَِن أََػابٔ  َواحْٔس َوَطبَّ

دسمد، میشہ، دمحم نب ااحسؼ ، زرہی دیعس نب بیسم، رضحت ریبج نب معطم ےس رفاتی ےہ ہک بج ربیخ یک گنج وہیئ وت امؽ تمینغ 



 

 

 بلطم ںیم میسقت رفامای افر ینب ونلف افر ینب دبعسمش وک وھچڑ دای۔ وت ںیم افر امثعؿ ںیم ےس آپ ےن ذفی ارقلیب اک ہصح ینب اہمش افر ینب

نب افعؿ لم رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےئگ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل! ینب اہمش یک تلیضف اک مہ ااکنر ںیہن رکےت 

 امہرے اھب ںوں ینب بلطم اک ایک احؽ ےہ آپ ےن اؿ وک دای افر مہ وک ہن دای احالہکن ویکہکن اہلل اعتیل ےن آپ وک اؿ ںیم دیپا رفامای نکیل

آپ ےس امہری یھب رقاتب اکی یہ ےہ بت آپ ےن رفامای مہ افر ینب بلطم یھبک دجا ںیہن وہےئ ہن اجتیلہ ںیم افر ہن االسؾ ںیم۔ 

 !اہھت یک اویلگنں ںیم ڈاؽ رک داھکای ہک ویں افر مہ افر فہ اکی ںیہ۔ افر آپ ےن اکی اہھت یک اویلگنں وک دفرسے

 دسمد، میشہ، دمحم نب اقحس، زرہی دیعس نب بیسم، رضحت ریبج نب معطم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 آپ سمخ اہکں اہکں میسقت رکےت افر نک نک رقاتب دارفں وک میسقت رفامےت

     1207    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حشين ب٩ ًلی، وٛیٍ، حش٩ ب٩ ػاٟح، حرضت سسی :  راوی

 ٩ًَِ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ٌِٔحلٔیُّ َحسَّ ِٟ ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا حَُشيُِن ب٩ُِ  ٠ٔٔب َحسَّ ٤ُِٟلَّ ِبٔس ا ًَ ا٢َ ص٥ُِ ب٨َُو  َٗ بَی  َُِٟقِ یِّ ِٔی ذٔی ا سِّ ٩ًَِ اٟشُّ َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ َػأٟٕح   ا

نیسح نب یلع، فعیک، نسح نب اصحل، رضحت دسی ےس ذفی ارقلیب یک ریسفت ںیم وقنمؽ ےہ ہک اس ےس رماد دبعابلطمل یک افالد 

 ےہ۔

 ینیسح نب یلع، فعیک، نسح نب اصحل، رضحت دس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 آپ سمخ اہکں اہکں میسقت رکےت افر نک نک رقاتب دارفں وک میسقت رفامےت

     1208    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، ٨ًبشہ، یو٧ص، اب٩ طہاب، حرضت یزیس ب٩ ہز٣ز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی َیزٔیُس ب٩ُِ صُز٣ُِزَ  ث٨ََا یُو٧ُُص  ٍُ َحسَّ ٨َِبَش ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ورٔیَّ حٔيَن َحسَّ ََِٟحُ  أَ٪َّ ٧َِحَسَة ا

٩ًَِ َسِض٥ٔ ذٔی  ًَبَّإض َیِشأَُٟطُ  ٔلَی اب٩ِٔ  ٔ أَِرَس١َ إ ٍٔ اب٩ِٔ اٟزُّبَيِر بَی َرُسو٢ٔ َحخَّ ِٔی ٓٔت٨َِ ًَبَّإض َُٟٔقِ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ و٢ُ ٩ِ٤َٟٔ َتَزاُظ  ُ٘ بَی َوَی َُِٟقِ ا

ِس کَاَ٪ ٤ًَُ  َٗ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َُٟض٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َش٤َُط  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ّؿا اہللٔ َػل ََ رَعِ ٔ ٠َِی٨َا ٩ِ٣ٔ ذَٟ ًَ َق  زُ رَعَ



 

 

َب٠َطُ  َرأَی٨َِاُظ زُوَ٪  ِ٘ ٠َِیطٔ َوأَبَِی٨َا أَِ٪ َن ًَ َزِز٧َاُظ  ٨َا ََفَ ِّ٘  َح

ادمح نب اصحل، ہسبنع، ویسن، انب اہشب، رضحت سیدی نب رہزم ےس رفاتی ےہ ہک )اخرویجں ےک رسدار( دجنہ رحفری ےن بج 

اپس ذفی ارقلیب اک ہصح درایتف دبعاہلل نب زج ، یک اہشدت ےک ومہعق رپ جح ایک وت اس ےن اکی صخش وک رضحت دبعاہلل نب ابعس ےک 

رکےن ےک ےیل اجیھب افر وپاھچ ہک آپ یک راےئ ںیم ذفی ارقلیب ےس رماد وکؿ ےہ؟ وت وجاب ںیم رضحت انب ابعس ےن رفامای اس ےس 

ر رضحت رمع ےن رماد روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رقاتب دار ںیہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ا وک ہصح دای اھت اف

 اس ںیم ےس امہرے اسےنم یھب شیپ ایک مہ ےن اےنپ قح ےس مک ھجمس رک اس وک ولاٹ دای افر اس وک ےنیل ےس ااکنر رک دای۔

 ادمح نب اصحل، ہسبنع، ویسن، انب اہشب، رضحت سیدی نب رہزم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 آپ سمخ اہکں اہکں میسقت رکےت افر نک نک رقاتب دارفں وک میسقت رفامےت

     1209    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت ًبساہلل ب٩ ابی ٟیلی ًباض ب٩ ًبساٌٟوی٥، یحٌي ب٩ بٜير، ابوجٌْف، ٣َّطٖ، :  راوی

 ٩ًَِ َْفٕ اٟزَّازٔیُّ  ٌِ ث٨ََا أَبُو َج ٕ َحسَّ َٜيِر ُ ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ أَبٔی ب ٔوی٥ٔ َحسَّ ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ًَبَّاُض ب٩ُِ  ث٨ََا  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی َحسَّ  ٩ًَِ  ٕٖ ٣ََُّطِّ

نٔی َرُسو٢ُ اہللٔ  و٢ُ َوَلَّ ُ٘ ٠ًَّٔیا َی ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ طُ َحَیاَة َرُسو٢ٔ َِٟیلَی  ٌَ ُتُط ٣ََوأؿ ٌِ َوَؿ َٓ ُِٟد٤ُٔص  ٥َ ُخ٤َُص ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ا٢َ ُخِذُظ  َ٘ َٓ انٔی  ًَ َس َٓ ُتَٔی ب٤َٔا٢ٕ  أ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَحَیاَة أَبٔی برَِکٕ َوَحَیاَة ٤ًََُز  َّی اہللُ  ا٢َ ُخِذظُ اہللٔ َػل َٗ ٠ُِت ََل أُرٔیُسُظ  ُ٘ َٓ  ُّٙ أْمُتَْن أََح َٓ

٤َِٟا٢ٔ  ٠َُط ِٔی بَِیٔت ا ٌَ َح َٓ ٨ِطُ  ًَ ٨َِی٨َا  ِِ ِس اِسَت َٗ ٠ُُِٗت   بٔطٔ 

ابعس نب دبعامیظعل، ییحی نب ریکب، اوبرفعج، رطمػ، رضحت دبعاہلل نب ایب یلیل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت یلع ےس انس فہ 

سمخ ےک سمخ وک ریمی فالتی ںیم دای وت ںیم اس وک اس ےک اصمرػ رپ رصػ رفامےت ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

رکاتراہ افر ہی ہلسلس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ایحت کت افر اس ےک دعب اوبرکب فرمع یک زدنیگ کت اجری راہ۔ اکی رمہبت 

۔ مت اس ےک زایدہ دقحار وہ۔ ںیم ےن اہک مہ وک اس یک رضفرت رضحت رمع یک آرخ ایحت ںیم امؽ آای۔ اوھنں ےن ےھجم البای افر اہک ےل ول

 ںیہن۔ اس ےک دعب رمع ےن اس وک تیب ااملؽ ںیم عمج رکاای۔

 ابعس نب دبعامیظعل، ییحی نب ریکب، اوبرفعج، رطمػ، رضحت دبعاہلل نب ایب یلیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 آپ سمخ اہکں اہکں میسقت رکےت افر نک نک رقاتب دارفں وک میسقت رفامےت

     1210    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حشين ب٩ ٣ی٤و٪، ًبساہلل ب٩ ًبساہلل، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی  ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، ہاط٥ ب٩ بزیس، :  راوی

 ٟیلی

ث٨ََا حَُشيُِن ب٩ُِ  ِٟبَرٔیسٔ َحسَّ ث٨ََا َصأط٥ُ ب٩ُِ ا ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ًَِبسٔ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٣َِی٤ُوٕ٪ 

ًَِبٔس اٟزَّ   ٩ًَِ ٍُ َوَز اہللٔ  اك٤َٔ َٓ بَّاُض َو ٌَ ِٟ ُت أ٧ََا َوا ٌِ و٢ُ اِجَت٤َ ُ٘ ََل٦ َی ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ ا  ٠ًَٔیًّ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟیلَی  یُِس ب٩ُِ ِح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی 

َِّٟیىٔ  ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إِٔ٪ َرأَیَِت أَِ٪ تَُو ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔييِّ َػل َ ُِٟد٤ُٔص ِٔی َٛٔتأب اہللٔ َحارٔث ٨َا ٩ِ٣ٔ صََذا ا َّ٘ ي َح

َش٤ُِتُط َحَیاَة َرُسو َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ََ ٔ ١َ َذٟ ٌَ َٔ َٓ ا٢َ  َٗ  ١ِ ٌَ ِٓ ا َٓ َسَک  ٌِ ًَىٔي أََحْس َب ََ کَِی ََل ی٨َُازٔ ٔش٤ُِط َحَیاَت ِٗ َ أ ٠َِیطٔ َٓ ًَ َّی اہللُ  ٢ٔ اہللٔ َػل

٧ٔیطٔ أَبُو برَِکٕ َر  ٥َ ث٥َُّ َوَلَّ ثٔيرْ َوَس٠َّ َٛ َّطُ أََتاُظ ٣َا٢ْ  ٧ّٔ َٓ ٨ُِط  ًَ ٍٕ ٩ِ٣ٔ ٔسىٔي ٤ًََُز َرضَٔي اہللُ  َّي إَٔذا کَا٧َِت آَٔخُ َس٨َ ٨ًَُِط َحً ز٢ََ  ضَٔي اہللُ  ٌَ َٓ

 َ٠ًَ َٓاِرزُِزُظ   ٍْ َِٟیطٔ َحاَج ٔ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن إ ا٦َ ُٔىّي َوبٔا ٌَ ِٟ ٨ًَِطُ ا ٠ُِت ب٨َٔا  ُ٘ َٓ ٔلَیَّ  ٨َا ث٥َُّ أَِرَس١َ إ َّ٘ َِٟیطٔ َح ٔ ٥ِ یَِسًُىٔي إ َٟ ٠َِیض٥ِٔ ث٥َُّ  ًَ ُظ  زَّ ِیض٥ِٔ ََفَ

َساَة َط  َِ ِٟ ٣ِت٨ََا ا ًَلٔیُّ رَحَ ا٢َ یَا  َ٘ َٓ ِجُت ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔس ٤ًََُز  َس٣َا ََخَ ٌِ بَّاَض َب ٌَ ِٟ ٠َ٘ٔیُت ا َٓ َس ٤ًََُز  ٌِ ٠ًََِی٨َا أَبَّسا َوکَاَ٪ أََحْس َب ِیّئا ََل یَُززُّ 

 َرُجَّل َزاصّٔیا

ایب ہبیش، انب ریمن، اہمش نب ربدی، نیسح نب ومیمؿ، دبعاہلل نب دبع اہلل، رضحت دبعارلنمح نب ایب یلیل ےس رفاتی ےہ ہک امثعؿ نب 

ںیم ےن رضحت یلع ےس انس فہ رفامےت ےھت ہک اکی رمہبت ںیم ابعس افہمط افر زدی نب احرہث روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

 ای روسؽ اہلل! ارگ آپ انمبس وصتر رفامںیئ وت سمخ ںیم وج قح اتکب اہلل یک رف ےس امہرا ہ اتھٹ ےہ اپس عمج وہےئ ںیم ےن رعض ایک

اےس اینپ زدنیگ ںیم امہرے اایتخر ںیم دے دےئجی۔ اتہک آپ ےک دعب وکیئ مہ ےس اس اعمہلم ںیم ڑگھجا ہن رکے۔ رضحت یلع ےتہک 

زدنیگ ںیم میسقت ایک رھپ اوبرکب ےن ےھجم اس اک اایتخر دای اہیں کت ہک بج  ںیہ سپ آپ ےن ااسی یہ ایک افر ںیم ےن اس وک آپ یک

رضحت رمع یک الختف اک آرخی اسؽ اھت۔ اؿ ےک اپس تہب اس امؽ آای۔ اوھنں ےن اس ںیم ےس امہرا قح اکنال افر میسقت ےئلیک ےھجم الب 

 اس یک رضفرت ےہ۔ آپ اؿ وک دے دےئجی سپ رضحت رمع اجیھب۔ ںیم ےن اہک اب ےک اسؽ مہ وک امؽ یک احتج ںیہن افر املسمونں وک

ےن اس وک دے دای۔ رھپ رضحت رمع ےک دعب یسک ےن اس امؽ ےک ےیل ےھجم ںیہن البای۔ رھپ ںیم رضحت ابعس ےس الم بج ںیم رضحت 

 ہی ہصح ہن ےلم اگ افر رمع ےک اپس ےس الکن۔ وت اوھنں ےن اہک اے یلع مت ےن مہ وک آج ےس رحمفؾ رکدای اکی زیچ ےس اب مہ وک یھبک

 ابعس تہب لقع دنم ےھت۔



 

 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، انب ریمن، اہمش نب ربدی، نیسح نب ومیمؿ، دبعاہلل نب دبعاہلل، رضحت دبعارلنمح نب ایب یلیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباءوصحم :   ابب

 آپ سمخ اہکں اہکں میسقت رکےت افر نک نک رقاتب دارفں وک میسقت رفامےت

     1211    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، ٨ًبشہ، یو٧ص، حرضت اب٩ طہاب ًبساہلل ب٩ حارث ب٩ ٧و١ٓ :  راوی

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی  ث٨ََا یُو٧ُُص  ٍُ َحسَّ ٨َِبَش ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ َِٟضأطِٔمُّ َحسَّ ١َٕٓ ا َِٟحارٔٔث اب٩ِٔ ٧َِو ا

٠ٔٔب أَِخبَرَظُ  ٤ُِٟلَّ ًَِبسٔ ا َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ  ٍَ ب٩ِٔ ا ٌَ ٠ٔٔب ب٩َِ َربٔی ٤ُِٟلَّ ِبَس ا ًَ ٠ٔٔب  أَ٪َّ  ٤ُِٟلَّ ًَِبٔس ا ًَبَّاَض ب٩َِ  َِٟحارٔٔث َو ٍَ ب٩َِ ا ٌَ أَ٪َّ أَبَاُظ َربٔی

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ًَبَّإض ائِتَٔیا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ١ٔ ب٩ِٔ  ـِ َٔ ٍَ َو٠ِٟٔ ٌَ ٠ٔٔب ب٩ِٔ َربٔی ٤ُِٟلَّ ِبٔس ا ٌَ ٔ اََل ٟ ِس َٗ َٗ َُٟط یَا َرُسو٢َ اہللٔ  وََل  ُ٘ َٓ  ٥َ

٨َا ِِ َِٟیَص  ب٠ََ َد َوأ٧ََِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَبَزُّ ا٨َّٟأض َوأَِوَػ٠ُُض٥ِ َو ٩ِّ ٣َا َتَزی َوأَِحبَب٨َِا أَِ٪ ٧ََتزَوَّ أ٪ ٩ِ٣ٔ اٟشِّ َٗ ٨ًَِٔس أَبََوی٨َِا ٣َا ُیِؼٔس

ََ ٣َا یَُؤزِّ  ِی َٟ ٔ ٨٠ََُِٓؤزِّ إ أت  َٗ َس ًَلَی اٟؼَّ ٨َ٠ِٔ٤ا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٌِ َٓاِسَت ٨َّا  َتَی ًَ أ َٓ ا٢َ  َٗ  ٕٙ َٓ ٨ُِٟٔؼِب ٣َا کَاَ٪ ٓٔیَضا ٩ِ٣ٔ ٣َزِ ا٢ُ َو َّ٤ ٌُ ِٟ ی ا

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ٨ََٟا إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟحا٢ٔ  ََ ا ًَلَی ت٠ِٔ ١ُٔ٤ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ًَلٔیُّ ب٩ُِ أَبٔی كَأٟٕب َو٧َِح٩ُ  ٌِ ا٢َ ََل َواہللٔ ََل َنِشَت َٗ  ٥َ

 َ ًَل ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََحّسا  ًَ َّی اہللُ  ِس ٠ِٔ٧َت ٔػِضَز َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ٍُ َصَذا ٩ِ٣ٔ أ٣َِزَٔک  ٌَ َُٟط َربٔی ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍٔ َٗ َس ٠َِیطٔ  ی اٟؼَّ ًَ ٥ِ٠َ ٧َِحُشِسَک  َٓ

٦ُ َواہللٔ ََل  ََِٟقِ ا٢َ أ٧ََا أَبُو َحَش٩ٕ ا َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ  ٍَ ًَلٔیٌّ رَٔزائَُط ث٥َُّ اِؿَلَح ی  َِ ِٟ َ أ ِثُت٤َا  َٓ ٌَ َِٟی٤َُٜا اب٨َِاَی بَٔحَوأب ٣َا َب ٔ ٍَ إ َّي یَزِٔج أَرٔی٥ُ َحً

ٔلَی بَأب  ١ُ إ ـِ َٔ ِٟ ُت أ٧ََا َوا ِ٘ َٓا٧َِل٠َ ٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ ًَِبُس ا ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔييِّ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  بٔطٔ إ َّی اہللُ  ٔ ا٨َّٟٔييِّ َػل حُِحَزة

 َّ ٔ َحً ٔلَی بَأب حُِحَزة ١ُ إ ـِ َٔ ِٟ ًُِت أ٧ََا َوا ٍَ ا٨َّٟأض ث٥َُّ أرَِسَ ََٓؼ٠َِّی٨َا ٣َ ا٣َِت  َٗ ِس  َٗ  ٔ ِضز َٙ َػََلَة اٟوُّ ٔ ٠َِیطٔ  ي ٧َُوآ ًَ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔييِّ َػل

َّي أَتَی َر  َِٟبأب َحً ٨َ٤ِا بٔا ُ٘ َٓ ٥َ َوصَُو َیِو٣َئٕٔذ ٨ًَِٔس َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت َجِحٕع  أََخَذ بٔأُذُنٔی َوأُذُٔ٪ َوَس٠َّ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

ََََِٟل٦َ  َتَواک٨َ٠َِا ا َٓ ََٓسَخ٨َ٠ِا   ١ٔ ـِ َٔ أَذَٔ٪ لٔی َو٠ِٟٔ َٓ َرأ٪ ث٥َُّ َزَخ١َ  َجا ٣َا ُتَْصِّ ا٢َ أََِخٔ َٗ ١ٔ ث٥َُّ  ـِ َٔ ِٟ ٠ٔیَّل ث٥َُّ ک٤َِّ٠َُتُط أَِو ک٤ََّ٠َطُ  ا َٗ

 َٗ  ١ُ ـِ َٔ ِٟ َّ ا ََٜت َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َش َٓ َّٟٔذی أ٣َََز٧َا بٔطٔ أَبََوا٧َا  ٔ ا ا٢َ ک٤ََّ٠َطُ بٔاِْل٣َِز َٗ ًَِبُس اہللٔ   ََ ٔ ََّ ِٔی َذٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِس َط ی اہللُ 

َٟیِ  ٔ ٍُ إ َُّط ََل َیزِٔج ٠ًََِی٨َا أ٧َ َّي كَا٢َ  ِٟبَِیٔت َحً ٕٔ ا ِ٘ ُظ َٗٔب١َ َس ٍَ َبَْصَ َٓ ٍّ َوَر ًَ ٍُ ٩ِ٣ٔ َوَرأئ َسا َّي َرأَی٨َِا َزی٨ََِب َت٤َ٠ِ ٨َا َطِیّئا َحً

٥َ ِٔی أ٣َِز٧َٔا ث٥َُّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َحََل َوإٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِٟٔحَحأب بَٔیٔسَصا تُزٔیُس أَِ٪ ََل َت ٠َِیطٔ  ا ًَ َّی اہللُ  َف َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٔ َخ

 َ٘ َٓ ٥َ َرأَِسطُ  ٕس َوَس٠َّ ٕس َوََل ْٔل٢ٔ ٣َُح٤َّ ََّضا ََل َتٔح١ُّ ٤َُٟٔح٤َّ ٤ََّا هَٔی أَِوَساُر ا٨َّٟأض َوإ٧ٔ ٍَ إ٧ٔ َٗ َس ٔ اٟؼَّ ٨ََٟا إٔ٪َّ صَٔذظ ١ََٓ ب٩َِ ا٢َ  اِزًُوا لٔی ٧َِو



 

 

 ِ أ٧َ َٓ ٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ ِبَس ا ًَ ِٜٔح  ِ ١َُٓ أ٧َ ا٢َ یَا ٧َِو َ٘ َٓ َِٟحارٔٔث  ١َُٓ ب٩ُِ ا ُط ٧َِو َٟ َُٓسعَٔی  َِٟحارٔٔث  ٠ًََِیطٔ ا َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ ١َْٓ ث٥َُّ  ََٜحىٔي ٧َِو

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  ٍَ ب٩َِ َجزِٕئ َوصَُو َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔي ُزبَِیٕس کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٥َ اِزًُوا لٔی ٣َِح٤َٔئ ًَلَی َوَس٠َّ ٠َ٤َُط  ٌِ َوَس٥ََّ٠ اِسَت

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َ٘ َٓ ٠ًََ  اِْلَِخ٤َأض  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََٜحُط ث٥َُّ  ِ أ٧َ َٓ  ١َ ـِ َٔ ِٟ ِٜٔح ا ِ ٍَ أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٤َِٟٔح٤َٔئ ًَ َّی اہللُ  ِیطٔ َػل

َِٟحارٔٔث  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ طٔ لٔی  ٥َِٟ یَُش٤ِّ َذا  َٛ َذا َو َٛ ُِٟد٤ُٔص  ٨ًَُِض٤َا ٩ِ٣ٔ ا  ِٚ أَِػٔس َٓ  ٥ُِٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

حل، ہسبنع، ویسن، رضحت انب اہشب دبعاہلل نب احرث نب ونلف ےس رفاتی ےہ ہک دبعابلطمل نب رہعیب نب احرث ےن ادمح نب اص

ایبؿ ایک ہک اؿ ےک فادل رہعیب نب احرث ےن افر ابعس نب دبعابلطمل ےن دبعابلطل نب رہعیب افر لضف نب ابعس ےس اہک ہک مت 

اپس اجؤ افر رعض رکف ای روسؽ اہلل! اب امہری وج رمع وہیئگ ےہ اس ےس آپ فافق یہ دفونں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

ںیہ )ینعی مہ ابغل وہ ےئگ ںیہ افر اشدی ےک القئ وہ ےئگ ںیہ( مہ اچےتہ ںیہ ہک اکنح رکںیل افر اے اہلل ےک روسؽ! آپ بس ولوگں 

ے ابوپں ےک اپس رہم دےنی ےک ےیل ھچک ںیہن ےہ سپ آپ ےس ڑبھ رک الھبیئ اچنہپےن فاےل افر ہلص ریمح رکےن فاےل ںیہ۔ امہر

ںیمہ دصاقت یک فوصیل رپ امومر رفام دےئجی۔ مہ آپ وک فیہ دںی ےگ وج دفرسے اعلم ال رک دای رکےت ںیہ افر اس ےس وج افدئہ احلص 

 آےلکن افر وبےل دخایک مسق! روسؽ وہاگ فہ مہ اپںیئ ےگ دبعابلطمل ےتہک ںیہ ہک ایھب مہ وگتفگ رک رےہ ےھت ہک یلع نب ایب اطبل ادرھ

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مت ںیم ےس یسک وک یھب دصاقت یک فوصیل رپ امومر ںیہن رکںی ےگ۔ رہعیب ےن اہک مت ہی بس دسح یک انب رپ ہہک

 نس رک یلع ےن اینپ اچدر اھچبیئ افر رےہ وہ۔ مت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک داامد نب ےئگ افر مہ ےن مت رپ دسح ںیہن ایک۔ ہی

اس رپ ٹیل ےئگ افر اہک ںیم اوبانسحل وہں لقع افر رجتہب ںیم مت ںیم بس ےس زایدہ۔ دخا یک مسق! ںیم اس فتق کت اہیں ےس ںیہن 

 فآہل فملس ےک وٹہں اگ بج کت اہمترے ےٹیب اس اکؾ ےس ان ادیم وہ رک ںیہن آاجےت سج دصقم ےئلیک مت اؿ وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

اپس جیھب رےہ وہ۔ دبعابلطمل ےتہک ںیہ ہک ںیم افر لضف نب ابعس دفونں روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےئگ بج مہ 

ےچنہپ وت رہظ یک ریبکت وہیئ افر مہ ےن ولوگں ےک اسھت امنز زپیھ۔ ںیم افر لضف دلجی رک ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

ے ےک درفازے یک رطػ ےلچ۔ آپ اس دؿ زبنی تنب شح ےک اپس ےھت مہ درفازے رپ ڑھکے وہےئ اہیں کت ہک رجح

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی ےل آےئ۔ آپ ےن ازراہ تقفش ریما افر لضف اک اکؿ ڑکپا اس ےک دعب وبےل وج اہمترے 

رشتفی ےل ےئگ افر مہ دفونں وک ادنر آےن یک ااجزت دی۔ مہ ادنر ےلچ ےئگ  دؽ ںیم ےہ وہک۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس رھگ ںیم

وھتڑی دری کت مہ اکی دفرسے وک وگتفگ رشفع رکےن ےک ےیل ےتہک رےہ۔ آرخ اکر ںیم ےن ای لضف ےن اس ںیم دبعاہلل اک کش ےہ۔ 

 ہی نس رک ھچک دری اخومش رےہ رھپ اکیف دری کت اگنہ فیہ ہہک دای وج امہرے ابوپں ےن مہ ےس اہک اھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ااھٹ رک تھچ یک رطػ دےتھکی رےہ اہیں کت ہک مہ ےھجمس ہک آپ ںیمہ ھچک وجاب ہن دںی ےگ۔ رگم رھپ مہ ےن رضحت زبنی وک داھکی 



 

 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے ہک فہ رپدے یک افٹ ےس اےنپ اہھت ےس ااشرہ رک ےک ہہک ریہ ںیھت ہک دلجی ہن رکف ویکہکن روسؽ اہلل 

افر یہ اعمہلم رپ وغر رفام رےہ ںیہ۔ رھپ آپ ےن اانپ رس اکھجای افر رفامای ہی دصہق ےہ افر ہی ولوگں ےک امؽ اک لیم لیچک ےہ افر ہی دمحم 

اک دبعابلطمل ےس اکنح آِؽ دمحم ےک ےیل درتس ںیہن ےہ۔ ونلف نب احرث وک البؤ فہ البےئ ےئگ۔ آپ ےن اؿ ےس رفامای مت اینپ یٹیب 

   اک اکی صخش اھت سج وک روسؽ 
 
ب ہ نب زجء وک البؤ۔ افر فہ ینب زب

م
ح
م

اہلل یلص رکدف۔ سپ ونلف ےن اینپ یٹیب اک  ھج ےس اکنح رک دای۔ رھپ رفامای 

 ےس رکدف۔ سپ اس ےن اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سمخ فوصؽ رکےن رپ امومر رک راھک اھت۔ آپ ےن اس ےس رفامای مت اینپ یٹیب اک اکنح لضف

 اینپ یٹیب اک اکنح رک دای اس ےک دعب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ا ںی! افر اؿ دفونں یک رطػ ےس سمخ ےک امؽ ںیم ےس

 اانت افر اانت رہم ادا رک دف۔ زرہی ےتہک ںیہ ہک دبعاہلل نب احرث ےن  ھج ےس رہم یک دقمار ایبؿ ںیہن یک۔

 ادمح نب اصحل، ہسبنع، ویسن، رضحت انب اہشب دبعاہلل نب احرث نب ونلف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 وک میسقت رفامےت آپ سمخ اہکں اہکں میسقت رکےت افر نک نک رقاتب دارفں

     1212    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، ٨ًبشہ ب٩ خاٟس، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًلی ب٩ حشين، حشين ب٩ ًلی، حرضت ًلی :  راوی

ث٨ََا یُو٧ُُص  ٍُ ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ٨َِبَش ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حَُشيِٕن أَ٪َّ حَُشيَِن ب٩َِ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی 

٥ٔ٨َ یَِو٦َ بَِسٕر َو  ِِ ٤َ ِٟ ْٖ ٩ِ٣ٔ َنٔؼیٔيي ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ کَا٧َِت لٔی َطارٔ َٗ ًَلٔیَّ ب٩َِ أَبٔی كَأٟٕب  ٠َِیطٔ ًَلٓٔیٕ أَِخبََرُظ أَ٪َّ  ًَ َّی اہللُ  کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

٥َ أَ  َّی اہللَُوَس٠َّ ٍَ ب٨ِٔٔت َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل اك٤َٔ َٔ ا أََرِزُت أَِ٪ أَبِىَٔي بٔ َّ٤٠ََٓ ُِٟد٤ُٔص یَِو٣َئٕٔذ  ا ٩ِ٣ٔ ا ّٓ ًَِسُت  ًَِلانٔی َطارٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوا ًَ

ِتَٔی بّٔٔذَِٔخٕ أََرِزُت أَِ٪ أَ  ٨َأ َٓ َٕ أَِ٪ َیزَِتٔح١َ ٣َعٔی  ا َ٘ ِی٨ُ َٗ ُّا ٩ِ٣ٔ بَىٔي  ا ٍٔ َرُجَّل َػوَّ ٌٔيَن بٔطٔ ِٔی َؤٟی٤َ أَِسَت َٓ أُيَن  وَّ ُط ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ٌَ بٔی

َٓاَی ٨َ٣ُاَخأ٪  ِٟحَٔبا٢ٔ َوَطارٔ ٔ َوا َزائٔز َِ ِٟ َتأب َوا ِٗ َ ا ٩ِ٣ٔ اِْل ًّ ٍُ َٟٔظارَِٔیَّ ٣ََتا بَِی٨َا أ٧ََا أََج٤ِ َٓ ٔسي  ٔ َرُج١ٕ رُعِ ٔلَی َج٨ِٔب حُِحَزة ٩ِ٣ٔ  إ

 ٌِ َب٠ُِت حٔيَن َج٤َ ِٗ َبازٔص٤َٔا اِْلَِنَؼارٔ أَ ِٛ ص٤َُا َوأُخَٔذ ٩ِ٣ٔ أَ ِت َخَوأِصُ ِس اِجتُبَِّت أَِس٤َٔ٨ُتُض٤َا َوبَُٔقَ َٗ َّٔذا بَٔظارَِٔیَّ  َٓ ُت  ٌِ ُت ٣َا َج٤َ

ًَِبسٔ  ٠َطُ َح٤ِزَةُ ب٩ُِ  ٌَ َٓ اُٟوا  َٗ ١َ َصَذا  ٌَ َٓ ٠ُِت ٩ِ٣َ  ُ٘ َٓ ٨ِ٤ََِٟوَز  ََ ا ٔ ًَِیىَيَّ حٔيَن َرأَیُِت َذٟ  َِ ٔ ٥ِ٠َ أ٠٣َِ ٤ُِٟلَّ َٓ ِٟبَِیٔت ِٔی ا ٠ٔٔب َوصَُو ِٔی صََذا ا

َٓوَ  ٖٔ ا٨َِّٟوأئ  ُ ُ ٠ْٟٔشُّ َِٟت ِٔی ٨َُٔائَٔضا أَََل یَا َح٤ِز ا َ٘ َٓ ٍْ َوأَِػَحابَُط  ِی٨َ َٗ ٕب ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ ٨ََُِّتُط  اِجَتبَّ ََشِ َٓ  ٕٔ ِی ٔلَی اٟشَّ ثََب إ

َبا ِٛ ص٤َُا َوأََخَذ ٩ِ٣ٔ أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِس٤َٔ٨َتُض٤َا َوبَََقَ َخَوأِصَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّي أَِزُخ١َ  ُت َحً ِ٘ ا٧َِل٠َ َٓ ًَلٔیٌّ  ا٢َ  َٗ زٔص٤َٔا 

ا٢َ َرُس  َ٘ َٓ َٟ٘ٔیُت  َّٟٔذی  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّی اہللُ  َٖ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َز ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٍَ َ َّی اہللَُو٨ًَِٔسُظ َزیُِس ب٩ُِ َحارٔث ٠ًََِیطٔ و٢ُ اہللٔ َػل  



 

 

 ٔ َٓاِجَتبَّ أَِس٨ ًَيَّ  َٗ ًَلَی ٧َا ًََسا َح٤ِزَةُ  َِٟیِو٦ٔ  ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا َرأَیُِت کَا ا٢َ  َٗ  ََ َٟ ٥َ ٣َا  ص٤َُا َوَصا صَُو َوَس٠َّ ٤ََتُض٤َا َوَبََقَ َخَوأِصَ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ًَا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َس َٓ ْب  ُط ََشِ ٌَ ُتطُ أ٧ََا َوَزیُِس ب٩ُِ َذا ِٔی بَِیٕت ٣َ ٌِ َٙ ی٤َِٔشي َواتََّب اِرَتَساُظ ث٥َُّ ا٧َِل٠َ َٓ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔزَٔزائٔطٔ 

َٙ َرُسو٢ُ اہللٔ ٔٔ َل َٓ ْب  َّٔذا ص٥ُِ ََشِ َٓ َٟطُ  َٓأُذَٔ٪  َٓاِسَتأَِذَ٪  َّٟٔذی ٓٔیطٔ َح٤ِزَةُ  ِٟبَِیَت ا َّي َجاَئ ا ٍَ َحً َ ٠ًََِیطٔ َوَس َحارٔث َّی اہللُ  ٥ََّ٠  َػل

َّی ا ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨ََوَز َح٤ِزَةُ إ َٓ ًَِی٨َاُظ  َّٔذا َح٤ِزَةُ ث١ْٔ٤َ ٣ُِح٤َزَّْة  َٓ  ١َ ٌَ َٓ ٔلَی َی٠ُو٦ُ َح٤ِزََة ٓمََٔي  ٨ََوَز إ َٓ َس ا٨ََّٟوَز  ٌَّ ٥َ ث٥َُّ َػ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ہللُ 

 ٔ ت ٔلَی رُسَّ ٨ََوَز إ َٓ َس ا٨ََّٟوَز  ٌَّ بَتَِیطٔ ث٥َُّ َػ ِٛ َٖ َرُسوُر َز ٌَ َٓ ًَبٔیْس ْٔلَبٔی  ا٢َ َح٤ِزَةُ َوَص١ِ أْمُتَْن إَٔلَّ  َٗ ٔلَی َوِجضٔطٔ ث٥َُّ  ٨ََوَز إ َٓ َوَز  َس ا٨َّٟ ٌَّ ٢ُ طٔ ث٥َُّ َػ

 ٔ ًَ٘ ًَلَی   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََٜؽ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٨َ َٓ َُّط ث١ْٔ٤َ  ٥َ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َ اہللٔ َػل طُ ب ٌَ ِج٨َا ٣َ َد َوََخَ ََُٓخَ ی  ِضََقَ َ٘ ِٟ  ِیطٔ ا

ادمح نب اصحل، ہسبنع نب اخدل، ویسن، انب اہشب، یلع نب نیسح، نیسح نب یلع، رضحت یلع ےس رفاتی ےہ ہک ریمے اپس اکی 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم  رفہب افینٹن یھت وج ےھجم گنج دبر ںیم امؽ تمینغ ےک وطر رپ یلم یھت افر اکی افینٹن فہ یھت وج روسؽ اہلل یلص

اس دؿ سمخ ںیم ےس دی یھت۔ بج ںیم ےن درتخِ روسؽ افہمط ےک اسھت مہ رتسب وہےن اک ارادہ ایک وت ںیم ےن ینب اقنیقع ےک اکی انسر 

 رک اےنپ فہمیل وک ایتر ایک ہک فہ ریمے اسھت ےلچ افر مہ دفونں لم رک اذرخ )اکی وخوبشدار اھگس( الںیئ افر اس وک انسرفں ےک اہھت چیب

یک ایتری رکفں۔ ںیم اس ایخؽ ںیم اینپ افوینٹنں ےک ےیل اسامؿ ایتر رک راہ اھت ےسیج ہک اپالؿ افر اھگس ےک وٹرکے افر رایسں فریغہ۔ 

 ہک افر ریمی دفونں افاینٹنں اکی ااصنری ےک رجحے ےک ربارب ںیم یھٹیب وہیئ ںیھت۔ بج ںیم اسامؿ ااھٹک رک ےک ولاٹ وت ںیم ےن داھکی

ریمی دفونں افوینٹنں ےک وکاہؿ ےٹک وہےئ ںیہ افر رمکںی یٹھب وہیئ ںیہ افر یسک ےن اؿ ےک رگج اکنؽ ےیل ںیہ بج ںیم ےن اینپ 

آوھکنں ےس ہی داھکی وت ہی رظنم  ھج ےس داھکی ہن ایگ۔ ںیم ےن وپاھچ ہی سک یک رحتک ےہ وت ولوگں ےن اہک زمحہ نب دبعابلطمل یک۔ افر 

ا فہ اس رھگ ںیم
َ
ل
َ
 دنچ ااصنرویں ےک اسھت رشاب یپ رےہ ںیہ۔ اکی اگےن فایل ےن اؿ ےک افر اؿ ےک اسویھتں ےک اسےنم ویں اگای أ

ائِ اخل )ینعی اے زمحہ اھٹ افر ہی ومیٹ افاینٹنں وج دیماؿ ںیم دنبیھ وہیئ ںیہ اؿ ےک قلح رپ رھچی رھک َ 
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دے افر اے زمحہ! اؿ ےک اپزیکہ وگتش ےک ڑکٹفں ےس انھب وہا وگتش دلج از دلج رشاب ےنیپ فاولں ےک ےیل اؿ وک وخؿ ںیم الہن

ایتر رک( زمحہ ہی نس رک وفرا اےھٹ افر ولتار ےل رک اؿ ےک وکاہونں وک اکٹ ڈاال۔ اؿ یک رمکںی اھپڑ ڈاںیل افر اؿ ےک رگج اکنؽ ےیل۔ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اچنہپ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس زدی نب احرہث ےھٹیب رضحت یلع ےتہک ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص 

وہےئ ےھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمی تیفیک وک اھبپن ایل۔ درایتف رفامای ایک ابت ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ 

ہ ےن ریمی افوینٹنں رپ  مل ایک ےہ اس ےن اؿ ےک وکاہؿ اکٹ ڈاےل اؿ یک اہلل! ںیم ےن آج اک اس وخانفک رظنم یھبک ںیہن داھکی۔ زمح

 رمکںی اھپڑ ڈاںیل افر اب فہ دنچ رشاویبں ےک اسھت اکی رھگ ںیم ےھٹیب وہےئ ںیہ۔ ہی نس رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ

افر زدی نب احرہث یھب اسھت وہ ےیل۔ اہیں کت ہک فہ رھگ آ ایگ  اچدر اگنمیئ افر اس وک افڑھ رک لچ زپے۔ ںیم آپ ےک ےھچیپ ےھچیپ الچ



 

 

سج ںیم زمحہ ےھت آپ ےن ادنر آےن یک ااجزت بلط یک بج ااجزت یلم وت ادنر ےئگ داھکی بس ولگ رشاب ےیپ وہےئ ںیہ۔ 

 م ہ ںیم ںیہ افر م ہ یک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زمحہ وک اؿ یک رحتک رپ المتم رکےن ےگل۔ آپ ےن داھکی ہک زمحہ یھب

دشت ےس اؿ یک آںیھکن رسخ وہ ریہ ںیہ۔ زمحہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس )ےک دقؾ ابمرک( رپ اگنہ ڈایل۔ رھپ اگنہ 

فر آپ ےک وھتڑی افرپ یک وت آپ ےکونٹھگں وک داھکی رھپ وھتڑی رظن ااھٹیئ وت آپ یک انػ یک رطػ داھکی رھپ ھچک افر افرپ رظن ااھٹیئ ا

رہچہ یک رطػ داھکی اس ےک دعب زمحہ وبےل مت بس ریمے ابپ ےک الغؾ وہ بت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اجان ہک زمحہ م ہ 

ںیم ابلکل دموہش ںیہ۔ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فاہں ےس اےٹل اپؤں رھپے افر فاہں ےس ےلکن آپ اسیکھت مہ یھب لکن 

 آےئ۔

 ادمح نب اصحل، ہسبنع نب اخدل، ویسن، انب اہشب، یلع نب نیسح، نیسح نب یلع، رضحت یلع :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 افر نک نک رقاتب دارفں وک میسقت رفامےت آپ سمخ اہکں اہکں میسقت رکےت

     1213    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، ًبساہلل ب٩ وہب، ًیاغ ب٩ ً٘بہ، حرضت ٓـ١ ب٩ حش٩ ؿ٤زی :  راوی

ثَىٔي ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ٤ِزٔیِّ  َحسَّ َـّ َِٟحَش٩ٔ اٟ ١ٔ ب٩ِٔ ا ـِ َٔ ِٟ ٩ًَِ ا مٔیُّ  َِٟحرِضَ ٍَ ا َب ِ٘ اُغ ب٩ُِ ًُ ًَیَّ

 َٗ ََّضا  ٩ًَِ إِٔحَساص٤َُا أ٧َ ثَِتطُ  ٠ٔٔب َحسَّ ٤ُِٟلَّ ًَِبسٔ ا ٔ ب٩ِٔ  ٍَ اب٨ًََِِي اٟزُّبَيِر ًَ ٥َٜٔ أَِو ُؿَبا َِٟح َّی اہللُ أَ٪َّ أ٦َُّ ا َِٟت أََػاَب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا

 َ٠ًَ َٜ َظ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٍُ ب٨ُِٔت َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل اك٤َٔ َٓ ََٓذَصِبُت أ٧ََا َوأُِخًٔي َو ٥َ َسبِّیا  ٨َِٟاُظ ِیطٔ َوَس٠َّ َ َِٟیطٔ ٣َا ٧َِح٩ُ ٓٔیطٔ َوَسأ ٔ ِو٧َا إ

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ِئي  ٨ََٟا بَٔظِیٕئ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ًَلَی ٣َا صَُو أَِ٪ َیأ٣َُِز   َّ٩ُٜ ٩ِٜٔ َسأَزُلُّ ٩َُّٜ َیَتامَی بَِسٕر َل َ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َسَب

ٕ ثَََلثّا َوثَََلثٔيَن َتِٜبٔيَرّة َوثَََلثّا َوثَََل  ٔ ک١ُِّ َػََلة ًَلَی إٔثِز ِّرَِ٪ اہلَل  َٜب ََ تُ ٔ ٍّ َوثَََلثّا َوثَََلثٔيَن َخيِْر َل٩َُّٜ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ثٔيَن َتِشبٔیَح

ٔسیزْ َتِح٤ٔ  َٗ ًَلَی ک١ُِّ َطِیٕئ  َِٟح٤ُِس َوصَُو  َُٟط ا َُ َو ٠ِ٤ُ ِٟ ُط ا َٟ َٟطُ   ََ ی َط إَٔلَّ اہللُ َوِحَسُظ ََل ََشٔ َٟ ٔ ٥ًَِّ ا٨َّٟٔييِّ  یَسّة َوََل إ ًَیَّاْغ َوص٤َُا اب٨ََِتا  ا٢َ  َٗ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   َػل

ت لضف نب نسح ہرمی ےس رفاتی ےہ ہک اؾ مکح ای ابضہع وج زج ، نب ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، ایعش نب ہبقع، رضح

دبعابلطمل یک ںایٹیں ںیھت۔ اؿ ےس یسک اکی ےن اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس دنچ دیقی آےئ وت ںیم ریمی نہب 

 افر اچاہ ہک مہ وک وکیئ دیقی دولادںی افر روسؽ دخایک اصزبحادی افہمط آپ ےک اپس ںیچنہپ۔ افر آپ ےس اےنپ احؽ اک وکشہ ایک



 

 

 )وجامہرے رھگ ےک اکؾ اکج ںیم امہرا اہھت اٹبےئ( ہی نس رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ےس ےلہپ فہ میتی ےچب افر

وہں افر فہ ہی ےہ ہک مت رہ  ایچبں قحتسم ںیہ نج ےک ابپ دبر ےک دؿ دیہش وہےئ ےھت اع ہت ںیم مت وک اس ےس رتہب ابت یئاےئ د ات

( رمہبت اہلل اربک افر اکی رمہبت 16( رمہبت ادمحل ہلل افر وچسیتن )11( رمہبت احبسؿ اہلل افر سیتنیت )11رفض امنز ےک دعب سیتنیت )
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  يِدِئ  

 ادمح نب اصحل، دبعاہلل نب فبہ، ایعش نب ہبقع، رضحت لضف نب نسح ہرمی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 اہکں میسقت رکےت افر نک نک رقاتب دارفں وک میسقت رفامےتآپ سمخ اہکں 

     1214    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ خ٠ٕ، ًبساَلًلی، سٌیس ب٩ جزیزی، ابووزر، حرضت اب٩ اًبس :  راوی

 ٩ًَِ ًِلَی  َ ِبُس اِْل ًَ ث٨ََا  ٕٕ َحسَّ ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ َخ٠َ ًَلٔیٌّ َحسَّ ا٢َ لٔی  َٗ ا٢َ  َٗ ًِبَُس  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَ  ٔ َِٟوِرز ٩ًَِ أَبٔی ا ُِٟحَزیزٔیَّ  ىٔي ا ٌِ ٌٔیٕس َی َس

 َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوک ًَ َّی اہللُ  ٍَ ب٨ِٔٔت َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل اك٤َٔ َٓ  ٩ًَِ ًَىِّي َو  ََ ُ ث ٨ًَُِط أَََل أَُحسِّ َِٟیطٔ َرضَٔي اہللُ  ٔ ٠ُُِٗت بَلَی  ا٧َِت ٩ِ٣ٔ أََحبِّ أَص٠ِٔطٔ إ

٨ََشِت  َٛ َصا َو ََّز ِٔی ٧ََِحٔ َّي أَث ٍٔ َحً بَ َِٟٔقِ ِت بٔا َ٘ ََّز ِٔی یَٔسَصا َواِسَت َّي أَث ََّضا َجزَِّت بٔاٟزَّوَی َحً ا٢َ إ٧ٔ َتَی َٗ أ َٓ َّي اُِبَرَِّت ثَٔیابَُضا  ِٟبَِیَت َحً  ا

ِو أَ  َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخَس٦ْ  ًَ َّی اہللُ  أََتاَصا ا٨َّٟٔييَّ َػل َٓ ِت  ٌَ َج اثّا ََفَ َوَجَسِت ٨ًَِٔسُظ حُسَّ َٓ أََتِتُط  َٓ ِٟتٔیطٔ َخاز٣ّٔا  َ َشأ َٓ َتِیٔت أَبَأک 

َّي  ََ َیا َرُسو٢َ اہللٔ َجزَِّت بٔاٟزََّوی َحً ُ ث ٠ُِت أ٧ََا أَُحسِّ ُ٘ َٓ ََٜتِت  َش َٓ  َٔ ا٢َ ٣َا کَاَ٪ َحاَجُت َ٘ َٓ ٔس  َِ ِٟ ََّزِت ِٔی یَٔسَصا َوَح٠٤ََ ٩ِ٣ٔ ا ِت أَث

ََ َخا ََٓتِشَتِدس٣َٔ  ََ َِٟدَس٦ُ أ٣ََزِتَُضا أَِ٪ َتأِتَٔی ََ ا َ ا أَِ٪ َجائ َّ٤٠َ َٓ َصا  ََّزِت ِٔی ٧ََِحٔ َّي أَث ٍٔ َحً بَ َِٟٔقِ ا٢َ بٔا َٗ ز٣ّٔا َی٘ٔیَضا رَحَّ ٣َا هَٔی ٓٔیطٔ 

 َٓ  َٔ ٔ ١َ٤َ أَص٠ِ ًَ ٤ًَِلٔی  َٔ َوا ٍَ َربِّ ـَ ی ی ََفٔ ٍُ َوأَزِّ اك٤َٔ َٓ هٔی ثَََلثّا َوثَََلثٔيَن َواِح٤َسٔی اتَِّٔی اہللَ یَا  َشبِّ َٓ  َٔ ٌَ َح ـِ َّٔذا أََخِذٔت ٣َ

 ٩ًَِ َِٟت َرٔؿیُت  ا َٗ  ٕ َٔ ٩ِ٣ٔ َخاز٦ٔ َٟ َٓهَٔی َخيِْر   ٍْ َ ََ ٣ٔائ ت٠ِٔ َٓ ا َوثَََلثٔيَن  ٌّ ِّرٔی أَِرَب ب َٛ ٩ًَِ  ثَََلثّا َوثَََلثٔيَن َو زَّ َوَج١َّ َو ًَ اہللٔ 

٠ًََیِ  َّی اہللُ   طٔ َوَس٥ََّ٠ َرُسؤٟطٔ َػل

ییحی نب فلخ، دبعاالیلع، دیعس نب رجریی، اوبفدر، رضحت انب ادبع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع ےن  ھج ےس رفامای ہک ایک ںیم مت 

 ےس اینپ افر افہمط یک اکی دحثی ایبؿ ہن رکفں وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک یٹیب ںیھت افر آوکپ اےنپ الہ اخہن ںیم ےس بس

 زایدہ وبحمب ںیھت ںیم ےن اہک ویکں ںیہن۔ رضحت یلع ےن رفامای افہمط ےن یکچ  یسی اہیں کت ہک اؿ ےک اہوھتں ںیم اشنؿ زپ ےس

ےئگ۔ کشم ںیم اپین رھبا اہیں کت ہک اؿ ےک ہنیس ںیم درد رےنہ اگل افر رھگ ںیم ڑاھڑف دی اہیں کت ہک اؿ ےک ڑپکے رگد آولد وہ 



 

 

ہیلع فآہل فملس ےک اپس ھچک الغؾ آےئ وت ںیم ےن اؿ ےس )افہمط ےس( اہک اکش مت اےنپ فادل ےک اپس ےئگ۔ رھپ آرضحنت یلص اہلل 

اجںیت افر اےنپ ےیل اخدؾ بلط رکںیت۔ سپ فہ ںیئ وت داھکی ہک آپ ےک اپس ھچک ولگ ابت تیچ رک رےہ ںیہ ہی دھکی رک فہ ولٹ 

ومش وہ ںیئ ںیم ےن اہک ای روسؽ اہلل! ںیم رعض رکات وہں اوھنں ےن آںیئ رھپ اےلگ دؿ ںیئ بت آپ ےن وپاھچ ایک ابت ےہ؟ فہ اخ

یکچ  یسی اہیں کت ہک اؿ ےک اہوھتں ںیم اشنؿ زپےئگ افر کشم ااھٹیئ اہیں کت ہک اؿ ےک ہنیس ںیم درد وہےن اگل اب آپ ےک اپس 

بلط رکںیل وج اؿ وک رھگ ےک اکومں یک  الغؾ افر ابدنایں آیئ ںیہ۔ ںیم ےن اؿ ےس اہک ہک آپ ےک اپس اج رک آپ ےس اکی ابدنی

 تقش ےس اچب ےل۔ آپ ےن رفامای اے افہمط دخا ےس وقتی اایتخر رک افر اےنپ رب اک مکح اجب ال افر اےنپ رھگ اک اکؾ اکج ایک رک افر بج 

 ہی وس ابر وہ اجےئ اگ ہی ریتے فاےطس وت وسےن ےگل وت سیتنیت ابر احبسؿ اہلل، سیتنیت ابر ادمحل ہلل افر سیتنیت ابر اہلل اربک زپھ ایل رک سپ

 اخدؾ ےس رتہب ےہ۔ رضحت افہمط وبںیل ںیم اہلل افر اس ےک روسؽ ےس رایض وہں۔

 ییحی نب فلخ، دبعاالیلع، دیعس نب رجریی، اوبفدر، رضحت انب ادبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 آپ سمخ اہکں اہکں میسقت رکےت افر نک نک رقاتب دارفں وک میسقت رفامےت

     1215    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، حرضت ًلی ب٩ حشين :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٤َِٟزَِوزٔیُّ َحسَّ ٕس ا ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٔ ِٟ٘ٔؼَّ ٔ ا لٔیِّ ب٩ِٔ حَُشيِٕن بَٔضٔذظ

٥ِ یُِدٔس٣َِضا َٟ  َو

ہصق ذموکر ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ادمح نب دمحم، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رضحت یلع نب نیسح ےس یھب یہی 

 فآہل فملس ےن اؿ وک اخدؾ ںیہن دای۔

 ادمح نب دمحم، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رضحت یلع نب نیسح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباءوصحمؽ  :   ابب

 آپ سمخ اہکں اہکں میسقت رکےت افر نک نک رقاتب دارفں وک میسقت رفامےت

     1216    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًیسي، ٨ًبشہ ب٩ ًبساٟواحس، ابوجٌْف، اب٩ ًیسي، حرضت ٣حاًہ :  راوی



 

 

ث٨ََا  ٨َّ َحسَّ ُٛ ىٔي اب٩َِ ًٔیَسي  ٌِ َْفٕ َی ٌِ ا٢َ أَبُو َج َٗ ٔشيُّ  َُِٟقَ َِٟواحٔٔس ا ًَِبسٔ ا ٍُ ب٩ُِ  ٨َِبَش ًَ ث٨ََا  ُس ب٩ُِ ًٔیَسي َحسَّ َّط ٩ِ٣ٔ ٣َُح٤َّ و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ا َن

خٔی١ُ ب٩ُِ إٔیَ  ثَىٔي اٟسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ََِٟوالٔی  ٍَ أَ٪َّ اِْلَبَِسا٢َ ٩ِ٣ٔ ا ِب١َ أَِ٪ َنِش٤َ َٗ ٩ًَِ صََٔل٢ٔ ب٩ِٔ اِْلَبَِسا٢ٔ   ٍَ ًَ ا أض ب٩ِٔ ٧ُؤح ب٩ِٔ ٣ُحَّ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِل٠ُ  ًَ َّی اہللُ  َّطُ أَتَی ا٨َّٟٔييَّ َػل ٍَ أ٧َ ًَ ا ٔ ٣ُحَّ ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٍَ ًَ ا أد ب٩ِٔ ٣ُحَّ َت٠َِتطُ ب٨َُو َسُسوٕض رٔسَ َٗ ٍَ أَخٔیطٔ  ُب زَٔی

ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػ  َ٘ َٓ َيي٩ِ٣ٔ بَىٔي ذُص١ِٕ  ِ٘ ََ ٨ِ٣ُٔط ًُ ًِٔلی
ُ ٩ِٜٔ َسأ ََ َوَل ٠ُِت ْٔلَخٔی ٌَ ٍّ َج ٕک زَٔی ٨ُِت َجأًَّل ٤ُِْٟٔشٔ ُٛ ِو  َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ل

 ٔ ک ُد ٩ِ٣ٔ ٣ُِْشٔ ٢ٔ ُخ٤ُٕص یَُِخُ ٍٕ ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ ٩ِ٣ٔ أَوَّ َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔائ َّی اہللُ  َٟطُ ا٨َّٟٔييُّ َػل ََٜتَب  ٍّ ٨ِ٣َٔضا ی بَ َٓ َٔ ٔ أََخَذ كَائ َٓ ىٔي ذُص١ِٕ 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  َٜٔتأب ا٨َّٟٔييِّ َػل ٔ ٔلَی أَبٔی برَِکٕ َوأََتاُظ ب ٍُ إ ًَ ا ُس ٣ُحَّ ٌِ َل٠ََبَضا َب َٓ ُط أَبُو برَِکٕ بٔاثِىَِي َوأَِس٤َ٠َِت ب٨َُو ذُص١ِٕ  َٟ ََٜتَب  َٓ  ٥َ ِیطٔ َوَس٠َّ

ِٟمََيَ  ٍٔ ا َٗ َٕ ٩ِ٣ٔ َػَس َٕ َػا ِٟ ٖٕ َت٤ِّزا َوکَاَ٪ ِٔی َٛٔتأب ا٨َّٟٔييِّ ًََْشَ أَ ٍٔ آََل ٌَ ٌٔيّرا َوأَِرَب ٖٕ َط ٍٔ آََل ٌَ ٖٕ بُزًّا َوأَِرَب ٍٔ آََل ٌَ ٍٔ أَِرَب ٣َ

ٕس ا٨َّٟٔييِّ  ٍَ بِٔش٥ٔ اہللٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟزَّحٔی٥ٔ َصَذا َٛٔتاْب ٩ِ٣ٔ ٣َُح٤َّ ًَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٤ُٟٔحَّا َّی اہللُ  ٍَ َػل ًَ ا ب٩ِٔ ٣ََزاَرَة ٩ِ٣ٔ بَىٔي ُس٠َِِم  ٤ُٟٔحَّ

ٍّ ٩ِ٣ٔ أَخٔیطٔ  َب ِ٘ کٔی بَىٔي ذُص١ِٕ ًُ ُد ٩ِ٣ٔ ٣ُِْشٔ ٢ٔ ُخ٤ُٕص یَُِخُ ٍّ ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ ٩ِ٣ٔ أَوَّ َ ًَِلِیُتطُ ٣ٔائ يی أَ ٔن  إ

 ہیلع فآہل فملس ےک اپس دمحم نب یسیع، ہسبنع نب دبعاولادح، اوبرفعج، انب یسیع، رضحت اجمہع ےس رفاتی ےہ ہک فہ روسؽ اہلل یلص اہلل

اےنپ اھبیئ یک دتی )وخؿ اہب( بلط رک ےن ےک ےیل ےئگ سج وک ینب دسفس ےن امر ڈاال اھت وج ینب ذلہ ںیم ےس ےھت۔ روسؽ اہلل یلص 

 ےہ اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ ںیم یسک رشمک یک دتی دالات وت ریتے اھبیئ یک دتی ےلہپ دالات۔ )نکیل رشمک یک دتی ںیہن

اس ےیل( ںیم وک  وک اس اک دبہل دالےئ د ات وہں۔ رھپ آپ ےن اس ےک ےیل وس افٹن ید  دےیئ افؽ سمخ ںیم ےس وج ینب ذلہ ےک 

رشمنیک ےس احلص وہ۔ رھپ اجمہع وک اؿ وس افوٹنں ںیم ےس ھچک لم ےئگ۔ )افر ھچک ابیق رہ ےئگ( اس ےک دعب ونبذلھ املسمؿ وہ ےئگ 

 وہےئ وت اؿ ےس اجمہع ےن اےنپ ابیق امدنہ افوٹنں اک اطمہبل ایک افر اؿ ےک اپس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل افر بج رضحت اوبرکب ہفیلخ

فملس یک رحتری ےل رک ےئگ۔ رضحت اوبرکب ےن اجمہع وک )افوٹنں ےک دبہل ںیم( ابرہ سہار اصع امیہم ےک دصہق ںیم ےس دالےئ افر اچر 

ےک افر اچر سہار وجھکر ےک افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وج رحتری اجمہع وک ید  رک دی یھت سہار اصع وہیگں ےک اچر سہار وَج 

اس اک ومضمؿ ہی اھت۔ مسب اہلل ارلنمح ارلمیح۔ ہی رحتری اہلل ےک روسؽ دمحم یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ ےس ےہ اجمہع نب رمارہ ےک ےیل 

 وس افٹن دانی ےط ایک ےہ افؽ سمخ ںیم ےس وج ینب ذلھ ےک رشموکں ےس احلص وہں ہی اس وج ینب یملس ںیم ےس ےہ ںیم ےن اس وک

 ےک وتقمؽ اھبیئ اک دبہل ےہ۔

 دمحم نب یسیع، ہسبنع نب دبعاولادح، اوبرفعج، انب یسیع، رضحت اجمہع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 یفص اک ایبؿ

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 یفص اک ایبؿ

     1217    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٔیا٪، ٣َّطٖ، حرضت ًا٣ز طٌيي٣ح٤س ب٩ ٛثير،  :  راوی

 َّ ا٢َ کَاَ٪ ٨٠َّٟٔٔييِّ َػل َٗ ٔييِّ  ٌِ ٕ اٟظَّ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ  ٕٖ ٩ًَِ ٣ََُّطِّ َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخبََر٧َا ُس ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٥َ َسِض٥ْ یُِسعَی َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ی اہللُ 

ٍّ َوإِٔ٪ َط  ِبّسا َوإِٔ٪ َطاَئ أ٣ََ ًَ فٔیَّ إِٔ٪ َطاَئ  ُِٟد٤ُٔص اٟؼَّ ِب١َ ا َٗ ّسا یَِدَتاُرُظ   اَئ ََفَ

دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، رطمػ، رضحت اعرم یبعش ےس رفاتی ےہ ہک امؽ تمینغ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اکی وصخمص 

 دنی افر اچےہ وھگڑا فریغہ۔ہصح وہات اھت سج وک یفص ےتہک ےھت آپ سمخ اکنےنل ےس ےلہپ وج اچےتہ بختنم رفام ےتیل۔ اچےہ الغؾ اچےہ اب

 دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، رطمػ، رضحت اعرم یبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 یفص اک ایبؿ

     1218    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ابوًاػ٥، ازہز، حرضت اب٩ ًو٪ :  راوی

ّس  ُِٟت ٣َُح٤َّ َ ا٢َ َسأ َٗ ًَِوٕ٪  ث٨ََا اب٩ُِ  اََل َحسَّ َٗ ًَأػ٥ٕ َوأَِزَصزُ  ث٨ََا أَبُو  إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٩ًَِ َسِض٥ٔ ا٨َّٟٔييِّ َػل اہللُ ا 

فٔیُّ یُؤِ  ٥َِٟ َیِظَضِس َواٟؼَّ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َوإِٔ٪  ٍَ ا َٟطُ بَٔشِض٥ٕ ٣َ ُب  ا٢َ کَاَ٪ ُیرِضَ َٗ فٔیِّ  ٥َ َواٟؼَّ ِب١َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َٗ ُِٟد٤ُٔص  َٟطُ َرأِْض ٩ِ٣ٔ ا َخُذ 

 ک١ُِّ َطِیٕئ 

نب ریسنی( ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم نب اشبر، اوباعمص، ازرہ، رضحت انب وعؿ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دمحم )ا

ےک ہصح افر یفص ےک ابرے ںیم درایتف ایک وت اوھنں اہک امتؾ املسمونں ےک اسھت آپ اک یھب اکی ہصح اگلای اجات ارگہچ آپ اتقؽ ںیم 

 رشکی ہن یھب رےہ وہں۔ افر یفص آپ لیک   بس ےس ےلہپ سمخ ںیم ےس اکنال اجات۔

 ر، اوباعمص، ازرہ، رضحت انب وعؿدمحم نب اشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 یفص اک ایبؿ

     1219    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ خاٟس، س٠ِم، ٤ًز، اب٩ ًبساٟواحس، سٌیس، اب٩ بْش، حرضت ٗتازہ :  راوی

ىٔي اب٩َِ بَ  ٌِ ٌٔیٕس َی ٩ًَِ َس َِٟواحٔٔس  ًَِبسٔ ا ىٔي اب٩َِ  ٌِ ث٨ََا ٤ًَُزُ َی ٠َِٔمُّ َحسَّ ث٨ََا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس اٟشُّ ا٢َ کَاَ٪ َحسَّ َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٔظير

َّی اہللُ  ََ اٟشَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ ٍُ ٩ِ٣ٔ ذَٟ یَّ ٔٔ َََٓا٧َِت َػ ٖٕ َیأُِخُذُظ ٩ِ٣ٔ َحِیُث َطائَُط  ُط َسِض٥ْ َػا َٟ َُزَا کَاَ٪  ٥َ إَٔذا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ِض٥ٔ  

َّرِ  ٥َِٟ یَُدي َُٟط بَٔشِض٤ٔطٔ َو َب  ٔ ُِ ٔشطٔ  ِٔ زُ ب٨َٔ ِِ ٥َِٟ َی  َوکَاَ٪ إَٔذا 

انب رشب، رضحت اتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج ومحمد نب اخدل، یملس، رمع، انب دبعاولادح، دیعس، 

رشکی وہےت وت آپ لیک   اکی ہصح وہات اقلب اایتخر۔ آپ اہجں ےس اچےتہ ےل ےتیل۔ سپ ہیفص )وج دعب ںیم  ذبات وخد گنج ںیم

 افر بج آپ ذبات وخد گنج ںیم رشکی ہن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اکنح ںیم آںیئ( ایس ہصح یفص ںیم ےس آپ ےک اپس آںیئ

 ( وہےت وت آپ لیک   اکی ہصح وہات رگم اس وصرت ںیم آپ وک اایتخر ہن وہات۔ )ہک وج اچےہ ےل ںیل۔

 ومحمد نب اخدل، یملس، رمع، انب دبعاولادح، دیعس، انب رشب، رضحت اتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 یفص اک ایبؿ

     1220    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 نْص ب٩ ًلی، ابواح٤س، سٔیا٪، ہظا٦ اب٩ رعوہ، حرضت ًائظہ :  راوی

ًَلٓٔیٕ  ث٨ََا َنِْصُ ب٩ُِ  ٔٔیَّ  َحسَّ َِٟت کَا٧َِت َػ ا َٗ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا أَبُو أَِح٤ََس أَِخبََر٧َا ُس ٍُ ٩ِ٣ٔ َحسَّ

فٔیِّ   اٟؼَّ

 رصن نب یلع، اوبادمح، ایفسؿ، اشہؾ انب رعفہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک ہیفص یفص ںیم ےس ںیھت۔

 اوبادمح، ایفسؿ، اشہؾ انب رعفہ، رضحت اعہشئ رصن نب یلع، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب



 

 

 یفص اک ایبؿ

     1221    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، یٌ٘وب ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٤ًزو ب٩ ابی ٤ًزو، حرضت ا٧ص :  راوی

 ًَ ٤ًَِزٕو  ٤ِزٔو ب٩ِٔ أَبٔی  ًَ  ٩ًَِ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟزُّصِزٔیُّ  ًَ وُب ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َی ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ ٔ ٩ِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ

 َّ٤٠َ َٓ ٔس٨َ٣ِا َخِیبََر  َٗ َٓ وّسا  ُٗت١َٔ َزِوُجَضا َوکَا٧َِت رَعُ ِس  َٗ ٍَ ب٨ِٔٔت حٌَُٓيٕ َو یَّ ٔٔ َٟطُ َج٤َا٢ُ َػ ِٟٔحِؼ٩َ ذُُٔکَ  الَی ا ٌَ َتَح اہللُ َت َٓ اصَا ا  َٔ اِػَل

ِضَبأئ َح٠َِّت  ٨َا ُسسَّ اٟؼَّ ِِ َّي ب٠ََ َد بَٔضا َحً ََُٓخَ ٔشطٔ  ِٔ ٥َ ٨َٟٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َبىَي بَٔضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ 

دیعس نب وصنمر، وقعیب نب دبعارلنمح، رمعف نب ایب رمعف، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک مہ ربیخ ےئگ۔ بج اہلل اعتیل ےن اس  ہعل 

ی ےک نسح فامجؽ اک ذترکہ ایک۔ اؿ اک وشرہ امرا ایگ اھت افر فہ اس فتق دنہل   
ن
ُ
خ

وکحتف رکا دای وت ولوگں ےن آپ ےک اسےنم ہیفص تنب 

ں  وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک اےنپ ےیل بختنم رفام ایل رھپ ا وک ےل رک ےلکن اہیں کت ہک مہ دس ءابہء کت ےچنہپ اہجںیھت

 آپ ضیح ےس افرغ وہںیئ افر آپ ےن اؿ ےس تبحص یک۔

 دیعس نب وصنمر، وقعیب نب دبعارلنمح، رمعف نب ایب رمعف، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 یفص اک ایبؿ

     1222    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ػہیب، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ ٣شسز، ح٤از ب٩ زیس، ًبساٌٟزیز ب٩ :  راوی

ا٢َ َػاَر  َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ٔ ب٩ِٔ ُػَضِیٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠ََِِٟٔييِّ َحسَّ ٍَ ا ٍُ ٟٔسِٔحَی یَّ ٔٔ ِت َػ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   ث٥َُّ َػاَرِت َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل

دسمد، امحد نب زدی، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک ہیفص ےلہپ دہیح یبلک ےک ہصح ںیم آیئ ںیھت۔ 

 رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ہصح ںیم آںیئ۔

 دسمد، امحد نب زدی، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 یفص اک ایبؿ



 

 

     1223    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ خَلز باہلی، بہز ب٩ اسس، حرضت ا٧ص :  راوی

ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  اْز أَِخبََر٧َا ثَابْٔت  ث٨ََا َح٤َّ ُ ب٩ُِ أََسٕس َحسَّ ث٨ََا بَِضز َِٟباصٔلٔیُّ َحسَّ ٕ ا ز ُس ب٩ُِ َخَلَّ ٍَ  ٣َُح٤َّ ٍَ ِٔی َسِض٥ٔ زِٔحَی َٗ َو

ٍٔ أَِرُؤٕض  ٌَ ٥َ بَٔشِب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اِطتََراَصا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ  ٍْ ٍْ َج٤ٔی٠َ ا٢َ  َجارَٔی َٗ َضا َوتَُضیِّئَُضا  ٌُ ٔلَی أ٦ُِّ ُس٠َِی٥ٕ َتِؼ٨َ َضا إ ٌَ َٓ ث٥َُّ َز

ٍُ ب٨ُِٔت حٌَُٓيٕ  یَّ ٔٔ َتسُّ ِٔی بَِیتَٔضا َػ ٌِ ا٢َ َوَت َٗ اْز َوأَِحَشبُطُ   َح٤َّ

آپ ےن دمحم نب الخد ابیلہ، زہب نب ادس، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک دہیح یبلک ےک ہصح ںیم اکی وخترورت ابدنی آیئ )ہیفص( 

اس وک دہیح یبلک ےس است الغؾ دے رک رخدی ایل رھپ اس وک اؾ میلس ےک وحاہل رک دای اتہک فہ اس وک اجسےئ ونسارے افر آپ لیک   ایتر 

ی اؾ میلس ےک رھگ ںیم دعت رک ےل۔  
ن
ُ
خ

 رکے۔ امحد ےتہک ںیہ ہک ریما امگؿ ےہ اثتب ےن ویں ایبؿ ایک ہک۔ اتہک ہیفص تنب 

 د ابیلہ، زہب نب ادس، رضحت اسندمحم نب الخ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 یفص اک ایبؿ

     1224    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زاؤز ب٩ ٣ٌاذ، ًبساٟوارث، یٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ٠ًیہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب، حرضت ا٧ص :  راوی

ا٢َ َحسَّ  َٗ ىَي  ٌِ ٤َِٟ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ُ٘ ٌِ ث٨ََا َی َِٟوارٔٔث ح و َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا َزاُوزُ ب٩ُِ ٣ُ ِبٔس َحسَّ ًَ  ٩ًَِ  ٍَ ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ

ٔ ب٩ِٔ  زٔیز ٌَ ِٟ ًِٔلىٔي َجارٔیَ  ا ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَ َ٘ َٓ  ٍُ َحاَئ زِٔحَی َٓ ىٔي بَٔدِیبََر  ٌِ ِيُي َی ٍَ اٟشَّ ا٢َ ُج٤ٔ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ِئي ُػَضِیٕب  ٍّ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ

َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔييِّ َػل َحاَئ َرُج١ْ إ َٓ ٍَ ب٨َِٔت حٌَُٓيٕ  یَّ ٔٔ َٓأََخَذ َػ  ٍّ ُدِذ َجارٔیَ َٓ ا٢َ اذَِصِب  ًَِلِیَت َٗ ا٢َ یَا ٧َٔييَّ اہللٔ أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

 ََ َٟ ا ٣َا َتِؼ٠ُُح إَٔلَّ  َ٘ َٔ ٔ ث٥َُّ اتَّ ير ـٔ ٍَ َوا٨َّٟ یَِو ٍَ ب٨َِٔت حٌَُٓيٕ َسیَِّسَة رُقَ یَّ ٔٔ وُب َػ ُ٘ ٌِ ا٢َ َی َٗ  ٍَ َِٟیَضا زِٔحَی ٔ ا ٧ََوَز إ َّ٤٠َ َٓ ا٢َ اِزًُوُظ بَٔضا  َٗ

َّی اہللُ  ٥َ أَ ا٨َّٟٔييُّ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َُيَِرَصا َوإٔ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ِئي  ٍّ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َٟطُ ُخِذ َجارَٔی ا٢َ  َٗ َجَضا٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َضا َوَتزَوَّ َ٘  ًَِت

داؤد نب اعمذ، دبعاولارث، وقعیب نب اربامیہ، انب ہیلع، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک ربیخ ںیم بس 

دیقی عمج ےیک ےئگ وت دہیح یبلک آےئ افر وبےل ای روسؽ اہلل! ےھجم اؿ دیقویں ںیم ےس اکی ابدنی رمتمح رفام دےئجی۔ آپ ےن رفامای اج 

ی وک ےل ایل وت اکی صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر وبال ای  افر اکی ابدنی ےل ےل سپ اس  
ن
ُ
خ

ےن ہیفص تنب 

ی وک دہیح ےک وحاہل رکدای احالہکن فہ آپ ےک وسا یسک   
ن
ُ
خ

روسؽ اہلل! آپ ےن ینب رقک ہ افر ینب ریضن ےک وہیدویں یک رسدار ہیفص تنب 



 

 

دہیح وک ہیفص تیمس البؤ۔ بج فہ دفونں آےئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  افر ےک ےیل انمبس ںیہن ےہ۔ آپ ےن رفامای

ہیفص وک داھکی افر دہیح ےس اہک اس ےک العفہ دیقویں ںیم ےس وت وکیئ افر ابدنی ےل ےل۔ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ 

 وک آزاد رک ےک اؿ ےس اکنح رک ایل۔

 ذ، دبعاولارث، وقعیب نب اربامیہ، انب ہیلع، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسنداؤد نب اعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 یفص اک ایبؿ

     1225    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥ رقہ حرضت یزیس ب٩ ًبساہلل :  راوی

٤ِٟٔزِبَسٔ  ٨َّا بٔا ُٛ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ُت یَزٔیَس ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ةُ  ث٨ََا رُقَّ ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ُث اٟزَّأِٔض َحسَّ ٌَ َحاَئ َرُج١ْ أَِط َٓ    ٔ بَٔیسٔظ

ٍَ ا ٌَ ِِٟ٘ٔل ٔ ا ٨َِٟا َصٔذظ ٔ ٨َ٠ُِٗا ٧َاو ا٢َ أََج١ِ  َ٘ َٓ َِٟبازٔیٍَٔ  ََ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َّ أ٧َ َٛ ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ ٍُ أَزٔی٥ٕ أَِح٤ََز  ٌَ ٨ََٟاصَا ِٗٔل ٨َاَو َٓ ًَّٟٔي ِٔی یَٔسَک  ِْلَزٔی٥َ ا

ٔلَی بَىٔي ُز  ٕس َرُسو٢ٔ اہللٔ إ َّٔذا ٓٔیَضا ٩ِ٣ٔ ٣َُح٤َّ َٓ أ٧َِاَصا  ّسا َرُسو٢ُ َََٓقَ َط إَٔلَّ اہللُ َوأَ٪َّ ٣َُح٤َّ َٟ ٔ ٥ُِ إِٔ٪ َطضِٔست٥ُِ أَِ٪ ََل إ َّٜ ِیٕع إ٧ٔ َٗ ُ ٔ ب٩ِٔ أ َصيِر

َّی اہللُ ٥ٔ٨َ َوَسِض٥َ ا٨َّٟٔييِّ َػل ِِ ٤َ ِٟ ُِٟد٤َُص ٩ِ٣ٔ ا ََلَة َوآَتِیُت٥ِ اٟزَّکَاَة َوأَزَّیُِت٥ِ ا ٤ُِت٥ِ اٟؼَّ َٗ ٥َ ااہللٔ َوأَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ فٔیَّ أْمُتَْن آ٨٣ُٔوَ٪   ٟؼَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َٜٔتاَب  ََ صََذا اِل َٟ َتَب  َٛ ٨َ٠ِا ٩ِ٣َ  ُ٘ َٓ  ٥َ بٔأ٣ََأ٪ اہللٔ َوَرُسؤٟطٔ 

اےنت ںیم اکی صخش ملسم نب اربامیہ رقہ رضحت سیدی نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک مہ رمدب ںیم ےھت )رمدب اکی اقمؾ اک انؾ ےہ( 

آای سج ےک ابؽ رھکبے وہےئ ےھت افر اس ےک اہھت ںیم رسخ رگن ےک ڑمچے اک اکی ڑکٹا اھت۔ مہ ےن اہک اشدی وت لگنج اک رےنہ فاال 

ےہ۔ اس ےن اہک اہں۔ مہ ےن اہک ریتے اہھت ںیم وج ہی ڑمچے اک ڑکٹا ےہ۔ فہ ںیمہ ددیے فہ اس ےن ںیمہ دے دای۔ مہ ےن اس ںیم 

اھت فہ زپاھ۔ اس ںیم ہی اھکل اھت۔ اہلل ےک روسؽ دمحم یک رطػ ےس ینب زریہ نب اشیق ےک ےیل۔ کشیب ارگ مت اس ابت یک وگایہ دف وج اھکل 

دا ہک اہلل ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن افر دمحم اہلل ےک روسؽ ںیہ افر امنز اقمئ رکف زوکة ادا رکف افر تمینغ ےک امؽ ںیم ےس اپوچناں ہصح ا

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہصح ادا رکف افر یفص ادا رکف وت مت وک اامؿ وہیگ اہلل افر روسؽ یک اامؿ۔ مہ ےن وپاھچ ریتے رکف افر روس

 ےیل ہی رحتری سک ےن یھکل اس ےن اہک۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن۔

 ملسم نب اربامیہ رقہ رضحت سیدی نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دمہنی ےس وہیدویں ےک ارخاج اک ببس

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 دمہنی ےس وہیدویں ےک ارخاج اک ببس

     1226    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٓارض، ح٥ٜ ب٩ ٧آٍ، طٌیب، زہزی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اَٟ، حرضت ٌٛب  :  راوی

 ب٩ ٣اَٟ

٩ًَِ اٟزُّ  ِیْب  ٌَ ا٢َ أَِخبََر٧َا ُط َٗ ثَُض٥ِ  ٍٕ َحسَّ ٔ ٥ََٜ ب٩َِ ٧َآ َِٟح ارٕٔض أَ٪َّ ا َٓ ُس ب٩ُِ یَِحٌَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  صِزٔیِّ َحسَّ  ٩ًَِ

ُب بِ  ٌِ َٛ ٠َِیض٥ِٔ َوکَاَ٪  ًَ َّٟٔذی٩َ تٔیَب  ٍٔ ا َ ََلث ٩ًَِ أَبٔیطٔ َوکَاَ٪ أََحَس اٟثَّ  َٕ ٔ ٔب ب٩ِٔ ٣َاٟ ٌِ َٛ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  َّی ًَ ٖٔ َیِضحُو ا٨َّٟٔييَّ َػل ٩ُ اِْلََِشَ

اَر رُقَ  َّٔ ُٛ ٠ًََِیطٔ  ُق  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َویََُحِّ ًَ ٍَ َوأَص٠َُِضا أَِخََلْن ٨ِ٣ُٔض٥ِ اہللُ  ٤َِٟٔسی٨َ ٔس٦َ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن  َّی اہللُ  یِٕع َوکَاَ٪ ا٨َّٟٔييُّ َػل

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  َِٟیُضوزُ َوکَا٧ُوا یُِؤذُوَ٪ ا٨َّٟٔييَّ َػل بُُسوَ٪ اِْلَِوثَاَ٪ َوا ٌِ وَ٪ َی ُٛ ٤ُِِْٟشٔ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ َوا زَّ َوَس٥ََّ٠ َوأَ ا ًَ أ٣َََز اہللُ  َٓ ِػَحابَطُ 

 َٗ َٜٔتاَب ٩ِ٣ٔ  َّٟٔذی٩َ أُوتُوا اِل ٩َّ ٩ِ٣ٔ ا ٌُ َتِش٤َ َٟ ٔٔیض٥ِٔ أ٧َِز٢ََ اہللُ َو َٓ  ٔ و ِٔ ٌَ ِٟ ٔ َوا بِر ُب ب٩ُِ َوَج١َّ ٧َبٔیَّطُ بٔاٟؼَّ ٌِ َٛ ا أَبَی  َّ٤٠َ َٓ  ٍَ ِب٥ُِٜٔ٠ اِْلَی

 َّ ٩ًَِ أََذی ا٨َّٟٔييِّ َػل  ََ ٔ ٖٔ أَِ٪ ی٨َِز َث َرصِّلا اِْلََِشَ ٌَ اذٕ أَِ٪ یَِب ٌَ َس ب٩َِ ٣ُ ٌِ ٥َ َس ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ أ٣َََز ا٨َّٟٔييُّ َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

٤ُِِْٟشٔ  َِٟیُضوزُ َوا ًَِت ا زَ َٓ َت٠ُوُظ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ِت٠ٔطٔ  َٗ  ٍَ ٍَ َوَذَُکَ ٗٔؼَّ َس ب٩َِ ٣َِش٤َ٠َ َث ٣َُح٤َّ ٌَ َب َٓ ُت٠ُو٧َُط  ِ٘ وَ٪ َی َّی اہللُ ُٛ ًَلَی ا٨َّٟٔييِّ َػل َسِوا  َِ َٓ

َّٟٔذی  ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُض٥ِ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٟ ََٓذَُکَ  ت١َٔ  ُ٘ َٓ َٚ َػاحٔب٨َُا  اُٟوا َُطٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َّی ًَ ًَاص٥ُِ ا٨َّٟٔييُّ َػل و٢ُ َوَز ُ٘ کَاَ٪ َی

ٔلَی أَِ٪ یَُِٜتَب  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَِی٨َُط َوبَِی٨َُض٥ِ َوبَ  اہللُ  ًَ َّی اہللُ  ََٜتَب ا٨َّٟٔييُّ َػل َٓ ٔلَی ٣َا ٓٔیطٔ  يَِن بَِی٨َطُ َٛٔتابّا ی٨ََِتُضوَ٪ إ

 ٍّ َٔ ٍّ َػٔحی ًَا٣َّ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن   ا

بعک نب امکل ےس رفاتی ےہ دمحم نب ییحی نب افرس، مکح نب انعف، بیعش، زرہی، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب بعک نب امکل، رضحت 

ہک فہ اؿ نیت ااخشص ںیم ےس اکی ںیہ نج اک انگہ )زغفہ وبتک( ںیم اعمػ وہا اھت۔ افر بعک نب ارشػ اکی وہیدی اھت وج )اےنپ 

 یلص ااعشر ںیم( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ذمتم ایک رکات اھت افر افکر رقشی وک آپ ےک الحػ ڑھباکات اھت۔ بج روسؽ اہلل

اہلل ہیلع فآہل فملس )رجہت رک ےک( دمہنی رشتفی الےئ وت اہیں فلتخم ذمابہ ےک ولگ ےھت نج ںیم املسمؿ یھب ےھت۔ تب 

رپتس رشمنیک یھب افر وہیدی یھب وج )اےنپ ااعشر افر الکؾ ےک ذرہعی( یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ ےک ااحصب وک اذیاء 



 

 

یل ےن اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ربص افر درسگر اک مکح رفامای ایس ومہعق رپ ہی آتی انزؽ وہیئ سج اک اچنہپےت ےھت اس رپ اہلل اعت

رتہمج ہی ےہ مت اؿ ولوگں ےس وج رشمک ںیہ تہب یس فیلکت دہ ابںیت ونس ےگ اس ومہعق رپ ارگ مت ربص رکف افر وقتی اایتخر وت کشیب ہی 

نب ارشػ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فیلکت اچنہپےن ےس ابز ہن آای وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  ڑبی تمہ اک اکؾ ےہ۔ سپ بج بعک

فآہل فملس ےن رضحت دعس نب اعمذ وک مکح رفامای ہک فہ اس وک لتق رکےن ےک ےیل ھچک ولوگں وک ںیجیھب سپ اوھنں ےن دمحم نب ہملسم وک 

رکےت وہےئ اہک ہک بج اوھنں ےن بعک نب ارشػ وک لتق رک ڈاال وت وہیدی افر رشمنیک اجیھب۔ افر رافی ےن اس ےک لتق اک ہصق ذرک 

بس اخفئ وہ ےئگ افر ہی بس ولگ حبص وک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض وہےئ افر وبےل دنچ ولوگں ےن امہرے رسدار وک 

ےک اسےنم لقن ںیک وج فہ وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ذمتم ںیم  لتق رک دای وت ینب یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس یک فہ ابںیت اؿ

 ے سج رپ دفونں رفقی 
ی

 

ت
 
ہ
اہک رکات اھت اس ےک دعب آپ ےن اؿ ےس رفامای اب امہرے افر اہمترے درایمؿ اکی رقارداد یھکل اجین اچ

ےنپ اؿ ےک افر امتؾ املسمونں ےک درایمؿ اکی رک اجںیئ )افر اس ےس اجتفز ہن رکںی( سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ا

 رقارداد یھکل۔

 دمحم نب ییحی نب افرس، مکح نب انعف، بیعش، زرہی، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب بعک نب امکل، رضحت بعک نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 دمہنی ےس وہیدویں ےک ارخاج اک ببس

     1227    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ْصٖ ب٩ ٤ًزو، یو٧ص یٌىي اب٩ بٜير، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، ٣ح٤س ب٩ ابی ٣ح٤س، زیس ب٩ ثابت، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ُس ب٩ُِ إِٔس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ َٜيِر ُ ىٔي اب٩َِ ب ٌِ ث٨ََا یُو٧ُُص َی ٤ًَِزٕو اِْلَیَامٔیُّ َحسَّ ُٖ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُْصِّ ُس ب٩ُِ أَبٔی َحسَّ ثَىٔي ٣َُح٤َّ َٙ َحسَّ َح

ًَبَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٕ َوًرِٔکٔ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ٕس ٣َِولَی َزیِسٔ ب٩ِٔ ثَابٕٔت  ٠ًََِیطٔ ٣َُح٤َّ َّی اہللُ  ا أََػاَب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ إض 

َْشَ یَ  ٌِ ا٢َ یَا ٣َ َ٘ َٓ  ََ ا َ٘ ِی٨ُ َٗ ٚٔ بَىٔي  َِٟیُضوَز ِٔی ُسو ٍَ ا ٍَ َج٤َ ٤َِٟٔسی٨َ ٔس٦َ ا َٗ ِیّظا یَِو٦َ بَِسٕر َو ٥َ رُقَ ِب١َ أَِ٪ ُیٔؼیَب٥ُِٜ َوَس٠َّ َٗ ُضوَز أَِس٤ُٔ٠وا 

یِ  ٔ ٣ِٔث١ُ ٣َا أََػاَب رُقَ ز ٌِ یِٕع کَا٧ُوا أ٤ََُِاّرا ََل َی ا ٩ِ٣ٔ رُقَ َت٠َِت َنَْفّ َٗ  ََ َّ ََ أ٧َ ٔش ِٔ ََ ٩ِ٣ٔ َن َّ ز٧َّ ُِ ُس ََل َی اُٟوا یَا ٣َُح٤َّ َٗ ُٓوَ٪ ّظا 

 ًَ َٓأ٧َِز٢ََ اہللُ  َٙ ٣ِٔث٨َ٠َا  ٥َِٟ َت٠ِ  ََ َّ َّا ٧َِح٩ُ ا٨َّٟاُض َوأ٧َ َِٓت أ٧َ َز ٌَ َٟ اَت٠ِت٨ََا  َٗ ِو  َٟ  ََ َّ َِٟ٘ٔتا٢َ إ٧ٔ وا ا َْفُ َٛ ١ُِٗ ٠َّٟٔٔذی٩َ   ََ ٔ َّ َوَج١َّ ِٔی َذٟ ز

ةْ  ی کَأَفَ ات١ُٔ ِٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ بَٔبِسٕر َوأَُِخَ َ٘ ٍْ ُت ِؤٟطٔ َٓٔئ َٗ ٔلَی  ْٖ إ أَ ٣َُْصِّ ٠َبُوَ٪ رَقَ ِِ  َسُت

رفاتی ےہ ہک بج روسؽ  رصمػ نب رمعف، ویسن ینعی انب ریکب، دمحم نب ااحسؼ، دمحم نب ایب دمحم، زدی نب اثتب، رضحت انب ابعس ےس



 

 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن گنج دبر ںیم رقشی رپ حتف احلص رکیل افر آپ دمہنی ولٹ آےئ وت آپ ےن وہیدویں وک ینب اقنیقع ےک 

ھاارا یھب فیہ رشح وہ وج رقشی اک وہ اکچ ےہ۔ 

م

 

ت

اوھنں ےن وجاب ابزار ںیم عمج ایک افر رفامای اے وہیدوی! االسؾ وبقؽ رکول لبق اس ےئل ہک 

ھاارا اقمہلب مہ 

م

 

ت

دای۔ اے دمحم! مت اس ابت رپ ہن ا ڑف ہک مت ےن دنچ انرجتہب اکر افر اوصؽ گنج ےس انفافق رقشی وک لتق رک ڈاال۔ ارگ 

بت اہلل اعتیل ےن  ےس وہات وت ںیھمت ہتپ اتلچ ہک مہ ےنتک اہبدر افر رتتیب امہتف ولگ ںیہ افر مت مہ اسیج اہیدر افر گنج ابز یسک وک ہن دےتھکی۔
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ُو َؿ اس دحثی ےک اکی رافی رصمػ ےن اس آتی وک فِب
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ی ہی آتی انزؽ رفامیئ ق
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َ
اّللّ

اَرِفٌة۔ کت زپاھ۔
َ
 ک

 یب دمحم، زدی نب اثتب، رضحت انب ابعسرصمػ نب رمعف، ویسن ینعی انب ریکب، دمحم نب ااحسؼ، دمحم نب ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 دمہنی ےس وہیدویں ےک ارخاج اک ببس

     1228    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ْصٖ ب٩ ٤ًزو، یو٧ص اب٩ اسحٙ، زیس ب٩ ثابت، حرضت ٣حیؼہ :  راوی

ثَِتىٔ  ثَىٔي ٣َِولّی ٟٔزَیِٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔت َحسَّ َٙ َحسَّ ا٢َ اب٩ُِ إِٔسَح َٗ ث٨ََا یُو٧ُُص  ٤ِزٕو َحسَّ ًَ ُٖ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُْصِّ ٩ًَِ أَبٔیَضا َحسَّ  ٍَ ٍُ ٣َُحِیَؼ ي اب٨َِ

ٍَ أَ٪َّ  َوثََب ٣َُحیِ  ٣َُحِیَؼ َٓ ُت٠ُوُظ  ِٗ ا َٓ ت٥ُِ بٔطٔ ٩ِ٣ٔ رَٔجا٢ٔ یَُضوَز  ا٢َ ٩ِ٣َ َهْٔفِ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَلَی َطبٔیَب  ٍُ َؼ

 َ ٥ِ ُیِش٥ِٔ٠ َوک َٟ ٍُ إٔذِ َذاَک  َت٠َطُ َوکَاَ٪ حَُوِیَؼ َ٘ َٓ ارٔ یَُضوَز کَاَ٪ یََُلبُٔشُض٥ِ  ١َ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ تُحَّ ٌَ َت٠َُط َج َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٍَ اَ٪ أََس٩َّ ٩ِ٣ٔ ٣َُحِیَؼ

ََ ٩ِ٣ٔ ٣َأٟطٔ  ٔ َٟزُبَّ َطِح٥ٕ ِٔی بَِل٨ ًَُسوَّ اہللٔ أ٣ََا َواہللٔ  و٢ُ یَا  ُ٘ بُطُ َوَی ٍُ َیرِضٔ  حَُوِیَؼ

فآہل فملس ےن رفامای رصمػ نب رمعف، ویسن انب ااحسؼ ، زدی نب اثتب، رضحت ہصیحم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ڈاال وہیدویں ںیم ےس سج رمد وک مت اپؤ اوکس لتق رک ڈاول وت ہصیحم ےن اکی وہیدی اترج رپ ہلمح رکدای سج اک انؾ ہبیبش اھت افر اس وک لتق رک

 ےن اس فتق کت ہصیحم وہیدویں ںیم ےلم ےلج رےتہ ےھت افر اؿ ےک ڑبے اھبیئ وحہصی بت کت املسمؿ ہن وہےئ ےھت وت بج ہصیحم

اس وہیدی وک لتق ایک وت وحہصی اےنپ اھبیئ ہصیحم وک امرےت اجےت ےھت افر ےتہک اجےت ےھت ہک اے دنمش دخا! دخبا ریتے ٹیپ ںیم اس 

 ےک امؽ یک تہب ارچیب ےہ۔

 رصمػ نب رمعف، ویسن انب اقحس، زدی نب اثتب، رضحت ہصیحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 دمہنی ےس وہیدویں ےک ارخاج اک ببس

     1229    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، سٌیس ب٩ ابوسٌیس، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٌٔیٕس  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَبٔی َس ٩ًَِ َس ٌٔیٕس أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث  ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  ٤َِِٟشحٔٔس إٔذِ َحسَّ ا٢َ بَِی٨َا ٧َِح٩ُ ِٔی ا َٗ َّطُ  ٧

 ٔ ا٢َ ا٧َِل٠ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ َد إ َّی ََخَ ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َّي ٔجئ٨َِاص٥ُِ  ُط َحً ٌَ ِج٨َا ٣َ َُخَ َٓ ٔلَی یَُضوَز  وا إ ُ٘

َت َیا أَبَا ِِ ِس ب٠ََّ َٗ اُٟوا  َ٘ َٓ َْشَ یَُضوَز أَِس٤ُٔ٠وا َتِش٤ُ٠َوا  ٌِ ا٢َ یَا ٣َ َ٘ َٓ ٨َاَزاص٥ُِ  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ُض٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ  اہللُ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ا

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َ٘ َٓ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ َت یَا أَبَا ا ِِ ِس ب٠ََّ َٗ اُٟوا  َ٘ َٓ ٥َ أَِس٤ُٔ٠وا َتِش٤ُ٠َوا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََ أُرٔیُس  َػل ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ذَٟ َّی اہللُ  َػل

 ٔ ٤ََّا اِْلَِرُق ِهَّلِل َوَرُسؤٟطٔ َوإ ٤ُ٠ًَِوا أ٧َ ٍَ ا أَٟث ََٟضا اٟثَّ ا َٗ ٩ِ٤َ َوَجَس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ب٤َٔأٟطٔ َطِیّئا ث٥َُّ  َٓ يی أُرٔیُس أَِ٪ أُِج٠َٔی٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ َصٔذظٔ اِْلَِرٔق  ن

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٤ََّا اِْلَِرُق ِهَّلِل َوَرُسؤٟطٔ َػل ٤ُ٠ًَِوا أ٧َ ا َٓ ُط َوإَٔلَّ  ٌِ ٔ ٠َِیب َٓ 

فاتی ےہ ہک مہ دجسم ںیم ےھت ااچکن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ہبیتق نب دیعس، ثیل، دیعس نب اوبدیعس، رضحت اوبرہریہ ےس ر

فملس امہری رطػ رشتفی الےئ افر رفامای وہیدویں یک رطػ (ول سپ مہ رضحت ےک اسھت ےلچ اہیں کت ہک مہ وہیدویں ےک اقمؾ 

 وت رفامای اے رگفہ وہید! االسؾ ےل آؤ کت چنہپ ےئگ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر اؿ وک اکپرا بج فہ آ ےئگ

الستم روہ ےگ۔ اوھنں ےن اہک اے اوبااقلمس مت ےن سب اانپ اغیپؾ اچنہپ دای۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس دفابرہ یہی 

ؾ اچنہپ دای۔ وت روسؽ اہلل رفامای ہک االسؾ ےل آؤ الستم روہ ےگ۔ اوھنں ےن رھپ یہی وجاب دای ہک اے اوبااقلمس مت ےن سب اانپاغیپ

ھااراہی ارقار ہک ںیم ےن اانپ اغیپؾ مت کت اچنہپ دای ےہ( رھپ 

م

 

ت

آپ ےن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سب ںیم یھب یہی اچاتہ اھت )ینعی 

ےہ افر ںیم مت وک اس رسزنیم  رسیتی رمہبت اامتؾ تجح یک اخرط اینپ ابت درہایئ افر رفامای اجؿ ول زنیم وت اہلل افر اےکس روسؽ ےک ےیل

 ے ہک فہ اس وک چیب ڈاےل فرہن 
ی

 

ت
 
ہ
ےس ےب دلخ رک ےن اک ارادہ راتھک وہں ذہلا مت ںیم ےس وج صخش اےنپ اوماؽ ےس تبحم راتھک وہ اس وک اچ

 اجؿ ول ہک زنیم وت اہلل افر اس ےک روسؽ ےک ےیل یہ ےہ۔

 اوبرہریہہبیتق نب دیعس، ثیل، دیعس نب اوبدیعس، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونبریضن ےک وہیدویں ےک اوحاؽ



 

 

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 ونبریضن ےک وہیدویں ےک اوحاؽ

     1230    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ زاؤز ب٩ سٔیا٪، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اَٟ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  َیاَ٪ َحسَّ ِٔ ُس ب٩ُِ َزاُوَز ب٩ِٔ ُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔب بِ َحسَّ ٌِ َٛ َٕ ِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ٔ ٩ٔ ٣َاٟ

ٔلَی اب٩ِٔ أُبَٓیٕ  تَبُوا إ َٛ یِٕع  اَر رُقَ َّٔ ُٛ ٥َ أَ٪َّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُط اِْلَِوثَاَ٪ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل ٌَ بُُس ٣َ ٌِ َو٩ِ٣َ کَاَ٪ َی

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  َِٟدزَِرٔد َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔش٥ُ اِْلَِؤض َوا ِ٘ َّا نُ ٥ُِ آَویُِت٥ِ َػاحٔب٨ََا َوإ٧ٔ َّٜ ٍٔ بَِسٕر إ٧ٔ ٌَ ِٗ ِب١َ َو َٗ ٤َِٟٔسی٨ٍَٔ  ٥َ یَِو٣َئٕٔذ بٔا

ات٠ََٔت٥ُِٜ َو  َ٘ ُت١َ ٣ُ ِ٘ َّي َن ٨ٌَٔا َحً َِٟی٥ُِٜ بٔأَِج٤َ ٔ ٨ََٟٔشيَر٪َّ إ ُج٨َُّط أَِو  َُٟتُِخٔ ات٨ُ٠َّٔطُ أَِو  َ٘ ُت َٟ ٤٠ََّ بٔاہللٔ  َٓ ًَِبَس َنِشتَبٔیَح نَٔشائ٥َُِٜ   ََ ٔ َّ َذٟ ا ب٠ََ

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  وا َٟٔ٘ٔتا٢ٔ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٌُ ٔ اِْلَِوثَأ٪ اِجَت٤َ َبَسة ًَ ُط ٩ِ٣ٔ  ٌَ َّی اہللٔ ب٩َِ أُبَٓیٕ َو٩ِ٣َ کَاَ٪ ٣َ ََ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٔ َّ َذٟ ا ب٠ََ َّ٤٠َ َٓ  ٥َ َوَس٠َّ

ِس بَ  َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ََٟ٘ٔیُض٥ِ   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٜٔیُسوا بٔطٔ اہللُ  ا تُزٔیُسوَ٪ أَِ٪ َت ثََر ٤٣َّٔ ِٛ َ ٥ِ بٔأ ُٛ ٜٔیُس َّ ٣َا کَا٧َِت َت ٔ ٤ََِٟباٟ یِٕع ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ا َّ َؤًیُس رُقَ ٠َ

َّی اہللُ  ََ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٔ وا ذَٟ ٌُ ا َس٤ٔ َّ٤٠ََٓ ات٠ُٔوا أَب٨َِائ٥َُِٜ َوإِٔخَوا٥َُِٜ٧  َ٘ َُٔش٥ُِٜ تُزٔیُسوَ٪ أَِ٪ ُت ٠َِیطٔ َوَس أَِن ًَ   ََ ٔ َّ َذٟ َب٠َ َٓ ُٗوا  ٥ََّ٠ َتَْفَّ

ُِٟحُؼ  ٍٔ َوا َ٘ َِٟح٠ِ ٥ُِ أَص١ُِ ا َّٜ ٔ إ٧ٔ َِٟیُضوز ٔلَی ا ٍٔ بَِسٕر إ ٌَ ِٗ َس َو ٌِ یِٕع َب اُر رُقَ َّٔ ُٛ َٜتََبِت  َٓ یِٕع  اَر رُقَ َّٔ ات٩ُ٠َّٔ َػاحٔب٨ََا أَِو ُٛ َ٘ ُت َٟ  ٥ُِ َّٜ ؤ٪ َوإ٧ٔ

َذا َوََل یَُحو٢ُ بَِی٨٨ََ  َٛ َذا َو َٛ  َّ٩٠َ ٌَ ِٔ ٨َ ٠َِیطٔ َٟ ًَ َّی اہللُ  َّ َٛٔتابُُض٥ِ ا٨َّٟٔييَّ َػل ا ب٠ََ َّ٤٠َ َٓ َِٟدََلخٔی١ُ  ا َوبَيَِن َخَس٦ٔ نَٔشائ٥ُِٜٔ َطِیْئ َوهَٔی ا

ِد  ٥َ اَِخُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل أَِرَس٠ُوا إ َٓ ِسرٔ  َِ ِٟ ٔ بٔا ير ـٔ ِت ب٨َُو ا٨َّٟ ٌَ ٥َ أَِج٤َ َِٟی٨َ َوَس٠َّ ٔ ا ِٔی ثَََلثٔيَن َرُجَّل ٩ِ٣ٔ  إ

 ُٗ ِّٔ٪ َػسَّ َٓ  ََ وا ٨ِ٣ٔ ٌُ َیِش٤َ َٓ  ٕٔ ٨ِ٤ََِٟؼ َّي ٠َِ٧َتَِٔی ب٤َََٔأ٪ ا ِد ٨٣َّٔا ثَََلثُوَ٪ َحبِّرا َحً َِٟیُِخُ ََ َو ٔ ََ أَِػَحاب ٔ ََ آ٨٣ََّا ب ٔ وَک َوآ٨٣َُوا ب

٠َِیض٥ِٔ َرُسو٢ُ ا ًَ ُس ََُسا  َِ ِٟ ا کَاَ٪ ا َّ٤٠َ َٓ ؽَّ َخبََرص٥ُِ  َ٘ ٥ُِ َواہللٔ ََل َٓ َّٜ َُٟض٥ِ إ٧ٔ ا٢َ  َ٘ َٓ ص٥ُِ  َحَْصَ َٓ ََٜتائٔٔب  ٥َ بٔاِل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

 ُ ََ ث ٔ اَت٠َُض٥ِ َیِو٣َُض٥ِ َذٟ َ٘ َٓ ِضّسا  ًَ ُلوُظ  ٌِ أَبَِوا أَِ٪ ُی َٓ ٠َِیطٔ  ًَ اصُٔسونٔی  ٌَ ِضٕس ُت ٌَ َ َتأ٨٣َُِوَ٪ ٨ًِٔٔسی إَٔلَّ بٔ ل ًَ ُس  َِ ِٟ ٍَ ٥َّ ََُسا ا یَِو ی بَىٔي رُقَ

ًَلَی  ٨ًَُِض٥ِ َوََُسا   َٖ اِنَْصَ َٓ اَصُسوُظ  ٌَ َٓ اصُٔسوُظ  ٌَ ٔلَی أَِ٪ یُ ًَاص٥ُِ إ ٔ َوَز ير ـٔ ََٜتائٔٔب َوَتَزَک بَىٔي ا٨َّٟ ََٜتائٔٔب بٔاِل ٔ بٔاِل ير ـٔ بَىٔي ا٨َّٟ

ٔ َواِحتَ  ير ـٔ َح٠َِت ب٨َُو ا٨َّٟ َٓ َِٟحََلٔئ  ًَلَی ا َّي ٧َزَُٟوا  اَت٠َُض٥ِ َحً َ٘ تٔض٥ِٔ َوأَبَِوأب بُُیوتٔض٥ِٔ َوَخَظبَٔضا َٓ ٌَ ٔ ٠َِّت اِْلٔب١ُٔ ٩ِ٣ٔ أ٣َِت َٗ ٠٤َُوا ٣َا أَ

ًَِلاُظ اہللُ إٔیَّاَصا َوَخ  ٍّ أَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخاػَّ ًَ َّی اہللُ  ٔ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ير ـٔ ََاَ٪ ٧َِد١ُ بَىٔي ا٨َّٟ َٓ ًَ َٓاَئ اہللُ  ا٢َ َو٣َا أَ َ٘ َٓ طُ بَٔضا  لَی ؼَّ

َّی ًَِلي ا٨َّٟٔييُّ َػل َ أ َٓ ٔ َٗٔتا٢ٕ  يِر َِ و٢ُ بٔ ُ٘ ٠َِیطٔ ٩ِ٣ٔ َخِی١ٕ َوََل رٔکَإب َی ًَ ُت٥ِ  ِٔ ٤َا أَِوَج َٓ ثََرَصا  َرُسؤٟطٔ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ِٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ ًَ اہللُ 



 

 

َش٥َ ٨ِ٣َٔضا َٟٔزُج٠َئِن ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ  َٗ َش٤ََضا بَِی٨َُض٥ِ َو َٗ َُيِرٔص٤َٔا  ٤ُ٠َِٟٔضأجزٔی٩َ َو ٔش٥ِ ْٔلََحٕس ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ  ِ٘ ٥ِ َی َٟ  ٍٕ َوکَا٧َا َذؤی َحاَج

ٍَ َرضَٔي اہللُ اك٤َٔ َٓ ًَّٟٔي ِٔی أَیِٔسی بَىٔي  ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍُ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ٨ًََِضاَوبََِٔی ٨ِ٣َٔضا َػَس   

، رضحت دبعارلنمح نب بعک نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن اکی صخش دمحم نب داؤد نب ایفسؿ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی

ےس انس وج ااحصب روسؽ انیم ےس ےھت ہک رقشی ےک اکرففں ےن دبعاہلل نب ایب افر اس ےک اؿ اسویھتں وک وج تب رپیتس ںیم اس 

اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی ںیم ایقؾ رفام  ےک رشکی ےھت۔ افر افس فزخرج ےس قلعت رےتھک ےھت اھکل افر اس زامہن ںیم روسؽ اہلل یلص

ےھت ہک گنج دبر ےس ےلہپ ہک مت ےن امہرے اسیھت )دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( وک ہگج دی۔ مہ مسق اھک رک ےتہک ںیہ ہک مت اؿ ےس ڑلف 

فاےل وہں ےگ اؿ بس وک لتق رک  ای اینپ رسزنیم ےس اکنؽ دف فرہن مہ بس لم رک مت رپ ہلمح رکںی ےگ افر مت ںیم ےس وج ولگ ڑل ےنکس

ھااری وعروتں وک اےنپ رصتػ ںیم ےل آںیئ ےگ۔ بج ہی طخ دبعاہلل نب ایب وک اچنہپ افر اس ےک اؿ اسویھتں وک وج تب 

م

 

ت

ڈاںیل ےگ افر 

فآہل فملس وک رپیتس رکےت ےھت وت فہ بس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ڑلےن ےک ےیل عمج وہ ےئگ۔ بج وضحر یلص اہلل ہیلع 

ھاارے زندکی ااہتن یک 

م

 

ت

اس یک االطع وہیئ وت آپ ےن اؿ ےس اج رک الماقت یک افر اؿ وک اھجمسای ہک رقشی ےن وج مت وک داکمھای ےہ فہ 

ےنپ دیکمھ ےہ احال ہکن رقشی مت وک اانت اصقنؿ ںیہن اچنہپ ےتکس انتج مت وخد اےنپ آپ وک اصقنؿ اچنہپؤ ےگ ویکہکن اس وصرت ںیم ںیھمت ا

ںوٹیں افر اھب ںوں ےس ڑلان زپے اگ۔ بج اؿ ولوگں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ہی ابت ینس وت فہ رفتمؼ وہ ےئگ )ینعی 

 گنج اک ارادہ متخ رک دای( رھپ ہی ربخ رقشی ےک اکرففں وک یچنہپ وت اوھنں گنج دبر ےک دعب وہیدویں وک اھکل ہک مت اہحلس افر اسزفاسامؿ

افر  ہعل فاےل وہ ذہلا مت امہرے اسیھت )دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( ےس ڑلف فرہن مہ ااسی افر ااسی رکںی ےگ )ینعی مت وک لتق  فاےل

ھااری وعروتں وک اےنپ رصتػ 

م

 

ت

رکںی ےگ( افر امہرے افر اہمتری وعروتں یک اپزوبیں ےک درایمؿ وکیئ زیچاحلئ ہن وہیگ )ینعی مہ 

تعم رکںی ےگ( رھپ بج اس طخ یک ربخ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یچنہپ وت ینب ریضن ےک وہیدویں ےن ںیم ےل رک اؿ ےس اجم

دہع ینکش افر دوھہک دیہ رپ اافتؼ رک ایل افر وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس الہک اجیھب ہک آپ اےنپ ااحصب ںیم ےس سیت آدیم 

مل لکن رک آپ ےس یسک درایمین اقمؾ رپ الماقت رکںی ےگ۔ امہرے فہ اعمل آپ یک وگتفگ  ںین ےگ ےل رک ےیلکن افر مہ ںیم ےس سیت اع

ارگ فہ آپ یک یدصقی رک دںی ےگ افر اامیؿ ےل آںیئ ےگ وت مہ بس یھب آپ رپ اامیؿ ےل آںیئ ےگ۔ آپ ےن ہی وجتسی اےنپ 

 رک اؿ ےک اپس ےچنہپ افر اؿ ےس رفامای دخبا ےھجم مت رپ اس ااحصب ےک اسےنم یھب ریھک بج دفرسا دؿ وہا وت آپ اےنپ اسھت رکشل ےل

فتق کت اانیمطؿ ہن وہاگ بج کت مت  ھج ےس دہع فرقار ہن رکول نکیل اوھنں ےن دہع ف امیپؿ ےس ااکنر رک دای سپ آپ ےن اؿ ےس دؿ 

ڑ دای افر اؿ ےس اہک مت دہع رکف سپ اوھنں رھب گنج یک۔ رھپ دفرسے دؿ ینب رقک ہ ےک وہیدویں رپ ےئگ رکشل ےل رک افر ینب ریضن وک وھچ

ؿ ےن اعمدہہ رک ایل )گنج ہن رکےن رپ( نکیل دعب ںیم فہ رھپ ےئگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےلگ دؿ رکشل ےل رک ینب ریضن رپ ےئگ افر ا

ےک افوٹنں ےس امؽ فاابسب ےس ڑلے اہیں کت ہک فہ الجفینط رپ رایض وہ ےئگ۔ رھپ فہ الجفنط وہےئ اس احؽ ںیم ہک وج ھچک اؿ 



 

 

اخص آپ یہ وک رمتمح  اھٹ اکس ااھٹ ایل افر اؿ ےک وجھکرفں ےک اباغت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےلم ہی اہلل اعتیل ےن وطبر

ڑے دفڑاےئ افر ہن رفامےئ افر اراشد وہا! وج ھچک انعتی رفامای اہلل اعتیل ےن اےنپ روسؽ وک اکرففں ےک امؽ ںیم ےس نج رپ ہن مت ےن وھگ

افٹن ینعی ریغب گنج ےک احلص وہا۔ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اک ارثک ہصح اہمرجنی وک دے دای افر اؿ ںیم میسقت 

ابیق اچب فہ  رفام دای افر اںیمس دفرضفرت دنم ااصنرویں وک یھب دای نکیل اؿ دف ےک العفہ آپ ےن یسک ااصنری وک اس ںیم ےس ہن دای افر وج

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک دصہق رقار اپای وج رضحت افہمط ےک اایتخر ںیم راہ۔

 دمحم نب داؤد نب ایفسؿ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رضحت دبعارلنمح نب بعک نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 ونبریضن ےک وہیدویں ےک اوحاؽ

     1231    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٓارض، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ٣وسٰي ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ :  راوی

 ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسي ب٩ِٔ ًُ ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ارٕٔض َحسَّ َٓ ُس ب٩ُِ َیِحٌَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  ٍَ َب

یِ  ٔ َورُقَ ير ـٔ ٥َ َیُضوَز ا٨َّٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أَِجلَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َحاَربُوا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ َوأرََقَّ َو ير ـٔ بَىٔي ا٨َّٟ

 ٔ َش٥َ ن َٗ َُٟض٥ِ َو َت١َ رَٔجا َ٘ َٓ  ََ ٔ َس َذٟ ٌِ ٍُ َب یَِو َّي َحاَربَِت رُقَ ٠ًََِیض٥ِٔ َحً ٍَ َو٩٣ََّ  یَِو ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن رُقَ ُض٥ِ بَيَِن ا َٟ َشائَُض٥ِ َوأَِوََلَزص٥ُِ َوأ٣ََِوا

٨َُض٥ِ َوأَِس٤ُ٠َوا َوأَِجلَی َرُسو٢ُ ا َٓأ٣ََّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  وا بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُ٘ َٟحٔ ُض٥ِ  ـَ ٌِ ٥َ یَُضوَز إَٔلَّ َب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

ٍٔ ک٠َُّ  ٤َِٟٔسی٨َ ٤َِٟسٔ ا ٍَ َوک١َُّ یَُضوزٓٔیٕ کَاَ٪ بٔا َ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َسََل٦ٕ َویَُضوَز بَىٔي َحارٔث ِو٦ُ  َٗ ََ َوص٥ُِ  ا َ٘ ِی٨ُ َٗ  ی٨ٍَٔ ُض٥ِ بَىٔي 

دمحم نب ییحی نب افرس، دبعارلزاؼ، انب رججی، ومٰیس نب ہبقع، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ینب ریضن افر ینب رقک ہ ےک 

ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس گنج یک۔ آپ ےن ینب ریضن وک اکنؽ ابرہ ایک افر ینب رقک ہ وک رےنہ دای آپ ےن اؿ رپ  وہیدویں

ااسؿ ایک اہیں کت ہک ینب رقک ہ ےن )دبدہعی یک( افر گنج یک سپ اؿ ےک رمد لتق ےیک ےئگ افر اؿ یک وعرںیت اؿ ےک امؽ افر اؿ 

 رک دےیئ ےئگ رگم دنچ ولگ لتق ںیہن ےیک ےئگ وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس آ رک لم ےئگ۔ ےک ےچب املسمونں ںیم میسقت

آپ ےن اؿ وک اامؿ دی افر فہ املسمؿ وہےئگ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دمہنی ےک اسرے وہیدویں وک اکنؽ ابرہ ایک افر 

 ؾ یک وقؾ یھت افر ینب احرہث وک یھب افر رہ اس وہیدی وک وج دمہنی ںیم راتہ اھت۔ینب اقنیقع وک یھب وج دبعاہلل نب الس

 دمحم نب ییحی نب افرس، دبعارلزاؼ، انب رججی، ومٰیس نب ہبقع، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 یک زنیم اک ایبؿ افر اس اک مکح ربیخ

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 ربیخ یک زنیم اک ایبؿ افر اس اک مکح

     1232    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت اب٩ ٤ًزہارو٪ ب٩ زیس ب٩ ابی زرٗاء، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ًبیساہلل ب٩ ٤ًز، ٧آٍ،  :  راوی

٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ   ٍَ ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠َ ث٨ََا َح٤َّ ث٨ََا أَبٔی َحسَّ أئ َحسَّ َٗ َِّر ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ َزیِسٔ ب٩ِٔ أَبٔی اٟز ٍٕ َحسَّ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ا٢َ أَِحَشبُطُ  َٗ  ب٩ِٔ ٤ًََُز 

ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َُٟحوُظ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ََٓؼا ص٥ِٔ  ِْصٔ َٗ ٔلَی  َِٟحأَص٥ُِ إ ًَلَی ا٨َِّٟد١ٔ َواِْلَِرٔق َوأَ ٠ََب  َِ َٓ َت١َ أَص١َِ َخِیبََر 

َُٟض٥ِ ٣َا َح٠٤ََ  ٍَ َو َ٘ َِٟح٠ِ اَئ َوا ـَ ِٟبَِی اَئ َوا ِْفَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟؼَّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی أَِ٪ ََل ًَلَی أَ٪َّ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل  َیُِٜت٤ُوا َوََل ِت رٔکَابُُض٥ِ 

ِس کَاَ٪  َٗ یَّبُوا ٣َِشَّا ُٟٔحٌَيِّ ب٩ِٔ أَِخَلَب َو َِ َٓ ًَِضَس  ُض٥ِ َوََل  َٟ  ٍَ َََٓل ذ٣َّٔ ٠ُوا  ٌَ َٓ  ٪ِّٔ َٓ بُوا َطِیّئا  یِّ َِ ِب١َ َخِیبََر کَاَ٪ اِحَت٠َ٤َُط ُی َٗ ُٗت١َٔ   

 ٔ يرُ ٓٔیطٔ ح٠ُ ـٔ ٔ حٔيَن أُِج٠َٔیِت ا٨َّٟ ير ـٔ ُط یَِو٦َ بَىٔي ا٨َّٟ ٌَ َُ حٌَُيِّ ٣َ ٍَ أَی٩َِ ٣َِش َی ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٟٔش ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ُض٥ِ  یُّ

ٙٔ َوَسَيي نَٔش  ِی َ٘ ُِٟح َت١َ اب٩َِ أَبٔی ا َ٘ َٓ  ََ ٤َِِٟش َوَجُسوا ا َٓ اُت  َ٘ َٔ وُب َوا٨َّٟ َُِٟحُ ا٢َ أَذَِصبَِتُط ا َٗ اَز ائَُض٥ِ َوَذَرارٔیَُّض٥ِ َوأََر ب٩ِٔ أَِخَلَب 

ََ َوَل٥ُِٜ اٟظَّ  َٟ َِّطُ ٣َا بََسا 
٨َا اٟظَّ َٟ ٔ اِْلَِرٔق َو ١ِ٤َ ِٔی صَٔذظ ٌِ ٨ًَِا َن ُس َز اُٟوا یَا ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ َّی اہللُ أَِ٪ یُِح٠َٔیُض٥ِ  َِّطُ َوکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ا ٩ِ٣ٔ  ّ٘ ٔلي ک١َُّ ا٣َِزأَةٕ ٩ِ٣ٔ نَٔشائٔطٔ ث٤ََا٧ٔيَن َوِس ٌِ ٕ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُی ٌٔير ا ٩ِ٣ٔ َط ّ٘ ی٩َ َوِس ٕ َؤًِْشٔ  َت٤ِز

 اہرفؿ نب زدی نب ایب زراقء، امحد نب ہملس، دیبع اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 ںیم وصحمر رک دای رھپ اوھنں ےن ربیخ فاولں ےس گنج یک وت آپ اؿ یک زنیم افر اؿ ےک ابوغں رپ اغبل آ ےئگ افر اؿ وک اؿ ےک  ہعل

ےن آپ ےس اس رشط رپ حلص رکیل ہک وسان افر اچدنی افر امتؾ اہحلس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک قح ںیہ اس ےک العفہ سج دقر 

ارگ ااسی رکںی ےگ وت اسامؿ فہ اےنپ افوٹنں رپ الد ںیکس ےل اجںیئ رگم اس رشط رپ ہک )وسےن ای اچدنی یک( وکیئ زیچ ہن وداپںیئ ےگ 

ی   
ن
ُ
خ

املسمونں رپ وج اؿ اک ذہم ےہ فہ اھٹ اجےئ اگ۔ افر وکیئ دہع ابیق ہن رےہ اگ۔ سپ اوھنں ےن ڑمچے یک اکی  یلیھ اغبئ رکدی وج 

رےہ  نب ابطخ ےک اپس یھت افر فہ ربیخ ےس ےلہپ لتق وہاکچ اھت افر اس ےن اس  یلیھ وک اس فتق ااھٹ ایل اھت بج ینب ریضن اکنےل اج

ےھت افر اس ںیم اؿ ےک وسےن اچدنی ےک زویرات ےھت۔ انب رمع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یعس  )اکی 

وہیدی( ےس درایتف رفامای ییح نب ابطخ یک  یلیھ اہکں ےہ؟ اس ےن اہک فہ وگنجں ںیم ابتہ وہیئگ افر د رگ رضفرایت ںیم رخچ وہ یئگ۔ 



 

 

وک فہ  یلیھ یلم۔ بت آپ ےن انب ایب قیقح وک لتق ایک ایہن وہیدویں ںیم ےس افر اؿ یک وعروتں وک دیقی انبای افر اؿ یک اس ےک دعب احصہب 

افالد وک الغؾ افر اؿ وک الجفنط رکےن اک ارادہ ایک فہ وبےل اے دمحم! مہ وک ںیہی رےنہ دف مہ زنیم ںیم تنحم رکںی ےگ افر وج دیپافار 

مت ےل ولےگ افر آداھ مہ ےل ںیل ےگ سب آپ ربیخ یک آدمین ںیم ےس اینپ ازفاج ںیم ےس رہ اکی وک ایس وہیگ اس ںیم ےس آداھ 

 افقس وجھکر افر سیب افقس وَج )اسؽ رھب ےک رخچ ےک وطر رپ دےتی۔

 اہرفؿ نب زدی نب ایب زراقء، امحد نب ہملس، دیبعاہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 ربیخ یک زنیم اک ایبؿ افر اس اک مکح

     1233    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥، اب٩ اسحٙ، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزاح٤س ب٩ ح٨ب١، یٌ٘وب ب٩  :  راوی

 ٔ ثَىٔي ٧َآ َٙ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ إِٔسَح ث٨ََا أَبٔی  وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َی ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٩ًَِ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ٍْ ٣َِولَی 

 َٗ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ٤ًََُز  َّا ٧ُُِخٔ ًَ ًَلَی أ٧َ ًَا١َ٣َ َیُضوَز َخِیبََر  ٥َ کَاَ٪  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُجُض٥ِ إَٔذا ا٢َ أَیَُّضا ا٨َّٟاُض إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َجُض٥ِ  َٓأََِخَ ْد یَُضوَز  يی ٣ُُِخٔ ّٔن َٓ ِٙ بٔطٔ  ٠َِی٠َِح َٓ ُط ٣َا٢ْ  َٟ ٩ِ٤َ کَاَ٪  َٓ  ٔطئ٨َِا 

اربامیہ، انب ااحسؼ ، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمعےن رفامای اے ولوگ! روسؽ ادمح نب لبنح، وقعیب نب 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربیخ ےک وہیدویں ےس اس رشط رپ اعمہلم ایک اھت ہک مہ بج اچںیہ ےگ ںیھمت اکنؽ دںی ےگ۔ سپ سج 

 ویکہکن ںیم وہیدویں وک اکنےنل فاال وہں رھپ آپ ےن اس ےک دعب اؿ وک اکنؽ دای۔ یسک اک امؽ وہیدویں ےک اپس وہ فہ اؿ ےس ےل ےل

 ادمح نب لبنح، وقعیب نب اربامیہ، انب اقحس، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباءوصحمؽ تمینغ :   ابب

 ربیخ یک زنیم اک ایبؿ افر اس اک مکح

     1234    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠مَي٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، اسا٣ہ ب٩ زیس، ٟیثي، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ ٍُ ب٩ُِ َزیِٕس ا٠َِّٟیثٔيُّ  ٤َِِٟضزٔیُّ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی أَُسا٣َ ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز ا ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ا  َحسَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٧َآ



 

 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  َِٟت یَُضوزُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ ِٓتُتَٔحِت َخِیبَرُ َسأ َد ٨ِ٣َٔضا  ا ا ََخَ َّ٤٣ٔ ٕٔ ِؼ ًَلَی ا٨ِّٟ ٠٤َُوا  ٌِ ًَلَی أَِ٪ َی ص٥ُِ  ٥َ أَِ٪ ُیَٔقَّ َوَس٠َّ

 ََ ٔ ًَلَی َذٟ َََٓا٧ُوا  ََ ٣َا ٔطئ٨َِا  ٔ ًَلَی ذَٟ ٥ِ ٓٔیَضا  ُٛ
٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أرُٔقُّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ ًَلَی َٓ َش٥ُ  ِ٘ ٤ِزُ یُ َوکَاَ٪ اٟتَّ

ِض٤َا َّیاٟشُّ ُِٟد٤َُص َوکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٕٔ َخِیبََر َوَیأُِخُذ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٥َ  ٔ٪ ٩ِ٣ٔ نِٔؼ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ اہللُ 

 ٌٔ ا َط ّ٘ ی٩َ َوِس ٕٙ َت٤ِّزا َؤًِْشٔ ٍَ َوِس َ ُِٟد٤ُٔص ٣ٔائ ٥َ ک١َُّ ا٣َِزأَةٕ ٩ِ٣ٔ أَِزَوأجطٔ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِ ٔلَی أَك ٔ أَِرَس١َ إ َِٟیُضوز اَد ا ا أََراَز ٤ًَُزُ إَِٔخَ َّ٤٠ََٓ يّرا 

ََٟضا ٧َِدَّل بَُٔخِ  ٔش٥َ  ِٗ َُٟض٩َّ ٩ِ٣َ أََحبَّ ٩ُٜ٨ِ٣َّٔ أَِ٪ أَ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٟضا أَِزَوأد ا٨َّٟٔييِّ َػل َیُٜوَ٪  َٓ  ٕٙ ٍَ َوِس َ ٔػَضا ٣ٔائ

ُِٟد٤ُٔص أَِػ٠َُضا َوأَِرُؿَضا َو٣َ  ََٟضا ِٔی ا َّٟٔذی  ز٢َٔ ا ٌِ ٨َ٠ِا َو٩ِ٣َ أََحبَّ أَِ٪ َن ٌَ َٓ ا  ّ٘ ی٩َ َوِس ٕؾ ًِْٔشٔ ٍَ ََخِ ًَ َٔ ٣َزَِر ٤َا اُؤَصا َو٩ِ٣ٔ اٟزَِّر َٛ  

٨َ٠ِا ٌَ َٓ  صَُو 

دویں ےن امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ااسہم نب زدی، یثیل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک بج ربیخ حتف وہا وت وہی

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دروخاتس یک ہک آپ ںیمہ ربیخ ںیم اس رشط رپ رےنہ دےئجی ہک مہ ںیہی زنیم ںیم دیپافار رپ 

ھااری 

م

 

ت

تنحم رکںی ےگ افر وج دیپافار وہیگ اس اک آداھ مہ رھک ںیل ےگ افر آداھ آپ وک دںی ےگ۔ آپ ےن رفامای کیھٹ ےہ ںیم مت وک 

 رےنہ دفں اگ رگم اس فتق کت بج کت مہ اچںیہ ےگ )افر بج اچںیہ ےگ اکنؽ دںی ےگ( رھپ فہ ایس رشط رپ فاہں رےہ اس رشط رپ

افر اؿ ےس احلص وہےن فایل وجھکر ےک یئک  ےص وہےئ۔ اپوچناں ہصح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےتیل افر آپ ایس اپوچنںی 

ر افر سیب فقس وَج دےتی۔ بج رضحت رمعےن ربیخ ےس وہیدویں وک اکنانل اچاہ وت آپ یک ازفاج ہصح ںیم ےس اینپ رہ ویبی وک وس فقس وجھک

وک الہک اجیھب ہک آپ ںیم ےس سج اک یج اچےہ ںیم اس وک اےنت درتخ ڑج زنیم افر اپین تیمس دے دفں ہک سج ےس وس فقس وجھکر 

سیب فقس وَج احلص وہ ےکس افر وج اچےہ اس اک ہصح ںیم سمخ ںیم احلص وہ ےکس افر ایس رطح یتیھک ںیم ےس اینت زنیم سج ںیم ےس 

 ےس اکنؽ دای رکفں۔

 امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ااسہم نب زدی، یثیل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 ربیخ یک زنیم اک ایبؿ افر اس اک مکح

     1235    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زاؤز ب٩ ٣ٌاذ، ًبساٟوارث، یٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، زیاز ب٩ ایوب، اس٤ٌی١ ب٩ ابزہی٥، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب، حرضت  :  راوی

 ٣اَٟ ا٧ص ب٩



 

 

وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َوزٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّو ُ٘ ٌِ ث٨ََا َی َِٟوارٔٔث ح و َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا َزاُوزُ ب٩ُِ ٣ُ ٌٔی١َ ب٩َِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ َب أَ٪َّ إِٔس٤َ

َٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ  ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ٔ ب٩ِٔ ُػَضِیٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ ثَُض٥ِ  ٨ًََِوّة  َحسَّ أََػب٨َِاَصا  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َُزَا َخِیبََر  ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ِييُ  ٍَ اٟشَّ ُح٤ٔ َٓ 

داؤد نب اعمذ، دبعاولارث، وقعیب نب اربامیہ، زاید نب اویب، اامسلیع نب اربمیہ، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن نب امکل 

 فملس ےن ربیخ رپ اہجد ایک وت مہ ےن اس وک ڑل رک احلص ایک ذہلا )املسمونں ںیم میسقت ےک ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

 ےیل( دیقویں وک عمج ایک ایگ۔

داؤد نب اعمذ، دبعاولارث، وقعیب نب اربامیہ، زاید نب اویب، الیعمس نب اربمیہ، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن نب  :  رافی

 امکل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 ربیخ یک زنیم اک ایبؿ افر اس اک مکح

     1236    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌي ب٩ زُکیا، سٔیا٪، یحٌي ب٩ سٌیس، بظير ب٩ یشار، حرضت سہ١ ب٩ ابی ربیٍ ب٩ س٠مَي٪، اسس ب٩ ٣وسي،  :  راوی

 حث٤ہ

ثَىٔ  یَّا َحسَّ ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ َزَُکٔ ث٨ََا أََسُس ب٩ُِ ٣ُوَسي َحسَّ ٤َُِٟؤذُِّ٪ َحسَّ َ٪ ا ٍُ ب٩ُِ ُس٠َمَِيَ ث٨ََا اٟزَّبٔی ٌٔیٕس َحسَّ ٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ َس َیاُ٪  ِٔ ي ُس

ٔ ب٩ِٔ یَ  ئِن نِٔؼ ٩ًَِ بَُظيِر َٔ ٥َ َخِیبََر نِٔؼ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َش٥َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٍَ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َحِث٤َ ا ٨ََٟٔوائٔبٔطٔ َشإر  ّٔ

ًََْشَ َسِض٤ّا  ٍَ ًَلَی ث٤ََا٧َٔی َش٤ََضا بَِی٨َُض٥ِ  َٗ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  ا بَيَِن ا ّٔ  َوَحاَجتٔطٔ َونِٔؼ

ادس نب ومیس، ییحی نب زرکای، ایفسؿ، ییحی نب دیعس، ریشب نب اسیر، رضحت لہس نب ایب ہمثح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ  رعیب نب امیلسؿ،

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربیخ وک دف وصحں رپ میسقت ایک۔ اکی ہصح اینپ رضفروتں افر دفرسے اقمدص ےک ےیل افر دفرسا ہصح 

 اس دفرسے ہصح وک ااھٹرہ وصحں رپ میسقت ایک۔ املسمونں ےک فاےطس میسقت ایک افر

 رعیب نب امیلسؿ، ادس نب ومیس، ییحی نب زرکای، ایفسؿ، ییحی نب دیعس، ریشب نب اسیر، رضحت لہس نب ایب ہمثح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباءوصحمؽ  :   ابب



 

 

 ربیخ یک زنیم اک ایبؿ افر اس اک مکح

     1237    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ سٌیس ٨ٛسی، ابوخاٟس، یحٌي ب٩ سٌیس، حرضت بظير ب٩ یشار :  راوی

٨ِٜٔسٔ  ٌٔیٕس اِل ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َس ًَ ث٨ََا  ٤ََّٟا َحسَّ ا٢َ  َٗ ٔ ب٩ِٔ َیَشإر  ٩ًَِ بَُظيِر ٌٔیٕس  ٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ َس  ٪َ ىٔي ُس٠َمَِيَ ٌِ ث٨ََا أَبُو َخأٟٕس َی یُّ َحسَّ

 ٍَ ٍٕ َوثَََلثٔيَن َسِض٤ّا َج٤َ ًَلَی ٔستَّ َش٤ََضا  َٗ ٥َ َخِیبََر  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَلَی ٧َبٔیِّطٔ َػل اَئ اہللُ  َٓ َضا  ک١ُُّ َسِض٥ٕ ٣ٔ أَ َٔ ز٢ََ نِٔؼ ٌَ َٓ ٍَ َسِض٥ٕ  َ ائ

َش٤َطُ  َ٘ َٓ َٕ اِْلََخَ  ًَز٢ََ ا٨ِِّٟؼ ُض٤َا َو ٌَ ٍَ َو٣َا أُحٔیزَ ٣َ ٍَ َواِلُٜتَِیَب َِٟوكٔیَح َّٙ َوا٨ََّٟلاَة  ٨ََٟٔوائٔبٔطٔ َو٣َا ی٨َِز٢ُٔ بٔطٔ ا ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن اٟظِّ بَيَِن ا

ُض٤َا َوکَاَ٪ َسِض٥ُ َرُسو٢ٔ اہللٔ ٌَ ُض٤َا َو٣َا أُحٔیزَ ٣َ ٌَ ٥َ ٓمََٔي أُحٔیزَ ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

دبع اہلل نب دیعس دنکی، اوباخدل، ییحی نب دیعس، رضحت ریشب نب اسیر ےس رفاتی ےہ ہک اہلل اعتیل ےن بج ربیخ اےنپ یبن وک وطبر تمینغ 

رھپ اؿ ںیم ےس آدےھ اینپ رضفرایت افر  (  ےص ےیک افر رہ ہصح ںیم وس  ےص ےھت۔13اطع رفامای وت آپ ےن اس ےک سیتھچ )

 ب ہ افر اؿ ےس قلعتم اجدیئاد یھب یھت افر ہیقب آدےھ ہصح وک 
ت

 

کب
جہ افر 
طن 
دفرسے اقمدص ےک ےیل رےھک۔ ایس ںیم )دفاگؤں( ف

فملس اک ہصح اؿ ےک املسمونں ںیم میسقت رک دای اؿ ںیم )دفاگؤں( قش افر اطنء افر اؿ ےس قلعتم اجدئاد یھت افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 اقلعتمت ںیم اھت۔

 دبعاہلل نب دیعس دنکی، اوباخدل، ییحی نب دیعس، رضحت ریشب نب اسیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 زنیم اک ایبؿ افر اس اک مکحربیخ یک 

     1238    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حشين ب٩ ًلی ب٩ اسوز، یحٌي ب٩ آز٦، ابی طہاب، یحٌي ب٩ سٌیس، حرضت بظير ب٩ یشار :  راوی

ٔ أَ٪َّ یَِحٌَي ب٩َِ آَز٦َ  ًَلٔیِّ ب٩ِٔ اِْلَِسَوز ث٨ََا حَُشيُِن ب٩ُِ  ٔ ب٩ِٔ َیَشارٕ َحسَّ ٩ًَِ بَُظيِر ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس ٩ًَِ أَبٔی ٔطَضإب  ثَُض٥ِ  َحسَّ

 َٓ ا٢َ  َٗ َِٟحٔسیَث  ََٓذَُکَ َصَذا ا اُٟوا  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل ٍَ َنَْفّ َُّط َس٤ٔ ُٕ ٔسَضا٦َ أ٧َ ََاَ٪ ا٨ِِّٟؼ

٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َوَسِض٥َ  َٕ ٤ُ٠ِِٟٔش٤ٔ٠ٔيَن ٤َٟٔا َی٨ُوبُطُ ٩ِ٣ٔ اِْل٣ُُورٔ َوا٨َّٟوَ  ا ِؼ ًَز٢ََ ا٨ِّٟ ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ائٔٔب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

نیسح نب یلع نب اوسد، ییحی نب آدؾ، ایب اہشب، ییحی نب دیعس، رضحت ریشب نب اسیر ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل 

فآہل فملس ےک دنچ احصہب ےس انس ہک ربیخ یک ف آدمین ںیم بس املسمونں ےک  ےص ےھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک  ہیلع



 

 

 یھب ہصح اھت افر وج ف ابیق راتہ فہ املسمونں ےک اؿ اکومں ےک ےیل راھک اجات وج اؿ وک شیپ آےت۔

 ایب اہشب، ییحی نب دیعس، رضحت ریشب نب اسیرنیسح نب یلع نب اوسد، ییحی نب آدؾ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 ربیخ یک زنیم اک ایبؿ افر اس اک مکح

     1239    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حشين ب٩ ًلی، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، یحٌي ب٩ سٌیس، حرضت بظير ب٩ یشار :  راوی

ٔ ب٩ِٔ َیَشإر ٣َوِ  ٩ًَِ بَُظيِر ٌٔیٕس  ٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ َس ِی١ٕ  ـَ ُٓ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَلٓٔیٕ َحسَّ ث٨ََا حَُشيُِن ب٩ُِ  ٩ًَِ رَٔجا٢ٕ  لَی اِْلَِنَؼارٔ َحسَّ

ا َه  َّ٤َٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ َّی اہللُ  ٍٕ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَلَی ٔستَّ َش٤ََضا  َٗ ًَلَی َخِیبََر  َضَز 

ََاَ٪ َٟٔزُسو٢ٔ  َٓ ٍَ َسِض٥ٕ  َ ٍَ ک١ُُّ َسِض٥ٕ ٣ٔائ ًَز٢ََ  َوثَََلثٔيَن َسِض٤ّا َج٤َ ََ َو ٔ ُٕ ٩ِ٣ٔ َذٟ ِؼ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو٤ُ٠ِِٟٔش٤ٔ٠ٔيَن ا٨ِّٟ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ٔ َواِْل٣ُُورٔ َو٧ََوائٔٔب ا٨َّٟاضٔ  ُٓوز ُو ِٟ َِٟباقَٔی ٩ِ٤َٟٔ ٧َز٢ََ بٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا َٕ ا ِؼ  ا٨ِّٟ

اوھنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک نیسح نب یلع، دمحم نب لیضف، ییحی نب دیعس، رضحت ریشب نب اسیر ےس رفاتی ےہ ہک 

دنچ احصہب ےس انس ہک بج آپ ےن ربیخ حتف رک ایل وت اس ےک سیتھچ  ےص ےیک افر رہ ہصح ںیم وس  ےص ےھت۔ اؿ ےک آدےھ ںیم وت روسؽ 

رضفرایت الثم رافیہ اکومں ےک ےیل افر  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر ابیق املسمونں اک ہصح اھت افر وج آداھ ابیق راتہ اس ںیم دفرسی

 ابرہ ےس آےن فاےل فوفد ےک ےیل اھت۔

 نیسح نب یلع، دمحم نب لیضف، ییحی نب دیعس، رضحت ریشب نب اسیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فالختف ےس قلعتم ادتباء وصحمؽ تمینغ افر اامرت :   ابب

 ربیخ یک زنیم اک ایبؿ افر اس اک مکح

     1240    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣شٜين، یحٌي اب٩ حشا٪، س٠مَي٪، اب٩ بَل٢، یحٌي ب٩ سٌیس، حرضت بظير ب٩ یشار :  راوی

ىٔي اب٩َِ بََٔل  ٌِ ُ٪ َی ث٨ََا ُس٠َمَِيَ اَ٪ َحسَّ ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ َحشَّ مٔیُّ َحسَّ ِٟمََيَ ٜٔيٕن ا ُس ب٩ُِ ٣ِٔش ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ٌٔیٕس  ٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ َس  ٢ٕ

اَئ اہللُ َٓ ا أَ َّ٤َٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔ ب٩ِٔ َیَشإر أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ز٢ََ بَُظيِر ٌَ َٓ  ٍُ ٍّ َوثَََلثٔيَن َسِض٤ّا َج٤ِ َش٤ََضا ٔستَّ َٗ ٠َِیطٔ َخِیبََر  ًَ  



 

 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ٍّ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ ٍُ ک١ُُّ َسِض٥ٕ ٣ٔائ ًََْشَ َسِض٤ّا َیِح٤َ  ٍَ َِّطَ ث٤ََا٧َٔی
َشِض٥ٔ أََحٔسص٥ِٔ ٤ُ٠ِِٟٔش٤ٔ٠ٔيَن اٟظَّ َٛ َٟطُ َسِض٥ْ  ُض٥ِ  ٌَ ٥َ ٣َ

ًَز٢ََ َر  َِّطُ ٨ََٟٔوائٔبٔطٔ َو٣َا َی٨ِز٢ُٔ بٔطٔ َو
ًََْشَ َسِض٤ّا َوصَُو اٟظَّ  ٍَ ٥َ ث٤ََا٧َٔی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََاَ٪  ُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  ٔ ا ٩ِ٣ٔ أ٣َِز

ا َػاَرِت اِْل٣ََِوا٢ُ  َّ٤٠ََٓ َضا  ٌَ ََل٥َٟٔ َوَتَوابٔ ٍَ َواٟشَّ َِٟوكٔیَح َواِلُٜتَِیَب ََ ا ٔ ٥َِٟ َذٟ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  ٥َ َوا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  بَٔیٔس ا٨َّٟٔييِّ َػل

ا٠٣ََ  ٌَ َٓ َِٟیُضوَز  ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َس َٓ ٠َ٤ًَََضا  ُٔو٧َُض٥ِ  ا٢ْ یَِٜ ُض٥ِ ٤ًَُّ َٟ  ُض٥ِ َی٩ُِٜ 

 نب دیعس، رضحت ریشب نب اسیر ےس رفاتی ےہ ہک بج اہلل اعتیل ےن روسؽ دمحم نب نیکسم، ، ییحی انب اسؿ، امیلسؿ، انب البؽ، ییحی

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ربیخ اطعء رفامای وت آپ ےن اس ےک سیتھچ ڑبے  ےص ےیک )افر رہ ہصح وس زمدی وصحں رپ لمتشم اھت( رھپ 

ےل افر رہ ہصح ںیم وس  ےص ےھت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہصح اس ںیم ےس آداھ اکنال وج املسمونں ےک ےیل اھت ینعی ااھٹرہ  ےص اکن

ےس  یھب ایس ںیم اشلم اھت افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہصح یھب ایس دقر اھت انتجیسک افر اک۔ )ینعی ربارب اھت( افر آپ ےن اس ںیم

 افر وج ہصح املسمونں یک اعامتیع افر اافتیق رضفرایت ےک ےیل ااھٹرہ  ےص اگل اکنےل ینعی لک اک ف وج اافتیق رضفرایت ےک ےیل اھت

 ب ہ افر السمل افر اؿ ےک اقلعتمت یھب اشلم ےھت بج ہی اوماؽ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 
ت

 

کب
جہ 
طن 
اھت اس ںیم نیت اگؤں ف

ںی وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وہید ہضبق ںیم آ ےئگ افر املسمونں وک اےسی ارفاد ہن لم ےکس۔ وج اؿ یک رطػ ےس تنحم رک

 وک اقمئ راھک افر اؿ ےس اٹبیئ اک اعمہلم رک ایل۔ )ینعی آداھ فہ ںیل افر آداھ املسمونں وک دںی۔

 دمحم نب نیکسم، ییحی انب اسؿ، امیلسؿ، انب البؽ، ییحی نب دیعس، رضحت ریشب نب اسیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 ربیخ یک زنیم اک ایبؿ افر اس اک مکح

     1241    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ یزیس، ابویٌ٘وب ب٩ ٣ح٤ٍ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس، حرضت ٣ح٤ٍ ٣ح٤س ب٩ ًیسي، ٣ح٤ٍ ب٩ یٌ٘وب ب٩ ٣ح٤ٍ  :  راوی

 ب٩ جاریہ انؼاری

 ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٍٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس اِْلَِنَؼارٔیُّ  وَب ب٩ِٔ ٣َُح٤ِّ ُ٘ ٌِ ٍُ ب٩ُِ َی ث٨ََا ٣َُح٤ِّ ُس ب٩ُِ ًٔیَسي َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍٕ َحسَّ وَب ب٩َِ ٣َُح٤ِّ ُ٘ ٌِ ُت أَبٔی َی

طٔ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ َُِٟقَّ  یَِذُُکُ لٔی  ٍَ اِْلَِنَؼارٔیِّ َوکَاَ٪ أََحَس ا ٍٔ ب٩ِٔ َجارَٔی طٔ ٣َُح٤ِّ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ َّٟٔذی٩َ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َیزٔیَس اِْلَِنَؼارٔیِّ  أئ ا

َّی اہللُ  َش٤ََضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ُِٟحَسیِبَٔیٍٔ  ًَلَی أَص١ِٔ ا ُٗٔش٤َِت َخِیبَرُ  ا٢َ  َٗ آَ٪  َُِٟقِ ُؤا ا ًََْشَ َسِض٤ّا رَقَ  ٍَ ًَلَی ث٤ََا٧َٔی ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ

ًَِلي اٟزَّاجٔ  ارَٔض َسِض٤َئِن َوأَ َٔ ِٟ ًَِلي ا َ أ َٓ َٓارٕٔض   ٍٔ َ ٍٕ ٓٔیض٥ِٔ ثَََلُث ٣ٔائ َ ا َوَخ٤َِص ٣ٔائ ّٔ ِٟ َِٟحِیُع أَ  ١َ َسِض٤ّاَوکَاَ٪ ا



 

 

دبعارلنمح نب سیدی، رضحت عمجم نب اجرہی ااصنری ےس رفاتی ےہ دمحم نب یسیع، عمجم نب وقعیب نب عمجم نب سیدی، اوبوقعیب نب عمجم، 

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربیخ وک اؿ ولوگں رپ میسقت ایک وج حلص دحہیبی ےک ومعق رپ آپ ےک اسھت ےھت۔ آپ ےن ربیخ 

نج ںیم نیت وس وسار ےھت )افر ابیق ابرہ وس دیپؽ( وت  وک ااھٹرہ وصحں ںیم میسقت ایک افر رکشل فاولں یک لک دعتاد اکی سہار اپچن وس یھت۔

 روسؽ اہلل ےن وسار وک دف  ےص دےیئ افر دیپؽ وک اکی ہصح دای۔

 دمحم نب یسیع، عمجم نب وقعیب نب عمجم نب سیدی، اوبوقعیب نب عمجم، دبعارلنمح نب سیدی، رضحت عمجم نب اجرہی ااصنری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 ربیخ یک زنیم اک ایبؿ افر اس اک مکح

     1242    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زائسہ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، زہزی، ًبساہلل ب٩ ابی برک، ٣ح٤س ب٩ ٣ش٤٠ہحشين ب٩ ًلی، یحٌي اب٩ آز٦، اب٩ ابی  :  راوی

 ُ٩ًَِ ٣ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی َزائَٔسَة  ىٔي اب٩َِ آَز٦َ َحسَّ ٌِ ث٨ََا یَِحٌَي َی ِحلٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا حَُشيُِن ب٩ُِ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َحسَّ  َٙ ٔس ب٩ِٔ إِٔسَح َح٤َّ

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی بَ  ًَ َشأَُٟوا َرُسو٢َ َو َٓ ٨ُوا  ٍْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ َخِیبََر َتَحؼَّ اُٟوا َبَ٘ٔیِت َب٘ٔیَّ َٗ  ٍَ ٔس ب٩ِٔ ٣َِش٤َ٠َ َٟٔس ٣َُح٤َّ ٔف َو ٌِ َّی  رِکٕ َوَب اہللٔ َػل

٨َزَ  َٓ ََٓسَک  ََ أَص١ُِ  ٔ ٍَ بَٔذٟ َش٤ٔ َٓ  ١َ ٌَ َٔ َٓ َِّرص٥ُِ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ َیِح٩َٔ٘ ز٣َٔائَُض٥ِ َوُیَشي ًَ َََٓا٧َِت َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ اہللُ   ََ ٔ ًَلَی ٣ِٔث١ٔ َذٟ ُٟوا 

٠َِیَضا بَٔدِی١ٕ َوََل رٔکَإب  ًَ  ِٕ ٥ِ یُوَج َٟ َّطُ  ٍّ ْٔل٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخاػَّ َّی اہللُ   َػل

 ڑلوکں ےس رفاتی ےہ نیسح نب یلع، ییحی انب آدؾ، انب ایب زادئہ، دمحم نب ااحسؼ ، زرہی، دبعاہلل نب ایب رکب، دمحم نب ہملسم ےک ھچک

ہک )بج ربیخ یک گنج وہیئ افر فہ حتف وہایگ وت( ربیخ ےک ھچک ےعلق ابیق رہ ےئگ ےھت۔ )حتف وہےن ےس( سپ فاہں ےک رےنہ فاےل اےنپ 

 اےنپ وعلقں ںیم دنب وہ ےئگ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دروخاتس یک ہک فہ اؿ یک اجؿ شخب دںی وت فہ اہیں ےس لکن

اجںیئ ےگ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ یک اس شکشیپ وک وبقؽ رفامای۔ دفک )اکی  ہعل اک انؾ ےہ( فاولں ےن بج ہی 

انس وت فہ یھب اس رشط رپ لکن ڑھکے وہےئ۔ سپ ہی دفک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل اخص وہ ایگ ویکہکن اس رپ 

 دفڑاےئ ےئگ ےھت۔ )ینعی دفک ریغب گنج ےک احلص وہا اھت اس ےیل اس وک املسمونں ںیم میسقت ہن ایک ہکلب فہ وھگڑے افر افٹن ںیہن

 رصػ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لیک   اخص راہ۔

 نیسح نب یلع، ییحی انب آدؾ، انب ایب زادئہ، دمحم نب اقحس، زرہی، دبعاہلل نب ایب رکب، دمحم نب ہملسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 ربیخ یک زنیم اک ایبؿ افر اس اک مکح

     1243    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٓارض، ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س، جویزیہ، ٣اَٟ، حرضت زہزی ٣ح٤س ب٩ :  راوی

 ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ ٩ًَِ ُجَویِزَٔی ٕس  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ارٕٔض أَِخبََر٧َا  َٓ ُس ب٩ُِ َیِحٌَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٌٔیَس ب٩َِ َحسَّ اٟزُّصِزٔیِّ أَ٪َّ َس

٤َُِٟشیِّٔب أَِخبََرُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ا ًَلَی ا َئ  ا٢َ أَبُو َزاُوز َورُقٔ َٗ ٨َِوّة  ًَ َف َخِیبََر  ٌِ ِٓتََتَح َب ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ   َػل

ضَ  ـُ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ َخِیبََر کَاَ٪ َب  َْ ٔ ثَىٔي ٣َاٟ ا٢َ َحسَّ َٗ ٥ِ اب٩ُِ َوصِٕب  ُٛ ٜٔيٕن َوأ٧ََا َطاصْٔس أَِخبََر ٨ًََِوةّ ٣ِٔش َضا ُػ٠ِّحا  ا  ـُ ٌِ َوَب

 ٌُ ا٢َ أَِرُق َخِیبََر َوهَٔی أَِرَب َٗ  ٍُ َٜتٔیَب َٕ َو٣َا اِل ٔ ٠ُُِٗت ٤َٟٔاٟ ٨َِوّة َوٓٔیَضا ُػ٠ِْح  ًَ ثَرَُصا  ِٛ ٍُ أَ َٜتٔیَب ٕٚ َواِل ِذ ًَ  َٕ ِٟ  وَ٪ أَ

ےن ےھجم ربخ دی ہک روسؽ اہلل دمحم نب ییحی نب افرس، دبعاہلل نب دمحم، وجریہی، امکل، رضحت زرہی ےس رفاتی ےہ ہک دیعس نب بیسم 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربیخ اک ضعب ہصح گنج ےس حتف ایک اھت۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک احرث نب نیکسم ےک اسےنم ہی رفاتی زپیھ 

لص ایک ایگ افر یئگ افر ںیم وموجد اھت ہک انب فبہ ےن دنسب امکل انب اہشب ےس رفاتی ایک ےہ ہک ربیخ اک ھچک ہصح وت گنج ےک ذرہعی اح

 ب ہ اک ارثک ہصح گنج ےس احلص وہا افر ضعب ہصح ےک ےیل حلص وہ یئگ۔ رافی اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن امکل ےس 
ت

 

کب
ھچک حلص ےک ذرہعی افر 

 ب ہ سک وک ےتہک ںیہ؟ اوھنں ےن اہک ہک فہ ربیخ اک اکی العہق ےہ سج ںیم اچسیل سہار وجھکر ےک درتخ ںیہ۔
ت

 

کب
 وپاھچ ہک 

 نب ییحی نب افرس، دبعاہلل نب دمحم، وجریہی، امکل، رضحت زرہیدمحم  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 ربیخ یک زنیم اک ایبؿ افر اس اک مکح

     1244    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ رسح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب :  راوی

ىٔي أَ٪َّ  َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص ب٩ُِ َیزٔیَس  حٔ َحسَّ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َِٟ٘ٔتا٢ٔ  َس ا ٌِ َِٟحََلٔئ َب ًَلَی ا َِٟ٘ٔتا٢ٔ َو٧َز٢ََ ٩ِ٣َ ٧َز٢ََ ٩ِ٣ٔ أَص٠َِٔضا  َس ا ٌِ ٨َِوّة َب ًَ ِٓتََتَح َخِیبََر  ٥َ ا  َوَس٠َّ

انب رسح، انب فبہ، ویسن، انب اہشب ےس رفاتی ےہ ہک  ھج وک ہی ابت یچنہپ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربیخ وک اتقؽ 

 فر حتف ایک اھت افر فاہں ولوگں ےن فنط ےس لکن اجےن یک رشط رپ ایھتہر ڈاےل ےھت۔ےک دعب زب



 

 

 انب رسح، انب فبہ، ویسن، انب اہشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ادتباءوصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم  :   ابب

 ربیخ یک زنیم اک ایبؿ افر اس اک مکح

     1245    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ رسح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص ب٩ُِ َیزٔیَس  ٔح َحسَّ ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  َص َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َخ٤َّ

 ٍٔ ُِٟحَسیِبَٔی ٨َِضا ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ًَ ًَلَی ٩ِ٣َ َطضَٔسَصا َو٩ِ٣َ َُاَب  َش٥َ َسائَٔزصَا  َٗ ٥َ َخِیبََر ث٥َُّ   َوَس٠َّ

امؽ ںیم ےس اپوچناں انب رسح، انب فبہ، ویسن، انب اہشب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربیخ ےک 

 ہصح اکنال افر وج ابیق اچب اس وک اؿ ولوگں رپ میسقت رک دای وج گنج ںیم رشکی ےھت ای وج اس فتق وت وموجد ہن ےھت رگم اکی اسؽ ےلہپ حلص

 دحہیبی ےک ومہعق رپ وموجد ےھت۔

 انب رسح، انب فبہ، ویسن، انب اہشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 ربیخ یک زنیم اک ایبؿ افر اس اک مکح

     1246    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت ٤ًزاح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟزح٩٤، ٣اَٟ، زیس ب٩ اس٥٠،  :  راوی

 َ٩ًَِ ٤ًُ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن ٣َا َحسَّ َِٟوََل آَٔخُ ا ا٢َ  َٗ َز 

َّی اہللُ َش٥َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٤َا  َٛ َش٤ُِتَضا  َٗ ٍْ إَٔلَّ  َی  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخِیبَرَ  ُٓتَٔحِت رَقِ

ادمح نب لبنح، دبعارلنمح، امکل، زدی نب املس، رضحت رمع ےس رفاتی ےہ ہک ارگ ےھجم اؿ املسمونں اک ایخؽ ہن وہات وج امہرے دعب 

 فآہل فملس ےن دیپا وہں ےگ وت وج یھب اگؤں )ینعی العہق( ںیم حتف رکات اس وک ایس رطح میسقت رک د ات سج رطح روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ربیخ وک میسقت ایک اھت۔

 ادمح نب لبنح، دبعارلنمح، امکل، زدی نب املس، رضحت رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 حتف ہکم اک ایبؿ

 ادتباءوصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم  :   ابب

 حتف ہکم اک ایبؿ

     1247    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، یحٌي ب٩ آز٦، اب٩ ازریص، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، زہزی، ًبیساہلل ب٩ ًتبہ، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ  ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٩ًَِ ًُبَِیٔس َحسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   َٙ ٔس ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص  آَز٦َ َحسَّ

ًَا٦َ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِب ًَبِ اہللٔ ب٩ِٔ  بَّاُض ب٩ُِ  ٌَ ِٟ ِتٔح َجائَطُ ا َٔ ٔس ِٟ

بَّاُض یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ  ٌَ ِٟ َٟطُ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ِضَزأ٪  أَِس٥َ٠َ ب٤َٔزِّ اٟوَّ َٓ ٕب  َیاَ٪ ب٩ِٔ رَحِ ِٔ ٠ٔٔب بٔأَبٔی ُس ٤ُِٟلَّ َیاَ٪ َرُج١ْ یُٔحبُّ َصَذا  ا ِٔ أَبَا ُس

َٓضُ  َیاَ٪  ِٔ ٥ِ ٩ِ٣َ َزَخ١َ َزاَر أَبٔی ُس ٌَ ا٢َ َن َٗ َُٟط َطِیّئا  ٠َِت  ٌَ ٠َِو َج َٓ ُِخٔ  َٔ ِٟ ُضَو آ٩ْ٣ٔ ا َٓ ٠ًََِیطٔ بَابَطُ   َٙ  َو آ٩ْ٣ٔ َو٩ِ٣َ أ٠ََُِ

امثعؿ نب ایب ہبیش، ییحی نب آدؾ، انب ادرسی، دمحم نب ااحسؼ ، زرہی، دیبع اہلل نب ہبتع، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک سج 

آہل فملس ےک اپس آےئ سپ فہ اسؽ ہکم حتف وہا ابعس نب دبعابلطمل اوبایفسؿ نب رحب وک ےل رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

رمارہظلاؿ ےک رقبی االسؾ الےئ )رمارہظلاؿ ہکم ےک رقبی اکی اقمؾ اک انؾ ےہ( رضحت ابعس ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

یسی فملس ےس رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! اوبایفسؿ اکی صخش ےہ وج رخف وک دنسپ رکات ےہ آپ اس ےک ےیل وکیئ ا

زیچ رک دےئجی )سج رپ ہی رخف رک ںیکس( وت آپ ےن رفامای وج صخش اانپ درفازہ دنب رک ےل اس وک انم ےہ۔ )ینعی اؿ وصروتں ںیم فہ لتق 

 ( وہےن ےس چب اجےئ اگ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، ییحی نب آدؾ، انب ادرسی، دمحم نب اقحس، زرہی، دیبعاہلل نب ہبتع، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 حتف ہکم اک ایبؿ

     1248    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٓـ١، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ًباض ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣ٌبس، حرضت اب٩ ًباض٣ح٤س ب٩ ٤ًزو رازی، س٤٠ہ،  :  راوی

٩ًَِ ا  َٙ ٔس ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ١ٔ ـِ َٔ ِٟ ىٔي اب٩َِ ا ٌِ ٍُ َی ث٨ََا َس٤َ٠َ ٤ًَِزٕو اٟزَّازٔیُّ َحسَّ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َحسَّ بَّأض ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ



 

 

 ٩ًَِ ٔف أَص٠ِٔطٔ  ٌِ ٩ًَِ َب َبٕس  ٌِ ٠ُِٗ  ٣َ بَّاُض  ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ ِضَزأ٪  ٥َ ٣َزَّ اٟوَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا ٧َز٢ََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ُت اب٩ِٔ 

َیِشَتأ٣ِٔ  َٓ ِب١َ أَِ٪ َیأِتُوُظ  َٗ ٨َِوّة  ًَ  ٍَ َّٜ ٥َ ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٟئ٩ِٔ َزَخ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَلَی َواہللٔ  ََٓح٠َِشُت  یِٕع  ََٟضََلُک رُقَ َّطُ  ٨ُوُظ إ٧ٔ

َُٓیدِ   ٍَ َّٜ ِتٔی أَص١َِ ٣َ ٍٕ َیأ يی أَٔجُس َذا َحاَج ل ٌَ َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠َ ِِ َّی اہللُ َب بٔرُص٥ُِ ب٤َََٔأ٪ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ُجوا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٟٔیُِخُ ٠ُِت یَا أَ  ًَ ُ٘ َٓ اَئ  َٗ َیاَ٪ َوبَُسی١ِٔ ب٩ِٔ َوِر ِٔ ٦َ أَبٔی ُس ُت لََکَ ٌِ يی َْلَٔسيرُ إٔذِ َس٤ٔ ّٔن َٓ َیِشَتأ٨٣ُِٔوُظ  َٓ َِٟیطٔ  ٔ ٍَ إ بَا َح٨َِو٠َ

٠ُُِٗت صََذا َرُسو٢ُ ا يی  ََ َٓٔساَک أَبٔی َوأُم َٟ ا٢َ ٣َا  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن  ١ٔ ـِ َٔ ِٟ ا٢َ أَبُو ا َ٘ َٓ َٖ َػِوتٔی  َز ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوا٨َّٟاُض َٓ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

َّی ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا أَِػَبَح ََُسِوُت بٔطٔ  َّ٤٠ََٓ ٍَ َػاحٔبُطُ  َٛٔب َخ٠ِفٔی َوَرَج ا٢َ ََفَ َٗ  ٍُ ِٟٔحی٠َ ٤َا ا َٓ ا٢َ  أَِس٥َ٠َ  َٗ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

ُضَو آ٩ْ٣ٔ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ أَبَا ُس  َٓ َیاَ٪  ِٔ ٥ِ ٩ِ٣َ َزَخ١َ َزاَر أَبٔی ُس ٌَ ا٢َ َن َٗ َٟطُ َطِیّئا   ١ِ ٌَ اِج َٓ ُِخَ  َٔ ِٟ َیاَ٪ َرُج١ْ یُحٔبُّ َصَذا ا ِٔ

 ٔ ٔلَی زُورٔص َٚ ا٨َّٟاُض إ َتَْفَّ َٓ ا٢َ  َٗ ُضَو آ٩ْ٣ٔ  َٓ ٤َِِٟشحَٔس  ُضَو آ٩ْ٣ٔ َو٩ِ٣َ َزَخ١َ ا َٓ ٠َِیطٔ َزاَرُظ  ًَ  َٙ َ َو٩ِ٣َ أ٠ََُِ ٔل ٤َِِٟشحٔسٔ ٥ِ َوإ  ی ا

دمحم نب رمعف رازی، ہملس، انب لضف، دمحم نب ااحسؼ ، ابعس نب دبعاہلل نب دبعم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ اہلل 

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ رکشل ےک اسھت رمارہظلاؿ ںیم ارتے وت ابعس ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن )اےنپ دؽ ںیم( اہک ہک ارگ روسؽ اہلل 

 اہلل ہیلع فآہل فملس )اس رکشل ےک اسھت( زبفر وقت ہکم ںیم دالخ وہ ےئگ افر رقشی ےن ےلہپ ےس احرض دختم وہ رک انپہ بلط ہن یلص

یک وت دخبا رقشی الہک وہ اجںیئ ےگ۔ سپ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رچخ رپ وسار وہ رک الکن افر اےنپ دؽ ںیم وساچ ہک 

ےس اکؾ اکج ےک ےیل آات وہا صخش لم اجےئ افر فہ الہ ہکم وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اقمؾ یک ربخ رک دے  اشدی وکیئ ہکم

)ہک آپ عم رکشل رجار فاہں زپاؤ ڈاےل وہےئ ںیہ( اتہک الہ ہکم آپ ےک اپس آ رک انم بلط رک ںیل۔ ںیم ایس ایخؽ ںیم اج راہ اھت ہک 

نب فراقء یک آفاز ینس سپ ںیم ےن اکپر رک اہک اے اوبہلظنح! )ہی اوبایفسؿ یک تینک ےہ( اس ےن ریمی  ںیم ےن اوبایفسؿ افر دبلی

آفاز اچہپؿ یل افر وبال ایک مت اوبالضفل وہ؟ ںیم ےن اہک اہں۔ )اوب الضفل رضحت ابعس یک تینک ےہ( اس ےن اہک مت رپ ریمے امں ابپ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر ہی ےہ اؿ اک رکشل )وج اب ہکم ںیم دالخ وہےن فاال ےہ(  دفا وہں ایک ابت ےہ؟ ںیم ےن اہک ہی ںیہ روسؽ

اس  اوبایفسؿ ےن ربھگا رک وپاھچ ہک رھپ اب اچبؤ یک ایک دتج ، ےہ؟ سپ ںیم ےن اس وک ینعی اوبایفسؿ وک اےنپ ےھچیپ رچخ رپ وسار رک ایل افر

ایفسؿ وک ےل رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر اس ےن اک اسیھت ہکم ولٹ ایگ بج حبص وہیئ وت ںیم اوب

 االسؾ وبقؽ رک ایل ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ہی اوبایفسؿ ااسی صخش ےہ وج انؾ ف ومند وک دنسپ رکات ےہ ذہلا آپ اس ےک ےیل وکیئ زیچ

 ےہ وج صخش اوبایفسؿ ےک رھگ ںیم انپہ ےل فہ انم ںیم ےہ افر وج صخش اےنپ رک دےئجی۔ )سج رپ ہی رخف رک ےکس( آپ ےن رفامای کیھٹ

رھگ اک درفازہ دنب رک ےک ھٹیب رےہ فہ انم ںیم ےہ افر وج صخش دجسم رحاؾ ںیم الچ اجےئ فہ انم ںیم ےہ۔ رضحت ابعس ےتہک ںیہ ہک ہی 

 االعؿ نس رک ولگ اےنپ اےنپ رھگفں ںیم افر دجسم رحاؾ ںیم ےلچ ےئگ۔



 

 

 دمحم نب رمعف رازی، ہملس، انب لضف، دمحم نب اقحس، ابعس نب دبعاہلل نب دبعم، رضحت انب ابعس :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 حتف ہکم اک ایبؿ

     1249    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ػباح، اس٤ٌی١ اب٩ ًبسالرکی٥، ابزاہی٥ ب٩ ً٘ی١ ب٩ ١ٌ٘٣، حرضت وہب ب٩ ٨٣بہ :  راوی

ثَىٔي  ی٥ٔ َحسَّ ًَِبسٔ اِلرَکٔ ىٔي اب٩َِ  ٌِ ٌٔی١ُ َی ث٨ََا إِٔس٤َ بَّاحٔ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ا ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ١ٕٔ٘ ٌِ ًَ٘ٔی١ٔ ب٩ِٔ ٣َ إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ 

ا٢َ ََل  َٗ ِتٔح َطِیّئا  َٔ ِٟ ُِٟت َجابّٔزا َص١ِ ٤ُٔ٨َُوا یَِو٦َ ا َ ا٢َ َسأ َٗ طٕ   َوصِٔب ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ

ہک ںیم  نسح نب ابصح، اامسلیع انب دبعارکلمی، اربامیہ نب ،لیق نب لقعم، رضحت فبہ نب ہبنم ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ

 ےن رضحت اجرب ےس وپاھچ ہک سج دؿ ہکم حتف وہا ایک اس دؿ امؽ تمینغ اہھت اگل اھت؟ اوھنں ےن اہک ںیہن۔

 نسح نب ابصح، الیعمس انب دبعارکلمی، اربامیہ نب ،لیق نب لقعم، رضحت فبہ نب ہبنم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 حتف ہکم اک ایبؿ

     1250    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، سَل٦ ب٩ ٣شٜين، ثابت ًبساہلل ب٩ رباح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َربَإح اِْلَِنَؼارٔ َحسَّ  ٩ًَِ ِٟب٨َُانٔیُّ  ث٨ََا ثَابْٔت ا ٜٔيٕن َحسَّ ٦ُ ب٩ُِ ٣ِٔش ث٨ََا َسَلَّ ٩ًَِ أَبٔی إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ یِّ 

وَّ  ٌَ ِٟ َح اٟزُّبَيَِر ب٩َِ ا ٍَ رَسَّ ا َزَخ١َ ٣ََّٜ َّ٤َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟؤٟیٔس صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل َِٟحزَّأح َوَخأَٟس ب٩َِ ا ٔ َوأَبَا ًُبَِیَسَة ب٩َِ ا ا٦

٩ََّٓ َل٥ُِٜ  ََل َیِْشُ َٓ  َٙ ی ٔ ا٢َ اِس٠ُُٜوا صََذا اَّٟطَّ َٗ ِٕ بٔاِْلَِنَؼارٔ  ٔ ا٢َ یَا أَبَا صَُزیَِزَة اصِت َٗ َِٟدِی١ٔ َو ٕ  ًَلَی ا ٨َاَزی ٨َ٣ُاز َٓ أََحْس إَٔلَّ أ٤َِ٧َُت٤ُوُظ 

 ٌِ یَِع َب ََل ََل رُقَ ی اٟشِّ َِ ِٟ ُضَو آ٩ْ٣ٔ َو٩ِ٣َ أَ َٓ ٥َ ٩ِ٣َ َزَخ١َ َزاّرا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٔ َِٟیِو٦ ُضَو آ٩ْ٣ٔ َس ا َٓ َح 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  َٖ ا٨َّٟٔييُّ َػل ؽَّ بٔض٥ِٔ َوكَا َِ َٓ  ٍَ َب ٌِ َٜ ََٓسَخ٠ُوا اِل یِٕع  ٤ََس َػ٨َازٔیُس رُقَ ًَ ٔ ث٥َُّ أََخَذ َو ا٦ َ٘ ٤َِٟ َٕ ا َّی َخ٠ِ ٥َ َوَػل َّ٠

ا٢َ أَبُو َزاُو  َٗ ًَلَی اِْلِٔسََل٦ٔ   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  وا ا٨َّٟٔييَّ َػل ٌُ َباَی َٓ ُجوا  َُخَ َٓ َِٟبأب  ُط بَٔح٨َِبًَِي ا َٟ َ ُت أَِح٤ََس ب٩َِ َح٨َِب١ٕ َسأ ٌِ ز َس٤ٔ

ا٢َ  َٗ ٨َِوّة هَٔی  ًَ  ٍُ ا٢َ ٣ََّٜ َٗ ا٢َ ََل َرُج١ْ  َٗ َُٓؼ٠ِْح  ا٢َ  َٗ َک ٣َا کَا٧َِت   إٔیِع َیرُضُّ



 

 

ملسم نب اربامیہ، السؾ نب نیکسم، اثتب دبعاہلل نب رابح، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

وھگڑفں رپ وھچڑ دای افر  ھج ےس رفامای فملس ہکم ںیم دالخ وہےن ےگل وت آپ ےن زج ، نب وعاؾ، اوبدیبعہ نب رجاح افر اخدل نب فدیل ےک 

 اے اوبرہریہ! ااصنر وک آفاز اگلؤ! بج فہ عمج وہ ےئگ وت اؿ ےس رفامای اس راہتس ےس اجؤ افر وج اسےنم آےئ اس وک لتق رک ڈاول اےنت ںیم

ؿ اجری رک دای ہک وج صخش اکی انمدی ےن آفاز دی ہک آج ےک دعب رقشی ںیہن رںیہ ےگ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

رھگ ںیم اھٹیب رےہ اس وک انم ےہ افر وج ایھتہر  کنیھ دے اس وک انم ےہ افر رقشی ےک رسدار ہبعک ےک ادنر ےلچ ےئگ افر ہبعک اؿ 

تیب اہلل ےک ےس رھب ایگ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اخہن ہبعک اک وطاػ ایک افر اقمؾ اربایمیہ رپ امنز زپیھ رھپ آپ ےن 

 دفونں وچٹھک ڑکپے وت رسداراؿ رقشی ہبعک ےس ےلکن افر اوھنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس االسؾ رپ تعیب یک۔

 ملسم نب اربامیہ، السؾ نب نیکسم، اثتب دبعاہلل نب رابح، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اطفئ یک حتف اک ایبؿ

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 اطفئ یک حتف اک ایبؿ

     1251    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ػباح، اس٤ٌی١ اب٩ ًبسالرکی٥، ابزاہی٥ اب٩ ً٘ی١ ب٩ ٨٣بہ، حرضت وہب ب٩ ٨٣بہ حش٩ :  راوی

ىٔي  ٌِ ثَىٔي إٔبَِزاصٔی٥ُ َی ی٥ٔ َحسَّ ِبٔس اِلرَکٔ ًَ ىٔي اب٩َِ  ٌِ ٌٔی١ُ َی ث٨ََا إِٔس٤َ بَّأح َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ا ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحسَّ طٕ  ًَ٘ٔی١ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ اب٩َِ 

 َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ًَِ َوصِٕب  ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔييِّ َػل ا٢َ اِطتََركَِت  َٗ ِت  ٌَ ٕٕ إٔذِ بَاَی ٩ًَِ َطأِٔ٪ َث٘ٔی ُِٟت َجابّٔزا  َ ٍَ  ا٢َ َسأ َٗ أَِ٪ ََل َػَس

و٢ُ َسیَ  ُ٘ ََ َی ٔ َس َذٟ ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َب َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔييَّ َػل َّطُ َس٤ٔ ٠َِیَضا َوََل ٔجَضاَز َوأ٧َ ُٗوَ٪ َویَُحاصُٔسوَ٪ إَٔذا أَِس٤ُ٠َواًَ  َتَؼسَّ

نسح نب ابصح، اامسلیع انب دبعارکلمی، اربامیہ انب ،لیق نب ہبنم، رضحت فبہ نب ہبنم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اجرب 

ں ےن اہک رشط ہی یھت ےس وپاھچ ہک ینب فیقث ےن بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس تعیب یک یھت وت ایک رشط ریھک یھت؟ اوھن

 ہک مہ ہن وت زوکة دںی ےگ افر ہن اہجد رکںی ےگ اجرب ےتہک ںیہ ہک اس ےک دعب ںیم ےن انس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت

 بج فہ املسمؿ وہ اجںیئ ےگ وت ادیم ےہ فہ دصہق یھب دںی ےگ افر اہجد یھب رکںی ےگ۔

 دبعارکلمی، اربامیہ انب ،لیق نب ہبنم، رضحت فبہ نب ہبنم نسح نب ابصح، الیعمس انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 اطفئ یک حتف اک ایبؿ

     1252    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ًلی ب٩ سویس، اب٩ ٣ح٨و٪، ابوزاؤز، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ح٤یس، حش٩، ًٔا٪ ب٩ ابی ًاؾ، حرضت ًث٤ا٪ ب٩  :  راوی

 ابی اٌٟاؾ

ٔ ب٩ِٔ  از ٩ًَِ َح٤َّ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  ٖٕ َحسَّ ىٔي اب٩َِ ٨ِ٣َُحو ٌِ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ ُسَویِٕس َی ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٩ًَِ َحسَّ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ ح٤َُِیٕس   ٍَ َس٤َ٠َ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ  ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔس٣ُوا  َٗ ا  َّ٤َٟ  ٕٕ َِٓس َث٘ٔی أؾ أَ٪َّ َو ٌَ ِٟ َّٚ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ أَبٔی ا ٤َِِٟشحَٔس َٟٔیُٜوَ٪ أََر َُٟض٥ِ ا َ ٧ِز

٠َِیطٔ أَِ٪ ََل یُ  ًَ اِطتََركُوا  َٓ ٠ُوبٔض٥ِٔ  ُ٘ ٔ ٥َ َل٥ُِٜ أَِ٪ ََل تُِحَْشُ ٟ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ وا َوََل یَُحبَِّوا  َْشُ ٌِ وا َوََل یُ وا ِحَْشُ

 َْ و ُٛ َِٟیَص ٓٔیطٔ ُر وا َوََل َخيَِر ِٔی زٔی٩ٕ  َْشُ ٌِ  َوََل ُت

افعؿ نب ایب اعص، رضحت امثعؿ نب ایب ااعلص ےس رفاتی ےہ ادمح نب یلع نب وسدی، انب ونجمؿ، اوبداؤد، امحد نب ہملس، دیمح، نسح، 

ہک بج دمہنی ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ینب فیقث اک فدف اچنہپ وت آپ ےن اؿ وک دجسم ںیم ااترا اتہک اؿ ےک دؽ 

ینثتسم راھک اجےئ۔ روسؽ اہلل ےن رفامای زوکة  رنؾ وہں سپ اوھنں ےن اےنپ االسؾ الےن یک ہی رشط ریھک ہک زوکة اہجد افر امنز ےس ںیمہ

 افر اہجد ےک ابرے ںیم وت وھچٹ دی اج یتکس ےہ رگم )امنز ےک ابرے ںیم ںیہن( ویکہکن سج دؿ ںیم روکع ینعی امنز وہ فہ ااھچ ںیہن۔

 ت امثعؿ نب ایب ااعلصادمح نب یلع نب وسدی، انب ونجمؿ، اوبداؤد، امحد نب ہملس، دیمح، نسح، افعؿ نب ایب اعص، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نمی یک زنیم اک مکح

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 نمی یک زنیم اک مکح

     1253    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی ابواسا٣ہ، ٣حاہس، طٌيي، حرضت ًا٣ز ب٩ طہز :  راوی

ا٢َ ََخَ  َٗ  ٕ ٔ ب٩ِٔ َطِضز ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ٣َُحأٟٕس   ٍَ ٩ًَِ أَبٔی أَُسا٣َ یِّ  ٔ ث٨ََا َص٨َّازُ ب٩ُِ اٟسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ٥َ ِّٔ٪ َرٔؿیَت َوَس٠َّ َٓ ٨ََٟا  َِٟت لٔی َص٤َِساُ٪ ص١َِ أ٧ََِت إٓت َصَذا اٟزَُّج١َ َو٣ُزَِتاْز  ا َ٘ ص٨َِاُظ  َٓ صَِت َطِیّئا َُکٔ ب٨َ٠ِٔاُظ َوإِٔ٪ َُکٔ َٗ ٨َا َطِیّئا  َٟ



 

 

ٔؿیُت  ٥َ ََفَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل س٣ُِٔت  َٗ َّي  حٔئُِت َحً َٓ  ٥ِ ٌَ َّی ٠ُُِٗت َن َتَب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٛ ِومٔی َو َٗ أ٣ََِزُظ َوأَِس٥َ٠َ 

 ٔ ََ ب٩َِ ٣َٔزاَرَة اٟزََّصاؤیَّ إ ٔ َث ٣َاٟ ٌَ ا٢َ َوَب َٗ ٕ ذٔی ٣َزَّإ٪  ٔلَی ٤ًَُيِر َٜٔتاَب إ ٥َ َصَذا اِل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٌَّ ذُو اہللُ  ًَ أَِس٥َ٠َ  َٓ ا  ٌّ َِٟی٩ٔ٤َ َج٤ٔی لَی ا

 ٔ ٘ٔی١َ ٟ َٓ ا٢َ  َٗ َٓ َخِیَواَ٪   ََ ٔ ََ َو٣َاٟ ٔ یَت ًَلَی رَقِ ُدِذ ٨ِ٣ٔطُ اِْل٣ََاَ٪  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِٙ إ ٔ َٕٓ ا٧َِل٠ ٔس٦َ ٌَ َ٘

ٕس َرُسو٢ٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بِٔش٥ٔ اہللٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟزَّحٔی٥ٔ ٩ِ٣ٔ ٣َُح٤َّ ًَ َّی اہللُ  ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ َتَب  َٛ َٕٓ ذٔی َخِیَواَ٪ إِٔ٪ کَاَ٪  َو ٌَ ٔ اہللٔ ٟ

َتَب  َٛ ٕس َرُسو٢ٔ اہللٔ َو ٍُ ٣َُح٤َّ ٍُ اہللٔ َوذ٣َّٔ ٠َطُ اِْل٣ََاُ٪ َوذ٣َّٔ َٓ ا ِٔی أَِرٔؿطٔ َو٣َأٟطٔ َوَرٗٔی٘ٔطٔ  ّٗ ٔ أؾ َػاز ٌَ ِٟ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا  َخأُٟس ب٩ُِ َس

 اؿ انہد نب رسی اوبااسہم، اجمدہ، یبعش، رضحت اعرم نب رہش ےس
 
 رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلکن سپ ہلیبق م

ےک ولوگں ےن  ھج ےس اہک ہک ایک مت ہی رک ےتکس وہ ہک اس صخش )ینعی دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( ےک اپس اجؤ افر امہری رطػ ےس 

 ےگ افر ارگ مت یسک ابت وک اندنسپ رکف ےگ وت مہ یھب اندنسپ رکںی وگتفگ رکف ارگ مت یسک ابت رپ رایض وہ اجؤ ےگ وت مہ یھب اس وک وبقؽ رکںی

ےگ۔ ںیم ےن اہک اہں ےھجم وظنمر ےہ سپ ںیم الچ اہیں کت ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس چنہپ ایگ۔ سپ ےھجم آپ اک 

ر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمع ذی رماؿ ےک اکؾ )ینعی دنی( دنسپ آای افر ًاتجیتن ریمی وقؾ بسح فدعہ املسمؿ وہیئگ اف

ےیل ہی رحتری وھکلایئ۔ افر امکل نب رمارہ راہفی وک وپرے نمی فاولں یک رطػ االسؾ یک غیلبت ےک ےیل رفاہن رفامای اؿ ںیم کع 

 ہیلع فآہل فملس ےک اپس اج افر آپ ےس ذفویحاؿ انیم اکی صخش اھت فہ املسمؿ وہ ایگ۔ ولوگں ےن کع ےس اہک ہک وت روسؽ اہلل یلص اہلل

اامؿ ےل رک آ اینپ یتسب فاولں ےک ےیل افر اےنپ امؽ ےک ےیل سپ فہ صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اچنہپ۔ آپ ےن 

ِ ۔ اہلل ےک روسؽ دمحم یک رطػ ےس کع 
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ذی ویخاؿ ےک ےیل ارگ ہی دوعی اامیؿ اس ےک ےیل ہی رحتری وھکلایئ۔ ِب

ںیم اچس ےہ وت اس وک اامؿ ےہ اس یک زنیم ںیم اس ےک امؽ ںیم افر اس ےک الغومں ںیم۔ افر ہی اہلل افر اس ےک روسؽ ےک ذہم ںیم 

 ےہ۔ ہی رپفاہن اخدل نب دیعس نب اعص ےن اھکل اھت۔

 انہد نب رسی اوبااسہم، اجمدہ، یبعش، رضحت اعرم نب رہش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 نمی یک زنیم اک مکح

     1254    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل، ًبساہلل ب٩ زبير، َفد ب٩ سٌیس، ثابت ب٩ سٌیس، حرضت ابیف ب٩ ح٤ا٢ ٣ح٤س ب٩ اح٤س، ہارو٪ ب٩ :  راوی

ثَضُ  ٔ َحسَّ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ اٟزُّبَيِر ًَِبسٔ اہللٔ أَ٪َّ  ٔشيُّ َوَصاُروُ٪ ب٩ُِ  َُِٟقَ ُس ب٩ُِ أَِح٤ََس ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٌٔیٕس َحسَّ ُد ب٩ُِ َس ث٨ََا ََفَ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥ِ



 

 

ًَِمِّ  ثَىٔي  ٥َ َرُسو٢َ َحسَّ َُّط ک٠ََّ ا٢ٕ أ٧َ ظٔ أَبَِیَف ب٩ِٔ َح٤َّ ٩ًَِ َجسِّ ىٔي اب٩َِ أَبَِیَف  ٌِ ٌٔیٕس َی ٩ًَِ أَبٔیطٔ َس ٌٔیٕس  َّی اہللُ ثَابُٔت ب٩ُِ َس اہللٔ َػل

 َٓ  ٍٕ َٗ ٕ ََل بُسَّ ٩ِ٣ٔ َػَس ا٢َ یَا أََخا َسَبأ َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ َس  َٓ ٍٔ حٔيَن َو َٗ َس ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔی اٟؼَّ ِس ًَ َٗ ِل٩َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َو ُ٘ ِٟ ٨ًَِا ا ٤ََّا َزَر ا٢َ إ٧ٔ َ٘

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ََٟح ٧َٔييُّ اہللٔ َػل ََٓؼا ٠ٔی١ْ ب٤َٔأِرَٔب  َٗ َٙ ٨ِ٣ُٔض٥ِ إَٔلَّ  ٥َِٟ َیِب ْ َو َزِت َسَبأ ٕ ٩ِ٣ٔ ٗٔی٤ٍَٔ َتَبسَّ ٓ ٍّ بَز ٌٔيَن ح٠َُّ ًَلَی َسِب  ٥َ

أَفٔ  ٌَ ٤َِٟ أئ بَزِّ ا َٓ َّی اہللَُو ُٗبَٔف َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّي  ٥ِ٠َ َیزَاُٟوا یَُؤزُّو٧ََضا َحً َٓ ٕ ب٤َٔأِرَٔب  ٩ِ بََِٔی ٩ِ٣ٔ َسَبأ َّ٤ًَ  ٍٕ ٥َ  ک١َُّ َس٨َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِبٔف َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ َس  ٌِ ٠َِیض٥ِٔ َب ًَ وا  ـُ َ٘ ا٢َ ا٧َِت َّ٤ ٌُ ِٟ َّی  َوإٔ٪َّ ا ا٢ٕ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ََٟح أَبَِیُف ب٩ُِ َح٤َّ ٓمََٔي َػا

َّی ا طُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ًَلَی ٣َا َوَؿ ََ أَبُو برَِکٕ  ٔ زَّ َذٟ ٌٔيَن ََفَ ِب ُِٟح١ٔ٠َ اٟشَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔی ا ًَ َّي ٣َاَت أَبُو اہللُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحً ًَ ہللُ 

ا ٣َاَت أَ  َّ٤٠َ َٓ ٍٔ برَِکٕ  َٗ َس ًَلَی اٟؼَّ ََ َوَػاَرِت  ٔ َف َذٟ َ٘ ٨ِطُ ا٧َِت ًَ  بُو برَِکٕ َرضَٔي اہللُ 

دمحم نب ادمح، اہرفؿ نب دبع اہلل، دبعاہلل نب زج ،، رفج نب دیعس، اثتب نب دیعس، رضحت اضیب نب امحؽ ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں 

ی( ےک ابرے ںیم

 

ن

 

ت

 

صب

 وگتفگ یک وا ہ فہ اکی فدف ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس زوکة ا

فملس ےک اپس ےئگ ےھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے ابس ےک رےنہ فاےل )ابس نمی اک اکی رہش اھت( زوکة دانی وت 

گ ادرھ ادرھ ےلچ ےئگ ںیہ افر اب فاہں تہب مک رضفری ےہ اوھنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ابس ےک ول

ولگ ابیق رہ ےئگ ںیہ۔ وج امرب ںیم رےتہ ںیہ۔ )امرب اکی رہش اک انؾ ےہ(۔ وت آپ ےن اؿ ےس اسالہن رتس وجڑے ڑپکے ےک 

فملس یک فافت کت ہی رہھٹاےئ ینعی اؿ ےس وج ابسء ےک ابیق امدنہ ولگ امرب ںیم ایقؾ ذپری ےھت۔ سپ فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

وجڑے دےتی رےہ نکیل آپ یک فافت ےک دعب اعولمں ےن فہ دہع وتڑ دای۔ وج اضیب نب امحؽ ےن آپ اسیکھت ایک اھت ینعی اسالہن رتس 

وجڑے ڑپکے۔ نکیل اوبرکب ےن اےنپ دفر الختف ںیم اس وک احبؽ رکا ایل۔ بج اؿ یک یھب فافت وہیئگ وت فہ دہع رھپ وٹٹ ایگ افر اب 

 ذہم یھب ایس رطح زوکة ےہ سج رطح افرفں ےک ذہم ےہ۔ےک 

 دمحم نب ادمح، اہرفؿ نب دبعاہلل، دبعاہلل نب زج ،، رفج نب دیعس، اثتب نب دیعس، رضحت اضیب نب امحؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دویں اک ارخاجزجریةارعب ےس وہی

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 زجریةارعب ےس وہیدویں اک ارخاج

     1255    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، س٠مَي٪، سٌیس ب٩ جبير، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ٌٔیُس  ث٨ََا َس ًَبَّاَحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس َ٪ اِْلَِحَو٢ٔ  ٩ًَِ ُس٠َمَِيَ  ٍَ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨َ ِٔ ث٨ََا ُس ٕض أَ٪َّ َرُسو٢َ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ

 ِٟ ٔ ا ٛٔيَن ٩ِ٣ٔ َجزٔیَزة ٤ُِِْٟشٔ ُجوا ا ا٢َ أََِخٔ َ٘ َٓ  ٍٕ َ ٥َ أَِوَصي بَٔثََلث ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ُِت اہللٔ َػل ُٛ ا  َّ٤٣ٔ ٕ َِٓس ب٨َِٔحو َِٟو َزٔب َوأَٔجیزُوا ا ٌَ

 َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ُِٟح٤َِیسٔیُّ  ا٢َ ا َٗ أُِنٔشیُتَضا و  َٓ ا٢َ  َٗ أَٟثٍٔ أَِو  ٩ًَِ اٟثَّ ََٜت  ًَبَّإض َوَس ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ُ٪ ََل أَِزرٔی أُٔجیزُص٥ُِ  ا٢َ ُس٠َمَِيَ

٨َٔشیُتَضا أَِو َس  َٓ  ٍَ أَٟث ٌٔیْس اٟثَّ ٨ًََِضاأََذَُکَ َس  ََٜت 

دیعس نب وصنمر، ایفسؿ نب ہنییع، امیلسؿ، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےن نیت زیچفں یک فتیص رفامیئ اکی ہی ہک زجریةارعب ےس امتؾ رشمنیک وک اکنؽ دانی۔ دفرسے ہی ہک دفرسی وقومں ےک 

رانہ اسیج ہک ںیم دای رکات وہں دیعس ےتہک ںیہ ہک رسیتی زیچ ےس انب ابعس ےن وکستن ایک۔ ای ہی اہک ہک )انب ریفسفں وک دہاایت دےتی 

 ابعس ےن وت ایبؿ ایک اھت رگم( ںیم وھبؽ ایگ۔

 دیعس نب وصنمر، ایفسؿ نب ہنییع، امیلسؿ، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 زجریةارعب ےس وہیدویں اک ارخاج

     1256    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوًاػ٥، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ابوزبير، جابز ب٩ ًبساہلل، حرضت ٤ًز ب٩ خلابحش٩ ب٩ ًلی،  :  راوی

اََل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی َٗ  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ًَأػ٥ٕ َو ث٨ََا أَبُو  ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ًَِبٔس  َحسَّ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َّطُ َس٤ٔ ٔ أ٧َ أَبُو اٟزُّبَيِر

و٢ُ َْلَُِخٔ اہللٔ ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َُّط َس٤ٔ أب أ٧َ َِٟدلَّ و٢ُ أَِخبََرنٔی ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ُ٘ َِٟیُضوَز َوا٨ََّٟؼاَری ٩ِ٣ٔ  َی َج٩َّ ا

َََٓل أَِتزُُک ٓٔیَضا إَٔلَّ ٣ُِش٤ّٔ٠ا َزٔب  ٌَ ِٟ  َجزٔیَزةٔ ا

انب رججی، اوبزج ،، اجرب نب دبع اہلل، رضحت رمع نب  ءاب ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ نسح نب یلع، اوباعمص، دبعارلزاؼ، 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ رفامےت ےھت ہک وہید افر اصنری وک ںیم زجریةارعب ےس رضفر اکنولں اگ افر اس ںیم رصػ 

 املسمونں وک یہ رےنہ دفں اگ۔

 دبعارلزاؼ، انب رججی، اوبزج ،، اجرب نب دبعاہلل، رضحت رمع نب  ءاب نسح نب یلع، اوباعمص، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 زجریةارعب ےس وہیدویں اک ارخاج

     1257    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ابواح٤س ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل، سٔیا٪، ابوزبير، جابز، حرضت ٤ًز :  راوی

٩ًَِ أَبٔی اٟزُّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو أَِح٤ََس ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٔ َحسَّ ا٢َ  بَيِر َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٤ًََُز   ٕ ٩ًَِ َجابٔز

٢ُ أََت٥ُّ  ٨َاُظ َواِْلَوَّ ٌِ ٥َ ب٤َٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ادمح نب لبنح، اوبادمح دمحم نب دبع اہلل، ایفسؿ، اوبزج ،، اجرب، رضحت رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااسی

 ای نکیل یلہپ فایل دحثی لمکم ےہ۔یہ رفام

 ادمح نب لبنح، اوبادمح دمحم نب دبعاہلل، ایفسؿ، اوبزج ،، اجرب، رضحت رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 زجریةارعب ےس وہیدویں اک ارخاج

     1258    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠مَي٪ ب٩ زاؤز، جزیز، ٗابوض ب٩ ابی هبیا٪، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ابُوَض ب٩ِٔ أَبٔی  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا َجزٔیْز  َتکٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز ا ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َهبَِیاَ٪ 

٥َ ََل َتُٜوُ٪ ِٗٔب٠ََتأ٪ ِٔی ب٠ََٕس َواحٔسٕ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

رفامای اکی امیلسؿ نب داؤد، رجری، اقوبس نب ایب ایبظؿ، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 رہش ںیم دف ےلیبق ںیہن وہ ےتکس۔

 امیلسؿ نب داؤد، رجری، اقوبس نب ایب ایبظؿ، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 زجریةارعب ےس وہیدویں اک ارخاج

     1259    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ خاٟس ٤ًز، ًبساٟواحس، سٌیس ب٩ ًبساٌٟزیز :  راوی



 

 

ٌٔیْس یَ  ا٢َ َس َٗ ا٢َ  َٗ َِٟواحٔسٔ  ًَِبٔس ا ىٔي اب٩َِ  ٌِ ث٨ََا ٤ًَُزُ َی ث٨ََا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ َزٔب ٣َا َحسَّ ٌَ ِٟ ٔ َجزٔیَزةُ ا زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ىٔي اب٩َِ  ٌِ

َِٟبَِح  ٔلَی ا ٚٔ إ َزا ٌٔ ِٟ ٔلَی تُُدو٦ٔ ا َِٟی٩ٔ٤َ إ َصي ا ِٗ ٔلَی أَ َِٟوازٔی إ  بَيَِن ا

ومحمد نب اخدل رمع، دبعاولادح، دیعس نب دبعازعلسی ےس رفاتی ےہ ہک زجریة ارعب )اجحز رعب( فادی رقی ےس ےل رک ااہتنےئ نمی 

 افر دفرسی رطػ رعاؼ ےس ےل رک دنمسر کت۔ کت ےہ

 ومحمد نب اخدل رمع، دبعاولادح، دیعس نب دبعازعلسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 ں اک ارخاجزجریةارعب ےس وہیدوی

     1260    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوزاؤز، حارث ب٩ ٣شٜين ، اطہب ب٩ ًبساٌٟزیز :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ٜٔيٕن َوأ٧ََا َطاصْٔس أَِخبََرَک أَِطَضُب ب٩ُِ  َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ٣ِٔش ًَلَی ا َئ  ا٢َ أَبُو َزاُوز رُقٔ َْ ٤ًَُزُ أَِجلَی أَص١َِ ا٢َ َٗ ٔ ٣َاٟ

 َ٤َّ يی أََری أ٧َ ّٔن َٓ َِٟوازٔی  ا ا أ٣ََّ َٓ زَٔب  ٌَ ِٟ ٔ ا َِٟیَشِت ٩ِ٣ٔ بََٔلز ََّضا  َئ ْٔل٧َ ٥ِ یُِح٠َِوا ٩ِ٣ٔ َتمَِيَ َٟ َُّض٥ِ ٧َِحَزاَ٪ َو ٔ أ٧َ َِٟیُضوز ٥ِ یُِح١َ ٩ِ٣َ ٓٔیَضا ٩ِ٣ٔ ا َٟ ا 

زَٔب  ٌَ ِٟ ٥ِ َیَزِوَصا ٩ِ٣ٔ أَِرٔق ا ث٨ََا  َٟ ِس أَِجلَی ٤ًَُزُ َرح٤َُٔط اہللُ یَُضوَز ٧َِحَزاَ٪ َحسَّ َٗ َْ َو ٔ ا٢َ ٣َاٟ َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ٔح َحسَّ ِ اب٩ُِ اٟسَّ

ََٓسَک   َو

اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ریمی وموجدیگ ںیم احرث نب نیکسم ےک اسےنم ویں زپاھ ایگ امکل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمعےن رجناؿ 

 الج فنط رک دای نکیل  امی )اکی اقمؾ اک انؾ ےہ( ےس الج فنط ںیہن ایک ویکہکن  امی البد رعب ںیم اشلم ںیہن ےہ فاولں )اسیع ںوں( وک

 رےہ فادی رقی ےک ولگ وت ریمے ایخؽ ںیم فہ اس ےیل ںیہن اکنےل ےئگ ہک فہ فادی رقی وک زجریةارعب ںیم اشلم ہن ےتھجمس ےھت۔

 ےہ ہک رضحت رمع ےن رجناؿ افر دفک ےک وہیدویں وک )اؿ ےک العوقں ےس( اکنؽ انب رسح، انب فبہ، رضحت امکل ےس رفاتی

 ابرہ ایک۔ )ویکہکن ہی دفونں العےق اجحز رعب اک ہصح ںیہ(۔

 اوبداؤد، احرث نب نیکسم ، ابہش نب دبعازعلسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج زنیم اکرففں ےک کلم ںیم گنج ےک دعب احلص وہ املسمونں ںیم ایس میسقت اک رطہقی



 

 

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 احلص وہ املسمونں ںیم ایس میسقت اک رطہقیوج زنیم اکرففں ےک کلم ںیم گنج ےک دعب 

     1261    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ یو٧ص، زہير، سہی١ ب٩ ابی ػاٟح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا ُزَصيِْر  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ یُو٧َُص َحسَّ ًَ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ا٢َ َرُسو٢ُ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا ُسَضِی١ُ ب٩ُِ أَبٔی َػأٟٕح  َحسَّ

ا٦ُ ٣ُِسَیَضا َوزٔی٨َا ِت اٟظَّ ٌَ ٔٔیزََصا َوزِٔرَص٤ََضا َو٨َ٣َ َٗ  ُٚ َزا ٌٔ ِٟ ِت ا ٌَ ٥َ ٨َ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِت ٣ِْٔصُ إِٔرَزبََّضا اہللٔ َػل ٌَ َرَصا َو٨َ٣َ

َِٟح٥ُ أَبٔی صَُزیِ   ََ ٔ ًَلَی ذَٟ ََٟضا ُزَصيِْر ثَََلَث ٣َزَّإت َطضَٔس  ا َٗ  َزَة َوَز٣ُطُ َوزٔی٨َاَرَصا ث٥َُّ ًُِست٥ُِ ٩ِ٣ٔ َحِیُث بََسأِت٥ُِ 

احل، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رف  
 
امای ادمح نب دبعاہلل نب ویسن، زریہ، لیہس نب اب

ہک اکی فتق فہ یھب آےئ اگ رعاؼ اےنپ امیپونں افر دفتل وک رفک ےل اگ افر اشؾ اےنپ امیپونں افر دانیرفں وک رفک ےل اگ افر رصم 

ھاارے رصتػ 

م

 

ت

اےنپ امیپونں افر دانیرفں وک رفک ےل اگ )ینعی اؿ وکلمں یک دفتل ےس اؿ ےک ابہدنے رحمفؾ وہں ےگ افر فہ بس 

 فتق فہ یھب آےئ اگ ہک رھپ مت فےسی یہ )ےب دلخ( وہ اجؤ ےگ اسیج ہک ےلہپ ےھت۔ زریہ ےن نیت رم یب ہی اہک ںیم وہیگ نکیل رھپ اکی

 ہک اس دحثی رپ اوبرہریہ اک وگتش افر وخؿ وگاہ ےہ۔

 ادمح نب دبعاہلل نب ویسن، زریہ، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 وج زنیم اکرففں ےک کلم ںیم گنج ےک دعب احلص وہ املسمونں ںیم ایس میسقت اک رطہقی

     1262    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ َصَذا  َٗ طٕ  ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ا٦ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ث٨ََا بٔطٔ أَبُو صَُزیَِزَة َحسَّ ٩ًَِ ٣َا َحسَّ

 ٍٕ َی ٥َ أَی٤َُّا رَقِ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َشِض٥ُِٜ٤ُ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ ٤ُِت٥ِ ٓٔیَضا  َٗ أََتِیُت٤ُوَصا َوأَ

ّٔ٪َّ ُخ٤َُشَضا ِهَّلِل َٓ َٟطُ  ًََؼِت اہللَ َوَرُسو  ٍٕ یَ ُسو٢ٔ ث٥َُّ هَٔی َل٥ُِٜ ٓٔیَضا َوأَی٤َُّا رَقِ   َوٟرٔلَّ

ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج 

ھاارا اکی نیعتم ہصح افر سج یتسب ےن اہلل اعتیل یک انرفامین یک وت ا

م

 

ت

س اک اپوچناں ہصح اہلل افر روسؽ یتسب رپ مت افر فاہں روہ وت اس ںیم 



 

 

ھاارا ےہ۔

م

 

ت

 اک ےہ افر ابیق بس 

 ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زجہی ےنیل اک ایبؿ

 افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباءوصحمؽ تمینغ  :   ابب

 زجہی ےنیل اک ایبؿ

     1263    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًباض ب٩ ًبساٌٟوی٥، سہ١ ب٩ ٣ح٤س، یحٌي ب٩ ابی زائسہ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ًاػ٥ ب٩ ٤ًز، ا٧ص ب٩ ٣اَٟ،  :  راوی

 حرضت ًث٤ا٪ ب٩ ابی س٠مَي٪

ث٨ََا  سٔ بِ َحسَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ أَبٔی َزائَٔسَة  ٕس َحسَّ ث٨ََا َسِض١ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٔوی٥ٔ َحسَّ ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا بَّاُض ب٩ُِ  ٌَ ِٟ ًَأػ٥ٔ ا  ٩ًَِ  َٙ ٩ٔ إِٔسَح

َّی اہللُ َ٪ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ أَبٔی ُس٠َمَِيَ َٕ َو ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ٔلَی ب٩ِٔ ٤ًََُز  َِٟؤٟیٔس إ َث َخأَٟس ب٩َِ ا ٌَ ٥َ َب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

ِٟحٔزِیٍَٔ  ًَلَی ا ََٟحطُ  َُٟط َز٣َُط َوَػا  ٩َ َ٘ َح َٓ أََتِوُظ بٔطٔ  َٓ أُخَٔذ  َٓ  ٍَ ِیٔسرٔ زُو٣َ َٛ ُ  أ

ؿ نب ایب امیلسؿ ےس ابعس نب دبعامیظعل، لہس نب دمحم، ییحی نب ایب زادئہ، دمحم نب ااحسؼ ، اعمص نب رمع، اسن نب امکل، رضحت امثع

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفہم رہش ےک احمک ادیکر یک رطػ اخدل نب فدیل وک )رکشل ےک اسھت( رفاہن رفامای 

ػ سپ رکشل فاولں ےن اس وک رگاتفر رک ایل افر ڑکپ رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےل آےئ۔ آپ ےن اس اک وخؿ اعم

 رک دای افر زجہی رپ اس ےس حلص رک یل۔

 ابعس نب دبعامیظعل، لہس نب دمحم، ییحی نب ایب زادئہ، دمحم نب اقحس، اعمص نب رمع، اسن نب امکل، رضحت امثعؿ نب ایب امیلسؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 زجہی ےنیل اک ایبؿ

     1264    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابووائ١، حرضت ٣ٌاذ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل  ٍَ اؤیَ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ِیلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس ا٨ُّٟ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل اذ ٌَ ٣ُ



 

 

 ٔ َِٟی٩ٔ٤َ أ٣َََزُظ أَِ٪ َیأُِخَذ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ َحاٟ ٔلَی ا َضطُ إ ا َوجَّ َّ٤َٟ  ٥َ یِّ ثَٔیاْب َتُٜوُ٪ َوَس٠َّ أَفٔ ٌَ ٤ُِٟ ُط ٩ِ٣ٔ ا َٟ ًَِس ىٔي ٣ُِحَت٤ّٔ٠ا زٔی٨َاّرا أَِو  ٌِ ٥ٕ َی

َِٟی٩ٔ٤َ   بٔا

دبع اہلل نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، اوبفالئ، رضحت اعمذ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک نمی اک اریم 

ےک ابہدنفں ےس وطبر زجہی رہ ابغل صخش ےس اکی دانیر فوصؽ رکںی ای اس ےک اسمفی اعمرفی ڑپکا ںیل انب رک رفاہن ایک وت رفامای ہک فاہں 

 وج نمی ںیم وہات ےہ۔

 دبعاہلل نب دمحم، اوباعمفہی، اشمع، اوبفالئ، رضحت اعمذ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 زجہی ےنیل اک ایبؿ

     1265    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 نٔی١، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہ٥، ٣سوٚ، ٣ٌاذ، حرضت ٣ٌاویہ :  راوی

 ٍَ اؤَی ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ِیلٔیُّ َحسَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل اذٕ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َِسُ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل َحسَّ

 ٣ِٔث٠َطُ 

 لیفن، اوباعمفہی، اشمع، اربامہ، رسمفؼ، اعمذ، رضحت اعمفہی ےس یھب ایس ےک لثم رفاتی رمفی ےہ۔

 رسمفؼ، اعمذ، رضحت اعمفہی لیفن، اوباعمفہی، اشمع، اربامہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 زجہی ےنیل اک ایبؿ

     1266    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًباض ب٩ ًبساٌٟوی٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ہانی، ابونٌی٥، َشیَ، ابزہی٥ ب٩ ٣ہاجز، حرضت زیاز ب٩ جسیز :  راوی

 َ ی٥ٕ ا٨ََّٟدعٔیُّ أَِخبََر٧ ٌَ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َصا٧ٕٔئ أَبُو نُ ث٨ََا  ٔوی٥ٔ َحسَّ ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا بَّاُض ب٩ُِ  ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ٕ َحسَّ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ٣َُضأجز  َْ ی  ا ََشٔ

ٍَ َوَْلَِس  ات٠َٔ َ٘ ٤ُِٟ ُت٩٠ََّ ا ِٗ َ ٠َٔب َْل ِِ َٟئ٩ِٔ َب٘ٔیُت ٨ََٟٔؼاَری بَىٔي َت ًَلٔیٌّ  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٔ ب٩ِٔ حَُسیِز تَِبُت ٩ًَِ زٔیَاز َٛ يی  ّٔن َٓ  ٍَ یَّ رِّ بٔيَنَّ اٟذُّ

ًَلَی أَِ٪ ََل   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٜٔتاَب بَِی٨َُض٥ِ َوبَيَِن ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ اِل ىٔي  َِ ا٢َ أَبُو َزاُوز صََذا َحٔسیْث ٨ِ٣ُرَکْ ب٠ََ َٗ وا أَب٨َِائَُض٥ِ  ُ  ی٨َُْصِّ



 

 

أُِظ أَبُو َزاُوَز ِٔی ا ٥َِٟ َیَِقَ ًَلٓٔیٕ َو ا٢َ أَبُو  َٗ َِٟحٔسیَث إ٧ََِٔاّرا َطٔسیّسا  َّط کَاَ٪ ی٨ُِرٔکُ َصَذا ا ا٧َٔیٍٔ أَِح٤ََس أ٧َ ٍٔ اٟثَّ زَِؿ ٌَ ِٟ 

ارلنمح نب اہین، اوبمیعن، رشکی، اربمیہ نب اہمرج، رضحت زاید نب دجری ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع ابعس نب دبعامیظعل، دبع

 ےس رفامای ارگ ںیم زدنہ راہ وت ینب بلغت ےک اصنری ںیم ےس ڑلےن فاولں وک لتق رک دفں اگ افر اؿ یک افالد وک دیقی انبولں اگ ویکہکن وج

 فآہل فملس ےک درایمؿ وہا اھت فہ ںیم ےن یہ رحتری ایک اھت سج ںیم رحتری اھت ہک ہی اینپ افالد یک اعمدہہ اؿ ےک افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 دمد ہن رکںی )افر اوھنں ےن دمد یک( اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی دحثی رکنم ےہ افر ےھجم ہی ربخ یچنہپ ےہ ہک اامؾ ادمح یھب اس دحثی اک تخس

کی ہی دحثی لثم رتمفک ےہ افر اؿ ولوگں ےن اس دحثی وک دبعارلنمح نب اہین رپ رکنم ااکنر رکےت ےھت افر ضعب ولوگں ےک زند

 اجان ےہ۔ اوبیلع ےتہک ںیہ ہک اوبداؤد ےن بج دفابرہ ہی اتکب ولوگں ےک اسےنم زپیھ وت اس ںیم ہی رفاتی ںیہن زپیھ۔

 رج، رضحت زاید نب دجریابعس نب دبعامیظعل، دبعارلنمح نب اہین، اوبمیعن، رشکی، اربمیہ نب اہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 زجہی ےنیل اک ایبؿ

     1267    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ْصٖ ب٩ ٤ًزو، یو٧ص، اب٩ بٜير، اسبان ب٩ نْص اس٤ٌی١ ب٩ ًبساٟزح٩٤ رقشي، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ِٟضَ  ث٨ََا أَِسَباُن ب٩ُِ َنِْصٕ ا ٕ َحسَّ َٜيِر ُ ىٔي اب٩َِ ب ٌِ ث٨ََا یُو٧ُُص َی َِٟیامٔیُّ َحسَّ ٤ًَِزٕو ا ُٖ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُْصِّ ِبٔس َحسَّ ًَ ٌٔی١َ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔس٤َ ٤َِسانٔیُّ 

ًَلَی اٟزَّحِ  ٥َ أَص١َِ ٧َِحَزاَ٪  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََٟح َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َػا َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٔشيِّ  َُِٟقَ ُٕ ِٔی َػَْفٕ ٩ٔ٤َ ا ٍٕ ا٨ِِّٟؼ ِٟفَِی ح٠َُّ أَ

 َ ا َوث ًّ ًََورٔ ثَََلثٔيَن زِٔر ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن َو ٔلَی ا ٍُ ِٔی َرَجٕب یَُؤزُّو٧ََضا إ َِٟب٘ٔیَّ ٕٕ ٩ِ٣ٔ َوا ٌٔيّرا َوثَََلثٔيَن ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ ٔػ٨ِ ّسا َوثَََلثٔيَن َب ََلثٔيَن ََفَ

 َٛ َِٟی٩ٔ٤َ  ٠َِیض٥ِٔ إِٔ٪ کَاَ٪ بٔا ًَ َّي یَزُزُّوَصا  ََٟضا َحً ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ َؿا٨٣ُٔوَ٪  زُوَ٪ بَٔضا َوا ِِ ََلحٔ َی ٖٔ اٟشِّ ًَلَی أَِ٪ ََل أَِػ٨َا ِیْس أَِو َُِسَرْة 

 ٌَ َُٟض٥ِ بَِی ا٢َ إِٔس تُِضَس٦َ  َٗ ٥َِٟ یُِحٔسثُوا َحَسثّا أَِو َیأِک٠ُُوا اٟزِّبَا  ٩ًَِ زٔی٨ٔض٥ِٔ ٣َا  ت٨َُوا  ِٔ صٌّ َوََل ُی َٗ ُض٥ِ  َٟ َد  ِس أَک٠َُوا ٍْ َوََل یُُِخَ َ٘ َٓ ٌٔی١ُ  ٤َ

ِس أَِحَسثُوا َ٘ َٓ ٠َِیض٥ِٔ  ًَ َف ٣َا اِطتُرَٔن  ٌِ وا َب ـُ َ٘ ا٢َ أَبُو َزاُوز إَٔذا َن َٗ  اٟزِّبَا 

، ویسن، انب ریکب، اابسط نب رصن اامسلیع نب دبعارلنمح رقیش، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص رصمػ نب رمعف

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رجناؿ ےک اسیع ںوں ےس حلص یک اس رشط رپ ہک فہ اسؽ ںیم دف سہار ڑپکے ےک وجڑے املسمونں وک دای رکںی 

ایس رطح سیت زرںیہ سیت وھگڑے سیت افٹن افر رہ مسق ےک اہحلس ںیم ےس سیت ےگ۔ آدےھ رفص ںیم افر آدےھ ربج ںیم افر 

سیت ایھتہر وج گنج ںیم اکؾ آےت ںیہ۔ وطبر اعرتی دای رکںی ےگ۔ افر املسمؿ اس اک ذہم ےتیل ںیہ ہک اؿ ےک اامعتسؽ ےک دعب اؿ وک 



 

 

 وکیئ دوھہک ابزی رکے ای دہع وک وتڑے املسمونں فاسپ رک دای رکںی ےگ۔ افر ہی اعرتی دانی اس فتق وہاگ بج نمی فاولں ںیم ےس

 ےس اس رشط رپ ہک اؿ اک وکیئ رگاج رگاای ہن اجےئ اگ افر اؿ اک وکیئ اپدری ہن اکنال اجےئ اگ افر ہن اؿ ےک دنی ںیم دماتلخ وہیگ افر ہی

 ہک رھپ اوھنں ےن وسد وخری رشفع رک اس فتق کت وہاگ بج کت ہک فہ وکیئ یئن ابت ہن اکنںیل ای وسد وخری ہن رکںی۔ اامسلیع ےن اہک

 ےئگ۔

 

 ( دی۔ )بج اؿ اک دہع وٹٹ ایگ وت کلم رعب ےس اکنؽ دی 

 رصمػ نب رمعف، ویسن، انب ریکب، اابسط نب رصن الیعمس نب دبعارلنمح رقیش، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وجمویسں ےس زجہی ےنیل اک ایبؿ

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 وجمویسں ےس زجہی ےنیل اک ایبؿ

     1268    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًباض اح٤س ب٩ س٨ا٪، ٣ح٤س ب٩ بَل٢، ٤ًزا٪، ٗلا٪ ابوح٤زہ، حرضت اب٩ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َج٤ِزَ  أ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ا ُس ب٩ُِ بََٔل٢ٕ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟوأسٔليُّ َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٔس٨َإ٪ ا ا٢َ إٔ٪َّ أَص١َِ َحسَّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َة 

 ٍَ ٤َِٟحُؤسیَّ ُض٥ِ إٔب٠ِٔیُص ا َٟ َتَب  َٛ ُض٥ِ  ا ٣َاَت ٧َبٔیُّ َّ٤َٟ ارَٔض  َٓ 

ؿ، دمحم نب البؽ، رمعاؿ، اطقؿ اوبزمحہ، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک بج الہ افرس ےک ربمغیپ اک ااقتنؽ وہ ایگ وت ادمح نب انس

 اسیلب ےن اؿ وک وجمتیس رپ اگل دای۔

 ادمح نب انسؿ، دمحم نب البؽ، رمعاؿ، اطقؿ اوبزمحہ، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 وجمویسں ےس زجہی ےنیل اک ایبؿ

     1269    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابواٟظٌثاء ٣شسز ب٩ ٣سہس، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، حرضت ٤ًزو ب٩ اوض ، :  راوی

٤ِزَو ب٩َِ  ًَ ُث  ٍَ یَُحسِّ َٟ ٍَ بََحا ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر َس٤ٔ ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس صَٕس َحسَّ زُ ب٩ُِ ٣َُسِ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ َثأئ  ٌِ أَِوٕض َوأَبَا اٟظَّ

ِیٕص إٔذِ َجائ٨ََا َٛٔتاُب ٤ًَُ  َٗ ٕٔ ب٩ِٔ  ٥ًَِّ اِْلَِح٨َ  ٍَ اؤَی ٌَ ٨ُِت کَاتّٔبا َٟٔحزِٔئ ب٩ِٔ ٣ُ ُٗوا بَيَِن ُٛ ُت٠ُوا ک١َُّ َسارٔحٕ َوََفِّ ِٗ ٍٕ ا ِب١َ ٣َِوتٔطٔ بَٔش٨َ َٗ َز 



 

 

٨َا بَ  ِٗ ٍَ َسَوارٔحَ َوََفَّ َ ٕ ثَََلث َت٨َ٠ِا ِٔی یَِو٦ َ٘ َٓ  ٍٔ ٩ًَِ اٟز٣َِّز٣ََ ٤َُِٟحؤض َوا٧َِضِوص٥ُِ  ٕ ٩ِ٣ٔ ا ٦ ٤َُِٟحؤض ک١ُِّ ذٔی ٣ََِحَ يَِن ک١ُِّ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ ا

ی٤ٔطٔ ِٔی َٛٔتأب  ٔ َورَحٔ ِوا و َ٘ ِٟ ٥َِٟ یُز٣َِز٣ُٔوا َوأَ أَک٠َُوا َو َٓ ِدٔذظٔ  َٓ ًَلَی   َٕ ِی َزَق اٟشَّ ٌَ َٓ ًَاص٥ُِ  َس َٓ ثٔيّرا  َٛ ا٣ّا  ٌَ َ ٍَ ك ١ٕ أَِو اہللٔ َوَػ٨َ ِِ رِقَ َب

ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َّي َطضَٔس  ٤َُِٟحؤض َحً ٍَ ٩ِ٣ٔ ا ِٟحٔزَِی ٥ِ ی٩َُِٜ ٤ًَُزُ أََخَذ ا َٟ ٚٔ َو َِٟورٔ ٠َئِن ٩ِ٣ٔ ا ِِ َّی اہللُ  َب ٖٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِو ًَ ب٩ُِ 

 ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََخَذَصا ٩ِ٣ٔ ٣َُحؤض َصَحزَ 

دسمد نب رسمدہ، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، رضحت رمعف نب افس افر اوبااثعشلء ےس رفاتی ےہ ہک اجبہل اک ایبؿ ےہ ہک ںیم افنح نب سیق 

 رمہبت امہرے اپس رضحت رمع اک اکی طخ ایکن فافت ےس اکی اسؽ لبق آای سج ںیم ہی اھکل اھت ےک اچچ زجء نب اعمفہی اک یشنم اھت۔ اکی

)ہی ہک امر ڈاول رہ اجدفرگ وک افر وجمویسں ےک احمرؾ ںیم دجایئ رک دف )فہ احمرؾ ںیم اشدی رک ےتیل ںیہ( افر عنم رک دف اؿ وک انگنگےن ےس 

دؿ ںیم نیت اجدفرگفں وک لتق ایک افر سج وجمیس ےک اکنح ںیم اس یک رحمؾ وعرت  ولگ اھکےن ےک دعب انگنگےت ںیہ۔ وت مہ ےن اکی

اھکای یھت اںیمس رفتقی رک دی افر ادمح نب سیق ےن تہب اس اھکان وکپاای رھپ اپرویسں وک الب اجیھب افر ولتار وک اینپ راؿ رپ راھک اوھنں ےن 

 وبھج ےک ربارب اچدنی شیپ ایک افر رضحت رمع ےن وجمویسں ےس زجہی ںیہن ایل نکیل انگنگای ںیہن افر اوھنں ےن اکی رچخ ای دف رچخفں ےک

اہیں کت ہک دبعارلنمح نب وعػ ےن وگایہ دی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رجہ اپرویسں ےس زجہی ایل اھت۔ )رجہ اکی 

 ( اگؤں اک انؾ ےہ۔

 رمعف نب افس ، اوبااثعشلء دسمد نب رسمدہ، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، رضحت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 وجمویسں ےس زجہی ےنیل اک ایبؿ

     1270    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣شٜين، یحٌي ب٩ حشا٪، ہظی٥، زاؤز ب٩ ابی ہ٨س، ٗظير ب٩ ٤ًزو، بحاٟہ ب٩ ًبسہ، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا صَُظِی٥ْ أَِخبََر٧َا َزاُوزُ بِ  اَ٪ َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َحشَّ مٔیُّ َحسَّ ِٟمََيَ ٜٔيٕن ا ُس ب٩ُِ ٣ِٔش ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُٗ َحسَّ  ٩ًَِ ٤ِزٕو ٩ُ أَبٔی ص٨ِٕٔس  ًَ ٔ ب٩ِٔ  َظيِر

ی٩ِٔ َوص٥ُِ ٣َ  َِٟبَِحَ ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اِْلَِسَبٔذیِّيَن ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَِبَسَة  ٍَ ب٩ِٔ  َٟ ٔلَی ٩ًَِ بََحا حُوُض أَص١ِٔ َصَحَز إ

َش  َٓ َد  ََٜث ٨ًَِٔسُظ ث٥َُّ ََخَ ٤َ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ٠ُُِٗت ٣َِط  ا٢َ ََشٌّ  َٗ َضي اہللُ َوَرُسوُٟطُ ٓٔی٥ُِٜ  َٗ ُِٟتطُ ٣َا  َ أ

 َ أ َٓ ًَبَّإض  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ  ٍَ ِٟحٔزَِی ب١َٔ ٨ِ٣ُٔض٥ِ ا َٗ  ٕٖ ِو ًَ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ا٢َ  َٗ ا٢َ َو َٗ ِت١ُ  َ٘ ِٟ ًَِبٔس اِْلِٔسََل٦ُ أَِو ا ِو٢ٔ  َ٘ َخَذ ا٨َّٟاُض بٔ

 ٕٖ ِو ًَ ُت أ٧ََا ٩ِ٣ٔ اِْلَِسَبٔذیِّ  اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ٌِ وا ٣َا َس٤ٔ ُٛ  َوَتَز



 

 

دمحم نب نیکسم، ییحی نب اسؿ، میشہ، داؤد نب ایب دنہ، ریشق نب رمعف، اجبہل نب دبعہ، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رحبنی ےک 

 ویں ںیم ےس اکی صخش )ہی رجہ ےک وجمیس ںیہ( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

 

ملس ےک اپس آای افر وھتڑی دری آپ رےنہ فاےل اس 

ھاارے ابرے ںیم ایک ہلصیف 

م

 

ت

ےک اپس رہھٹا راہ۔ بج فہ اجےن اگل وت ںیم ےن اس ےس وپاھچ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

ھاارے ربمغیپ ےن ہی ہلصیف

م

 

ت

 ایک ےہ ہک ای وت مہ ایک؟ ےنہک اگل تہب ربا ںیم ےن اہک پچ رہ رھپ اس ےن ہلصیف یک لیصفت یئاےت وہےئ اہک ہک 

االسؾ وبقؽ رکںیل ای لتق ےک ےیل ایتر وہ اجںیئ۔ انب ابعس ےتہک ںیہ ہک رگم دبعارلنمح نب وعػ اک ایبؿ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

افر اوھنں ہیلع فآہل فملس ےن اؿ یک رطػ ےس زجہی انیل وبقؽ ایک اھت افر ولوگں ےن دبعارلنمح نب وعػ ےک وقؽ یہ وک ربتعم امان ےہ 

 ی ےس وج انس اس وک وھچڑ دای۔ )ویکہکن دبعارلنمح نب وعػ اکی لیلج ادقلر احصیب ںیہ افر رشعہ رشبمہ ںیم اشلم ںیہ وا ہ 

 

ےن اس 

 ی اکی اکرف ےہ ذہلا اس اک وقؽ ربتعم ہن وہاگ۔

 

 ( اس 

 اجبہل نب دبعہ، رضحت انب ابعسدمحم نب نیکسم، ییحی نب اسؿ، میشہ، داؤد نب ایب دنہ، ریشق نب رمعف،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زجہی فوصؽ رکےن ںیم یتخس رکےن اک ایبؿ

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 زجہی فوصؽ رکےن ںیم یتخس رکےن اک ایبؿ

     1271    حسیث                               زو٦ ج٠س  :  ج٠س

 س٠مَي٪ ب٩ زاؤز اب٩ وہب، یو٧ص ب٩ یزیس، اب٩ طہاب، حرضت رعوہ ب٩ زبير :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٤َِِٟضزٔیُّ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص ب٩ُِ َیزٔیَس  ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز ا ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ٔ أَ٪َّ صَٔظا٦َ  ٩ًَِ  َحسَّ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر رُعِ

ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟحٔزِیٍَٔ  ِِٟ٘ٔبٔم ِٔی أََزأئ ا ُص ٧َاّسا ٩ِ٣ٔ ا ًَلَی ح٤َِٔؽ یَُظ٤ِّ ٕ َوَجَس َرُجَّل َوصَُو  ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ حٔزَا٦ ُت َرُسو٢َ ب٩َِ َح ٌِ ٣َا َصَذا َس٤ٔ

و٢ُ إٔ٪َّ اہللَ  ُ٘ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٧َِیا اہللٔ َػل بُوَ٪ ا٨َّٟاَض ِٔی اٟسُّ ذِّ ٌَ َّٟٔذی٩َ ُی ُب ا ذِّ ٌَ  ُی

امیلسؿ نب داؤد انب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، رضحت رعفہ نب زج ، ےس رفاتی ےہ ہک اشہؾ نب میکح ےن اکی صخش وک 

ںیم ڑھکا ےیک وہےئ اھت۔ اشہؾ ےن داھکی وج )اکی العہق( صمح اک احمک اھت۔ ہک فہ دنچ یطبق ولوگں وک زجہی فوصؽ رکےن یک اخرط دوھپ 

اہک ہی ایک ےہ؟ ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک ولگ داین ںیم )ےب وصقر( ولوگں وک ذعاب 

 دےتی ںیہ اہلل اعتیل اںیھن )آرخت ںیم( التبمےئ ذعاب رکے اگ۔

 انب اہشب، رضحت رعفہ نب زج ،امیلسؿ نب داؤد انب فبہ، ویسن نب سیدی،  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج ذیم اک رفامؽ ِاجترت ےل رک ولںیٹ وت اؿ ےس دوساں ہصح وصحمؽ ایل اجےئ اگ

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 رفامؽ ِاجترت ےل رک ولںیٹ وت اؿ ےس دوساں ہصح وصحمؽ ایل اجےئ اگبج ذیم اک 

     1272    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ابواحوؾ، اب٩ سائب، حرضت رحب ب٩ ًبیس اہلل :  راوی

ًََلاُئ ب٩ُِ  ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ َحسَّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  طٔ  ظٔ أَبٔی أ٣ُِّ ٩ًَِ َجسِّ ٔب ب٩ِٔ ًُبَِیٔس اہللٔ  ٩ًَِ رَحِ ائٔٔب  اٟشَّ

 ِٟ ًَلَی ا َِٟیَص  ٔ َوا٨ََّٟؼاَری َو َِٟیُضوز ًَلَی ا ُظوُر  ٌُ ِٟ ٤ََّا ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  ٤ُِش٤ٔ٠ٔيَن ًُُظوْر َٗ

بئ، رضحت رحب نب دیبع اہلل ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن اےنپ دادا ےس انس افر اوھنں ےن اےنپ ابپ دسمد، اوباوحص، انب اس

ےس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک )امؽ اجترت ںیم ےس( دوساں ہصح وہید ف اصنری ےس ایل اجےئ اگ افر 

 املسمونں ےس ہن ایل اجےئ اگ۔

 نب اسبئ، رضحت رحب نب دیبع اہللدسمد، اوباوحص، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 بج ذیم اک رفامؽ ِاجترت ےل رک ولںیٹ وت اؿ ےس دوساں ہصح وصحمؽ ایل اجےئ اگ

     1273    حسیث                               زو٦ ج٠س  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیسا٤ٟحاربی، وٛیٍ، سٔیا٪، ًلاء ب٩ سائب، حرضت رحب ب٩ ًبیس اہلل :  راوی

ٔب  ٩ًَِ رَحِ ائٔٔب  ًََلأئ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ٤َُِٟحارٔبٔیُّ َحسَّ ُس ب٩ُِ ًُبَِیٕس ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ  َحسَّ ب٩ِٔ ًُبَِیٔس اہللٔ 

ُظورٔ  ٌُ ِٟ اْد ٣َََاَ٪ ا ا٢َ ََخَ َٗ ٨َاُظ  ٌِ ٥َ ب٤َٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

دمحم نب دیبعااحملریب، فعیک، ایفسؿ، اطعء نب اسبئ، رضحت رحب نب دیبع اہلل ےس یھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایس 

 رکےت ںیہ۔ سب رفؼ ہی ےہ ہک اس رفاتی ںیم رشع ےک اجبےئ رخاج اک ظفل اامعتسؽ وہا ےہ۔ وہفمؾ یک رفاتی ایبؿ

 دمحم نب دیبعااحملریب، فعیک، ایفسؿ، اطعء نب اسبئ، رضحت رحب نب دیبع اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 بج ذیم اک رفامؽ ِاجترت ےل رک ولںیٹ وت اؿ ےس دوساں ہصح وصحمؽ ایل اجےئ اگ

     1274    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، حرضت ًلاء :  راوی

ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َٗ  َحسَّ ٩ًَِ َخأٟطٔ  ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ برَِکٔ ب٩ِٔ َوائ١ٕٔ  ًََلإئ   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ث٨ََا  إر َحسَّ ا٢َ َبظَّ

ٔ َوا٨ََّٟؼاَری َِٟیُضوز ًَلَی ا ُظوُر  ٌُ ِٟ ٤ََّا ا ا٢َ إ٧ٔ َٗ ِومٔی  َٗ  ُ ًَْشِّ ُ  ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أ

ایفسؿ، رضحت اطعء ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن اکی صخش ےس انس سج اک قلعت رکب نب فالئ ےس اھت۔  دمحم نب اشبر، دبعارلنمح،

اس ےن اےنپ امومں ےس انس فہ ےتہک ےھت ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک ںیم اےنپ ہلیبق فاولں ےس 

ی رپ ےہ۔ )املسمونں رپ اچوسیلاں ہصح دوساں ہصح فوصؽ ایک رکفں؟ آپ ےن رفامای )امؽ اجتر
ی
ت ںیم( رشع رصػ وہید ف اصنر

 ( زوکة ےہ۔

 دمحم نب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، رضحت اطعء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ادتباءوصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم :   ابب

 بج ذیم اک رفامؽ ِاجترت ےل رک ولںیٹ وت اؿ ےس دوساں ہصح وصحمؽ ایل اجےئ اگ

     1275    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ابونٌی٥، ًبساٟشَل٦، ًلاء ب٩ سائب، حرضت رحب ب٩ ًبیساہلل :  راوی

ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔب ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ رَحِ ائٔٔب  ًََلأئ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ ََل٦ٔ  ًَِبُس اٟشَّ ث٨ََا  ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ َِٟبزَّاُز َحسَّ ًُبَِیٔس اہللٔ  إٔبَِزاصٔی٥َ ا

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ا٢َ أََتِیُت ا٨َّٟٔييَّ َػل َٗ ٠َٔب  ِِ ٔ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ بَىٔي َت ظ ٩ًَِ َجسِّ فٔیِّ  َ٘ ٕ اٟثَّ ٤ََّ٠ًَىٔي اِْلِٔسََل٦َ ب٩ِٔ ٤ًَُيِر أَِس٤ِ٠َُت َو َٓ طٔ َوَس٥ََّ٠ 

٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ک١ُُّ  ُ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ُت إ ٌِ ٩ِ أَِس٥َ٠َ ث٥َُّ َرَج ِومٔی ٤٣َّٔ َٗ  ٩ِ٣ٔ ٍَ َٗ َس َٕ آُخُذ اٟؼَّ ِی َٛ ٤َىٔي  َّ٠ًَ ِٔٔوُتطُ إَٔلَّ َو ِس َح َٗ ٤َِّ٠ًََتىٔي   ٣َا 

ا٢َ  َٗ ص٥ُِ  ُ ًَْشِّ
ُ أ َٓ ٍَ أَ َٗ َس ٔ اٟؼَّ َِٟیُضوز ًَلَی ا٨ََّٟؼاَری َوا ُظوُر  ٌُ ِٟ ٤ََّا ا  ََل إ٧ٔ

دمحم نب اربامیہ، اوبمیعن، دبعاالسلؾ، اطعء نب اسبئ، رضحت رحب نب دیبع اہلل ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن اےنپ دادا ےس انس فہ ےتہک 

آپ ےن ےھجم االسؾ یک میلع دی افر ہی یھب یئاای ہک ےھت ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر االسؾ وبقؽ ایک۔ سپ 

ںیم ولٹ  (ںیم اینپ وقؾ ےک اؿ ولوگں ےس وج املسمؿ وہ اجںیئ سک اسب ےس دصہق فوصؽ ایک رکفں۔ )ھچک رعہص ےک دعب دفابرہ



 

 

فہ ےھجم اید ےہ سب رصػ دصہق رک آپ ےک اپس ایگ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! آپ ےن وج ھچک ےھجم اھکسای اھت 

ےک قلعتم اید ہن راہ۔ ایک ںیم اؿ ےس )امؽ اجترت ںیم ےس( دوساں ہصح فوصؽ ایک رکفں؟ آپ ےن رفامای ںیہن! امؽ اجترت( 

 دوساں ہصح وت رصػ وہید ف اصنری رپ ےہ۔

 دمحم نب اربامیہ، اوبمیعن، دبعاالسلؾ، اطعء نب اسبئ، رضحت رحب نب دیبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 بج ذیم اک رفامؽ ِاجترت ےل رک ولںیٹ وت اؿ ےس دوساں ہصح وصحمؽ ایل اجےئ اگ

     1276    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًیسي، اطٌث ب٩ طٌبہ، اركاة ب٩ ٨٣ذر، حٜی٥ ب٩ ٤ًير، احوؾ، حرضت رعباق ب٩ ساریہ :  راوی

ٜٔی ُت َح ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ  ث٨ََا أَِركَاةُ ب٩ُِ ا ٍَ َحسَّ َب ٌِ ُث ب٩ُِ ُط ٌَ ث٨ََا أَِط ُس ب٩ُِ ًٔیَسي َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕ أَبَاَحسَّ اِْلَِحَؤؾ  ٥َ ب٩َِ ٤ًَُيِر

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخیِ  َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٨َِٟا ٣َ َ ا٢َ ٧َز َٗ ٠َِٔمِّ  ٍَ اٟشُّ ٌٔزِبَأق ب٩ِٔ َسارٔیَ ِٟ ٩ًَِ ا ُث  ُط ٩ِ٣ٔ یَُحسِّ ٌَ ُط ٩ِ٣َ ٣َ ٌَ بََر َو٣َ

ٔلَی ا٨َّٟ  َب١َ إ ِٗ َ أ َٓ ا  ُس أََل٥ُِٜ أَِ٪ َتِذبَُحوا أَِػَحابٔطٔ َوکَاَ٪ َػاحُٔب َخِیبََر َرُجَّل ٣َارّٔزا ٨ِ٣ُرَکّ ا٢َ یَا ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔييِّ َػل

ا٢َ  َٗ ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ىٔي ا٨َّٟٔييَّ َػل ٌِ َب َی ـٔ َِ َٓ بُوا نَٔشائ٨ََا  َ ح٤َُُز٧َا َوَتأِک٠ُُوا ث٤َََز٧َا َوَترِضٔ ََ ث٥َُّ ٧ َس ِب ََفَ َٛ ٖٕ اِر ِو ًَ ٔ  یَا اب٩َِ  از

َّی بٔض٥ِٔ ا وا ث٥َُّ َػل ٌُ اِجَت٤َ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ََلة وا ٠ٟٔؼَّ ٌُ ٍَ ََل َتٔح١ُّ إَٔلَّ ٤ُِٟٔؤ٩ٕ٣ٔ َوأَِ٪ اِجَت٤ٔ َِٟح٨َّ ا٦َ أَََل إٔ٪َّ ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ  ًَ َّی اہللُ  ٨َّٟٔييُّ َػل

ِس َیُو٩ُّ  َٗ َٜتٔطٔ  ًَلَی أَرٔی ّٜٔئا  ٥ِ ٣ُتَّ ُٛ ا٢َ أََیِحَشُب أََحُس َ٘ ًَِوُت  َٓ ِس َو َٗ يی َواہللٔ  ٔن آٔ٪ أَََل َوإ َُِٟقِ ٦ِ َطِیّئا إَٔلَّ ٣َا ِٔی َصَذا ا ٥َِٟ یََُحِّ أَ٪َّ اہلَل 

٥َِٟ یُح١َّٔ لَ  َّ َوَج١َّ  ًَز ثَرُ َوإٔ٪َّ اہللَ  ِٛ آٔ٪ أَِو أَ َُِٟقِ ٤َِٟٔث١ُ ا ََّضا  ٩ًَِ أَِطَیاَئ إ٧ٔ ُ َوأ٣ََزُِت َو٧ََضِیُت  َٜٔتأب إَٔلَّ ٥ُِٜ أَِ٪ َتِسُخ٠ُوا ب یُوَت أَص١ِٔ اِل

٠َِیض٥ِٔ  ًَ َّٟٔذی  ٥ِ ا ُٛ ًَِلِو َب نَٔشائٔض٥ِٔ َوََل أَک١َِ ث٤َٔارٔص٥ِٔ إَٔذا أَ ِ َِ  بّٔٔذِٕ٪ َوََل 

دمحم نب یسیع، اثعش نب ہبعش، اراطۃ نب رذنر، میکح نب ریمع، اوحص، رضحت رعابض نب اسرہی ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل 

ہل فملس ےک اسھت ربیخ ںیم ارتے۔ افر آپ ےک اسھت آپ ےک ااحصب یھب ےھت افر ربیخ اک احمک اکی رشری افر یلص اہلل ہیلع فآ

ھاارے ےیل ہی اجزئ ےہ ہک مت امہرے دگوھں وک ذحب رک ڈاول 

م

 

ت

رس ش صخش اھت۔ فہ روسؽ اہلل ےک اپس آای افر وبال اے دمحم! ایک 

س یک ہی ابت نس رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہصغ آ ایگ افر رفامای اے انب امہرے لھپ اھک اجؤ افر امہری وعروتں وک امرف۔ ا

وعػ! اےنپ وھگڑے رپ وسار وہ اجؤ افر ہی االعؿ رک دف ہک تنج الحؽ ںیہن ےہ۔ رگم ومنم ےک ےیل افر امنز ےک ےیل عمج وہ اجؤ سپ 

ےس رفاتغ ےک دعب آپ ڑھکے وہےئ افر رفامای ایک مت ںیم ےس وکیئ بس ولگ امنز ےک ےیل عمج وہ ےئگ افر اےنپ امنز زپاھیئ امنز 



 

 

صخش اینپ دنسم رپ ہیکت اگل رک ہی اتھجمس ےہ ہک اہلل اعتیل ےن رصػ ایہن زیچفں وک رحاؾ رقار دای ےہ سج اک ذرک رقآؿ اپک ںیم ےہ ایھچ 

فر ہی بس زیچںی اینت یہ ںیہ ینتج ہک رقآؿ ںیم ںیہ ای اس رطح نس ول ںیم ےن مت وک تحیصن یک افر مکح ایک افر دنچ ابوتں یک اممتعن یک ا

ےس زادئ۔ افر اہلل اعتیل ےن مت رپ الحؽ ںیہن ایک الہ اتکب ےک رھگفں ںیم داہلخ رگم ااجزت ےس افر ہن اؿ یک وعروتں وک امران اجزئ ےہ 

 اجںیئ سج رطح 

 

 (دانی اؿ رپ رقمر ایک ایگ ےہ )ینعی وطبر زجہیافر ہن اؿ ےک لھپ اھکان رگم بج ہک فہ لھپ فریغہ مت وک اس رطح دی 

 دمحم نب یسیع، اثعش نب ہبعش، اراطۃ نب رذنر، میکح نب ریمع، اوحص، رضحت رعابض نب اسرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فالختف ےس قلعتم ادتباءوصحمؽ تمینغ افر اامرت  :   ابب

 بج ذیم اک رفامؽ ِاجترت ےل رک ولںیٹ وت اؿ ےس دوساں ہصح وصحمؽ ایل اجےئ اگ

     1277    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ابوًوا٧ہ، ٨٣ؼور، ہَل٢ :  راوی

ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ْز َوَس ث٨ََا ٣َُشسَّ ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ َحسَّ  ٕٕ ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ َث٘ٔی ٩ًَِ صََٔل٢ٕ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر   ٍَ َ َوا٧ ًَ ث٨ََا أَبُو  اََل َحسَّ َٗ

٠َیِ  ًَ َتِوَضزُوَ٪  َٓ ِو٣ّا  َٗ ات٠ُٔوَ٪  َ٘ ٥َُِّٜ٠ ُت ٌَ َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٍَ َ ُجَضِی٨َ و٥َُِٜ٧ بٔأ ُ٘ َیتَّ َٓ ٣َِوأٟض٥ِٔ زُوَ٪ ض٥ِٔ 

َََٓل ُتٔؼیبُوا ٨٣ِٔ  ا  َ٘ َٔ ًَلَی ُػ٠ِٕح ث٥َُّ اتَّ ُیَؼأُٟحو٥َُِٜ٧  َٓ ٌٔیْس ِٔی َحٔسیثٔطٔ  ا٢َ َس َٗ ُٔٔشض٥ِٔ َوأَب٨َِائٔض٥ِٔ  َُّط ََل أَِن ٧ّٔ َٓ  ََ ٔ َٚ ذَٟ ِو َٓ ُض٥ِ َطِیّئا 

 َیِؼ٠ُُح َل٥ُِٜ 

ےک اکی صخش ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دسمد، دیعس نب وصنمر، اوبوعاہن، وصنمر، الہؽ، ہلیبق ہنیہج 

رفامای یرقنبی مت اکی وقؾ ےس ڑلف ےگ افر اس رپ اغبل آ اجؤ ےگ سپ فہ مت ےس اینپ اجونں افر اینپ افالدفں وک امؽ ےک دبہل ںیم اچب 

دبہل ںیم حلص رکںی ےگ۔ اس ےک دعب دفونں ںیل ےگ )ہی دسمد یک رفاتی یھت دیعس یک رفاتی ویں ےہ(۔ سپ فہ مت ےس امؽ ےک 

ھاارے ےیل ہی زایدہ انیل اجزئ ںیہن ےہ۔

م

 

ت

 رافی قفتم ںیہ ہک۔ سپ مت اؿ ےس اس ےس زادئ ھچک ہن انیل ویکہکن 

 دسمد، دیعس نب وصنمر، اوبوعاہن، وصنمر، الہؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 بج ذیم اک رفامؽ ِاجترت ےل رک ولںیٹ وت اؿ ےس دوساں ہصح وصحمؽ ایل اجےئ اگ

     1278    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠مَي٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، ابوػُخ، ػٔوا٪ ب٩ س٠ی٥، :  راوی



 

 

َوا ِٔ ٤َِٟٔسیىٔيُّ أَ٪َّ َػ ثَىٔي أَبُو َػُِخٕ ا ٤َِِٟضزٔیُّ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز ا ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ةٕ ٩ِ٣ٔ َحسَّ ٩ًَِ ًٔسَّ َ٪ ب٩َِ ُس٠َِی٥ٕ أَِخبََرُظ 

َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ٍّ ٩ًَِ آبَائٔض٥ِٔ ز٧َِٔی ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أَََل ٩ِ٣َ أَب٨َِأئ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  

تٔطٔ أَِو أََخَذ ٨ِ٣ُٔط َطیِ  َٗ َٚ كَا ِو َٓ ُط  َٔ َؼُط أَِو ک٠ََّ َ٘ اصّٔسا أَِو ا٧َِت ٌَ َِٟ٘ٔیا٣ٍَٔ َه٥َ٠َ ٣ُ أ٧ََا َححٔیُحُط َیِو٦َ ا َٓ ٕص  ِٔ ٔ كٔیٔب َن يِر َِ  ّئا بٔ

امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، اوبرخص، وفصاؿ نب میلس، دعہ، دنچ ااحصب روسؽ ےک ںوٹیں ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن اےنپ ابوپں 

 یسک اعمدہ )ذیم( رپ  مل رکے اگ ای اس ےس وج اکی دفرسے ےک زعسی ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش

ےک قح ںیم یمک رکے اگ ای اوکس اس یک اطتق ےس زایدہ فیلکت دے اگ ای اس یک راض دنمی ےک ریغب اس ےس وکیئ زیچ ےل ےل اگ وت 

 ایقتم ےک دؿ ںیم ایکس رطػ ےس تجح رکفں اگ۔

 امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، اوبرخص، وفصاؿ نب میلس، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس ذیم اک ایبؿ وج دفراؿ اسؽ املسمؿ وہ اجےئ وت ایک اس ےس زجہی ایل اجےئ اگ

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 ایک اس ےس زجہی ایل اجےئ اگاس ذیم اک ایبؿ وج دفراؿ اسؽ املسمؿ وہ اجےئ وت 

     1279    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ جزاح، جزیز، ٗابوض، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ابُوَض  َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز َِٟحزَّاحٔ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ٥َ  َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ٍْ ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠ ٔجزَِی ًَلَی ا  َِٟیَص 

دبع اہلل نب رجاح، رجری، اقوبس، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای املسمؿ رپ زجہی 

 ںیہن ےہ۔

 انب ابعسدبعاہلل نب رجاح، رجری، اقوبس، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 اس ذیم اک ایبؿ وج دفراؿ اسؽ املسمؿ وہ اجےئ وت ایک اس ےس زجہی ایل اجےئ اگ



 

 

     1280    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير :  راوی

٠َِیطٔ  ًَ  ٍَ َََٓل ٔجزِیَ ا٢َ إَٔذا أَِس٥َ٠َ  َ٘ َٓ ٔ َصَذا  ٔشير ِٔ ٩ًَِ َت َیاُ٪  ِٔ ا٢َ ُسئ١َٔ ُس َٗ  ٕ ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ  َحسَّ

افرپ فایل دحثی اک( بلطم وپاھچ ایگ وت اوھنں ےن رفامای ہک بج دمحم نب ،ریث ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ایفسؿ ےس اس دحثی اک )ینعی 

 )وکیئ ذیم اکرف( املسمؿ وہ اجےئ وت اس رپ )اؿ دونں اک وج سگر ت ے ںیہ( زجہی ہن وہاگ۔

 دمحم نب ،ریث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ےیل رشمنیک اک دہہی وبقؽ رکاناامؾ 

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 اامؾ ےک ےیل رشمنیک اک دہہی وبقؽ رکان

     1281    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہوازنیابو توبہ، ربیٍ ب٩ ٧آٍ، ٣ٌاویہ اب٩ سَل٦، زیس، حرضت ًبساہلل  :  راوی

ٍَ أَ  َّطُ َس٤ٔ ٩ًَِ َزیِٕس أ٧َ  ٕ ٦ ىٔي اب٩َِ َسَلَّ ٌِ ٍُ َی اؤیَ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٍٕ َحسَّ ٔ ٍُ ب٩ُِ ٧َآ ٍَ اٟزَّبٔی ث٨ََا أَبُو َتِوبَ ًَِبُس اہللٔ َحسَّ ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٦ بَا َسَلَّ

َّی اہللُ  َ٪ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٟ٘ٔیُت بََٔلَّل ٣َُؤذِّ ا٢َ  َٗ َِٟضِوَزنٔیُّ  ٍُ ا َ٘ َٔ َٕ کَا٧َِت َن ِی َٛ ثِىٔي  ٠ُِت َیا بََٔل٢ُ َحسِّ ُ٘ َٓ ٥َ بَٔح٠ََب  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

ََ ٨ِ٣ُٔط ٨ِ٣ُُذ  ٔ َّٟٔذی أَلٔی ذَٟ ٨ُِت أ٧ََا ا ُٛ َٟطُ َطِیْئ  ا٢َ ٣َا کَاَ٪  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  يَی َوکَاَ٪  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔلَی أَِ٪ تُُوِ َثطُ اہللُ إ ٌَ إَٔذا َب

ُش  ِٛ َ أ َٓ ِٟبُرَِزَة  َٟطُ ا أَِطتَرٔی  َٓ ُق  أَِسَتَِقٔ َٓ  ُٙ ٔ أ٧ََِل٠ َٓ ًَارّٔیا َیأ٣ُِزُنٔی  ًِتََرَؿىٔي أََتاُظ اِْلِٔنَشاُ٪ ٣ُِش٤ّٔ٠ا ََفَآُظ  َّي ا ٤ٌُٔطُ َحً ِ وُظ َوأُك

ِق ٣ٔ  ََل َتِشَتَِقٔ َٓ  ٍّ ٌَ ا٢َ َیا بََٔل٢ُ إٔ٪َّ ٨ًِٔٔسی َس َ٘ َٓ ٛٔيَن  ٤ُِِْٟشٔ ا أَِ٪ کَاَ٪ َذاَت یَِو٦ٕ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َّ٤٠َ َٓ ٠ُِت  ٌَ َٔ َٓ ٩ِ أََحٕس إَٔلَّ ٣ٔىِّي 

ا أَ  َّ٤٠َ َٓ حَّارٔ  ٍٕ ٩ِ٣ٔ اٟتُّ َب١َ ِٔی ًَٔؼابَ ِٗ ِس أَ َٗ ُک  ٤ُِِْٟشٔ َّٔذا ا َٓ ََلةٔ  َ٪ بٔاٟؼَّ ٤ُُِٗت ْٔلَُؤذِّ أُِت ث٥َُّ  َٟبَّاُظ َتَوؿَّ ٠ُُِٗت یَا  ا٢َ یَا َحَبٔشيُّ  َٗ ِ٪ َرآنٔی 

 َ٤ َتَحضَّ ٤ََّا بَ َٓ ا٢َ إ٧ٔ َٗ یْب  ٠ُُِٗت رَقٔ ا٢َ  َٗ  ٔ ِضز ََ َوبَيَِن اٟظَّ ٥ِ بَِی٨َ َٛ ا٢َ لٔی أََتِسرٔی  َٗ ِوَّل ٠َُٔیّوا َو َٗ ا٢َ لٔی  َٗ ٍْ ىٔي َو ََ َوبَِی٨َُط أَِربَ ِی٨َ

 ِٔ أََخَذ ِٔی َن َٓ  ََ ٔ ِب١َ َذٟ َٗ ٨َِت  ُٛ ٤َا  َٛ  ٥َ٨َ َِ ِٟ َٓأَُرزَُّک َتزِعَی ا  ََ ٠َِی ًَ َّٟٔذی  َّي إَٔذا َٓآُخُذَک بٔا ُٔٔص ا٨َّٟأض َحً ٔسي ٣َا َیأُِخُذ ِٔی أَِن

 ٔ أَذ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ اِسَتأَِذ٧ُِت  َٓ ٔلَی أَص٠ِٔطٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٍَ َرَج َت٤َ ٌَ ِٟ َبٔی أ٧ََِت َػ٠َِّیُت ا ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ بٔأ ُ٘ َٓ َ٪ لٔی 



 

 

َک ا ٤ُِِْٟشٔ يی إٔ٪َّ ا َٓ َوأُم َٓأؿهٔی  ًَىِّي َوََل ٨ًِٔسٔی َوصَُو  ٔضي  ِ٘ َِٟیَص ٨ًَِٔسَک ٣َا َت َذا َو َٛ َذا َو َٛ ا٢َ لٔی  َٗ ٨ُِت أََتَسی٩َُّ ٨ِ٣ٔطُ  ُٛ أَِذِ٪ َّٟٔذی 

َّی اہللُ َٟطُ َػل َٚ اہللُ َرُسو َّي یَزُِز ِس أَِس٤ُ٠َوا َحً َٗ َّٟٔذی٩َ  ٔف َصُؤََلٔئ اِْلَِحَیأئ ا ٌِ ٔلَی َب َٙ إ ًَىِّي لٔی أَِ٪ آبَ ٔضي  ِ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا َی ًَ  

َّي إٔذَا انِ  لٔی َو٣َٔحىِّي ٨ًَِٔس َرأِٔسي َحً ٌِ ٠ُِت َسِیفٔی َؤجَزابٔی َوَن ٌَ َح َٓ ٔلٔی  َّي إَٔذا أََتِیُت ٨ِ٣َز ِجُت َحً َُخَ َٓ ٢ٔ ِبٔح اِْلَوَّ ٤ًَُوزُ اٟؼُّ  َّٙ َظ

َّٔذا إِٔنَشاْ٪ َیِشَعی یَِس  َٓ  َٙ ٔ ّٔذَا أََرِزُت أَِ٪ أ٧ََِل٠ َٓ َّي أََتِیُتُط  ُت َحً ِ٘ َٓا٧َِل٠َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ًُو یَا بََٔل٢ُ أَٔجِب َرُسو٢َ اہللٔ َػل

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َٓاِسَتأَِذ٧ُِت  ٠ًََِیض٩َّٔ أَِح٤َاُُٟض٩َّ  ٍُ َرکَائَٔب ٨َ٣ُاَخاْت  ََ اہللُ  َوَس٥ََّ٠ أَبِْٔشِ أَِربَ َ ِس َجائ َ٘ َٓ

ابَُض٩َّ َو٣َ  َٗ ََ رٔ َٟ ا٢َ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ ٠ُِت بَلَی  ُ٘ َٓ  ٍَ ٨َ٤ُِٟاَخأت اِْلَِربَ ٥ِ َتَز اٟزَّکَائَٔب ا َٟ ا٢َ أَ َٗ ََ ث٥َُّ  ٔ ائ ـَ َ٘ ٠ًََِیض٩َّٔ ِٛٔشَوّة بٔ  َّ٪ّٔ َٓ ٠ًََِیض٩َّٔ  ا 

ُض٩َّ َو  ـِ ٔ ب ِٗ ا َٓ ََٓسَک  ًَٔوی٥ُ  ٔلَیَّ  ا٣ّا أَصَِساص٩َُّ إ ٌَ َ ََّٓٔذا َرُسو٢ُ َوك ٤َِِٟشحٔٔس  ٔلَی ا ُت إ ِ٘ َِٟحٔسیَث ث٥َُّ ا٧َِل٠َ ََٓذَُکَ ا ٠ُِت  ٌَ َٔ َٓ  ََ ٔف َزی٨َِ ِٗ ا

٠ُُِٗت   ََ ١َ ٣َا َٗٔب٠َ ٌَ َٓ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ٤ُِت  َش٠َّ َٓ ٤َِِٟشحٔسٔ  أًْس ِٔی ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َضي اہللُ ک١َُّ َطِیٕئ  اہللٔ َػل َٗ ِس  کَاَ٪  َٗ

ا٢َ ا٧ُِوزِ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن ١َ َطِیٕئ  ـَ َٓ ا٢َ أَ َٗ َٙ َطِیْئ  ٥ِ٠َ َیِب َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟشُت ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل يی  ّٔن َٓ  أَِ٪ تُزٔیَحىٔي ٨ِ٣ٔطُ 

َّی َرُسو٢ُ  ا َػل َّ٤٠َ َٓ َّي تُزٔیَحىٔي ٨ِ٣ُٔط  ًَلَی أََحٕس ٩ِ٣ٔ أَصِلٔی َحً ١َ  بَٔساخ١ٕٔ  ٌَ َٓ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ًَانٔی  ٍَ َز َت٤َ ٌَ ِٟ ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

٥َ ِٔی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َباَت َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ٥َِٟ َیأِت٨َٔا أََحْس  ٠ُُِٗت صَُو ٣َعٔی  ا٢َ  َٗ  ََ َّٟٔذی َٗٔب٠َ َّي ا َِٟحٔسیَث َحً ؽَّ ا َٗ ٤َِِٟشحٔسٔ َو ا

 َّ ََ اہللُ ٨ِ٣ُٔط َیا إَٔذا َػل ِس أََراَح َٗ ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ  ََ َّٟٔذی َٗٔب٠َ ١َ ا ٌَ َٓ ا٢َ ٣َا  َٗ ًَانٔی  ٔس َز َِ ِٟ ىٔي ٩ِ٣ٔ ا ٌِ ٍَ َی َت٤َ ٌَ ِٟ َّرَ ی ا َٜب َٓ َرُسو٢َ اہللٔ 

َّي إٔذَ  ُتطُ َحً ٌِ َب ََ ث٥َُّ اتَّ ٔ ٤َِِٟوُت َو٨ًَِٔسُظ َذٟ ُط ا َٛ ا ٩ِ٣ٔ أَِ٪ یُِسرٔ ّ٘ َٔ َّي أَتَی َوَح٤َٔس اہللَ َط ٕ َحً ٕ ا٣َِزأَة ًَلَی ا٣َِزأَة  ٥َ َش٠َّ َٓ ا َجاَئ أَِزَواَجُط 

٨ِطُ  ًَ َِٟتىٔي  َ َّٟٔذی َسأ َضَذا ا َٓ  ٣َبٔیَتُط 

اوب وتہب، رعیب نب انعف، اعمفہی انب السؾ، زدی، رضحت دبعاہلل وہازین ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ؤمذؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ںیم الماقت یک افر اؿ ےس رعض ایک ہک اے البؽ  ھج ےس ایبؿ رکف ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فملس رضحت البؽ ےس بلح

سک رطح رخچ رکےت ےھت؟ رضحت البؽ ےن وجاب دای ہک آپ ےک اپس وج امؽ یھب وہات اس ےک رخچ رکےن یک ذہم داری ریمی یہ 

بج آپ ےک اپس وکیئ املسمؿ آات افر آپ اس وک ربہنہ دےتھکی وت آپ وہیت یھت۔ بج ےس اہلل ےن آپ وک روسؽ انبای فافت کت۔ 

  ھج وک مکح رفامےت سپ ںیم اجات افر رقض ےل رک اس وک اچدر فریغہ رخدی د ات رھپ فہ ڑپکا اس وک انہپات افر اس اھکان الھکات اہیں کت ہک

ےہ سپ وت ریمے وسا یسک ےس رقض ہن ایل رک ذہلا  اکی دؿ اکی رشمک صخش  ھج ےس الم افر وبال اے البؽ! ریمے اپس تہب اس امؽ

ںیم ےن ااسی یہ ایک۔ اکی دؿ فوض رک ےک ںیم اذاؿ دےنی ےک ےیل ڑھکا وہا وت فیہ رشمک صخش وسدارگفں یک اکی امجتع ےک اسھت 

 اگل افر ےھجم ربا الھب ےنہک آؿ اچنہپ۔ اس ےن بج ےھجم داھکی وت وبال اف یشبح! ںیم ےن اہک اہں ایک ابت ےہ؟ سپ فہ ریمے اسھت یتخس رکےن



 

 

 ںیم اگل! وبال ایک ےھجت ایخؽ ےہ ہک ہنیہم وپرا وہےن ںیم ےنتک دؿ رہ ےئگ ںیہ؟ ںیم ےن اہک اہں ھچک دؿ ابیق رہ ےئگ ںیہ۔ فہ وبال دھکی ہنیہم

فں اگ افر ےھجت ااسی یہ انب دفں اگ رصػ اچر دؿ ابیق رہ ےئگ ںیہ )ارگ وت ےن ربفتق ادایگیئ ہن یک( وت ںیم وک  ےس اانپ رقض ےل رک یہ وھچڑ

دؽ رپ  اسیج ےلہپ اھت ینعی رکبویں اک ارچفااہ انب دفں اگ۔ البؽ ےتہک ںیہ ہک ہی نس رک ریمے دؽ رپ ااسی یہ سگرا اسیج ہک اےسی ومہعق ولوگں ےک

 رشتفی ےل ےئگ سپ ںیم ےن ادنر سگرات ےہ۔ اہیں کت ہک اشعء یک امنز زپھ اکچ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ رھگ ںیم

آےن یک ااجزت اچیہ آپ ےن ااجزت دے دی۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! آپ رپ ریمے امں ابپ 

 دصےق وہں فہ رشمک سج ےس ںیم رقض ایل رکات اھت فہ  ھج ےس ڑلا افر ےھجم تہب ربا الھب اہک افر آپ ےک اپس اانت امؽ ںیہن ےہ سج

ےس ریما رقض ادا وہ اجےئ افر ہن یہ ریمے اپس ےہ افر فہ ےھجم ذلیل رکے اگ۔ آپ ےھجم ااجزت دےئجی ہک ںیم اؿ ولیبقں ںیم ےس 

یسک ےک اپس اھبگ اجؤں وج االسؾ ال ت ے ںیہ )افر دمہنی ےس ابرہ رےتہ ںیہ( اہیں کت ہک اہلل اعتیل اےنپ روسؽ وک اس دقر امؽ اطعء 

رقہض ادا وہ اجےئ ہی ہہک رک ںیم فاہں ےس لکن آای افر اےنپ رھگ اچنہپ افر اینپ ولتار ومزہ وجات افر ڈاھؽ وک اےنپ رفام دے سج ےس ریما 

رساہےن رھک ایل )ات ہک حبص وہےت یہ اھبگ اجؤں( بج حبص یک رفینش ومندار وہیئ وت ںیم ےن اھبےنگ اک ارادہ ایک۔ اےنت ںیم اکی آدیم 

الب ؽ! مت وک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اید رفامای ےہ ںیم الچ افر آپ ےک اپس اچنہپ۔ ایک داتھکی وہں دفڑات وہا آای افر وبال اے 

ہک اچر افٹن ےھٹیب وہےئ ںیہ افر اؿ رپ اسامؿ دلا وہا ےہ۔ ںیم ےن آپ ےس ادنر آےن یک ااجزت بلط یک۔ آپ ےن رفامای اے 

 فملس ےن ریتے رقض یک ادایگیئ ےک ےیل امؽ جیھب دای ےہ اس ےک دعب آپ ےن رفامای ایک وت ےن البؽ! وخش وہ اج اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

فہ اچر دلے وہےئ اجونر ںیہن دےھکی؟ ںیم ےن اہک ویکں ںیہن آپ ےن رفامای اج فہ اجونر یھب وت ےل ےل۔ افر وج اؿ رپ اسامؿ دلا وہا ےہ 

 ھج وک دفک ےک احمک ےن اجیھب ےہ وت اؿ وک ےل ےل افر اانپ رقض ادا رک دے۔ سپ  فہ یھب ےل ےل۔ اؿ رپ ڑپکا افر ہلغ دلا وہا ےہ وج

ںیم ںیم ےن ااسی یہ ایک۔ البؽ ےتہک ںیہ ہک رھپ ںیم دجسم ںیم آای داھکی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ںیم رشتفی رفام ںیہ 

ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک اہلل اعتیل ےن بس رقض ادا رک دای وج اےکس روسؽ رپ ےن السؾ ایک آپ ےن وپاھچ ےھجت اس امؽ ےس ایک افدئہ وہا 

اھت افر اب ھچک ابیق ںیہن راہ۔ آپ ےن وپاھچ ہک اس امؽ ںیم ےس ھچک اچب ےہ؟ ںیم ےن اہک اہں۔ آپ ےن رفامای وج اچب ےہ دلجی ےس اس 

ںیم اینپ یسک ویبی ےک اپس ںیہن اجؤں اگ۔ بج روسؽ  وک رخچ رک ڈاؽ۔ بج کت ہک وت ےھجم )اس وک رخچ رک ےک( ےب رکف ہن رک دے اگ

ض ایک فہ امؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اشعء یک امنز زپھ یل وت ےھجم البای افر رفامای فہ امؽ ایک وہا وج ریتے اپس چب راہ اھت؟ ںیم ےن رع

 اہلل ہیلع فآہل فملس اس رات دجسم ںیم رےہ ریمے اپس ےہ۔ ریمے اپس اس امؽ اک وکیئ اطبل یہ ںیہن آای۔ رھپ روسؽ اہلل یلص

رافی ےن زمدی دحثی ایبؿ یک ہک بج آپ دفرسے دؿ اشعء یک امنز ےس افرغ وہےئ وت ےھجم البای افر درایتف رفامای ہک اس امؽ اک ایک 

اس امؽ ےس ےب رکف رک دای۔ )ینعی  وہا وج ریتے اپس چب راہ اھت؟ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! اہلل ےن آپ وک

اس وک رضفرت دنم وک دے دای ےہ( ہی نس رک آپ ےن ریبکت یہک افر اہلل اعتیل اک رکش ادا ایک افر اس یک رعتفی یک ہک اس ےن آپ وک 



 

 

ےک اس امؽ ےس اجنت دے دی۔ آپ وک اس ابت اک وخػ اھت ہک آپ وک ومت آ اجےئ افر فہ امؽ آپ یہ ےک اپس رےہ رھپ ںیم آپ 

ا السؾ ایک اہیں کت ہک آپ اینپ وسےن یک ہگج رپ 
ً
ا رفد
ً
ےھچیپ وہ ایل اہیں کت ہک آپ اینپ ازفاج ےک اپس ےئگ افر رہ ویبی وک رفد

 رشتفی ےل ےئگ۔ اے دبع اہلل! ہی ےہ اس وساؽ اک وجاب وج مت ےن  ھج ےس ایک اھت۔

 دبعاہلل وہازیناوب وتہب، رعیب نب انعف، اعمفہی انب السؾ، زدی، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 اامؾ ےک ےیل رشمنیک اک دہہی وبقؽ رکان

     1282    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ خاٟس، ٣زوا٪ ب٩ ٣ح٤س، حرضت ٣ٌاویہ :  راوی

ٔ أَبٔی َتِوبَ  ىَي إِٔس٨َاز ٌِ ٍُ ب٤َٔ اؤَی ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٕس َحسَّ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ِؤٟطٔ ٣َا َحسَّ َٗ ا٢َ ٨ًَِٔس  َٗ ٍَ َوَحٔسیثٔطٔ 

ًَىِّي َرُسو٢ُ  ََٜت  َش َٓ ًَىِّي  ٔضي  ِ٘ اَُِت٤َزِتَُضاَی َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

ومحمد نب اخدل، رمفاؿ نب دمحم، رضحت اعمفہی ےس یھب اسہقب دحثی یک رطح رمفہ ےہ اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک بج ںیم ےن رعض 

ومش وہ ےئگ افر ےھجم اگل ہک آپ ریمی ایک ای روسؽ اہلل! ہن آپ ےک اپس اانت امؽ ےہ افر ہن ریمے اپس ہک رقض ادا وہ ےکس۔ وت آپ اخ

 اس ابت ےس ردیجنہ وہ ےئگ ںیہ۔

 ومحمد نب اخدل، رمفاؿ نب دمحم، رضحت اعمفہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 اامؾ ےک ےیل رشمنیک اک دہہی وبقؽ رکان

     1283    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ابوزاؤز ٤ًزا٪، ٗتازہ، یزیس ب٩ ًبساہلل ب٩ طدير، حرضت ًیاق ب٩ ح٤ار :  راوی

ث٨ََا أَبُو َزاُوَز  ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ ًَٔیأق ب٩ِٔ َحسَّ  ٔ ير دِّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اٟظِّ ًَ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا ٤ًَِٔزاُ٪  َحسَّ

ا٢َ ا٨َّٟئ  َ٘ َٓ ٠ُِت ََل  ُ٘ َٓ ا٢َ أَِس٤ِ٠ََت  َ٘ َٓ  ٍّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َا َّی اہللُ  ا٢َ أَصَِسیُِت ٨٠َّٟٔٔييِّ َػل َٗ ٠َِیطٔ ح٤َٔإر  ًَ َّی اہللُ  يی ٧ُضٔیُت  يُّ َػل ٔن ٥َ إ َوَس٠َّ

ٛٔيَن  ٤ُِِْٟشٔ  ٩ًَِ َزبِٔس ا



 

 

اہرفؿ نب دبع اہلل، اوبداؤد رمعاؿ، اتقدہ، سیدی نب دبعاہلل نب ریخش، رضحت ایعض نب امحر ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص 

وبقؽ رک ایل؟ ںیم ےن اہک ںیہن وت آپ ےن رفامای اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکی افینٹن دہہی ںیم شیپ یک۔ آپ ےن وپاھچ ہک ایک وت ےن االسؾ 

 ےھجم رشمنیک ےس دہہی ےنیل یک اممتعن یک یئگ ےہ۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل، اوبداؤد رمعاؿ، اتقدہ، سیدی نب دبعاہلل نب ریخش، رضحت ایعض نب امحر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

طعہ دانی
مق
 زنیم 

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

طعہ دانی
مق
 زنیم 

     1284    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٣ززوٚ، طٌبہ، س٤اک، ٤٘٠ًہ، حرضت وائ١ ب٩ ححز :  راوی

 ٕٚ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٣َزُِزو ث٨ََا  ٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٍَ ب٩ِٔ َوائ١ٕٔ  ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٔس٤َإک   ٍُ َب ٌِ ُط أَِخبََر٧َا ُط ٌَ َل ِٗ  أَ

٣ُوَت   أَِرّؿا بَٔحرِضَ

ملس ےن ےھجم رضح ومت رمعف نب رمزفؼ، ہبعش، امسک، ہمقلع، رضحت فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف

عَہ ےک وطر رپ دی۔
مق
 ںیم اکی زنیم 

 رمعف نب رمزفؼ، ہبعش، امسک، ہمقلع، رضحت فالئ نب رجح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

طعہ دانی
مق
 زنیم 

     1285    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، جا٣ٍ ب٩ ٣َّط، حرضت ٤٘٠ًہ ب٩ وائ١ :  راوی

ٔ ٣ِٔث٠َطُ  ٍَ ب٩ِٔ َوائ١ٕٔ بِّٔٔس٨َازٔظ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٍُ ب٩ُِ ٣َََّطٕ  ث٨ََا َجا٣ٔ ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ِٔ ث٨ََا َح  َحسَّ

 اجعم نب رطم، رضحت ہمقلع نب فالئ ےس یھب ایس ےک لثم رفاتی ےہ۔صفح نب رمع، 

 صفح نب رمع، اجعم نب رطم، رضحت ہمقلع نب فالئ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

طعہ دانی
مق
 زنیم 

     1286    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًبساہلل ب٩ زاؤز، َّٓط، حرضت ٤ًزو ب٩ رحیث :  راوی

ا٢َ  َٗ یِٕث  ٤ِزٔو ب٩ِٔ رُحَ ًَ  ٩ًَِ ثَىٔي أَبٔی  ٩ًَِ َِّٓٔطٕ َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َزاُوَز  ًَ ث٨ََا  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  َخمَّ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ا٢َ أَزٔیُسَک أَزٔیُسَک  َٗ ِوٕض َو َ٘ ٍٔ بٔ ٤َِٟٔسی٨َ ٥َ َزاّرا بٔا  َوَس٠َّ

دسمد، دبعاہلل نب داؤد، رطف، رضحت رمعف نب رحثی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک دمہنی ںیم اکی 

 امکؿ ےس ریکل چنیھک رک افر رفامای )اب ہی ےل ےل( دعب ںیم افر یھب دفں اگ۔رھگ ےک ےیل زنیم دی 

 دسمد، دبعاہلل نب داؤد، رطف، رضحت رمعف نب رحثی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قلعتم ادتباءوصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس  :   ابب

طعہ دانی
مق
 زنیم 

     1287    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، حرضت ربیٌہ ب٩ ابی ًبساٟزح٩٤ :  راوی

 ٩ًَِ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٍَ ب٩ِٔ أَبٔی  ٌَ ٩ًَِ َربٔی  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ًَ ث٨ََا  ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٔ َواحٕٔس أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َُيِر

 ِٟ ََ ا َٓت٠ِٔ  َٔ ُِْٟفِ ٍٔ ا ٍٔ َوهَٔی ٩ِ٣ٔ ٧َاحَٔی َب٠ٔیَّ َ٘ ِٟ ازَٔ٪ ا ٌَ ٤ُِٟزَنٔیَّ ٣َ َِٟحارٔٔث ا ٍَ بََٔل٢َ ب٩َِ ا َل ِٗ ٥َ أَ ٔلَی َوَس٠َّ ازُٔ٪ ََل یُِؤَخُذ ٨ِ٣َٔضا إَٔلَّ اٟزَّکَاةُ إ ٌَ ٤َ

 ٔ َِٟیِو٦  ا

اہلل نب ہملسم، امکل، رضحت رہعیب نب ایب دبعارلنمح ےن یئک ولوگں ےس انس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن البؽ نب دبع 

ب ہ یک اکںین اطعء رفامیئ ںیھت وج ہک رفع یک رطػ ںیہ۔ )لبق رفع ےک اقلعتمت ںیم اکی اگؤں ےہ( وت اؿ اکونں 
ب ل
ق
احرث زمین وک 

  ایل اجات آج کت۔ےس وساےئ زوکة ےک ھچک ںیہن

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، رضحت رہعیب نب ایب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

طعہ دانی
مق
 زنیم 

     1288    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًباض ب٩ ٣ح٤س ب٩ حات٥، حشين ب٩ ٣ح٤س، ابواویص، ٛثير ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًوٖ، ٛثير ب٩ ًبساہلل :  راوی

ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ  ث٨ََا ا بَّاُض َحسَّ ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ َُيِرُُظ  سٔ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ َو بَّاُض ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ثٔيرُ ب٩ُِ  َحسَّ َٛ ث٨ََا  ٕس أَِخبََر٧َا أَبُو أَُویِٕص َحسَّ ٣َُح٤َّ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٤ُِٟزَنٔیُّ  ٖٕ ا ِو ًَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٤ُِٟزَنٔیَّ ًَ َِٟحارٔٔث ا ٍَ بََٔل٢َ ب٩َِ ا َل ِٗ ٥َ أَ

 ٔ َب٠ َ٘ ِٟ ازَٔ٪ ا ٌَ لٔ ٣َ ٌِ ٥ِ ُی َٟ ُِٗسٕض َو  ٩ِ٣ٔ َُ َِّر َُِوَرَصا َوَحِیُث َیِؼ٠ُُح اٟز َُيِرُُظ َج٠َِشَضا َو ا٢َ  َٗ َُِورٔیََّضا َو َضا َو َّٙ ٣ُِش٥ٕٔ٠ یٍَّٔ َج٠ِٔشیَّ طٔ َح

 ًِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بِٔش٥ٔ اہللٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟزَّحٔی٥ٔ َصَذا ٣َا أَ ًَ َّی اہللُ  ُط ا٨َّٟٔييُّ َػل َٟ َتَب  َٛ َِٟحارٔٔث َو ْس َرُسو٢ُ اہللٔ بََٔل٢َ ب٩َِ ا َلي ٣َُح٤َّ

َُيِرُُظ َج٠َِشَضا َوَُِوَرَصا َوَحِیُث یَ  ا٢َ  َٗ َُِورٔیََّضا َو َضا َو ٍٔ َج٠ِٔشیَّ َب٠ٔیَّ َ٘ ِٟ ازَٔ٪ ا ٌَ ًَِلاُظ ٣َ ٤ُِٟزَنٔیَّ أَ ٔلطٔ ا ٌِ ٥ِ ُی َٟ ُِٗسٕض َو  ٩ِ٣ٔ َُ َِّر ِؼ٠ُُح اٟز

ا٢َ أَبُو أَُو  َٗ َّٙ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ًَبَّإض ٣ٔ َح ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ  ٍَ َ ی١ِٔ ب٩ِٔ برَِکٔ ب٩ِٔ ٨َٔٛا٧ ثَىٔي ثَِوُر ب٩ُِ َزیِٕس ٣َِولَی بَىٔي اٟسِّ  ِث٠َطُ یِٕص َوَحسَّ

 ابعس نب دمحم نب احمت، نیسح نب دمحم، اوبافسی، ،ریث نب دبعاہلل نب رمعف نب وعػ، ،ریث نب دبعاہلل وباہطس فادل اےنپ دادا ےس رفاتی

ب ہ یک اکںین وج دنلبی رپ ںیھت افر وج یتسپ ںیم ںیھت 
ب ل
ق
رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن البؽ نب احرث زمین وک 

طعہ ددیی ںیھت افر فہ زنیم یھب وج دقس ںیم اقلب اکتش یھت۔ افر یسک املسمؿ ےک قح ںیم ےس ھچک ںیہن دای افر یبن یلص اہلل ہیلع 
مق
ل

اب

 ےن اؿ وک اکی رحتری وھکلا دی سج اک ومضمؿ ہی اھت۔ مسب اہلل ارلنمح ارلمیح ہی فہ اک ذ ےہ سج یک رف ےس اہلل ےک روسؽ دمحم فآہل فملس

ب ہ یک اکونں اک وج دنلبی رپ ںیہ افر وج یتسپ ںیم ںیہ افر دقس یک اس زنیم اک سج ںیم اکتش وہ 
ب ل
ق
ےن البؽ نب احرث زمین وک ہکیھٹ دای 

ؿ وک یسک املسمؿ اک قح ںیہن دای۔ اس دحثی ےک رافی اوب افسی ےتہک ںیہ ہک  ھج ےس وثر نب زدی نب فالئ ےک ومیل یتکس ےہ۔ افر ا

 ےن دنسب رکعہم انب ابعس ےس ایس ےک لثم رفاتی ایک ےہ۔

 ابعس نب دمحم نب احمت، نیسح نب دمحم، اوبافسی، ،ریث نب دبعاہلل نب رمعف نب وعػ، ،ریث نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

طعہ دانی
مق
 زنیم 

     1289    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ نرض :  راوی



 

 

ث٨ََا  ٍٔ ا٨َّٟٔييِّ َػ َحسَّ ٌَ ٔلی َٗ ىٔي َٛٔتاَب  ٌِ ٕ َی َُيَِر ٣َزَّة أِتُطُ  ا٢َ رَقَ َٗ ُِٟح٨َِیىٔيَّ  ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُس ب٩ُِ ا٨َّٟرِضٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َُح٤َّ ًَ َّی اہللُ  ل

ٕس أَِخبََر٧َا أَبُو أَُو  ٩ًَِ حَُشئِن ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ث٨ََا َُيِرُ َواحٕٔس  ا٢َ أَبُو َزاُوز و َحسَّ َٗ ٔ ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَِبسٔ اہللٔ  ثٔيرُ ب٩ُِ  َٛ ثَىٔي  یِٕص َحسَّ

ٍٔ َج٠ِ  َب٠ٔیَّ َ٘ ِٟ ازَٔ٪ ا ٌَ ٤ُِٟزَنٔیَّ ٣َ َِٟحارٔٔث ا ٍَ بََٔل٢َ ب٩َِ ا َل ِٗ ٥َ أَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ اب٩ُِ ا٨َّٟرِضٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل َٗ َُِورٔیََّضا  َضا َو ٔشیَّ

َّٙ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َوَجزَِسَضا َو  َِٟحارٔٔث َح ٔم بََٔل٢َ ب٩َِ ا ٌِ ٥َِٟ ُی ُِٗسٕض َو  ٩ِ٣ٔ َُ ا َوَحِیُث َیِؼ٠ُُح اٟزَِّر َ٘ َٔ َُٟط َذاَت ا٨ُُّٟؼٔب ث٥َُّ اتَّ َتَب  َٛ َو

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بََٔل  ًَ َّی اہللُ  ًَِلي َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َصَذا ٣َا أَ ًَ َّی اہللُ  ازَٔ٪ ا٨َّٟٔييُّ َػل ٌَ ًَِلاُظ ٣َ ٤ُِٟزَنٔیَّ أَ َِٟحارٔٔث ا ٢َ ب٩َِ ا

ا٢َ أَبُو أَُویِ  َٗ َّٙ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٔلطٔ َح ٌِ ٥ِ یُ َٟ ُِٗسٕض َو  ٩ِ٣ٔ َُ َُِوَرَصا َوَحِیُث َیِؼ٠ُُح اٟزَِّر َب٠ٔیٍَّٔ َج٠َِشَضا َو َ٘ ِٟ ثَىٔي ثَِوُر ب٩ُِ َزیِٕس ا ٕص َوَحسَّ

٩ًَِ ا ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٕب ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٌِ َٛ َتَب أُبَیُّ ب٩ُِ  َٛ ٥َ ٣ِٔث٠َطُ َزاَز اب٩ُِ ا٨َّٟرِضٔ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٨َّٟٔييِّ َػل

ی وک ےتہک وہےئ انس ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اس رحتری وک

 

ت ن

 

خب

یئک  دمحم نب رضن ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن )ااحسؼ نب اربامیہ( 

 اجےن اک ذرک ےہ۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک مہ ےس یئک ولوگں ےن وباہطس نیسح نب دمحم رمہبت زپاھ ےہ سج ںیم 

 

طعہ دی 
مق
ل

زنیم وک اب

دحثی ایبؿ یک۔ اوھنں ےن اہک مہ وک ربخ دی اوبافسی ےن اوھنں ےن اہک مہ ےس دحثی ایبؿ یک ،ریث نب دبعاہلل ےن اوھنں ےن اےنپ 

ب ہ یک اکونں اک وج  فادل ےس اوھنں ےن اؿ ےک دادا ےس ہک روسؽ اہلل
ب ل
ق
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن البؽ نب احرث زمین وک ہکیھٹ دای 

دنلبی رپ ںیھت افر وج تسپ اقمؾ رپ ںیھت افر دقس یک اس زنیم اک وج زراتع ےک اقلب یھت افر اس ںیم یسک املسمؿ اک قح قلعتم ہن 

دنسب رکعہم اوھنں ےن انب ابعس ےس اوھنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل  اھت۔ اوبافسی ےتہک ںیہ ہک  ھج ےس دحثی ایبؿ یک وثر نب زدی ےن

 ہیلع فآہل فملس ےس ایس ےک لثم۔ انب رضن ےن ہی ااضہف لقن ایک ےہ ہک ہی رحتری ایب نب بعک ےن یھکل یھت

 دمحم نب رضن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

طعہ دانی
مق
 زنیم 

     1290    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ٣توک١، ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٗیص، ث٤ا٣ہ ب٩ َشاحی١، حرضت ابیف ب٩ ح٤ا٢ :  راوی

ىَي َواحْٔس أَ٪َّ ٣ُ  ٌِ ٤َ ِٟ ََلنٔیُّ ا َ٘ ِش ٌَ ِٟ ١ِّٔ ا ٤َُِٟتَوک ُس ب٩ُِ ا فٔیُّ َو٣َُح٤َّ َ٘ ٌٔیٕس اٟثَّ ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  ٤َِٟأِرٔبٔیَّ َحسَّ ِیٕص ا َٗ َس ب٩َِ َیِحٌَي ب٩ِٔ  َح٤َّ

یِ  َٗ ٩ًَِ ُسَِمِّ ب٩ِٔ  احٔی١َ  ٍَ ب٩ِٔ ََشَ ٩ًَِ ث٤َُا٣َ ثَُض٥ِ أَِخبََرنٔی أَبٔی  ٩ًَِ أَبَِیَف َحسَّ ٤ََِٟسأ٪  ًَِبسٔ ا ١ِّٔ اب٩ِٔ  ٤َُِٟتَوک ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ  ٕ ٩ًَِ ُط٤َيِر ٕص 

 ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ٠ِٔ٤َِٟح  طُ ا ٌَ َل ِ٘ اِسَت َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َس إ َٓ َُّط َو ا٢ٕ أ٧َ َٟطُ ب٩ِٔ َح٤َّ طُ  ٌَ َل َ٘ َٓ َّٟٔذی ب٤َٔأِرَٔب  ١ِّٔ ا ٤َُتَوک



 

 

 َٓ َٓ ا٢َ  َٗ ٌٔسَّ  ِٟ ٤َِٟاَئ ا َُٟط ا َت  ٌِ َل َٗ ٤ََّا  ُط إ٧ٔ َٟ َت  ٌِ َل َٗ ٤َِِٟح٠ٔٔص أََتِسرٔی ٣َا  ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َٗ َّی  ا أَِ٪ َول ا ٤٠ََّ َّ٤ًَ ُط  َٟ َ ا٢َ َوَسأ َٗ ََ ٨ِ٣ُٔط  َ ا٧َِتز

١ِّٔ أَِخ  ٤َُِٟتَوک ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ْٖ َو ا َٔ ٥َِٟ َت٠ِ٨َطُ خٔ ا٢َ ٣َا  َٗ ُٖ اِْلٔب١ٔٔ یُِحَِم ٩ِ٣ٔ اِْلََرأک  ا َٔ 

ہبیتق نب دیعس، دمحم نب وتملک، دمحم نب ییحی نب سیق، امثہم نب رشالیح، رضحت اضیب نب امحؽ ےس رفاتی ےہ ہک فہ روسؽ اہلل یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےئگ افر اچاہ ہک کمن یک فہ اکؿ وج آمرب ںیم یھت۔ آپ اس اک ہکیھٹ اؿ وک دے دںی۔ سپ آپ ےن اؿ وک 

دی۔ بج فہ ےنلچ ےگل وت سلجم ںیم ےس اکی صخش وبال ای روسؽ اہلل! ایک آپ اجےتن ںیہ ہک آپ ےن اےس ایک دے دای۔؟ آپ دے 

ےن اس وک ایتر اپین دے دای رافی ےتہک ںیہ ہک ہی نس رک آپ ےن اس ےس اس اک ہکیھٹ فاسپ ےل ایل۔ اس ےک دعب اس صخش ےن آپ 

 ریھگی اجےئ؟ )اہجں ولگ افر اؿ ےک اجونر ہن آ ںیکس( آپ ےن رفامای اہجں افوٹنں ےک ےس وپاھچ ہک ولیپ ےک درتخ یک وک یسن زنیم

 دقؾ ہن چنہپ ںیکس۔ )ینعی وج آابدی افر ارچا اگہ ےس اگل وہ(۔

 ہبیتق نب دیعس، دمحم نب وتملک، دمحم نب ییحی نب سیق، امثہم نب رشالیح، رضحت اضیب نب امحؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

طعہ دانی
مق
 زنیم 

     1291    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣دزومیہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ٣ح٤س حش٩  :  راوی

 ٔ ُٖ اِْل ا َٔ ٥َِٟ َت٠ِ٨َُط أَِخ ٤َِِٟدزُومٔیُّ ٣َا  َِٟحَش٩ٔ ا ُس ب٩ُِ ا ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ثَىٔي َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ىٔي أَ٪َّ اِْلٔب١َٔ َتأِک١ُُ َحسَّ ٌِ ب١ٔٔ َی

طُ  َٗ ِو َٓ  ٨ِ٣َُتَهی ُرُؤٔسَضا َویُِحَِم ٣َا 

ےن اہک ہک افوٹنں ےک فاہں اپؤں ہن ےنچنہپ ےس ہی رغض ےہ ہک اس دقر ولیپ اک درتخ وت رفک اہرفؿ نب دبع اہلل، دمحم نسح نب زخمفیم 

اتکس ےہ اہجں کت افوٹنں اک ہنم ہن چنہپ ےکس ینعی اہجں کت افٹن اک ریپ ےچنہپ اگ فہ رفک ںیہن اتکس۔ افٹن اس وک اھکںیئ ےگ اس ےس 

 افرپ رفک اتکس ےہ۔

 نب زخمفیم اہرفؿ نب دبعاہلل، دمحم نسح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

طعہ دانی
مق
 زنیم 

     1292    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبساہلل ب٩ زبير، َفد ب٩ سٌیس، ثابت ب٩ سٌیس، حرضت ابیف ب٩ ح٤ا٣٢ح٤س ب٩ اح٤س،  :  راوی

ٌٔیٕس َحسَّ  ُد ب٩ُِ َس ث٨ََا ََفَ ٔ َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ اٟزُّبَيِر ث٨ََا  ٔشيُّ َحسَّ َُِٟقَ ُس ب٩ُِ أَِح٤ََس ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ٌٔیٕس  ًَِمِّ ثَابُٔت ب٩ُِ َس ثَىٔي 

ظٔ أَبَِیَف  ٩ًَِ َجسِّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  أَبٔیطٔ  َ٘ َٓ ٩ًَِ حَِٔم اِْلََرأک  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َّطُ َسأ٢ََ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢ٕ أ٧َ َّی اہللُ ب٩ِٔ َح٤َّ َػل

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ ٍْ ِٔی حَٔوارٔی  َٛ ا٢َ أََرا َ٘ َٓ ىٔي ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل حَِٔم ِٔی اِْلََرأک  ٌِ ْد َی ا٢َ ََفَ َٗ ٥َ ََل حَِٔم ِٔی اِْلََرأک  طٔ َوَس٠َّ

٠َِیَضا ًَ ٤َُِٟحاُن  َُ ا ًَّٟٔي ٓٔیَضا اٟزَِّر  بٔٔحَوارٔی اِْلَِرَق ا

دمحم نب ادمح، دبعاہلل نب زج ،، رفج نب دیعس، اثتب نب دیعس، رضحت اضیب نب امحؽ ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن روسؽ اہلل یلص 

فملس ےس ولیپ ےک دروتخں یک ابڑھ انبےن ےک قلعتم درایتف ایک وت رفامای ولیپ ےک دروتخں یک ابڑ ںیہن انبیئ اج یتکس۔ فہ وبال اہلل ہیلع فآہل 

 ہی فہ ولیپ ںیہ وج ریمے تیھک ےک ادنر ںیہ۔ آپ ےن رفامای ولیپ ںیم رفک ںیہن وہ یتکس۔

  دیعس، رضحت اضیب نب امحؽدمحم نب ادمح، دبعاہلل نب زج ،، رفج نب دیعس، اثتب نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

طعہ دانی
مق
 زنیم 

     1293    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ خلاب، ابوحٔؽ، حرضت ػُخ ب٩ ًی٠ہ :  راوی

ًَِبسٔ  ا٢َ ٤ًَُزُ َوصَُو اب٩ُِ  َٗ ث٨ََا أَبَاُ٪  یَابٔیُّ َحسَّ ِْٟٔفِ ث٨ََا ا ٕؽ َحسَّ ِٔ أب أَبُو َح َِٟدلَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ثَىٔي َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ  اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی َحاز٦ٔ

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ََ َػُِخْ ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  ٔ ٍَ ذَٟ ا أَِ٪ َس٤ٔ َّ٤٠ََٓ ا  ّٔ َُزَا َث٘ٔی ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ظٔ َػُِخٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َجسِّ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  َوَجَس ٧َٔييَّ اہللٔ َػل َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِس َرَٛٔب ِٔی َخِی١ٕ ی٤ُٔسُّ ا٨َّٟٔييَّ َػل َٗ ١َ َػُِخْ ٥َ  ٌَ ََٓح َتِح  ِٔ ٥ِ َی َٟ َٖ َو اِنَْصَ

 َّ ًَلَی ح٥ُِٜٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّي َی٨ِزُٟٔوا  ِْصَ َحً َ٘ ِٟ َٚ َصَذا ا ارٔ َٔ َتُط أَِ٪ ََل ُی ًَِضَس اہللٔ َوذ٣َّٔ ُض٥ِ َیِو٣َئٕٔذ  ِٗ ارٔ َٔ ٥ِ٠َ ُی َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ی اہللُ 

ًَلَی ح٥ُِٜٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َّي ٧َزَُٟوا  ََ َحً ًَلَی ح٤ُِٜٔ َِٟت  ِس ٧َزَ َٗ ا  ّٔ ّٔ٪َّ َث٘ٔی َٓ ُس  ٌِ ا َب َِٟیطٔ َػُِخْ أ٣ََّ ٔ ََٜتَب إ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  یَا  َػل

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔاٟ ًَ َّی اہللُ  أ٣َََز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َِٟیض٥ِٔ َوص٥ُِ ِٔی َخِی١ٕ  ٔ ب١ْٔ إ ِ٘ ًَِْشَ ؼَّ َرُسو٢َ اہللٔ َوأ٧ََا ٣ُ ًَا ْٔلَِح٤ََص  َس َٓ  ٍّ ٌَ ٔ َجا٣ٔ ََلة

 ٍَ َب ٌِ ٤ُِِٟٔيَرةُ ب٩ُِ ُط ََٓت٥ََّ٠ََ ا ِو٦ُ  َ٘ ِٟ َوإت ا٠َُّٟض٥َّ بَارِٔک ْٔلَِح٤ََص ِٔی َخِی٠َٔضا َورَٔجأَٟضا َوأََتاُظ ا ًَ ا أََخَذ  َز ا٢َ یَا ٧َٔييَّ اہللٔ إٔ٪َّ َػُِخّ َ٘ َٓ

ًٔي َوَزَخ٠َِت ٓمََٔي َزَخ١َ ٓٔیطٔ  َّ٤ًَ  ٍِ َٓ اِز َٓ َُٟض٥ِ  ُزوا ز٣َٔائَُض٥ِ َوأ٣ََِوا ِو٦َ إٔذَا أَِس٤ُ٠َوا أرَِحَ َ٘ ِٟ ا٢َ یَا َػُِخُ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ ًَاُظ  َس َٓ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪  ٔلَی  ا إ



 

 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا َٟٔبىٔي ُس٠َِی٥ٕ  ًَ َّی اہللُ  َِٟیطٔ َوَسأ٢ََ ٧َٔييُّ اہللٔ َػل ٔ َضا إ ٌَ َٓ َس َٓ َتطُ  َّ٤ًَ  ٔ ٤ُِِٟٔيَرة ََ  ا ٔ وا ذَٟ ُٛ ٔ َوَتَز ٩ًَِ اِْلِٔسََل٦ ِس َصَزبُوا  َٗ

٤٠َٔیِّي ىٔي اٟشُّ ٌِ ُط َوأَِس٥َ٠َ َی َٟ َ أ٧َِز َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ِومٔی  َٗ ٨ِٟٔیطٔ أ٧ََا َو ٔ ا٢َ َیا ٧َٔييَّ اہللٔ أ٧َِز َ٘ َٓ ٤َِٟاَئ  َِٟیض٥ِٔ ا ٔ ٍَ إ َٓ َشأَُٟوُظ أَِ٪ یَِس َٓ ا  أََتِوا َػُِخّ َٓ َن 

 َ أ َٓ َبَی  أ َٓ ٤َِٟاَئ  ٔ ا ٍَ إ َٓ ا َٟٔیِس اُٟوا یَا ٧َٔييَّ اہللٔ أَِس٨َ٤ِ٠َا َوأََتِی٨َا َػُِخّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِی٨َا َتِوا ا٨َّٟٔييَّ َػل ًَ أَبَی  َٓ َِٟی٨َا ٣َائ٨ََا 

 َ َُٟض٥ِ َوز٣َٔائ ُزوا أ٣ََِوا ِو٦َ إَٔذا أَِس٤ُ٠َوا أرَِحَ َ٘ ِٟ ا٢َ یَا َػُِخُ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ أََتاُظ  أَیُِت َٓ ٥ِ یَا ٧َٔييَّ اہللٔ ََفَ ٌَ ا٢َ َن َٗ ِو٦ٔ ٣َائَُض٥ِ  َ٘ ِٟ ٔلَی ا ٍِ إ َٓ اِز َٓ ُض٥ِ 

 ٍَ َِٟحارَٔی ٔ ا ََ ح٤َُِزّة َحَیاّئ ٩ِ٣ٔ أَِخٔذظ ٔ َّرُ ٨ًَِٔس ذَٟ ي َِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیَت َّی اہللُ  ٤َِٟاَئ َوِجَط َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔ ا   َوأَِخٔذظ

ب لہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ینب فیقث ےس اہجد ایک۔ بج 
ع
رمع نب  ءاب، اوبصفح، رضحت رخص نب 

اھکی ہک اس اہجد یک ربخ رخص وک یچنہپ وت فہ دنچ وھگڑ وسارفں ےک اسھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دمد وک ےچنہپ۔ بج فہ ےچنہپ وت د

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فاہں ےس فاسپ وہ ےئگ ںیہ اس احؽ ںیم ہک حتف ںیہن وہیئ۔ بت رخص ےن اہلل ےس دہع ایک افر اس اک روسؽ اہلل

ہلل ذہم ایل ہک ںیم اس  ہعل وک حتف ےیک ریغب ہن وھچڑفں اگ افر گنج رکات روہں اگ اتفہکیتق ہی ولگ اس  ہعل وک اخیل ہن رک دںی افر روسؽ ا

 فآہل فملس اک مکح وبقؽ ہن رکںیل سپ فہ اؿ ےس گنج رکےت رےہ اہیں کت ہک ) ہعل حتف وہ ایگ افر( ولگ روسؽ اہلل یلص یلص اہلل ہیلع

ة اہلل ہیلع فآہل فملس اک مکح وبقؽ رک ےک اس  ہعل ےس ارت آےئ اس فتق رخص ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اھکل دعب دمح فولص

ولگ آپ اک مکح امؿ رک  ہعل ےس ارت آےئ ںیہ افر اب ںیم اؿ ےک اپس اج راہ وہں افر اؿ ےک اپس ھچک  ےک رعض ےہ ہک فیقث ےک

س )سج ےس رخص اک قلعت اھت( ےک ےیل دس 

م
ح

وھگڑ وسار ںیہ۔ بج آپ وک ہی ربخ یچنہپ وت امجتع ےک اسھت امنز اک مکح رفامای افر ہلیبق ا

س ےک 

م
ح

وھگڑفں افر رمدفں ںیم ربتک اطع رفام۔ رھپ آپ ےک اپس ینب فیقث ےک ولگ آےئ۔ رمہبت ہی داع رفامیئ ہک اے اہلل وت ا

اس فتق ریغمہ نب ہبعش ےن اہک ہک اے اہلل ےک یبن رخص ےن ریمی وھپیھپ وک دیقی انب ایل ےہ۔ احالہکن فہ ےلہپ یہ االسؾ الیکچ ںیھت۔ 

یک اجںین افر اوماؽ وفحمظ وہ اجےت ںیہ اس ےیل مت ریغمہ یک  آپ ےن رخص وک البای افر رفامای بج وکیئ وقؾ املسمؿ وہ اجےئ۔ وت اؿ

وھپیھپ وک اؿ ےک وحاہل رک دف۔ سپ رخص ےن مکح یک لیمعت یک اس ےک دعب رخص ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض یک ہک 

ر ریمی وقؾ وک رےنہ یک ااجزت دے دےئجی۔ ینب میلس اک اکی اپین اک ہمشچ ےہ افر فہ االسؾ ےس اھبےگ ںیہ۔ آپ اس ہمشچ رپ ےھجم اف

آپ ےن ااجزت رمتمح رفام دی رھپ ھچک رعہص ےک دعب ینب میلس املسمؿ وہ ےئگ افر رخص ےک اپس آ رک اےنپ اپین ےک ہمشچ اک اطمہبل ایک۔ 

 ہک اے اہلل ےک یبن! مہ رخص ےن دےنی ےس ااکنر رک دای۔ ہی نس رک ینب میلس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ۔ افر رعض ایک

 ولگ املسمؿ وہ ےئگ ںیہ افر مہ رخص ےک اپس ےئگ اتہک فہ امہرا اپین مہ وک ولاٹ دے رگم رخص ےن فہ اپین مہ وک دےنی ےس ااکنر رک دای آپ

رک ایل۔ وت وت اؿ اک اپین اؿ ےن رخص وک البای افر رفامای اے رخص بج وکیئ وقؾ املسمؿ وہ اجےئ وت اس ےن اینپ اجونں افر اےنپ امولں وک وفحمظ 

وک دے دے رخص ےن اہک رسب فمشچ اے اہلل ےک یبن۔۔ رخص ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن داھکی ہک اس فتق آپ ےک رہچہ اک رگن دبؽ ایگ ینعی 



 

 

داین ںیم ہن  اس رشؾ ےس رسخ وہ ایگ ہک  ھج ےس ےلہپ ابدنی ےل یل یھت افر اب اپین یھب ےل ایل ےہ۔ )ینعی اس یک رقابین اک وکیئ ہلص اس

 ( الم۔

ب لہ :  رافی
ع
 رمع نب  ءاب، اوبصفح، رضحت رخص نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

طعہ دانی
مق
 زنیم 

     1294    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠مَي٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، سبرہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ربیٍ، حرضت سبرہ ب٩ ٣ٌبس جہىي :  راوی

ٔ ب٩ِٔ اٟزَّ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ثَىٔي َسبَِرةُ ب٩ُِ  ٤َِِٟضزٔیُّ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز ا ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ٔ َحسَّ ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِٟحَُضىٔيُّ  ٍٔ ا بٔی

ا٦َ ثَََلثّا ث٥َُّ ََخَ  َٗ َ أ َٓ  ٍٕ ٤َِِٟشحٔٔس َتِحَت َزِو٣َ ٍٔ ا ٥َ ٧َز٢ََ ِٔی ٣َِؤؿ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  وُظ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ُ٘ َٟحٔ  ٍَ ٔلَی َتبُوَک َوإٔ٪َّ ُجَضِی٨َ َد إ

ُض٥ِ ٩ِ٣َ أَصِ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َتَش٤ُوصَا بٔاٟزَِّحَبٍٔ  ِٗ ا َٓ  ٍَ ًَ ا َٓ ُتَضا َٟٔبىٔي رٔ ٌِ َل ِٗ ِس أَ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍَ ٍَ ٩ِ٣ٔ ُجَضِی٨َ ًَ ا َٓ اُٟوا ب٨َُو رٔ َ٘ َٓ  ٔ ٤َِٟزَِوة ١ُ ذٔی ا

َحسَّ  َٓ َِٟحٔسیٔث  ٩ًَِ َصَذا ا  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبَس ا ًَ ُِٟت أَبَاُظ  َ ١َٔ٤ ث٥َُّ َسأ ٌَ َٓ  ََ ََ َو٨ِ٣ُٔض٥ِ ٩ِ٣َ أ٣ََِش ٨ِٔ٤ُض٥ِ ٩ِ٣َ بَا َٓ ٔ ثِىٔي ثَىٔي ب ٥ِ یَُحسِّ َٟ طٔ َو ـٔ ٌِ َب

 بٔطٔ ک٠ُِّطٔ 

امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، ربسہ، دبعازعلسی نب رعیب، رضحت ربسہ نب دبعم ینہج ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

رطػ رفاہن وہےئ افر  فملس اکی درتخ ےک ےچین ارتے اہجں رپ اب اکی دجسم ےہ افر آےنپ فاہں نیت دؿ ایقؾ رفامای۔ رھپ وبتک یک

ہلیبق ہنیہج ےک ولگ آپ ےس رہبح )اکی فعیس دیماؿ اک انؾ ےہ )ںیم آ رک ےلم۔ آپ ےن وپاھچ اہیں وکؿ ولگ رےتہ ںیہ؟ ولوگں 

طعہ ددیی۔ سپ اوھنں ےن اس زنیم وک 
مق
ل

ےن اہک ینب رافہع وج ہک ہنیہج یک اکی اشخ ےہ۔ آپ ےن رفامای۔ ںیم ےن ہی زنیم ینب رافہع وک اب

میسقت رک ایل یسک ےن اانپ ہصح چیب ڈاال افر یسک ےن اس ںیم تنحم یک )ینعی یتیھک ابڑی یک۔۔ انب فبہ ےتہک ںیہ ہک رھپ ںیم ےن اس دحثی 

 وک ربسہ ےک ابپ دبعازعل سی ےس وپاھچ وت اوھنں ےن  ھج ےس وپری دحثی ایبؿ ںیہن یک ہکلب اس اک ھچک ہصح ایبؿ ایک۔

 انب فبہ، ربسہ، دبعازعلسی نب رعیب، رضحت ربسہ نب دبعم ینہجامیلسؿ نب داؤد،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

طعہ دانی
مق
 زنیم 



 

 

     1295    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حشين ب٩ ًلی، یحٌي ب٩ آز٦، ابوبرک ب٩ ًیاغ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت اس٤اء ب٨ت ابی برک :  راوی

 ٔ ٩ًَِ صَٔظا٦ ًَیَّإغ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ  ىٔي اب٩َِ آَز٦َ َحسَّ ٌِ ث٨ََا َیِحٌَي َی ًَلٓٔیٕ َحسَّ ث٨ََا حَُشيُِن ب٩ُِ  ٩ِ  َحسَّ ًَ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ب٩ِٔ رُعِ

ٍَ اٟزُّبَيَِر ٧َِدَّل  َل ِٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ َّی اہللُ   أَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت أَبٔی برَِکٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

اہلل ہیلع  اامسء تنب ایب رکب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص نیسح نب یلع، ییحی نب آدؾ، اوبرکب نب ایعش، اشہؾ نب رعفہ، رضحت

 فآہل فملس ےن )اؿ ےک وشرہ( زج ، وک وجھکر ےک دروتخں اک ہعطق دای۔

 نیسح نب یلع، ییحی نب آدؾ، اوبرکب نب ایعش، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اامسء تنب ایب رکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

طعہ دانی
مق
 زنیم 

     1296    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، ٣وسٰي ب٩ اس٤ٌی١، ًبساہلل ب٩ حشا٪ :  راوی

ىَي َواحْٔس  ٌِ ٤َِٟ ٌٔی١َ ا ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َو٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ِٔ ث٨ََا َح َتاَی َحسَّ ثَِتىٔي َجسَّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ اَ٪ ا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َحشَّ ًَ ث٨ََا  اََل َحسَّ َٗ

 َّ َة أَبٔیض٤َٔا أ٧َ ٍَ َوکَا٧َِت َجسَّ ٣َ ٍَ ب٨ِٔٔت ٣َُِخَ ِی٠َ َٗ ٍَ َوکَا٧ََتا َربٔیَبًَِي  ٍُ اب٨ََِتا ٠ًَُِیَب ٍُ َوزَُحِیَب یَّ ٔٔ ًَلَیَػ ٔس٨َ٣ِا  َٗ َِٟت  ا َٗ  َضا أَِخبَرَِتُض٤َا 

اَ٪ َوآَٔس برَِکٔ بِ  یَِث ب٩َِ َحشَّ ىٔي رُحَ ٌِ ٦َ َػاحٔٔيي َت سَّ َ٘ َِٟت َت ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل طُ  ٌَ َباَی َٓ ٩ٔ َوائ١ٕٔ 

ُتِب بَِی٨َ٨َا َوبَيَِن بَىٔ  ِٛ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ا َٗ ِو٣ٔطٔ ث٥َُّ  َٗ ًَلَی  ٠َِیطٔ َو ًَ َِٟی٨َا ٨ِ٣ُٔض٥ِ أََحْس اِْلِٔسََل٦ٔ  ٔ ص٨َِأئ أَِ٪ ََل یَُحاؤَزصَا إ ي َت٤ٔی٥ٕ بٔاٟسَّ

َُٟط بَٔضا ُط  ِس أ٣َََز  َٗ ا َرأَیُِتطُ  َّ٤٠َ َٓ ص٨َِأئ  ُط َیا ََُُل٦ُ بٔاٟسَّ َٟ ُتِب  ِٛ ا٢َ ا َ٘ َٓ ٠ُِت إَٔلَّ ٣َُشأَفْ أَِو ٣َُحاؤْر  ُ٘ َٓ دَٔؽ بٔی َوهَٔی َوكَىٔي َوَزارٔی 

ِٟ َیا َرُسو٢َ اہللٔ  ُس ا یَّ َ٘ ص٨َِاُئ ٨ًَِٔسَک ٣ُ ٔ اٟسَّ ٤ََّا هَٔی َصٔذظ ََ إ٧ٔ َٟ َ ٍَ ٩ِ٣ٔ اِْلَِرٔق إٔذِ َسأ ؤیَّ ََ اٟشَّ ِٟ َ ٥َِٟ َیِشأ َّطُ  ٥ٔ٨َ  إ٧ٔ َِ ِٟ َح١ٔ٤َ َو٣َزِعَی ا

ٜٔی ٤ِِٟٔش ِت ا َٗ َِ َیا ََُُل٦ُ َػَس ا٢َ أ٣َِٔش َ٘ َٓ  ََ ٔ ٤َِٟاُئ َونَٔشاُئ بَىٔي َت٤ٔی٥ٕ َوأَب٨َِاُؤَصا َوَراَئ َذٟ ُض٤َا ا ٌُ ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠ َیَش ٤ُِِٟش٥ُٔ٠ أَُخو ا ٍُ ا ٨َ

ا٪ٔ  تَّ َٔ ِٟ ًَلَی ا اَو٧َأ٪  ٌَ َحزُ َویََت  َواٟظَّ

صفح نب رمع، ومٰیس نب اامسلیع، دبعاہلل نب اسؿ ےس رفاتی ےہ ہک  ھج ےس دحثی ایبؿ یک ریمی دادی افر انین ےن نج اک انؾ ہیفص 

 ب ہ یک یٹیب ںیھت
 ب ہ اھت۔ افر علت

 افر فہ دفونں ب ہل تنب رخمہم یک رپفردہ ںیھت افر ب ہل اؿ دفونں ےک ابپ یک دادی ںیھت ب ہل ےن افر دحت

اؿ ےس ایبؿ ایک ہک مہ ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ افر امہرا اسیھت رحثی وج رکب نب فالئ یک رطػ ےس 



 

 

 فملس ےک اپس آای افر آپ ےس اینپ افر اینپ وقؾ یک رطػ ےس االسؾ رپ تعیب یک رھپ ایپؾ ےل رک آای اھت ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل

رعض ایک ای روسؽ اہلل! امہرے افر ینب میمت ےک درایمؿ دانہء وک رسدح رقار دے دےئجی۔ )دانھء اکی ہگج اک انؾ ےہ( اتہک اسمرف وہ ای 

وک ید  دے۔ ب ہل ےن اہک ہک بج ںیم ےن داھکی ہک دانھء وک آپ آےگ اجےن فاال وہ۔ آپ ےن رفامای اے ڑلےک! اس ےک ےیل دانھء 

اہلل ےن اس ےک ےیل ید  دای ےہ وت ےھجم فیلکت یچنہپ ویکہکن فہ ریما فنط اھت افر فںیہ رپ ریما رھگ اھت۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص 

افٹن ابدنےنھ یک ہگج ےہ افر رکبویں یک ارچااگہ ےہ  ہیلع فآہل فملس! اس ےن آپ ےس ااصنػ ےک اسھت یچس رسدح ںیہن یہک۔ دانھء وت

ے ںیہ۔ ہی نس رک آپ ےن رفامای رہھٹ اج اے ڑلےک! چس اہک اس ہفیعض ےن اکی املسمؿ 
ه
 

ح
ن ن 

افر ینب میمت یک وعرںیت افر ےچب اس ےک 

 دفرسے یک دمد رکان اچےئہ۔ دفرسے املسمؿ اک اھبیئ ےہ۔ اکی ےک اپین افر دروتخں ےس دفرسا عفن ااھٹ اتکس ےہ افر آسپ ںیم اکی

 صفح نب رمع، ومٰیس نب الیعمس، دبعاہلل نب اسؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

طعہ دانی
مق
 زنیم 

     1297    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟح٤یس ب٩ ًبساٟواحس، ا٦ ج٨وب ب٨ت ٤٧ی٠ہ، حرضت اس٤ز ب٩ ٣رضض :  راوی

ثَِتىٔي أ٦ُُّ َج٨ُوٕب ب٨ُِٔت  َِٟواحٔٔس َحسَّ ًَِبٔس ا َِٟح٤ٔیٔس ب٩ُِ  ِبُس ا ًَ ثَىٔي  إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َضا ُسَویَِسَة ب٨ِٔٔت َحسَّ ٩ًَِ أ٣ُِّ  ٍَ ٤َُ٧ِی٠َ

ا٢َ أََتِیُت ا٨َّٟٔييَّ  َٗ ٕض  ٩ًَِ أَبٔیَضا أَِس٤ََز ب٩ِٔ ٣ُرَضِّ ٕض  ٍَ ب٨ِٔٔت أَِس٤ََز ب٩ِٔ ٣ُرَضِّ ًَ٘ٔی٠َ َضا  ٩ًَِ أ٣ُِّ  ٕ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َجابٔز َّی اہللُ   َػل

٥َِٟ یَ  ٔلَی ٣َإئ  َٙ إ ا٢َ ٩ِ٣َ َسَب َ٘ َٓ ُتطُ  ٌِ َباَی ُّوَ٪ َٓ اَزِوَ٪ یََتَداك ٌَ َد ا٨َّٟاُض یََت َُخَ َٓ ا٢َ  َٗ َٟطُ  ُضَو  َٓ َِٟیطٔ ٣ُِش٥ْٔ٠  ٔ طُ إ ِ٘ ٔ  ِشب

ب لہ، رضحت ارمس نب رضمس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 
م

 

ت
دمحم نب اشبر، دبعادیمحل نب دبعاولادح، اؾ ونجب تنب 

رفامای وج صخش یسک اےسی اپین رپ چنہپ اجےئ۔ اہجں اس ےس ےلہپ وکیئ املسمؿ ہن فآہل فملس ےک اپس آای افر آپ ےس تعیب یک۔ آپ ےن 

 ( اچنہپ وہ وت فہ ایس اک ےہ۔ سپ ولگ دفڑےت وہےئ افر ریکل ےتچنیھک وہےئ ےلچ۔ )ات ہک اشنین رےہ ہک مہ اہیں کت ےچنہپ ےھت۔

ب لہ، رضح :  رافی
م

 

ت
 ت ارمس نب رضمسدمحم نب اشبر، دبعادیمحل نب دبعاولادح، اؾ ونجب تنب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

طعہ دانی
مق
 زنیم 

     1298    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ح٨ب١، ح٤از ب٩ خاٟس، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزاح٤س ب٩  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ًَ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ َخأٟٕس  ث٨ََا َح٤َّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٤ََز أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل

ٔسطٔ  ٍَ اٟزُّبَيَِر حرُِضَ ََفَ َل ِٗ ٥َ أَ ِوُن  َوَس٠َّ َّ اٟشَّ ًُِلوُظ ٩ِ٣ٔ َحِیُث ب٠ََ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ا٦َ ث٥َُّ َرمَی بَٔشِوكٔطٔ  َٗ َّي  َسطُ َحً أَِجَزی ََفَ َٓ 

ادمح نب لبنح، امحد نب اخدل، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زج ، وک اج ور دی اہجں 

ں ےن اانپ وھگڑا دفڑاای اہیں کت ہک ڑھکے وہ ےئگ افر اانپ وکڑا ا اکنی۔ آپ ےن رفامای اؿ وک دے دف کت اؿ اک وھگڑا دفڑ ےکس۔ رھپ اوھن

 اہجں کت وکڑا اچنہپ۔

 ادمح نب لبنح، امحد نب اخدل، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الفارث زنیم وک آابد رکےن اک ایبؿ

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 الفارث زنیم وک آابد رکےن اک ایبؿ

     1299    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًبساٟوہاب، ایوب، ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت سٌیس ب٩ زیس :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ ث٨ََا أَیُّوُب  َِٟوصَّأب َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  َّي َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َحسَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ َزیِٕس  ٩ًَِ َس طٔ 

َٟیِ  ُط َو َٟ هَٔی  َٓ  ٍّ ا٢َ ٩ِ٣َ أَِحَیا أَِرّؿا ٣َِیَت َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٌّٙ َػل ٕٚ َها٥ٕٟٔ َح زِ ٌٔ ٔ  َص ٟ

دمحم نب ینثم، دبعاولاہب، اویب، اشہؾ نب رعفہ، رضحت دیعس نب زدی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 قح ہن وہاگ۔وج صخش ال فارث زنیم وک آابد رکے اگ وت فہ ایس اک قح وہاگ افر  مل ےک درتخ اک )وج اس ےن ًربجا اگل دای وہ( وکیئ 

 دمحم نب ینثم، دبعاولاہب، اویب، اشہؾ نب رعفہ، رضحت دیعس نب زدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 الفارث زنیم وک آابد رکےن اک ایبؿ

     1300    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، ًبسہ، ٣ح٤س، ب٩ اسحٙ، یحٌي ب٩ رعوہ، حرضت رعوہ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ رُعِ  َٙ ىٔي اب٩َِ إِٔسَح ٌِ ٕس َی ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِبَسةُ  ًَ ث٨ََا  یِّ َحسَّ ٔ ث٨ََا َص٨َّازُ ب٩ُِ اٟسَّ َّی  َحسَّ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َّٟذٔ  ََّرنٔی ا ِس َخب َ٘ ٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ُط َوَذَُکَ ٣ِٔث٠َطُ  َٟ هَٔی  َٓ  ٍّ ا٢َ ٩ِ٣َ أَِحَیا أَِرّؿا ٣َِیَت َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َِٟحٔسیَث أَ٪َّ اہللُ  ثَىٔي صََذا ا ی َحسَّ

َّی اہللُ ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َضي َٟٔؼاحٔٔب اِْلَِرٔق  َرُج٠َئِن اِخَتَؼ٤َا إ َ٘ َٓ َض أََحُسص٤َُا ٧َِدَّل ِٔی أَِرٔق اِْلََخٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َُغَ

ُب أُُػوُٟ  َُٟترِضَ ََّضا  ِس َرأَیُِتَضا َوإ٧ٔ َ٘ ٠َ َٓ ا٢َ  َٗ َد ٧َِد٠َُط ٨ِ٣َٔضا  ٨َِد١ْ بٔأَِرٔؿطٔ َوأ٣َََز َػاحَٔب ا٨َِّٟد١ٔ أَِ٪ یُُِخٔ َٟ ََّضا  ُُٔؤؤض َوإ٧ٔ ِٟ ٥ًٌُّ  َضا بٔا

َجِت ٨ِ٣َٔضا َّي أَُِخٔ  َحً

انہد نب رسی، دبعہ، دمحم، نب ااحسؼ ، ییحی نب رعفہ، رضحت رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج 

اس ےک دعب رعفہ ےن  صخش ال فارث افر رجنب زنیم وک آابد رکے اگ وت فہ ایس یک وہ یگ۔ افر رعفہ ےن اسہقب دحثی ےک لثم رفاتی ایک۔

اہک ہک  ھج ےس ایس صخش ےن ایبؿ ایک سج ےن ہی دحثی ایبؿ یک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس دف وصخشں ےن ڑگھجا ایک 

 ےھت۔ سج یک زنیم یھت آپ ےن فہ 

 

اؿ ںیم ےس اکی ےن دفرسے یک زنیم ںیم )اس یک رمیض ےک ریغب( وجھکر ےک درتخ اگل دی 

 وک دولایئ افر درتخ اگل ےن فاےل وک مکح دای ہک فہ اےنپ درتخ اس زنیم ےس ااھکڑ ےل۔ رافی اتہک ےہ ہک ںیم ےن داھکی ہک زنیم ایس

اؿ دروتخں یک ڑجںی اہلکڑی ےس اکیٹ اج ریہ ںیہ احالہکن فہ درتخ ڑبے وہ ےئگ ےھت اہیں کت فہ درتخ اس زنیم ےس اکنؽ ےیل 

 ےئگ۔

 دمحم، نب اقحس، ییحی نب رعفہ، رضحت رعفہانہد نب رسی، دبعہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 الفارث زنیم وک آابد رکےن اک ایبؿ

     1301    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ سٌیس، وہب، اب٩ اسحاٚ :  راوی

 ٔ ٨َاُظ إ ٌِ َٙ بِّٔٔس٨َازٔظٔ َو٣َ ٩ًَِ اب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا َوصِْب  ارٔمٔیُّ َحسَّ ٌٔیٕس اٟسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َس ِؤٟطٔ ٣َََاَ٪ َحسَّ َٗ ا٢َ ٨ًَِٔس  َٗ َُّط  َلَّ أ٧َ

ثَىٔي َصَذا  َّٟٔذی َحسَّ ُِٟدِسرٔیُّ ا ٌٔیٕس ا َّطُ أَبُو َس ثَرُ َهىِّي أ٧َ ِٛ ٥َ َوأَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل َ٘ أ٧ََا َرأَیُِت َٓ َٓ  

ُب ِٔی أُُػو٢ٔ ا٨َِّٟد١ٔ   اٟزَُّج١َ َیرِضٔ

ذموکر ےہ رگم اس ںیم ویں ذموکر ےہ ہک رعفہ ےن  ادمح نب دیعس، فبہ، انب ااحسؼ ےس یھب ایس دنس ےک اسھت ایس وہفمؾ یک رفاتی

ویں اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ااحصب ںیم ےس اکی صخش ےن اہک ریما نظ اغبل ہی ےہ ہک فہ اوبدیعس دخری وہں 



 

 

 ےگ۔ اؿ اک ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن اکی صخش وک داھکی ہک فہ اےنپ دروتخں یک ڑجفں رپ اہلکڑی الچ راہ ےہ۔

 ادمح نب دیعس، فبہ، انب ااحسؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 الفارث زنیم وک آابد رکےن اک ایبؿ

     1302    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبسہ، ًبساہلل ب٩ ًث٤ا٪، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، ٧آٍ ب٩ ٤ًز، اب٩ ابی ٠٣یٜہ، حرضت رعوہ :  راوی

ِبُس اہللٔ  ًَ ث٨ََا  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ َحسَّ ث٨ََا  ِبَسَة اِْل٣ُلٔیُّ َحسَّ ًَ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َحسَّ ٍُ ب٩ُِ ٤ًََُز  ٔ ٤َُِٟباَرٔک أَِخبََر٧َا ٧َآ ب٩ُِ ا

 َ َضي أَ٪َّ اِْلَِرَق أ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أَِطَضُس أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ َوَة  ٩ًَِ رُعِ  ٍَ َٜ ٌَٔباَز ًَٔبازُ اہللٔ أَبٔی ٠َ٣ُِی ِٟ ِرُق اہللٔ َوا

 َٓ ٨ًَِطُ َو٩ِ٣َ أَِحَیا ٣ََواّتا  ٠ََوأت  َّٟٔذی٩َ َجاُؤا بٔاٟؼَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ُّٙ بٔطٔ َجائ٨ََا بَٔضَذا   ُضَو أََح

ب کہ، رضحت رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم وگایہ د ات وہں 
مل
ادمح نب دبعہ، دبعاہلل نب امثعؿ، دبعاہلل نب ابمرک، انعف نب رمع، انب ایب 

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلصیف رفامای زنیم یھب اہلل یک ےہ افر دنبے یھب اہلل ےک ںیہ افر وج صخش رمدہ  اس ابت یک

)رجنب( زنیم وک زدنہ رکے وت فیہ اس اک زایدہ دقحار ےہ۔ ہی دحثی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس مہ ےس اؿ ولوگں ےن ایبؿ 

 امنز ےس قلعتم رفاایت ایبؿ یک ںیہ۔ یک ےہ وھنجں ےن آپ ےس

ب کہ، رضحت رعفہ :  رافی
مل
 ادمح نب دبعہ، دبعاہلل نب امثعؿ، دبعاہلل نب ابمرک، انعف نب رمع، انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےس قلعتم ادتباء وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف :   ابب

 الفارث زنیم وک آابد رکےن اک ایبؿ

     1303    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ٣ح٤س ب٩ بظير، سٌیس، ٗتازہ، حش٩، حرضت س٤زہ :  راوی

ث٨ََا َس  ُس ب٩ُِ بِْٔشٕ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ َس٤َُزَة  َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس 

َٟطُ  َٓهَٔی  ًَلَی أَِرٕق  ا٢َ ٩ِ٣َ أََحاَن َحائّٔلا  َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ادمح نب لبنح، دمحم نب ریشب، دیعس، اتقدہ، نسح، رضحت رمسہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن 



 

 

 رجنب زنیم ےک اردرگد دویار ےس ااحہط انب ایل فہ زنیم ایس یک وہ یگ۔

 ادمح نب لبنح، دمحم نب ریشب، دیعس، اتقدہ، نسح، رضحت رمسہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 الفارث زنیم وک آابد رکےن اک ایبؿ

     1304    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رسح، اب٩ وہب، ٣اَٟ، ہظا٦، حرضت ا٣ا٦ ٣اَٟاح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩  :  راوی

 ٔ اٟ ُٚ اٟوَّ ٌٔزِ ِٟ ا٢َ صَٔظا٦ْ ا َٗ  َْ ٔ ٔح أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ٣َاٟ ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اٟسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  زَٔض اٟزَُّج١ُ ِٔی أَِرٔق َحسَّ ِِ ٥ُ أَِ٪ َی

َْ َوا ٔ ا٢َ ٣َاٟ َٗ  ََ ٔ َضا بَٔذٟ َّ٘ َیِشَتحٔ َٓ  ٔ ٕ َُيِرٔظ ٓٙ ٔ َح يِر َِ َض بٔ ا٥ُٟٔ ک١ُُّ ٣َا أُخَٔذ َواِحُتْٔفَ َوُُغٔ ُٚ اٟوَّ زِ ٌٔ ِٟ 

ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، امکل، اشہؾ، رضحت اامؾ امکل ےس رفاتی ےہ ہک اشہؾ نب رعفہ اک انہک ےہ ہک اظمل ولگ ےس رماد 

۔ اامؾ امکل ےتہک ںیہ ہک اظمل ولگ ےس رماد ہی ےہ ہک ہی ےہ ہک وکیئ صخش رپایئ زنیم درتخ اگلےئ افر رھپ اس رپ اانپ قح التجےئ

 رپایئ زنیم ںیم ےس ھچک ویلے ای فاہں زگاھ وھکدے افر ًربجا درتخ اگلےئ۔

 ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، امکل، اشہؾ، رضحت اامؾ امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 الفارث زنیم وک آابد رکےن اک ایبؿ

     1305    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بَار، وہیب ب٩ خاٟس، ٤ًزو ب٩ یحٌي ، ًباض ب٩ سہ١ ب٩ سٌس، حرضت ابوح٤یس اٟشاًسیسہ١ ب٩  :  راوی

 ٌِ أًٔسیِّ َی بَّأض اٟشَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َیِحٌَي   ٩ًَِ ث٨ََا ُوَصِیُب ب٩ُِ َخأٟٕس  َّإر َحسَّ ث٨ََا َسِض١ُ ب٩ُِ بََ ٕس َحسَّ ٌِ ىٔي اب٩َِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس

ی إَٔذا ا٩ًَِ أَبٔی ح٤َُِیٕس اٟشَّ  َُِٟقَ ا أَتَی َوازٔی ا َّ٤٠َ َٓ ٥َ َتبُوَک  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َُزَِوُت ٣َ َٗ ٣َِزأَْة ِٔی أًٔسیِّ 

َؾ َرُسو٢ُ اہللٔ  َُخَ َٓ ُػوا  ٥َ ْٔلَِػَحابٔطٔ اَِخُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ََٟضا   ٍٕ َ٘ َة َحٔسی ًَِْشَ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ  ٍَ إ َُ أَی٠َِ ٔ أَصَِسی ٠٣َ َٓ أََتِی٨َا َتبُوَک  َٓ ُد ٨ِ٣َٔضا  ٔ أَِحٔصي ٣َا یَُِخُ ا٢َ ٤َ٠ِٟٔزِأَة َ٘ َٓ  ٕٙ ٍّ أَِوُس ٠َ ِِ ٥َ َب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

َتَب  َٛ َشاُظ بُزَِزّة َو َٛ اَئ َو ـَ ًَِْشَ بَِی َِٟت  ا َٗ  َٔ ٔ ت َ٘ ٥ِ کَاَ٪ ِٔی َحٔسی َٛ ا٢َ ٤َ٠ِٟٔزِأَةٔ  َٗ ی  َُِٟقَ ا أََتِی٨َا َوازٔی ا َّ٤٠ََٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ظ ىٔي بَٔبَِحٔ ٌِ ُط َی َة َٟ



 

 

 ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َؾ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٕٙ ََخِ ي أَِوُس ٩ِ٤َ ن َٓ ٤َِٟٔسی٨ٍَٔ  ٔلَی ا ١ْ إ حِّ ٌَ ی ٣َُت

ح١َِّ  ٌَ ٠َِیَت َٓ ح١ََّ ٣َعٔی  ٌَ  أََراَز ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَِ٪ یََت

لہس نب اکبر، فبیہ نب اخدل، رمعف نب ییحی، ابعس نب لہس نب دعس، رضحت اوبدیمح ااسلدعی ےس رفاتی ےہ ہک زغفہ وبتک ےک 

اسھت اھت بج آپ رقی ںیم ےچنہپ وت آپ ےن داھکی ہک اکی وعرت اےنپ ابغ ںیم  ومہعق رپ ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

یھٹیب وہیئ ےہ۔ آپ ےن اےنپ ااحصب ےس رفامای ہک اس ےک ابغ ےک لھپ اک ہنیمخت اگلؤ ہک انتک وہاگ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 لکن آےئ )ینعی درتخ ےس وتڑ ایل اجےئ( وت اس اک انپ فملس اک اانپ ادنازہ دس فقس اھت۔ آپ ےن اس وعرت ےس رفامای ہک بج لھپ

اید رانھک۔ رھپ مہ بس وبتک آےئ وت اہلی ےک ابداشہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےیل اکی دیفس رگن اک رچخ ہفحت ںیم 

 کلم یک دنس ید  دی۔ رھپ بج مہ ولٹ اجیھب۔ آپ ےن یھب وجاب ںیم اس وک اکی اچدر اطعء رفامیئ افر اوکس )زجہی یک رشط رپ( اس ےک

رک فادی رقی ںیم آےئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وعرت ےس وپاھچ ہک ریتے ابغ ںیم انتک لھپ الکن۔ اس ےن اہک 

ے اسھت دلج انچنہپ دس فقس افر آپ اک ادنازہ یھب یہی اھت۔ آپ ےن رفامای ےھجم دمہنی ےنچنہپ یک دلجی ےہ سپ مت ںیم ےس وج وکیئ ریم

 اچاتہ وہ وت ےلچ۔

 لہس نب اکبر، فبیہ نب اخدل، رمعف نب ییحی ، ابعس نب لہس نب دعس، رضحت اوبدیمح ااسلدعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قلعتم ادتباءوصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس  :   ابب

 الفارث زنیم وک آابد رکےن اک ایبؿ

     1306    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟواحس ب٩ ُیاث، ًبساٟواحس ب٩ زیاز، ا٤ًع، جا٣ٍ ب٩ طساز، ک٠ثو٦، ا٦ ا٤ٟو٨٣ين حرضت زی٨ب :  راوی

ث٨ََا َِٟواحٔٔس ب٩ُِ َُٔیإث َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٩ًَِ َزی٨ََِب  َحسَّ ٩ًَِ ک٠ُُِثو٦ٕ  ازٕ  ٍٔ ب٩ِٔ َطسَّ ٩ًَِ َجا٣ٔ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل َِٟواحٔسٔ ب٩ُِ زَٔیازٕ َحسَّ ِبُس ا ًَ

اَ٪  َّٔ ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو٨ًَِٔسُظ ا٣َِزأَةُ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ  ًَ َّی اہللُ  لٔی َرأَِض َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِٔ ََّضا کَا٧َِت َت ِٟ أ٧َ ٤َُضأجَزأت َوص٩َُّ  َونَٔشاْئ ٩ِ٣ٔ ا

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  أ٣َََز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ِج٩َ ٨ِ٣َٔضا  ٠ًََِیض٩َّٔ َویُُِخَ  ُٙ ی ـٔ ََّضا َت َُٟض٩َّ أ٧َ ٜٔيَن ٨َ٣َازٔ َث زُوَر  َیِظَت َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ تَُورَّ

ثَِتطُ  ُورِّ َٓ  ٕ وز ٌُ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش ًَ ٤ََٓاَت  ٤َُِٟضأجزٔی٩َ ا٨َِّٟشاُئ  ٤َِٟٔسی٨ٍَٔ  ا  ا٣َِزأَتُطُ َزاّرا بٔا

دبعاولادح نب ایغث، دبعاولادح نب زاید، اشمع، اجعم نب دشاد، وثلکؾ، اؾ اوملنینم رضحت زبنی ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت 

ی ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس ںیم وجںیئ ڈوھڈن ریہ یھت۔ اس فتق آپ ےک اپس رضحت امثعؿ نب افعؿ یک ویب



 

 

افر دنچ دفرسی اہمرج وعرںیت یھٹیب وہیئ ںیھت افر اےنپ رھگفں یک اکشایت رک ریہ ںیھت ہک فہ )امہرے وشرہفں ےک ااقتنؽ ےک دعب( 

 اجےت ںیہ افر ںیمہ فاہں ےس اکنال اجات ےہ۔ ہی نس رک آپ ےن مکح رفامای ہک آدنئہ اہمرجنی ےک رھگفں یک فراث 

 

مہ رپ  گن رک دی 

 ں یگ۔ سپ بج دبعاہلل نب وعسمد اک ااقتنؽ وہا۔ وت اؿ ےک رھگ یک فارث اؿ یک ویبی رقار اپںیئ ہی رھگ دمہنی ںیم اھت۔اؿ یک ویبایں وہ

 دبعاولادح نب ایغث، دبعاولادح نب زاید، اشمع، اجعم نب دشاد، وثلکؾ، اؾ اوملنینم رضحت زبنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زجہی فایل زنیم یک رخدیاری افر اس ںیم راہش اک ایبؿ

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 زجہی فایل زنیم یک رخدیاری افر اس ںیم راہش اک ایبؿ

     1307    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ٣ح٤س ب٩ بَار ب٩ بَل٢، ٣ح٤س ب٩ ًیسي، اب٩ س٤یٍ، زیس ب٩ واٗس، ابوًبساہلل، حرضت ٣ٌاذ :  راوی

ٍٕ َحسَّ  ىٔي اب٩َِ ُس٤َِی ٌِ ُس اب٩ُِ ًٔیَسي َی َّارٔ ب٩ِٔ بََٔل٢ٕ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ سٔ ب٩ِٔ بََ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ثَىٔي ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ َوإٗٔس َحسَّ َحسَّ

٠ًََِیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ ا  ِس بَزَٔئ ٤٣َّٔ َ٘ َٓ ٍَ ِٔی ٨ًُُ٘ٔطٔ  ِٟحٔزِیَ َس ا َ٘ ًَ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ َُّط  اذٕ أ٧َ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ًَِبسٔ اہللٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَبُو  َّی اہللُ    َػل

رضحت اعمذ ےس رفاتی ےہ ہک سج ےن اےنپ افرپ  اہرفؿ نب دمحم نب اکبر نب البؽ، دمحم نب یسیع، انب عیمس، زدی نب فادق، اوبدبع اہلل،

 رخایج زنیم طلسم یک وت فہ اس رطہقی ےس ربی وہا سج رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھت۔

 اہرفؿ نب دمحم نب اکبر نب البؽ، دمحم نب یسیع، انب عیمس، زدی نب فادق، اوبدبعاہلل، رضحت اعمذ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 زجہی فایل زنیم یک رخدیاری افر اس ںیم راہش اک ایبؿ

     1308    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٘یہ، ٤ًارہ ب٩ ابی طٌثاء، س٨ا٪ ب٩ ٗیص، طبیب ب٩ نٌی٥، یزیس ب٩ خ٤ير، حرضت ابواٟسرزاءحیوة ب٩ َشیح،  :  راوی

ثَىٔ  َثأئ َحسَّ ٌِ ث٨ََا ٤ًَُاَرةُ اب٩ُِ أَبٔی اٟظَّ ٍُ َحسَّ ث٨ََا َب٘ٔیَّ مٔیُّ َحسَّ َِٟحرِضَ یِٕح ا ث٨ََا َحِیَوةُ ب٩ُِ َُشَ ثَىٔي َطبٔیُب َحسَّ ِیٕص َحسَّ َٗ ي ٔس٨َاُ٪ ب٩ُِ 

٠َِیطٔ َوَس ب٩ُِ نُ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ِرَزأئ  ثَىٔي أَبُو اٟسَّ ٕ َحسَّ ثَىٔي َیزٔیُس ب٩ُِ ُخ٤َيِر ِی٥ٕ َحسَّ ٥َ ٩ِ٣َ أََخَذ أَِرّؿا ٌَ َّ٠



 

 

٠َطُ ِٔی ًُ  ٌَ َح َٓ اَر کَأَفٕ ٩ِ٣ٔ ٨ًُُ٘ٔطٔ  َِ ََ َػ َ ا٢َ صِٔحزََتُط َو٩ِ٣َ ٧َز َ٘ ِس اِسَت َ٘ َٓ ٍَ ٣ٔىِّي بٔحٔزَِیتَٔضا  ََٓش٤ٔ ا٢َ  َٗ َّی اِْلِٔسََل٦َ َهِضَزُظ  ِس َول َ٘ َٓ ٨ُ٘ٔطٔ 

٠ِیَ  َٓ َش٠ُِط  َٓ ٔس٣َِت  َٗ َّٔذا  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن  ََ َ ث ا٢َ لٔی أَُطبَِیْب َحسَّ َ٘ َٓ َِٟحٔسیَث  َساَ٪ صََذا ا ٌِ َِٟحٔسیٔث َخأُٟس ب٩ُِ ٣َ ٔلَیَّ بٔا ُِٜتِب إ

ٔس٣ُِت  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َٟطُ  َٜتََبطُ  َٓ ا٢َ  ٔ ٩ِ٣ٔ اِْلَِرٔؿيَن حٔيَن  َٗ أَُظ َتَزَک ٣َا ِٔی یَسٔظ ا رَقَ َّ٤٠ََٓ ًَِلِیُتُط  َ أ َٓ كَاَض  َِٟٔقِ َساَ٪ ا ٌِ َٟىٔي َخأُٟس ب٩ُِ ٣َ َ َسأ

 ٍَ َب ٌِ َِٟیَص صَُو َػاحَٔب ُط َِٟیزَنٔیُّ  ٕ ا ا٢َ أَبُو َزاُوز صََذا َیزٔیُس ب٩ُِ ُخ٤َيِر َٗ  ََ ٔ ٍَ َذٟ  َس٤ٔ

نب ایب اثعشء، انسؿ نب سیق، ،بیب نب میعن، سیدی نب ریمخ، رضحت اوبادلرداء ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ ویحۃ نب رشبا، ہیقب، امعرہ 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن زنیم ےل رک اس اک زجہی دانی وبقؽ ایک وت اس ےن اینپ رجہت وتڑ ڈایل افر سک ےن اکرف یک

رک اےنپ ےلگ ںیم ڈاال )ینعی زجہی یک زنیم رخدی رک اس اک زجہی دانی وبقؽ ایک( وت اس ےن  ذتل یک ابت )زجہی( وک اس ےک ےلگ ےس اکنؽ

االسؾ یک رطػ ےس اینپ ھٹیپ ومڑ یل۔ انسؿ ےن اہک ہک ںیم ےن ہی دحثی اخدل نب دعماؿ ےس ایبؿ یک اوھنں ےن اہک ،بیب ےن مت ےس 

ےک اپس اجےئ وت اس ےس انہک ہک ہی دحثی ید  رک  ھج وک دے دی۔  ہی دحثی ایبؿ یک؟ ںیم ےن اہک اہں! اوھنں ےن اہک بج وت ،بیب

بج ںیم ولٹ رک آای وت اخدل نب دعماؿ ےن فہ رپہچ  ھج ےس اماگن۔ ںیم ےن اؿ وک دے دای۔ اوھنں ےن بج اس وک زپاھ وت ینتج رخایج 

نب ریمخسیی فہ ںیہن ںیہ وج ہبعش ےک زنیم اؿ ےک اپس یھت بس وھچڑ دی ینعی بج ہی دحثی ینس۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی سیدی 

 اشرگد ںیہ۔

 ویحۃ نب رشبا، ہیقب، امعرہ نب ایب اثعشء، انسؿ نب سیق، ،بیب نب میعن، سیدی نب ریمخ، رضحت اوبادلرداء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 (صخش ےک ےیل زنیم وک رفک انیل )ینعی اس زنیم یک اھگس افر اپین فریغہ ےنیل ےس رفک دےاامؾ ای یسک افر 

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 (اامؾ ای یسک افر صخش ےک ےیل زنیم وک رفک انیل )ینعی اس زنیم یک اھگس افر اپین فریغہ ےنیل ےس رفک دے

     1309    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ رسح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبیساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًباض، حرضت ػٌب ب٩ جثا٣ہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٔح أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسَّ ٩ًَِ َحسَّ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِبٔس اہللٔ 

ا٢َ ََل حَِٔم إَٔلَّ ِهَّلِل َؤَٟزُسؤٟطٔ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٣َ ٔب ب٩ِٔ َجثَّ ٌِ ىٔي أَ٪َّ اٟؼَّ َِ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب َوب٠ََ َٗ  

٥َ حَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  َِم ا٨َّٟ٘ٔی



 

 

انب رسح، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ابعس، رضحت بعص نب اثجہم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رفانک اجزئ ںیہن ےہ رگم اہلل افر اےکس روسؽ ےک ےیل )ینعی اہجد ای زوکة ےک اجونرفں ےک ےیل رفانک درتس

غ یک زنیم وک رفاک اھت۔ ےہ(

قی 

 

ی

 انب اہشب ےتہک ںیہ ہک  ھج کت ہی ابت یچنہپ ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 انب رسح، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ابعس، رضحت بعص نب اثجہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 (اامؾ ای یسک افر صخش ےک ےیل زنیم وک رفک انیل )ینعی اس زنیم یک اھگس افر اپین فریغہ ےنیل ےس رفک دے

     1310    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟزح٩٤ ب٩ حارث، ًبیساہلل ب٩ ًبساہلل، اب٩ ًباض، حرضت ػٌب ب٩  :  راوی

 جثا٣ہ

ًَِبٔس اٟزَِّح٤َ   ٩ًَِ ٕس  ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا َس ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َِٟحارٔٔث  ٩ٔ ب٩ِٔ ا

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٍَ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ا٣َ ٔب ب٩ِٔ َجثَّ ٌِ ٩ًَِ اٟؼَّ ًَبَّإض  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ِبٔس اہللٔ  ًَ ا٢َ ََل حَِٔم  ب٩ِٔ  َٗ ٍَ َو ٥َ َحَِم ا٨َّٟ٘ٔی َوَس٠َّ

زَّ َوجَ  ًَ  ١َّ إَٔلَّ ِهَّلِل 

دیعس نب وصنمر، دبعازعلسی نب دمحم، دبعارلنمح نب احرث، دیبع اہلل نب دبع اہلل، انب ابعس، رضحت بعص نب اثجہم ےس رفاتی ےہ 

غ وک یمح انبای اھت افر رفامای ہک یمح ںیہن ےہ۔ رگم اہلل اعتیل ےئلیک۔

قی 

 

ی

 ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ازعلسی نب دمحم، دبعارلنمح نب احرث، دیبعاہلل نب دبعاہلل، انب ابعس، رضحت بعص نب اثجہمدیعس نب وصنمر، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راکز )دہنیف افر اکؿ( اک ایبؿ

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 راکز )دہنیف افر اکؿ( اک ایبؿ

     1311    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، سٔیا٪، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ا أَبَا صُزَ  ٌَ ٍَ َس٤ٔ ٤َُِٟشیِّٔب َوأَبٔی َس٤َ٠َ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی َحسَّ ُث أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل یَِزَة یَُحسِّ



 

 

ُِٟد٤ُُص  ا٢َ ِٔی اٟزِّکَازٔ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دسمد، ایفسؿ، زرہی، دیعس نب بیسم

 راکز ںیم ےس اپوچناں ہصح ایل اجےئ اگ۔

 دسمد، ایفسؿ، زرہی، دیعس نب بیسم، اوبہملس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس قلعتم ادتباء :   ابب

 راکز )دہنیف افر اکؿ( اک ایبؿ

     1312    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہاط٥ جٌْف ب٩ ٣شاَف، اب٩ ابی ٓسیَ، رقیبہ ب٨ت ًبساہلل ب٩ وہب، ؿباًہ ب٨ت زبير ب٩ ًبسا٤ٟل٠ب ب٩ :  راوی

 ًَ ٍَ ب٨ِٔٔت  یَِب تٔطٔ رُقَ َّ٤ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا اٟز٣َِّعٔیُّ  َٕ َحسَّ َُٓسیِ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  َْفُ ب٩ُِ ٣َُشأَفٕ َحسَّ ٌِ ث٨ََا َج ٍَ َحسَّ ی٤َ َضا َُکٔ ٩ًَِ أ٣ُِّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َوصِٕب 

 ٔ ٠ ٤ُِٟلَّ ِبٔس ا ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٍَ ب٨ِٔٔت اٟزُّبَيِر ًَ ٩ًَِ ُؿَبا  ٔ َساز ِ٘ ٔ٤ِٟ ٍٔ ب٨ِٔٔت ا َسازُ َٟٔحاَجتٔطٔ بَٔب٘ٔی ِ٘ ٔ٤ِٟ َِٟت َذَصَب ا ا َٗ ََّضا أَِخبََرِتَضا  ٔب ب٩ِٔ َصأط٥ٕ أ٧َ

َد َس  َّي أََِخَ ُد زٔی٨َاّرا زٔی٨َاّرا َحً ٥َِٟ یَز٢َِ یُُِخٔ ُد ٩ِ٣ٔ ُجَِحٕ زٔی٨َاّرا ث٥َُّ  ََّٓٔذا ُجَزْذ یُُِخٔ  ٍٔ َِٟدِبَدَب َد َٔخِ ا ًََْشَ زٔی٨َاّرا ث٥َُّ أََِخَ  ٍَ ٌَ ٍّ ِب َٗ

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔييِّ َػل ََٓذَصَب بَٔضا إ ًََْشَ زٔی٨َاّرا   ٍَ َََٓا٧َِت ث٤ََا٧َٔی ىٔي ٓٔیَضا زٔی٨َاْر  ٌِ ُط ُخِذ َح٤َِزاَئ َی َٟ ا٢َ  َٗ أَِخبََرُظ َو َٓ  ٥َ طٔ َوَس٠َّ

٥َ َص١ِ َصوَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َُٟط ا٨َّٟٔييُّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ َتَضا  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َػَس ًَ َّی اہللُ  ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ ََل  َٗ ُِٟحَِحٔ  ٔلَی ا یَِت إ

ََ ٓٔیَضا َٟ  بَاَرَک اہللُ 

رفعج نب اسمرف، انب ایب دفکی، رقہبی تنب دبعاہلل نب فبہ، ابضہع تنب زج ، نب دبعابلطمل نب اہمش ےس رفاتی ےہ ہک )اؿ ےک 

ب ہ ںیم ےئگ وت اوھنں ےن اکی وچےہ وک داھکی ہک اس ےن اےنپ لِب ےس اکی دانیر اکنال افر رھپ اس وشرہ( دقماد رضفرت ےس 
خ

 

خ ن
ل

غ ا

قی 

 

ی

ےن ےکی دعب د رگے رتسہ دانیر اکنےل رھپ اکی رسخ رگن یک  یلیھ اکنیل اس ںیم یھب اکی دانیر اھت اس رطح لک ااھٹرہ دانیر وہ ےئگ 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ افر اسرا ہصق ایبؿ ایک افر وبےل اس اک دصہق )سمخ(  سپ فہ اؿ بس دانیرفں وک ےل رک وضحر یلص

ےل ےئجیل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس وپاھچ ہک ایک مت از وخد وسراخ رپ وتمہج وہےئ ےھت؟ فہ وبےل ںیہن وت آپ ےن 

 رفامای اہلل اعتیل ںیھمت اس ںیم ربتک دے۔

  اسمرف، انب ایب دفکی، رقہبی تنب دبعاہلل نب فبہ، ابضہع تنب زج ، نب دبعابلطمل نب اہمشرفعج نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اکرففں یک رپ این ربقںی وھکدےن اک ایبؿ

 قلعتم ادتباءوصحمؽ تمینغ افر اامرت فالختف ےس  :   ابب

 اکرففں یک رپ این ربقںی وھکدےن اک ایبؿ

     1313    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣ٌين، وہب ب٩ جزیز، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، اس٤ٌی١، ب٩ ا٣یہ، بَحب٩ ابی بحير، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ٌٔيٕن  ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ ٣َ ًَ َحسَّ  ٍَ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٩ًَِ إِٔس٤َ ُث  َٙ یَُحسِّ َس ب٩َِ إِٔسَح ُت ٣َُح٤َّ ٌِ ث٨ََا أَبٔی َس٤ٔ ٕ َحسَّ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز ٩ِ َحسَّ

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٤ِزٕو َی ًَ ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ٔ ب٩ِٔ أَبٔی بَُحيِر ِج٨َا  طٔ بَُحيِر و٢ُ حٔيَن ََخَ ُ٘ ٥َ َی َوَس٠َّ

 َُ بِرُ أَبٔی رٔ َٗ ٥َ َصَذا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٕ بِر َ٘ ٤ََزِر٧َا بٔ َٓ  ٕٔ ٔ ائ ٔلَی اٟلَّ ُط إ ٌَ ٨ًَِطُ ٣َ  ٍُ َٓ ٔ یَِس ٦ ََِٟحَ ا٢ٕ َوکَاَ٪ بَٔضَذا ا

ًَّٟٔي أَ  ٍُ ا ٤َ ِ٘ َد أََػابَِتطُ ا٨ِّٟ ا ََخَ َّ٤٠َ طُ ُُِؼ٩ْ ٩ِ٣ٔ َذصَٕب إِٔ٪ َٓ ٌَ َّطُ ز٩َُٔٓ ٣َ ََ أ٧َ ٔ ٍُ ذَٟ َُٓس٩َٔٓ ٓٔیطٔ َوآیَ ٤َََِٟأ٪  ِو٣َطُ بَٔضَذا ا َٗ َػابَِت 

ِؼ٩َ  ُِ ِٟ ُجوا ا َٓاِسَتُِخَ ابَِتَسَرُظ ا٨َّٟاُض  َٓ ُط  ٌَ ٨ًَِطُ أََػبُِت٤ُوُظ ٣َ  أْمُتَْن ٧ََبِظُت٥ِ 

لیع، نب اہیم، رحبنب ایب ریحب، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک بج مہ ییحی نب نیعم، فبہ نب رجری، دمحم نب ااحسؼ ، اامس

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اطفئ یک رطػ ےلکن وت ںیمہ راےتس ںیم اکی ربق یلم آپ ےن رفامای ہی اوبراغؽ یک ربق ےہ 

 وت فیہ ذعاب اس رپ آای وج اس ےس لبق ایس ہگج ایکس وقؾ رپ آ وج زنفؽ ذعاب ےک وخػ ےس رحؾ ںیم راتہ اھت بج فہ رحؾ ےس ابرہ الکن

 اکچ اھت )ینعی ززلہل( سپ اس وک ایس ہگج دنف ایک ایگ افر اشنین ےک وطر رپ ایکس ربق ںیم اس ےک اسھت وسےن یک السخ اگڑ دی یئگ اھت۔ ارگ

 ڑے افر ربق وھکد رک فہ السخ اکنؽ یل۔مت اس یک ربق وھکدف ےگ وت فہ ںیہمت لم اجےئ یگ ہی نس رک ولگ اس یک رطػ دف

 ییحی نب نیعم، فبہ نب رجری، دمحم نب اقحس، الیعمس، نب اہیم، رحبنب ایب ریحب، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ : ابب

 ایں وج انگوہں اک افکرہ یتنب ںیہفہ امیبر



 

 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 فہ امیبرایں وج انگوہں اک افکرہ یتنب ںیہ

     1314    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ًا٣ز اٟزا٦ خرضی :  راوی

ِبُس اہللٔ  ًَ ث٨ََا  َ َحسَّ ثَىٔي َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أ ا٢َ َحسَّ َٗ  َٙ سٔ ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٍَ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠َ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِیلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس ا٨ُّٟ ا٦ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ص١ِٔ اٟظَّ

ا٢َ أَبُو زَ  َٗ َِٟدرٔضٔ  ٕ اٟزَّا٦ٔ أَخٔی ا ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ًَِمِّ  ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ طٔ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ُط أَبُو ٨ِ٣َُووٕر  َٟ ا٢ُ  َ٘ ٩ِٜٔ ُی ُِٟدرِضُ َوَل ِیلٔیُّ صَُو ا َٔ ا٢َ ا٨ُّٟ َٗ اُوز 

اُٟوا َصَذا َٟٔواُئ َر  َٗ ٠ُِت ٣َا َصَذا  ُ٘ َٓ  ٍْ ِٟؤیَ ٨ََٟا َرایَاْت َوأَ ِت  ٌَ ٔ َٟبٔبََٔلز٧َٔا إٔذِ ُرٓ يی  ٔن ا٢َ إ َٗ ا٢َ  َٗ َذا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٛ َّی اہللُ  ُسو٢ٔ اہللٔ َػل

أََتِیُتُط َوصَُو َتِحَت َطَحزَ  ََٓذَُکَ َرُس َٓ َِٟیض٥ِٔ  ٔ َح٠َِشُت إ َٓ َِٟیطٔ أَِػَحابُطُ  ٔ ٍَ إ ِس اِجَت٤َ َٗ ٠َِیطٔ َو ًَ َُٟط َٛٔشاْئ َوصَُو َجأْٟص  ِس بُٔشَم  َٗ و٢ُ ةٕ 

اُظ اہللُ َٔ ًِ ٥ُ ث٥َُّ أَ َ٘ ٤ُِِٟؤ٩َ٣ٔ إَٔذا أََػابَُط اٟشَّ ا٢َ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ ا٦َ  َ٘ ٥َ اِْلَِس ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اَرّة ٤َٟٔا ٣ََضي ٩ِ٣ٔ اہللٔ َػل َّٔ َٛ  ٨ِ٣ُٔط کَاَ٪ 

٠َُط  َ٘ ًَ  ٔ ٌٔير َِٟب ًِفَٔی کَاَ٪ کَا ُ َٙ إَٔذا ٣َزَٔق ث٥َُّ أ ٔ ٨َ٤ُِٟآ ب١ُٔ َوإٔ٪َّ ا ِ٘ َٟطُ ٓمََٔي َیِشَت  ٍّ ٠ُوُظ ذ٧ُُوبٔطٔ َو٣َِؤًَو َ٘ ًَ ٥ِ٠َ یَِسرٔ ٥َٟٔ  َٓ أَص٠ُِطُ ث٥َُّ أَِرَس٠ُوُظ 

٥ِ یَِسرٔ ٥َٟٔ أَِرَس٠ُوظُ  َٟ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َو َ٘ َٓ مُّ  َٗ ا٦ُ َواہللٔ ٣َا ٣َزِٔؿُت  َ٘ ُط یَا َرُسو٢َ اہللٔ َو٣َا اِْلَِس َٟ ٩ِ َحِو ا٢َ َرُج١ْ ٤٣َّٔ َ٘ َّی اہللُ َٓ ل

 ٔ ٠َِیطٔ َٛٔشاْئ َوِ ًَ َب١َ َرُج١ْ  ِٗ َ بَِی٨َا ٧َِح٩ُ ٨ًَِٔسُظ إٔذِ أ َٓ ٠َِشَت ٨٣َّٔا  َٓ ٨ًََّا   ٥ُِٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ا٢َ یَا ًَ َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ  َّٕ َت ِٟ ِس ا َٗ ٔ َطِیْئ  ی یَٔسظ

ارٔ  ُت ٓٔیَضا أَِػَواَت َٔفَ ٌِ َش٤ٔ َٓ  ٕ ٍٔ َطَحز ـَ ِی َِ ٤ََزِرُت بٔ َٓ  ََ ِی َٟ ٔ َب٠ُِت إ ِٗ ََ أَ ا َرأَیُِت َّ٤َٟ يی  ٔن ُتُض٩َّ ِٔی  َرُسو٢َ اہللٔ إ ٌِ َوَؿ َٓ أََخِذتُُض٩َّ  َٓ  ٕ كَائٔز

اِس  َٓ ُض٩َّ  َحائَِت أ٣ُُّ َٓ ُض٩َّ َٛٔشائٔی  َٓ َٜٔشائٔی  ٔ ُتُض٩َّ ب ِٔ َٔ ٠َ َٓ ُض٩َّ  ٌَ ٠ًََِیض٩َّٔ ٣َ ِت  ٌَ َٗ َو َٓ ٨ًَُِض٩َّ  ََٟضا  ُت  ِٔ ََٜظ َٓ ًَلَی َرأِٔسي  َتَساَرِت 

َّی  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ُض٩َّ إَٔلَّ ُٟزُو٣َُض٩َّ  ُتُض٩َّ َوأَبَِت أ٣ُُّ ٌِ َوَؿ َٓ  ََ ٨ِ ًَ ُض٩َّ  ٌِ ا٢َ َؿ َٗ ٠ًََ أُوََلٔئ ٣َعٔی  ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ْٔلَِػَحابٔطٔ اہللُ 

ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥ِ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ اُٟوا َن َٗ اَخَضا  أر َٔفَ َحبُوَ٪ ٟٔزُِح٥ٔ أ٦ُِّ اِْلََِفَ ٌِ ٠ََّٟطُ أََت  ِّٙ َِٟح َثىٔي بٔا ٌَ َّٟٔذی َب َوا َٓ  ٢َ

اخَٔضا  ٔ ٩ِ٣ٔ أ٦ُِّ اِْلََِفَأر بْٔٔفَ ٌَٔبازٔظ ٍَ بٔض٩َّٔ أَِرَح٥ُ بٔ َج ُض٩َّ ََفَ ٌَ ُض٩َّ ٣َ ُض٩َّ ٩ِ٣ٔ َحِیُث أََخِذَتُض٩َّ َوأ٣ُُّ ٌَ ـَ َّي َت ٍِ بٔض٩َّٔ َحً  اِرٔج

دبع اہلل نب دمحم، دمحم نب ہملس، دمحم نب ااحسؼ ، اعرم ارلاؾ رضخی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اےنپ کلم ںیم اھت ااچکن مہ وک ڈنھجے افر 

۔ ںیم ےن وپاھچ ہی ایک ےہ؟ ولوگں ےن یئاای ہک ہی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک )رکشل ےک( ڈنھجے ںیہ وت 

 

اشنؿ داھکیئ دی 

س آای ںیم ےن داھکی ہک آپ اکی درتخ ےک ےچین اکی اچدر رپ رشتفی رفام ںیہ وج آپ لیک   اھچبیئ یئگ یھت افر آپ ںیم آپ ےک اپ

ےک اردرگد آپ ےک ااحصب عمج ںیہ۔ ںیم یھب اؿ ںیم اج رک ھٹیب ایگ۔ سپ آپ ےن امیبرویں اک ذرک رفامای ہک بج ومنم وک وکیئ فیلکت 

ہلل اعتیل اس وک افش اطع رفامات ےہ وت وہ امیبری ای فیلکت اس ےک انگوہں اک افکرہ نب اجیت ےہ افر آدنئہ ای امیبری ال قح وہیت ےہ افر رھپ ا



 

 

ےک ےیل اید داہین وہ اجیت ےہ افر انمقف بج امیبر وہات ےہ افر اس یک فہ فیلکت دفر وہ اجیت ےہ وت فہ اس افٹن یک رطح وہات ےہ سج وک 

رھپ وھچڑ دای افر اس وک ہی ہتپ یہ ںیہن اتلچ اس وک ابدناھ ویکں ایگ افر وھچڑ ویکں دای ایگ ےہ؟ ہی نس رک اس ےک امکل ےن ےلہپ وت ابدناھ افر 

اہلل ہیلع فآہل فملس! امیبری ایک زیچ وہیت ےہ؟ ںیم یھبک امیبر یہ ںیہن وہا۔ آپ ےن رفامای وت  اکی صخش ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص

 ےہ اعرم ےتہک ںیہ ہک ایھب مہ آپ ےک اپس یہ ےھٹیب ےھت ہک اکی صخش آای سج ےن لبمک افڑھ اہیں ےس اھٹ اج وت مہ ںیم ےس ںیہن

راھک اھت افر اےکس اہھت ںیم ھچک داب وہا اھت۔ اس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ںیم ےن بج آپ وک داھکی وت آپ یک رطػ آےن اگل راےتس 

وچبں یک آفاز ینس افر ںیم ےن اؿ وک ڑکپ رک اےنپ لبمک ںیم وداپ ایل وت اؿ یک  ںیم دروتخں اک اکی ڈنھج زپات ےہ فاہں ںیم ےن ڑچویں ےک

امں آیئ افر ریمے رس رپ رکچ اگلےن یگل ںیم ےن اس ےک وچبں وک وھکال وت فہ وچبں رپ آ زپی افر اؿ ےک اسھت وخد یھب دیق وہ یئگ۔ اب 

وک اہیں رھک دے وت ںیم ےن رھک دای نکیل امں ےن اےنپ وچبں اک  ںیم اؿ بس وک اےنپ لبمک ںیم ٹیپل رک الای وہں۔ آپ ےن رفامای اؿ

 اسھت ہن وھچڑا۔ اؿ یک ہی احتل دھکی رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ ااحصب ےس درایتف رفامای ہک ایک مت وک ڑچای یک اےنپ

ہلل ہیلع فآہل فملس! آپ ےن رفامای اس ذات یک مسق سج وچبں ےس تبحم رپ بجعت ںیہن وہ؟ اوھنں ےن رعض ایک اہں ای روسؽ اہلل یلص ا

 ےن ےھجم اچسیئ ےک اسھت ربمغیپ انب رک وعبمث رفامای ےہ۔ الب ہبش اہلل اعتیل اےنپ دنبفں ےس اس ےس ںیہک زایدہ تبحم رکات ےہ انتج ہک ہی

ڑ آ اہجں ےس وت اؿ وک ڑکپ رک الای اھت افر وچبں یک ڑچای اےنپ وچبں ےس تبحم رکیت ےہ ہی ہہک رک آپ ےن رفامای ہک اؿ وک ےل اج افر فںیہ وھچ

 امں وک یھب ایہن ےک اسھت ےل اج۔ سپ فہ صخش اؿ بس وک ےل ایگ۔

 دبعاہلل نب دمحم، دمحم نب ہملس، دمحم نب اقحس، اعرم ارلاؾ رضخی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ارگ وکیئ صخش اپدنبی اسیکھت وکیئ کین اکؾ رکات راتہ وہ افر رھپ یسک فتق امیبری ای رفس یک انب رپ اس وک ااجنؾ ہن دے ےکس وت 

 اس ےک ابفوجد یھب اس وک وثاب ےلم اگ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 امیبری ای رفس یک انب رپ اس وک ااجنؾ ہن دے ےکس وت اس ےک ابفوجد یھب اس وک وثاب ےلم اگارگ وکیئ صخش اپدنبی اسیکھت وکیئ کین اکؾ رکات راتہ وہ افر رھپ یسک فتق 

     1315    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًیسي، ٣شسز، ہظی٥، ًوا٦ ب٩ حوطب، ابزاہی٥ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوبززہ، حرضت ابو٣وسي :  راوی

٩ًَِ إٔبِزَ  ٔ ب٩ِٔ َحِوَطٕب  ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ث٨ََا صَُظِی٥ْ  اََل َحسَّ َٗ ىَي  ٌِ ٤َِٟ ْز ا ُس ب٩ُِ ًٔیَسي َو٣َُشسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ اصٔی٥َ ب٩ِٔ 

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔييَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسي  ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  َِٜشکٔیِّ  ِبُس اٟشَّ ٌَ ِٟ و٢ُ إَٔذا کَاَ٪ ا ُ٘ طٔ َوَس٥ََّ٠ َُيَِر ٣َزَّةٕ َوََل ٣َزََّتئِن َی



 

 

١ُ٤َ َوصَُو َػٔحیْح ٣ُ٘ٔی٥ْ  ٌِ َؼأٟٔح ٣َا کَاَ٪ َی َٛ َٟطُ  تَٔب  ُٛ ٨ُِط ٣ََزْق أَِو َسَْفْ  ًَ ٠َُط  َِ َظ َٓ ٤ًَََّل َػأّٟحا   ١ُ٤َ ٌِ  َی

ارلنمح، اوبربدہ، رضحت اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل دمحم نب یسیع، دسمد، میشہ، وعاؾ نب وحبش، اربامیہ نب دبع

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکی دف رمہبت ںیہن ہکلب ارثک انس ےہ۔ آپ رفامےت ےھت ہک بج وکیئ صخش لقتسم وطر رپ اپدنبی ےک اسھت 

رک ےکس وت اس وک اس اک وثاب ایس رطح ےلم اگ سج رطح فہ  وکیئ کین لمع رکات راتہ ےہ افر رھپ فہ یسک امیبری ای رفس یک انب رپ اس وک ہن

 تحص افر ااقتم یک وصرت ںیم ایک رکات اھت۔

 دمحم نب یسیع، دسمد، میشہ، وعاؾ نب وحبش، اربامیہ نب دبعارلنمح، اوبربدہ، رضحت اوبومیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعروتں یک زماج رپ یس رکان

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں یک زماج رپ یس رکان

     1316    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سہ١ ب٩ بَار، ابوًوا٧ہ، ًبسا٠٤َٟ، ٤ًير، حرضت ا٦ ًَلء :  راوی

 ٩ًَِ َّإر  ث٨ََا َسِض١ُ ب٩ُِ بََ ٠ًََ َحسَّ َّی اہللُ  ًَاَزنٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟت  ا َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أ٦ُِّ ا  ٕ َٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيِر ٔ ٠٤َِٟ ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ  ٍَ َ َوا٧ ًَ ِیطٔ أَبٔی 

٤ُِِٟش٥ٔٔ٠ یُِذصُٔب اہللُ بٔطٔ َخَلایَاظُ  ّٔ٪َّ ٣ََزَق ا َٓ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ی َیا أ٦َُّ ا ا٢َ أَبِْٔشٔ َ٘ َٓ  ٍْ ـَ ٥َ َوأ٧ََا ٣َزٔی ٤َاَوَس٠َّ َٛ تُِذصُٔب ا٨َّٟاُر َخَبَث   

 ٍٔ َـّ ٔٔ ِٟ َصٔب َوا  اٟذَّ

لہس نب اکبر، اوبوعاہن، دبعاکلمل، ریمع، رضحت اؾ العء ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت ںیم امیبر وہیئ وت آپ ریمی زماج رپیس ےک 

اعتیل اس یک  ءاؤں وک اس رطح دفر رفام  ےیل رشتفی الےئ افر رفامای اے اؾ العء وخش وہ اج ویکہکن املسمؿ یک امیبری ےک ذرہعی اہلل

 د ات ےہ سج رطح آگ وسےن افر اچدنی ےک لیم وک دفر رک دیتی ےہ۔

 لہس نب اکبر، اوبوعاہن، دبعاکلمل، ریمع، رضحت اؾ العء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زفں اک ایبؿانج :   ابب

 وعروتں یک زماج رپ یس رکان

     1317    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣شسز، یحٌي ، ٣ح٤س ب٩ بظار، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًزو، حرضت ًائظہ :  راوی

ث٨ََا  إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َیِحٌَي ح و َحسَّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٩ًَِ َحسَّ إر  ُى اب٩ِٔ َبظَّ ِٔ َٟ ا٢َ أَبُو َزاُوز َوَصَذا  َٗ ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز 

٥ُ٠ًَِ أََط  َ يی َْل ٔن ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ َِٟت  ا َٗ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ  ٍَ َٜ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِی َِٟدزَّازٔ  ٕ ا ًَا٣ٔز ٍٕ یَا أَبٔی  ٍُ آَی ا٢َ أَیَّ َٗ آٔ٪  َُِٟقِ ٍٕ ِٔی ا سَّ آیَ

 ٔ ٤ُِِٟؤ٩َ٣ٔ تُ ًَائ ٍُ أَ٪َّ ا ًَائَٔظ ٤ِٔ٠ًَٔت یَا  ا٢َ أ٣ََا  َٗ ١ِ٤َ ُسوئّا یُِحزَ بٔطٔ  ٌِ الَی ٩ِ٣َ َی ٌَ ِو٢ُ اہللٔ َت َٗ َِٟت  ا َٗ  ٍُ ٍُ َظ َٛ ِو ٍُ أَِو اٟظَّ ٔؼیبُطُ ا٨ََِّٟٜب

َشوِ  َٓ و٢ُ  ُ٘ َِٟیَص اہللُ َی َِٟت أَ ا َٗ َب  ٠٤َٔطٔ َو٩ِ٣َ حُؤسَب ًُذِّ ًَ  ٔ ُ بٔأَِسَوإ أ َٓ ُیََا زُِق یَا َٓ ٌَ ِٟ ٥ِ ا ُٛ ا٢َ َذا َٗ َٖ یَُحاَسُب حَٔشابّا َیٔشيّرا 

ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٠َ٣ُیِ  ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ُى اب٩ِٔ َبظَّ ِٔ َٟ ا٢َ أَبُو َزاُوز َوصََذا  َٗ َب  ِٟٔحَشاَب ًُذِّ ٍُ ٩ِ٣َ ٧ُوَٗٔع ا ٍَ ًَائَٔظ َٜ 

ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس!  دسمد، ییحی، دمحم نب اشبر، امثعؿ نب رمعف، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک

رقآؿ اپک یک اکی آتی وک ںیم تہب تخس یتھجمس وہں )ینعی ںیم افر امتؾ املسمؿ اس آتی ےک ومضمؿ ےس وخزفدہ رےتہ ںیہ( 

 فہ اس اک دبہل اپےئ اگ آپ ےن وپاھچ اے اعہشئ! فہ وکیسن آتی ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک اہلل اعتیل اک ہی وقؽ ہک وج صخش ربا رکے اگ

آپ ےن رفامای اے اعہشئ! ایک ہی ابت ںیہمت ولعمؾ ںیہن ہک بج یسک املسمؿ وکیئ فیلکت یتچنہپ ےہ وت فہ اس ےک )ریغصہ( انگوہں اک 

اراشد ںیہن دبؽ وہ اجیت ےہ افر ذعاب وت اےس دای اجےئ اگ۔ سج ےس اسب ایل اجےئ اگ۔ ہی نس رک ںیم ےن رعض ایک ایک اہلل اعتیل اک ہی 

ےہ ہک رقبی ےہ اؿ ےس آاسؿ اسب ایل اجےئ اگ۔ آپ ےن رفامای اے اعہشئ! اس ےس رماد رصػ اامعؽ یک یشیپ ےہ افر سج ےس 

ب کہ ےس 
مل
اسب یتخس ےس ایل اجےئ اگ اس وک ذعاب دای اجےئ اگ۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی اافلظ انب اشبر ےک ںیہ افر اوھنں ےن انب ایب 

 (  ےہ ) فالػ دسمد ےک وھنجں ےن ظفل نع ےک ذرہعی رفاتی ایک ےہ۔ظفل اربخ ان اہک

 دسمد، ییحی ، دمحم نب اشبر، امثعؿ نب رمعف، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امیبر یک زماج رپ یس )ایعدت( اک ایبؿ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 امیبر یک زماج رپ یس )ایعدت( اک ایبؿ

     1318    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز ب٩ یحٌي ، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، زہزی، رعوہ، حرضت اسا٣ہ ب٩ زیس :  راوی

 ًَ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   َٙ ٔس ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٍَ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠َ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔ ب٩ُِ َیِحٌَي َحسَّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٍَ ب٩ِٔ َزیِٕس َحسَّ ٩ًَِ أَُسا٣َ َوَة  ٩ِ رُعِ



 

 

ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ وزُ  ٌُ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ ََخَ َٖ ٓٔیطٔ َٗ ٠ًََِیطٔ رَعَ ا َزَخ١َ  َّ٤٠َ َٓ َّٟٔذی ٣َاَت ٓٔیطٔ  أُبَٓیٕ ِٔی ٣ََزٔؿطٔ ا

ا ٣َاَت  َّ٤٠َ َٓ ٤َِط  َٓ ُس ب٩ُِ ُزَراَرَة  ٌِ ُض٥ِ َس ـَ َِ ِس أَبِ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ حُبِّ یَُضوَز  ٨ُِت أ٧ََِضاَک  ُٛ ِس  َٗ ا٢َ  َٗ ٤َِِٟوَت  ا٢َ یَا َرُسو٢َ ا َ٘ َٓ  أََتاُظ اب٨ُُِط 

٠ًََیِ اہللٔ إٔ٪َّ  َّی اہللُ  ََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٨َزَ َٓ ٨ُِط ٓٔیطٔ  ِّٔ َٛ ُ ََ أ ٤ٔیَؼ َٗ ًِٔلىٔي  َ أ َٓ ِس ٣َاَت  َٗ ًَِلاُظ إٔیَّاظُ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ أُبَٓیٕ  َ أ َٓ ٤ٔیَؼُط  َٗ  ٥َ  طٔ َوَس٠َّ

ےہ ہک بج دبعاہلل نب ایب )انمقف(  دبعازعلسی نب ییحی، دمحم نب ہملس، دمحم نب ااحسؼ ، زرہی، رعفہ، رضحت ااسہم نب زدی ےس رفاتی

امیبر وہا افر سج امیبری ںیم اس یک ومت فاعق وہیئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس یک ایعدت ےک ےیل رشتفی ےل ےئگ۔ 

ںیم وک  بج آپ ےن اےس داھکی وت العامت ےس اچہپؿ ایل ہک اس رمض ںیم اس یک ومت فاعق وہ اجےئ یگ آپ ےن اس ےس رفامای ایک 

 اٹیب وک وہیدویں یک تبحم ےس عنم ہن رکات اھت؟ فہ وبال ادعس نب زراہ ےن وت اؿ ےس ضغب راھک رگم ایک افدئہ وہ ا؟بج دبعاہلل رم ایگ وت اس اک

وہ ایگ ےہ آپ ےھجم  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر وبال ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! دبعاہلل نب ایب اک ااقتنؽ

 دای۔اانپ رکہت رمتمح رفام دےئجی اتہک ںیم اس وک اس ںیم انفک دفں وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ رکہت ااتر رک اس وک دے 

 دبعازعلسی نب ییحی ، دمحم نب ہملس، دمحم نب اقحس، زرہی، رعفہ، رضحت ااسہم نب زدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذیم اکرف یک ایعدت اک ایبؿ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ذیم اکرف یک ایعدت اک ایبؿ

     1319    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ زیس، ثابت، حرضت ا٧صس٠مَي٪ ب٩ رحب، ح٤از،  :  راوی

ِٟیَ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ََُُل٣ّا ٩ِ٣ٔ ا ٩ًَِ ثَابٕٔت  ىٔي اب٩َِ َزیِٕس  ٌِ اْز َی ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َمَِيَ َٓأََتاُظ ا٨َّٟٔييُّ َحسَّ ٔ کَاَ٪ ٣َزَٔق  ُضوز

َس ٨ًَِٔس َرأِسٔ  ٌَ َ٘ َٓ وزُُظ  ٌُ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی ًَ َّی اہللُ  ٍِ أَبَا َػل َٟطُ أَبُوُظ أَكٔ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔلَی أَبٔیطٔ َوصَُو ٨ًَِٔس َرأِٔسطٔ  ٨ََوَز إ َٓ َٟطُ أَِس٥ِٔ٠  ا٢َ  َ٘ َٓ طٔ 

َذظُ  َ٘ َّٟٔذی أَِن َِٟح٤ُِس ِهَّلِل ا و٢ُ ا ُ٘ ٥َ َوصَُو َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٦َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ أَِس٥َ٠َ  َٓ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ   بٔی ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ ا

نب رحب، امحد، انب زدی، اثتب، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت اکی وہیدی ڑلاک امیبر وہا۔ وت روسؽ اہلل یلص اہلل  امیلسؿ

ہیلع فآہل فملس اس یک ایعدت ےک ےیل رشتفی ےل ےئگ آپ اس ےک رس اہےن ھٹیب ےئگ افر اس ےس رفامای وت املسمؿ وہ اج! ہی نس رک 

وج اس ےک رساہےن یہ ڑھکا اھت سپ اس ےک ابپ ےن اس ےس اہک اوبااقلمس )وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل اس ےن اےنپ ابپ یک رطػ داھکی 



 

 

فملس( یک ااطتع وبقؽ رک سپ فہ املسمؿ وہ ایگ۔ افر آپ ہی ےتہک وہےئ ڑھکے وہ ےئگ ہک رعتفی اس دخا یک سج ےن اس ڑلےک وک 

 ریمی فہج ےس دفزخ یک آگ ےس اچب ایل۔

 ب، امحد، انب زدی، اثتب، رضحت اسنامیلسؿ نب رح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایعدت ےک ےیل دیپؽ اجان

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ایعدت ےک ےیل دیپؽ اجان

     1320    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، جابز، حرضت جا بز :  راوی

َٜسٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضسٔٓیٕ  ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔييُّ َحسَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز رٔ 

َّی  ١ٕ َوََل بٔزَِذِوٕ٪ َػل ِِ َِٟیَص بَٔزاٛٔٔب َب وزُنٔی  ٌُ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  اہللُ 

ادمح نب لبنح، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، دمحم نب دکنمر، اجرب، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 (ار وہ رک ںیہن )ہکلب دیپؽریمی ایعدت ےک ےیل رشتفی الےت ےھت۔ نکیل وھگڑے ای رچخ رپ وس

 ادمح نب لبنح، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، دمحم نب دکنمر، اجرب، رضحت اج رب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابفوض وہ رک ایعدت رکےن یک تلیضف

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وہ رک ایعدت رکےن یک تلیضفابفوض 

     1321    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًوٖ، ربیٍ ب٩ روح ب٩ خ٠یس، ٣ح٤س ب٩ خاٟس، ٓـ١ ب٩ زٟہ٥، ثابت، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

ُس ب٩ُِ َخأٟسٕ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍُ ب٩ُِ َرِوحٔ ب٩ِٔ ُخ٠َِیٕس َحسَّ ث٨ََا اٟزَّبٔی ائٔیُّ َحسَّ ٖٕ اٟلَّ ِو ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟض٥ٕ َحسَّ ١ُ ب٩ُِ َز ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا  َحسَّ

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ ا٢َ  َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ِٟب٨َُانٔیِّ  ٩ًَِ ثَابٕٔت ا َِٟوأسٔليُّ  ُِٟوُؿوَئ ا أَِحَش٩َ ا َٓ أَ  ٥َ ٩ِ٣َ َتَوؿَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َػل



 

 

٠ُُِٗت یَا أَبَا َح٤ِزََة َو٣َا ا ا  ّٔ ی ٌٔيَن ََخٔ ٤ُِِٟش٥َٔ٠ ٣ُِحَتٔشّبا بُؤًَس ٩ِ٣ٔ َجَض٥ََّ٨ ٣َٔشيَرَة َسِب ًَاَز أََخاُظ ا ا٢َ َو َٗ ا٦ُ  ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ُٕ ی َُِٟخٔ

َّٟٔذی َتَْفَّ  ْئ أَبُو َزاُوز َوا ٌَٔیاَزةُ َوصَُو ٣َُتَوؿِّ ِٟ یُّوَ٪ ٨ِ٣ُٔط ا َِٟبِْصٔ  َز بٔطٔ ا

ب د ، دمحم نب اخدل، لضف نب دمہل، اثتب، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 
ل

 

ح
دمحم نب وعػ، رعیب نب رفح نب 

رجف وثاب یک اخرط اےنپ املسمؿ اھبیئ یک ایعدت یک ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن امتؾ آداب ف رشاطئ ےک اسھت فوض ایک افر ضحم ا

وت فہ دفزخ ےس رتس رخفی ےک ربارب رک دای اجات ےہ۔ اس دحثی ےک رافی اثتب ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اوبزمحہ )ینعی رضحت اسن نب 

ت ںیم رفتمد ںیہ اؿ ںیم امکل( ےس وپاھچ ہک رخفی سک وک ےتہک ںیہ وت اوھنں ےن اہک اسؽ وک۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ الہ رصبہ نج رفاای

 اکی احتل فوض ںیم ایعدت فایل رفاتی یھب ےہ۔ )ینعی اؿ ےک العفہ دفرسے رفاة ےن ہی رشط رفاتی ںیہن یک۔

ب د ، دمحم نب اخدل، لضف نب دمہل، اثتب، رضحت اسن نب امکل :  رافی
ل

 

ح
 دمحم نب وعػ، رعیب نب رفح نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ابفوض وہ رک ایعدت رکےن یک تلیضف

     1322    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، طٌبہ، ح٥ٜ، ًبساہلل ب٩ ٧آٍ، حرضت ًلی :  راوی

 ٕ ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا ٤٣ُِ َحسَّ ـّ وزُ ٣َزٔی ٌُ ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ َرُج١ٕ َی َٗ ًَلٓٔیٕ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٧َآ  ٩ًَِ  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا  ٍُ َب ٌِ ٔشّیا أَِخبََر٧َا ُط

َِٟح٨ٍَّٔ َو٩ِ٣َ  ْٕ ِٔی ا ی َٟطُ ََخٔ َّي ُیِؼبَٔح َوکَاَ٪  َٟطُ َحً وَ٪  ْٔفُ ِِ َٕ َیِشَت ٠َ٣َ َٕ ِٟ وَ٪ أَ ٌُ طُ َسِب ٌَ َد ٣َ طُ إَٔلَّ ََخَ ٌَ َد ٣َ أََتاُظ ٣ُِؼبّٔحا ََخَ

َِٟح٨ٍَّٔ  ْٕ ِٔی ا ی َُٟط ََخٔ َّي ی٤ُِٔسَي َوکَاَ٪  ُط َحً َٟ وَ٪  ْٔفُ ِِ َٕ َیِشَت ٠َ٣َ َٕ ِٟ وَ٪ أَ ٌُ  َسِب

دمحم نب ،ریث، ہبعش، مکح، دبعاہلل نب انعف، رضحت یلع ےس رفاتی ےہ ہک وکیئ ااسی صخش ںیہن ےہ وج اشؾ ںیم امیبر یک ایعدت رکے افر 

اسھت رتس سہار رفےتش ہن ںیلکن وج حبص کت اس ےک ےیل داعےئ رفغمت رکےت رےتہ ںیہ افر اس ےک ےیل تنج ںیم ابغ رقمر  اس ےک

ے ںیہ افر اشؾ کت داعےئ 

 

للی

 

ی
رک دای اجات ےہ۔ ایس رطح وج صخش حبص ںیم امیبر یک ایعدت رکات ےہ اس ےک اسھت رتس سہار رفےتش 

  اکی ابغ رقمر رک دای اجات ےہ۔رفغمت رکےت ںیہ افر اس ےک ےیل تنج ںیم

 دمحم نب ،ریث، ہبعش، مکح، دبعاہلل نب انعف، رضحت یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ابفوض وہ رک ایعدت رکےن یک تلیضف

     1323    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ح٥ٜ، ًبساہلل ب٩ ابی ٟیلی، حرضت ًلی :  راوی

ًَِبسٔ   ٩ًَِ  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍَ اؤیَ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ًَلٓٔیٕ اٟزَّ َحسَّ  ٩ًَِ َِٟیلَی  ِح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی 

 ًَ ا٢َ أَبُو َزاُوز َرَواُظ ٨ِ٣َُؼوْر  َٗ  َٕ ی َُِٟخٔ ٥ِ یَِذُُکِ ا َٟ ٨َاُظ  ٌِ ٥َ ب٤َٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍُ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل َب ٌِ ٤َا َرَواُظ ُط َٛ  ٥َٜٔ َِٟح  ٩ِ ا

یب یلیل، رضحت یلع ےس اکی افر رفاتی یھب ایسی یہ ذموکر ےہ ہک یبن یلص اہلل امثعؿ نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، اشمع، مکح، دبعاہلل نب ا

ہیلع فآہل فملس ےن رفامای۔ رگم اس ںیم ابغ اک ذرک ںیہن۔۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک وصنمر ےن مکح ایب صفح ایس رطح لقن ایک ےہ۔ سج 

 رطح ہبعش ےن )وموقاف( لقن ایک ےہ۔

 فہی، اشمع، مکح، دبعاہلل نب ایب یلیل، رضحت یلعامثعؿ نب ایب ہبیش، اوباعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امیبر یک ابر ابر ایعدت رکان

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 امیبر یک ابر ابر ایعدت رکان

     1324    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ٤٧ير، ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت ًائظہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ  ٕ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يِر ًَ ث٨ََا  ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٍَ  َحسَّ ُس ًَائَٔظ ٌِ ا أُٔػیَب َس َّ٤َٟ َِٟت  ا َٗ

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َب  رَضَ َٓ َح١ٔ  ِٛ َ ٚٔ َر٣َاُظ َرُج١ْ ِٔی اِْل َِٟد٨َِس اذٕ یَِو٦َ ا ٌَ وَزُظ ب٩ُِ ٣ُ ٌُ ٤َِِٟشحٔٔس َٟٔی ٍّ ِٔی ا ٥َ َخِی٤َ َّ٠

یٕب   ٩ِ٣ٔ رَقٔ

فہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک گنج قدنؼ ےک دؿ اکی صخش ےن دعس نب امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اشہؾ نب رع

اعمذ ےک اہھت رپ اکی ریت امرا وج اؿ یک رگ ںیم اگل سج ےس فہ دشدی زیمخ وہ ےئگ۔ سپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک 

 ےیل دجسم ںیم اکی ہمیخ وگلاای اتہک اؿ یک رقبی ےس ایعدت رک ںیکس۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 آھکن دےنھک یک ایعدت رکان

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 آھکن دےنھک یک ایعدت رکان

     1325    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س نٔیلی، ححاد ب٩ ٣ح٤س ب٩ یو٧ص ب٩ ابی اسحٙ، حرضت زیس ب٩ ار٥ٗ :  راوی

 َٙ ٩ًَِ یُو٧َُص ب٩ِٔ أَبٔی إِٔسَح ٕس  ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ِیلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس ا٨ُّٟ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ َٗ ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ أَِر ٩ًَِ أَبٔیطٔ 

ِیىٔي ٌَ ٍٕ کَاَ٪ بٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ َوَج َّی اہللُ   ًَاَزنٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ی، اجحج نب دمحم نب ویسن نب ایب ااحسؼ ، رضحت زدی نب ارمق ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ب ل
ف

 

ی

 دبع اہلل نب دمحم 

 ےن آھکن دےنھک یک وصرت ںیم ریمی ایعدت یک۔

ی، اجحج نب دمحم نب ویسن نب ایب اقحس، رضحت زدی نب ارمق :  رافی

ب ل
ف

 

ی

 دبعاہلل نب دمحم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اھبگ انلکن اسیک ےہ؟اہجں رپ اطوعؿ یک فابء یلیھپ وہیئ وہ فاہں ےس

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اہجں رپ اطوعؿ یک فابء یلیھپ وہیئ وہ فاہں ےس اھبگ انلکن اسیک ےہ؟

     1326    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساہلل ب٩ حارث، ًبساہلل ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، ًبساٟح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ زیس ب٩ خلاب، ًبساہلل ب٩  :  راوی

 ب٩ ًباض، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ

 ِٟ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َزیِٔس ب٩ِٔ ا ًَ َِٟح٤ٔیٔس ب٩ِٔ  ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َحسَّ  ٩ًَِ أب  َدلَّ

 َٓ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ٧َِو ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا َّی اہللُ ًَ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٖٕ َس٤ٔ ِو ًَ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ١ٕ

ٍَ بٔأَِرٕق َوأْمُتَْن بَٔضا  َٗ ٠َِیطٔ َوإَٔذا َو ًَ س٣ُٔوا  ِ٘ ََل ُت َٓ ُت٥ِ بٔطٔ بٔأَِرٕق  ٌِ و٢ُ إَٔذا َس٤ٔ ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ىٔي َََٓل َتُِخُ ًَ ٌِ اّرا ٨ِ٣ُٔط َی ُجوا َٔفَ

اًُوَ٪   اٟلَّ



 

 

یبنعق، امکل، انب اہشب، دبعادیمحل نب دبعارلنمح نب زدی نب  ءاب، دبعاہلل نب دبعاہلل نب احرث، دبعاہلل نب ابعس، رضحت 

وعؿ الیھپ وہا وہ دبعارلنمح نب وعػ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ رفامےت ےھت اہجں اط

 فاہں تم اجؤ افر ارگ ایس ہگج اطوعؿ یک فابء وھپٹ زپے اہجں مت رےتہ وہ وت فاہں ےس راہ رفار اایتخر تم رکف۔

یبنعق، امکل، انب اہشب، دبعادیمحل نب دبعارلنمح نب زدی نب  ءاب، دبعاہلل نب دبعاہلل نب احرث، دبعاہلل نب ابعس،  :  رافی

 رضحت دبعارلنمح نب وعػ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایعدت ےک فتق امیبر ےک ےیل داعےئ تحص رکان

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ایعدت ےک فتق امیبر ےک ےیل داعےئ تحص رکان

     1327    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ٣کی ب٩ ابزاہی٥، حرضت ًائظہ ب٨ت سٌس :  راوی

ٍَ ب٨ِٔٔت َس  ًَائَٔظ  ٩ًَِ ِیُس  ٌَ ِٟحُ ث٨ََا ا يیُّ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ث٨ََا ٣َک ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  َِٜیُت َحسَّ ا٢َ اِطَت َٗ ٕس أَ٪َّ أَبَاَصا  ٌِ

َحائَىٔي ا٨َّٟٔييُّ  َٓ  ٍَ َّٜ ا٢َ ا٠َّٟ  ب٤َٔ َٗ ًَلَی َجِبَضًٔي ث٥َُّ ٣ََشَح َػِسرٔی َوبَِلىٔي ث٥َُّ  ٍَ یََسُظ  وزُنٔی َوَوَؿ ٌُ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُض٥َّ َػل

َٟطُ صِٔحزََتطُ  ّسا َوأَِت٥ِٔ٤  ٌِ ٕٔ َس  اِط

 نب ایب فاقص( اک ایبؿ ےہ ہک ںیم اہرفؿ نب دبع اہلل، یکم نب اربامیہ، رضحت اعہشئ تنب دعس ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک فادل )دعس

ہکم ںیم امیبر وہا وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی ایعدت ےک ےیل رشتفی الےئ۔ آپ ےن ریمی اشیپین رپ اہھت راھک اس ےک 

 )ینعی دمہنی ںیم اچنہپ دے(۔ دعب ریمے ہنیس افر ٹیپ رپ اہھت ریھپا افر رفامای اے اہلل دعس وک افشء اطعء رفام افر اس یک رجہت وپری رفام

 اہرفؿ نب دبعاہلل، یکم نب اربامیہ، رضحت اعہشئ تنب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ایعدت ےک فتق امیبر ےک ےیل داعےئ تحص رکان

     1328    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 اب٩ ٛثير، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابووائ١، حرضت ابو٣وسي اطٌزی :  راوی



 

 

ا٢َ  َٗ زٔیِّ  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسي اِْلَِط ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ثٔير َٛ ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللَٔحسَّ َّی اہللُ  َٗ َػل

انٔی اِْلَٔسيرُ  ٌَ ِٟ َیاُ٪ َوا ِٔ ا٢َ ُس َٗ انَٔی  ٌَ ِٟ ُّٜوا ا ُٓ ٤َِٟزٔیَف َو ٍَ َوًُوزُوا ا ٔ َِٟحائ ٤ٌُٔوا ا ِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَك

وک انب ،ریث، ایفسؿ، وصنمر، اوبفالئ، رضحت اوبومیس ارعشی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وھبےک 

 اھکان الھکؤ۔ امیبر یک ایعدت رکف افر دیقی وک ڑھچاؤ۔

 انب ،ریث، ایفسؿ، وصنمر، اوبفالئ، رضحت اوبومیس ارعشی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایعدت ےک فتق رمضی ےک ےیل داع رکان

 ایبؿانجزفں اک  :   ابب

 ایعدت ےک فتق رمضی ےک ےیل داع رکان

     1329    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ربیٍ ب٩ یحٌي ، طٌبہ، یزیس، ابوخاٟس، ٨٣ہا٢ ب٩ ٤ًزو، سٌیس ب٩ جبير، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا  ٍُ َحسَّ َب ٌِ ث٨ََا ُط ٍُ ب٩ُِ َیِحٌَي َحسَّ ث٨ََا اٟزَّبٔی ًَبَّإض َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ٤ِزٕو  ًَ ٨ِٔ٤َِٟضا٢ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا َیزٔیُس أَبُو َخأٟٕس 

 ٔ٣ ٍَ ا٢َ ٨ًَِٔسُظ َسِب َ٘ َٓ ٥ِ َیِحرُضِ أََج٠ُطُ  َٟ ا  ـّ ًَاَز ٣َزٔی ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔوی٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٌَ ِٟ ٥َ َربَّ َزإر أَِسأ٢َُ اہللَ ا

٤ََِٟزٔق  ََ ا ٔ اُظ اہللُ ٩ِ٣ٔ ذَٟ َٓ ا ًَ ََ إَٔلَّ  َی ٔٔ ٔوی٥ٔ أَِ٪ َیِظ ٌَ ِٟ زِٔغ ا ٌَ ِٟ  ا

رعیب نب ییحی، ہبعش، سیدی، اوباخدل، اہنمؽ نب رمعف، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 
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 ومت اک فتق ںیہن آای ےہ وت اہلل اعتیل اس وک اس رمض ےس تحص اطعء رفامےئ اگ۔وک  وک افشء اطعء رفامےئ۔ ارگ ایھب اس یک 

 رعیب نب ییحی ، ہبعش، سیدی، اوباخدل، اہنمؽ نب رمعف، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ایعدت ےک فتق رمضی ےک ےیل داع رکان



 

 

     1330    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یزیس ب٩ خاٟس، اب٩ وہب، یحٌي ب٩ ًبساہلل، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َخأٟٕس اٟز٣َِّلٔیُّ َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ِزٕو  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ُِٟحبُلٔیِّ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ٩ًَِ أَبٔی  ًَِبسٔ اہللٔ  حٌَُيِّ ب٩ِٔ 

ِبَسَک  ًَ  ٕٔ ١ِ ا٠َُّٟض٥َّ اِط ُ٘ ٠َِی َٓ ا  ـّ وزُ ٣َزٔی ٌُ ٥َ إَٔذا َجاَئ اٟزَُّج١ُ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل ا أَِو َی٤ِشٔ َٗ ًَُسوًّ  ََ َٟ  ُ َٜأ ََ  ی٨َِ َٟ ي 

 ٕ ٔلَی َػََلة ٔح إ ِ ا٢َ اب٩ُِ اٟسَّ َٗ ا٢َ أَبُو َزاُوز َو َٗ ٔلَی َج٨َاَزةٕ   إ

سیدی نب اخدل، انب فبہ، ییحی نب دبع اہلل، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج 

اَزٍة ینعی اے اہلل  وکیئ صخش یسک امیبر یک ایعدت ےک ےیل اجےئ وت اچےئہ ویں َ
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اےنپ دنبے وک افش اطع رفامات ہک فہ ریتے دنمش وک زیمخ رکے ریتی راض یک اخرط افر اتہک یسک انجزہ ےک اسھت ےلچ ریتی وخونشدی یک 

 اخرط۔

 ، ییحی نب دبعاہلل، رضحت دبعاہلل نب رمعسیدی نب اخدل، انب فبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومت یک انمترکےن یک اممتعن

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ومت یک انمترکےن یک اممتعن

     1331    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بْش ب٩ ہَل٢، ًبساٟوارث، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

ا َٗ  َٕ ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ٔ ب٩ِٔ ُػَضِیٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ َِٟوارٔٔث  ًَِبُس ا ث٨ََا  ث٨ََا بِْٔشُ ب٩ُِ صََٔل٢ٕ َحسَّ َّی َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ٢َ

٠َِیطٔ  ًَ ِٟحَ اہللُ  ١ِ ا٠َُّٟض٥َّ أَِحیٔىٔي ٣َا کَا٧َِت ا ُ٘ ٩ِٜٔ َٟٔی ٕ ٧َز٢ََ بٔطٔ َوَل ٤َِِٟؤت ٟرُٔضٓ ٥ِ بٔا ُٛ ٥َ ََل یَِسًَُو٪َّ أََحُس ىٔي إَٔذا َوَس٠َّ َّٓ َیاةُ َخيِّرا لٔی َوَتَو

اةُ َخيِّرا لٔی َٓ َِٟو  کَا٧َِت ا

رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رشب نب الہؽ، دبعاولارث، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن نب امکل ےس 

رفامای مت ںیم ےس وکیئ صخش فیلکت یک انب رپ ومت یک وخاشہ ہن رکے اع ہت ویں ہہک اتکس ےہ ہک اے اہلل! ےھجم زدنہ رھک بج کت زدنہ 

 رانہ ریمے ےیل رتہب وہ افر ےھجم ومت دے بج رمان ریمے ےیل رتہب وہ۔



 

 

 اولارث، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن نب امکلرشب نب الہؽ، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ومت یک انمترکےن یک اممتعن

     1332    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ابوزاؤز، طٌبہ، ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

٩ًَِ أَ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ  ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط َیأٟٔسيَّ َحسَّ ىٔي اٟلَّ ٌِ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز َی إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ َٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٔ ٧َٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ

ا٢َ ََل  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ََٓذَُکَ ٣ِٔث٠َطُ اہللُ  ٤َِِٟوَت  ٥ِ ا ُٛ   یََت٨٤ََّيَنَّ أََحُس

دمحم نب اشبر، اوبداؤد، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ںیم ےس 

 وکیئ صخش ومت یک انمت ہن رکے اس ےک دعب رافی ےن اسہقب دحثی اک ومضمؿ لقن ایک۔

 دمحم نب اشبر، اوبداؤد، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اناہگین ومت اک ایبؿ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اناہگین ومت اک ایبؿ

     1333    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣شسز، یحٌي ، طٌبہ، ٨٣ؼور، ت٤ی٥ ب٩ س٤٠ہ، سٌس ب٩ ًبیسہ ب٩ خاٟس، ایَ ػحابی رسو٢ حرضت ًبیس ب٩ خاٟس  :  راوی

 س٠ِم

ٍَ أَِو  ٩ًَِ َت٤ٔی٥ٔ ب٩ِٔ َس٤َ٠َ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر   ٍَ َب ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َیِحٌَي  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠َِٔمِّ  َحسَّ ٩ًَِ ًُبَِیٔس ب٩ِٔ َخأٟٕس اٟشُّ ٔس ب٩ِٔ ًُبَِیَسَة  ٌِ َس

٠ًََِیطٔ َوَس  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ا٢َ ٣َزَّّة  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل َٗ ٩ًَِ ًُبَِیٕس  ا٢َ ٣َزَّّة  َٗ ٥ََّ٠ ث٥َُّ 

ِحأَةٔ أَ  َٔ ِٟ ٕٕ ٣َِوُت ا  ِخَذةُ أَٔس

دسمد، ییحی، ہبعش، وصنمر، میمت نب ہملس، دعس نب دیبعہ نب اخدل، اکی احصیب روسؽ رضحت دیبع نب اخدل یملس ےس رفاتی ےہ ہک 



 

 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای )دسمد ےن اس رفاتی وک اکی رمہبت وموقاف افر اکی رمہبت رموفاع رفاتی ایک ےہ( ہک 

 ت )سج ںیم وتہب افر فتیص یک یھب تلہم ہن لم ےکس( بضغ )دخافدنی( یک العتم ےہ۔ااچکن وم

 دسمد، ییحی ، ہبعش، وصنمر، میمت نب ہملس، دعس نب دیبعہ نب اخدل، اکی احصیب روسؽ رضحت دیبع نب اخدل یملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش اطوعؿ ےس رماجےئ اس یک تلیضف اک ایبؿ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش اطوعؿ ےس رماجےئ اس یک تلیضف اک ایبؿ

     1334    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ًبساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ جابز، حرضت جابز ب٩ ًتیَ :  راوی

 ِٟ َٔ ب٩ِٔ ا ًَتٔی  ٩ًَِ  َٕ ًَتٔی ٔ ب٩ِٔ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َجابٔز ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َٕ َوصَُو َجسُّ َحسَّ ًَتٔی َحارٔٔث ب٩ِٔ 

ًَبِ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  َّی اہللًَُ َٕ أَِخبََرُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَتٔی ُط َجابَٔز ب٩َِ  َّ٤ًَ َُّط أَِخبََرُظ أَ٪َّ  طٔ أ٧َ وزُ سٔ اہللٔ أَبُو أ٣ُِّ ٌُ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َجاَئ َی ًَ  

 ًَ َّی اہللُ  ََٓؼاَح بٔطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِس ٠َُُٔب  َٗ َوَجَسُظ  َٓ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ثَابٕٔت  َّی ًَ ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل اِستَرَِج َٓ ٥ِ٠َ یُحِٔبطُ  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

 ٔ ًَت ١َ اب٩ُِ  ٌَ َح َٓ َٜيَِن  ََٓؼاَح ا٨ِِّٟشَوةُ َوبَ  ٍٔ ََ یَا أَبَا اٟزَّبٔی ٠َِی ًَ ا٢َ ٠ُُٔب٨َِا  َٗ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ اہللُ  َ٘ َٓ ُِّٜتُض٩َّ  َٕ ُیَش ی

 ًَ َّی اہللُ  ٤َِٟ َػل ا٢َ ا َٗ ُِٟوُجوُب یَا َرُسو٢َ اہللٔ  اُٟوا َو٣َا ا َٗ  ٍْ ٜٔيَنَّ بَاَٛٔی ََل َتِب َٓ َّٔذا َوَجَب  َٓ ًُِض٩َّ  ٥َ َز َِٟت اب٨َُِتُط ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ا َٗ ِوُت 

ا٢َ َرُسو٢ُ  َٗ ِیَت ٔجَضاَزَک  ـَ َٗ ِس  َٗ ٨َِت  ُٛ  ََ َّ ٧ّٔ َٓ ٨ُِت َْلَِرُجو أَِ٪ َتُٜوَ٪ َطضٔیّسا  ُٛ زَّ  َواہللٔ إِٔ٪  ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ اہلَل  ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

 ٌَ ِت١ُ ِٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ َت َ٘ ِٟ اُٟوا ا َٗ َضاَزَة  وَ٪ اٟظَّ سُّ ٌُ ِسرٔ ٧ٔیَّتٔطٔ َو٣َا َت َٗ ًَلَی  ٍَ أَِجَزُظ  َٗ ِس أَِو َٗ َّی اہللُ َوَج١َّ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ الَی 

٥َ اٟظَّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َِٟح٨ِٔب َطضٔیْس ًَ ُٚ َطضٔیْس َوَػاحُٔب َذأت ا ٔ ز َِ ِٟ وُ٪ َطضٔیْس َوا ٌُ ٤َِِٟل ِت١ٔ ِٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ ا َ٘ ِٟ ٍْ ٔسَوی ا  َضاَزةُ َسِب

 ٍٕ ٤َِٟزِأَةُ َت٤ُوُت بُٔح٤ِ َِٟضِس٦ٔ َطضٔیْس َوا َّٟٔذی ی٤َُوُت َتِحَت ا ٙٔ َطضٔیْس َوا ی ََِٟحٔ ٤َِِٟبُلوُ٪ َطضٔیْس َوَػاحُٔب ا ٔ  َوا  یْس َطض

یبنعق، امکل، دبعاہلل نب دبعاہلل نب اجرب، رضحت اجرب نب کیتع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دبعاہلل نب 

اثتب ےک اپس اؿ یک ایعدت ےک ےیل رشتفی الےئ۔ آپ ےن داھکی فہ وہیبش ںیہ آپ ےن ا وک زفر ےس اکپرا۔ اوھنں ےن وجاب 

ُو ؿ زپاھ افر رفامای اے اوبارلعیب مہ ریتے ابرے ںیم ولغمب وہ ںیہن دای وت روسؽ اہلل یلص 
ع ِ
خ 
ا
َ
ِ ر ا اََِل 
َ
ّ

 

اِي
َ
ا َہللِ ف َّ

 

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن َاي

ےئگ )ینعی مہ ےن اہمتری زدنیگ اچیہ رگم دقتری دخافدنی اغبل آیئ افر مت اس داین ےس رتصخ وہےئ( ہی نس رک وعرںیت رفےن ےنٹیپ 



 

 

اخومش رکاےن ےگل آپ ےن رفامای اجےن دف بج فابج وہ اجےئ وت اس فتق وکیئ رفےن فایل ہن رفےئ یگ۔ ںیگل۔ انب کیتع اؿ وک 

ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فابج وہےن ےس ایک رماد ےہ؟ آپ ےن رفامای ومت۔ دبعاہلل نب اثتب یک 

 ادیم ےہ ہک آپ )لا  اہلل( دیہش یہ وہں ےگ ویکہکن آپ ےن اسامؿ اہجد یٹیب ےن اےنپ ابپ یک رطػ اخمبط وہ رک اہک ااب اجؿ ےھجم

 ےگ ایتر رک راھک اھت۔ ہی نس رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل رہ صخش وک اس یک تین ےک دقبر وثاب اطع رفامںیئ

 وہ اجان۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای راہ دخا ںیم امرے افر مت ولگ اہشدت اک بلطم ایک ےتھجمس وہ؟ ایک راہِ دخا ںیم لتق

اجےن ےک العفہ است رطح یک اہشدت افر ےہ۔ اکی فہ وج اطوعؿ یک امیبری ںیم رمے۔ دفرسے فہ وج اپین ںیم ڈفب رک رمے۔ 

وچناں لج رک رمےن فاال۔ اٹھچ تھچ ای دویار ےک رسیتا فہ وج ذات ابنجل یک امیبری ےس رمے۔ وچاھت ٹیپ یک امیبری ںیم رمےن فاال۔ اپ

 ےچین دب رک رم اجےن فاال۔ افر اسوتںی فہ وعرت وج ونکاری وہ ای احہلم وہ۔ ہی بس دیہش الہکںیئ ےگ۔

 یبنعق، امکل، دبعاہلل نب دبعاہلل نب اجرب، رضحت اجرب نب کیتع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومت ےک رقبی رمضی ےک اننخ افر زری انػ ےک ابؽ اکانٹ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ومت ےک رقبی رمضی ےک اننخ افر زری انػ ےک ابؽ اکانٹ

     1335    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، ٤ًزو ب٩ جاریہ، زہزہ، حرضت ابوہزیزہ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ابزاہی٥  :  راوی

٤ِزُو ب٩ُِ َجا ًَ ٕس أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی  ٌِ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ُٕ بَىٔي َحسَّ فٔیُّ َح٠ٔی َ٘ ٍَ اٟثَّ رٔیَ

َت١َ ُزصَِزَة َوکَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب أَبٔی صَُزیِ  َٗ ١َٕٓ ُخبَِیّبا َوکَاَ٪ ُخبَِیْب صَُو  ٔ ب٩ِٔ ٧َِو ًَا٣ٔز َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ  ََ ب٨َُو ا ا٢َ ابَِتا َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َزَة 

اَر ٩ِ٣ٔ ابِ  ٌَ اِسَت َٓ ِت٠ٔطٔ  َ٘ ٔ وا ٟ ٌُ َّي أَِج٤َ ٠َبَٔث ُخبَِیْب ٨ًَِٔسص٥ُِ أَٔسيّرا َحً َٓ ٕ یَِو٦َ بَِسٕر  ًَا٣ٔز َِٟحارَٔث ب٩َِ  َِٟحارٔٔث ٣ُوّسي ٨ٍَٔ ا ا

 َٓ ًَلَی  َوَجَسِتطُ ٣ُِد٠ّٔیا َوصَُو  َٓ َّي أََتِتُط  ٍْ َحً َُا٠َٔٓ ََٟضا َوهَٔی  ََٓسَرَد بُىَيٌّ  ًَاَرِتطُ  َ أ َٓ ًَِت َیِشَتٔحسُّ بَٔضا  ٔ ز َٔ َٓ  ٔ ٤ُِٟوَسي بَٔیٔسظ ٔ َوا ِدٔذظ

٨ُِت  ُٛ ُت٠َُط ٣َا  ِٗ ا٢َ أََتِدَظيَِن أَِ٪ أَ َ٘ َٓ َضا ٓٔیَضا  َٓ ٍّ رَعَ ًَ ِ ز ِیُب ب٩ُِ أَبٔی َح٤ِزََة  َٓ ٌَ ٍَ ُط ِٟ٘ٔؼَّ ا٢َ أَبُو َزاُوز َرَوی َصٔذظٔ ا َٗ  ََ ٔ ١َ َذٟ ٌَ ِٓ َ ْٔل

َُّض٥ِ حٔيَن اِجتَ  َِٟحارٔٔث أَِخبََرِتطُ أ٧َ ٍَ ا ا٢َ أَِخبََرنٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ًَٔیإق أَ٪َّ اب٨َِ َٗ اَر ٨٣ِٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٌَ ِت٠ٔطٔ اِسَت َ٘ ٔ ىٔي ٟ ٌِ وا َی ٌُ َضا ٤َ

ًَاَرِتطُ  َ أ َٓ  ٣ُوّسي َیِشَتٔحسُّ بَٔضا 



 

 

ومیس نب اامسلیع، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، رمعف نب اجرہی، زرہہ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ینب احرث نب اعرم نب 

۔ رھپ بیبخ اؿ ونلف ےن بیبخ نب دعی وک )وس افٹن ےک دبہل ںیم( رخدیا۔ بیبح ےن احرث نب اعرم وک دبر ےک دؿ لتق رک دای اھت

ےک اپس دیقی نب رک رےہ اہیں کت ہک بس ولگ اؿ ےک لتق ےک ےیل عمج وہ ےئگ۔ اس فتق بیبخ ےن احرث یک یٹیب ےس زری 

انػ ےک ابؽ اکےنٹ ےک ےیل ارتسہ اماگن اس ےن ارتسہ دے دای۔ اس احتل ںیم اس اک وھچاٹ ہچب بیبخ ےک اپس اج اچنہپ۔ اس یک امں وک 

بج فہ آیئ وت داھکی ہک ہچب بیبخ یک راؿ رپ اھٹیب ےہ افر ارتسہ اس ےک اہھت ںیم ےہ ہی دھکی رک اس یک امں ڈر یئگ اس یک ربخ ہن یھت۔ 

اہیں کت ہک بیبخ ےن اس ےک وخػ وک اھبپن ایل وت بیبخ ےن اہک ایک ےھجت اس ابت اک ڈر ےہ ہک ںیم اس وک لتق رک دفں اگ؟ ںیم ااسی 

 ہک اس ہصق وک بیعش نب ایب زمحہ ےن وباہطس زرہی رفاتی رکےت وہےئ اہک ہک ربخ دی  ھج وک دیبع رہسگ ہن رکفں اگ۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ

اہلل نب ایعض ےن افر اس وک احرث یک یٹیب ےن ہک بج ولگ اس ےک لتق ےک ےیل عمج وہ ےئگ وت اس ےن اس ےس اکی ارتسہ اماگن اتہک 

 فہ اس ےس زری انػ ےک ابؽ اصػ رک ےکس۔

  الیعمس، اربامیہ نب دعس، انب اہشب، رمعف نب اجرہی، زرہہ، رضحت اوبرہریہومیس نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 (رمےت فتق اہلل ےس کین امگؿ رانھک ااھچ ےہ )ینعی ہی امگؿ رانھک ہک فہ ریمی رفغمت رفامےئ اگ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 (رمےت فتق اہلل ےس کین امگؿ رانھک ااھچ ےہ )ینعی ہی امگؿ رانھک ہک فہ ریمی رفغمت رفامےئ اگ

     1336    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًیسٰي ب٩ یو٧ص، ا٤ًع، ابوسٔیا٪، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

ْز  ث٨ََا ٣َُشسَّ ُت َر َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أَبٔی ُس ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِْل ث٨ََا ًٔیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ُسو٢َ اہللٔ َحسَّ

٥ِ إَٔلَّ َوصَُو یُِحٔش  ُٛ ا٢َ ََل ی٤َُوُت أََحُس َٗ ِب١َ ٣َِوتٔطٔ بَٔثََلٕث  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩َّ بٔاہللٔ َػل  ٩ُ اٟوَّ

دسمد، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، اوبایفسؿ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

 انس آپ ےن اینپ فافت ےس نیت رفز لبق رفامای ہک مت ںیم ےس رہ صخش اہلل ےک اسھت نسح نظ ےک اسھت رمے۔

 ویسن، اشمع، اوبایفسؿ، رضحت اجرب نب دبعاہلل دسمد، ٰیسیع نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رمےت فتق اصػ رھتسے ڑپکے اننہپ بحتسم ےہ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 رمےت فتق اصػ رھتسے ڑپکے اننہپ بحتسم ےہ

     1337    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، اب٩ ابی ٣زی٥، یحٌي ب٩ ایوب، ہاز، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوسٌیس خسری :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٣َزِی٥ََ أَِخبََر٧َا یَِحٌَي ب٩ُِ أَیُّوَب  ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٍَ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َ سٔ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َِٟضازٔ  ا

ُت َرُس  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٠َبَٔشَضا ث٥َُّ  َٓ  ٕ ًَا بٔثَٔیإب ُجُسز ٤َِِٟوُت َز ُظ ا ا َحرَضَ َّ٤َٟ َُّط  ُِٟدِسرٔیِّ أ٧َ ٌٔیٕس ا ٠َِیطٔ ٩ًَِ أَبٔی َس ًَ َّی اہللُ  و٢َ اہللٔ َػل

٤َِٟیِّ  و٢ُ إٔ٪َّ ا ُ٘ ٥َ َی ًَّٟٔي ی٤َُوُت ٓٔیَضاَوَس٠َّ ُث ِٔی ثَٔیابٔطٔ ا ٌَ  َت یُِب

نسح نب یلع، انب ایب رممی، ییحی نب اویب، اہد، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، رضحت اوبدیعس دخری ےک قلعتم رفاتی ےہ ہک بج اؿ یک 

ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ومت اک فتق رقبی آای وت اوھنں ےن ےئن ڑپکے بلط ےیک افر اؿ وک انہپ افر اس ےک دعب رفامای ہک 

 فآہل فملس ےس انس آپ رفامےت ےھت ہک رمدہ ایس سابس ںیم )ربق ےس( ااھٹای اجےئ اگ سج ںیم اس یک ومت فاعق وہیئ ےہ۔

 نسح نب یلع، انب ایب رممی، ییحی نب اویب، اہد، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس، رضحت اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج وکیئ آدیم رمے ےگل وت اس ےک آس اپس فاولں وک ایک انہک اچےئہ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 بج وکیئ آدیم رمے ےگل وت اس ےک آس اپس فاولں وک ایک انہک اچےئہ

     1338    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ا٤ًع، ابووائ١، ا٦ ا٤ٟو٨٣ين حرضت ا٦ س٤٠ہ :  راوی

ا٢َ  َٗ َِٟت  ا َٗ  ٍَ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠َ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخبََر٧َا ُس ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َرُسو٢ُ  َحسَّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ا ٣َا َّ٤٠َ َٓ وُٟوَ٪  ُ٘ ًَلَی ٣َا َت ٨ُوَ٪  ٍَ یَُؤ٣ِّ َٜ ٔ ٤َََِٟلئ ّٔ٪َّ ا َٓ وُٟوا َخيِّرا  ُ٘ َٓ ٤َِٟیَِّت  ت٥ُِ ا ٥َ إَٔذا َحرَضِ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا َوَس٠َّ  ٍَ َت أَبُو َس٤َ٠َ

 ًِ َُٟط َوأَ ُٗولٔی ا٠َُّٟض٥َّ أُِْفِ  ا٢َ  َٗ ُٗو٢ُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ َّی اہللُ  ّسا َػل الَی بٔطٔ ٣َُح٤َّ ٌَ َبىٔي اہللُ َت َ٘ ًِ َ أ َٓ َِٟت  ا َٗ  ٍّ َيي َػأَٟح ِ٘  ٘ٔب٨َِا ًُ



 

 

دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، اشمع، اوبفالئ، اؾ اوملنینم رضحت اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

وملت صخش( ےک اپس اجؤ وت یلھب ابت وہک ویکہکن مت وج یھب اس ےک قلعتم ےتہک وہ رفےتش اس رپ آنیم ےتہک ںیہ بج مت تیم )ای رقبی ا

 )اؾ ہملس  یتہ ںیہ ہک بج اؿ ےک ےلہپ وشرہ( اوبہملس اک ااقتنؽ وہا وت ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہک ںیم ایک

اہلل! وت اؿ یک  ششخ رفام افر مہ وک اس اک رتہب دبہل اطع رفام۔ )اؾ ہملس رفامیت ںیہ ہک( رھپ اہلل اعتیل ےن وہکں؟ آپ ےن رفامای ہی ہہک اے 

 ( ےھجم اوبہملس ےک دبہل ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رمتمح رفامدےیئ )ینعی اؿ ےس اکنح وہ ایگ۔

  رضحت اؾ ہملسدمحم نب ،ریث، ایفسؿ، اشمع، اوبفالئ، اؾ اوملنینم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمےت فتق ہملک وت دیح یک نیقلت رکان

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 رمےت فتق ہملک وت دیح یک نیقلت رکان

     1339    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣اَٟ ب٩ ًبساٟواحس، ؿحاک ب٩ ٣د٠س، ًبساٟح٤یس ب٩ جٌْف، ػاٟح ب٩ ابی ُغیب، ٛثير ب٩ ٣زہ، حرضت ٣ٌاذ ب٩  :  راوی

 جب١

َِٟح٤ٔیٔس بِ  ًَِبُس ا ث٨ََا  اُک ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس َحسَّ حَّ َـّ ث٨ََا اٟ ٤ِِٟٔش٤َعٔیُّ َحسَّ َِٟواحٔٔس ا ِبٔس ا ًَ َُ ب٩ُِ  ٔ ث٨ََا ٣َاٟ َْفٕ حَ َحسَّ ٌِ ثَىٔي َػأُٟح ب٩ُِ ٩ُ َج سَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ اذٔ ب٩ِٔ َجَب١ٕ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٔ ب٩ِٔ ٣ُزََّة  ثٔير َٛ  ٩ًَِ یٕب  ََٟط إَٔلَّ أَبٔی رَعٔ ٔ ٣ٔطٔ ََل إ  ٩ِ٣َ کَاَ٪ آَٔخُ لََکَ

 ٍَ َِٟح٨َّ  اہللُ َزَخ١َ ا

ادیمحل نب رفعج، اصحل نب ایب رغبی، ،ریث نب رمہ، رضحت اعمذ نب لبج ےس رفاتی ےہ ہک امکل نب دبعاولادح، احضک نب دلخم، دبع

ُ وہاگ فہ تنج ںیم اجےئ اگ۔
َ
ا اّللّ
َ
 ِإّل
َ
ا ِإلَة
َ
 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج اک آرخی الکؾ ل

 نب ایب رغبی، ،ریث نب رمہ، رضحت اعمذ نب لبجامکل نب دبعاولادح، احضک نب دلخم، دبعادیمحل نب رفعج، اصحل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 رمےت فتق ہملک وت دیح یک نیقلت رکان

     1340    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣شسز، بْش، ٤ًارہ ب٩ ُزیہ، یحٌي ب٩ ٤ًارہ، حرضت ابوسٌیس خسری :  راوی

ُت أَ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ ٤ًَُاَرَة  ٍَ َحسَّ َُزٔیَّ ث٨ََا ٤ًَُاَرةُ ب٩ُِ  ث٨ََا بِْٔشْ َحسَّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ُِٟدِسرٔیَّ َی ٌٔیٕس ا بَا َس

َّی ا ََٟط إَٔلَّ اہللُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ ِو٢َ ََل إ َٗ  ٥ِ ُٛ ٨ُوا ٣َِوَتا ِّ٘ َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  ہللُ 

دسمد، رشب، امعرہ نب زغہی، ییحی نب امعرہ، رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای بج 

ا
َ
 ِإّل
َ
ا ِإلَة
َ
ُ یک نیقلت رکف۔وکیئ صخش رمےن ےک رقبی وہ وت اس وک ہملک ل

َ
  اّللّ

 دسمد، رشب، امعرہ نب زغہی، ییحی نب امعرہ، رضحت اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تیم یک آںیھکن دنب رکان

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم یک آںیھکن دنب رکان

     1341    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبسا٠٤َٟ ب٩ حبیب، ابو٣زوا٪، ابواسحٙ، خاٟس، ابوَٗلبہ، ٗبیؼہ ب٩ ذویب، حرضت ا٦ س٤٠ہ :  راوی

 ٩ًَِ زَارٔیَّ  َٔ ِٟ ىٔي ا ٌِ َٙ َی ث٨ََا أَبُو إِٔسَح َٔ ب٩ُِ َحبٔیٕب أَبُو ٣َزَِواَ٪ َحسَّ ٔ ٠٤َِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٍَ َحسَّ بٔیَؼ َٗ  ٩ًَِ  ٍَ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبَ أئ  َِٟحذَّ َخأٟٕس ا

ِس  َٗ ٍَ َو ًَلَی أَبٔی َس٤َ٠َ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت َزَخ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ  ٍَ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠َ َح ب٩ِٔ ذَُؤیِٕب  ََٓؼیَّ ُط  ـَ أ٤ََُِ َٓ ُظ  َّٙ َبَْصَ  َط

ا٢َ ََل َتِس  َ٘ َٓ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ أُِْفِ ٧َاْض ٩ِ٣ٔ أَص٠ِٔطٔ  َٗ وُٟوَ٪ ث٥َُّ  ُ٘ ًَلَی ٣َا َت ٨ُوَ٪  ٍَ یَُؤ٣ِّ َٜ ٔ ٤َََِٟلئ ّٔ٪َّ ا َٓ  ٕ ُٔٔش٥ُِٜ إَٔلَّ بَٔديِر ًَلَی أَِن  ْٔلَبٔی ًُوا 

َُٟط َربَّ  ٨َا َو َٟ ابٔزٔی٩َ َوأُِْفِ  َِ ِٟ ًَ٘ٔبٔطٔ ِٔی ا ُط ِٔی  ِٔ ٤َِِٟضٔسیِّيَن َواِخ٠ُ ٍِ َزَرَجَتطُ ِٔی ا َٓ ٍَ َواِر ٔ  َس٤َ٠َ بِرٔظ َٗ ُط ِٔی  َٟ َِٓشِح  ٤َٟٔيَن ا٠َُّٟض٥َّ ا ا ٌَ ِٟ ا

َٟطُ ٓٔیطٔ   َو٧َوِِّر 

دبعاکلمل نب بیبح، اوبرمفاؿ، اوب ااحسؼ ، اخدل، اوبالقہب، ہصیبق نب ذفبی، رضحت اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ر اؿ یک آںیھکن یلھک رہ یئگ ںیھت سب آپ ےن اؿ وک دنب ایک وت اؿ ہیلع فآہل فملس اوبہملس ےک اپس آےئ )ینعی اؿ ےک ااقتنؽ ےک دعب( اف

ہن  ےک رھگ فاےل رفےن ےگل )ینعی بت ولوگں ےن اجان ہک اؿ اک ااقتنؽ وہا اکچ ےہ( وت آپ ےن رفامای اینپ اجونں رپ الھبیئ ےک وسا وکیئ ہملک

وک  ششخ دے افر دہاتی ایہتف ولوگں ںیم اؿ اک درہج دنلب رفام افر وہک ویکہکن وج یھب مت ےن اؿ ےک ےیل ویں داع رفامیئ اے اہلل! اوبہملس 

اےکن امسپدناگؿ ےک ےیل اؿ ےک دعب اؿ اک اجنیشن انب ںیمہ افر اؿ وک شخب دے اے رب ااعلنیمل افر اے اہلل! ایکن ربق ںیم اشکدیگ 



 

 

 افر ونر دیپا رفام۔

 ہب، ہصیبق نب ذفبی، رضحت اؾ ہملسدبعاکلمل نب بیبح، اوبرمفاؿ، اوباقحس، اخدل، اوبالق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اان ہلل فاان اہیل راوعجؿ ےنہک اک ایبؿ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اان ہلل فاان اہیل راوعجؿ ےنہک اک ایبؿ

     1342    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

  :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٍَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز ب٩ِٔ أَبٔی َس٤َ٠َ اْز أَِخبََر٧َا ثَابْٔت  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ا٢َ  َحسَّ َٗ َِٟت  ا َٗ  ٍَ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠َ

٠َِیطٔ  ًَ َّى اہللُ  َٞ أَحِ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل وَ٪ ا٠َُّٟض٥َّ ٨ًَِٔس ٌُ َِٟیطٔ َرأج ٔ َّا إ َّا ِهَّلِل َوإ٧ٔ ١ِ إ٧ٔ ُ٘ ٠َِی َٓ  ٍْ ٥ِ ٣ُٔؼیَب ُٛ ٥َ إَٔذا أََػابَِت أََحَس َتٔشُب َوَس٠َّ

َٓآٔجزِنٔی ٓٔیَضا َوأَبِٔس٢ِ لٔی بَٔضا َخيِّرا ٨ِ٣َٔضا  ٣ُٔؼیَبًٔي 

 رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای بج مت ںیم ےس یسک ومیس نب اامسلیع ، امحد ، اثتب ، انب ایب ہملس ، اؾ ہملس ےس

وک وکیئ فیلکت ےچنہپ وت اس وک انہک اچےیہ کشیب مہ اہلل ےک ےئل ںیہ افر ایس یک رطػ ولٹ رک اجےن فاےل ںیہ اے اہلل ںیم ریتے اپس 

  دبہل اطع رفامیہ اینپ تبیصم الات وہں سپ  ھج وک اس ںیم ارج اطع رفام افر اس ےس رتہب

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمےن ےک دعب تیم رپ ڑپکا ڈاؽ دانی

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 رمےن ےک دعب تیم رپ ڑپکا ڈاؽ دانی

     1343    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز زہزی، حرضت ًائظہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٍَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٍَ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ًَائَٔظ  



 

 

 ٥َ ٕ َوَس٠َّ يَی ِٔی ثَِؤب حٔبَرَة  ُسط

ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، رمعم زرہی، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک )بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت وہیئگ وت( 

 آپ وک ینمی اچدر ےس ڈکھ دای ایگ۔

 ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، رمعم زرہی، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیسٰی زپانھ

 

 رمےن ےک فتق وسرئ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 نیسٰی زپانھ

 

 رمےن ےک فتق وسرئ

     1344    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣بارک، س٠مَي٪، ابوًث٤ا٪، حرضت ١ٌ٘٣ ب٩ یشار٣ح٤س ب٩ ًَلء، ٣ح٤س ب٩ ٣کی، اب٩  :  راوی

٤َُِٟباَرٔک  ث٨ََا اب٩ُِ ا اََل َحسَّ َٗ ىَي  ٌِ ٤َِٟ ٤َِٟزَِوزٔیُّ ا يٓیٕ ا ُس ب٩ُِ ٣َک ََلٔئ َو٣َُح٤َّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی  َحسَّ َِّیِٔمِّ  َ٪ اٟت ٩ًَِ ُس٠َمَِيَ

٩ًَِ أَبٔیطٔ  َِٟیَص بٔا٨َِّٟضسٔیِّ  ٥ِ  ًُِث٤َاَ٪ َو ُٛ ًَلَی ٣َِوَتا ُؤا یص  ٥َ ارِقَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ١ٔٔ٘ ب٩ِٔ َیَشإر  ٌِ ٩ًَِ ٣َ

ََلئٔ  ٌَ ِٟ ُى اب٩ِٔ ا ِٔ َٟ  َوَصَذا 

ہیلع فآہل فملس دمحم نب العء، دمحم نب یکم، انب ابمرک، امیلسؿ، اوبامثعؿ، رضحت لقعم نب اسیر ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ےن رفامای مت اےنپ رمےن فاولں رپ نیسٰی زپوھ۔

 دمحم نب العء، دمحم نب یکم، انب ابمرک، امیلسؿ، اوبامثعؿ، رضحت لقعم نب اسیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿتبیصم ےک فتق ھٹیب اجےن اک 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تبیصم ےک فتق ھٹیب اجےن اک ایبؿ

     1345    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، س٠مَي٪ ب٩ ٛثير، یحٌي ب٩ سٌیس، ٤ًزہ، حرضت ًائظہ :  راوی



 

 

ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ٕ َحسَّ ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُٗت١َٔ َزیُِس ب٩ُِ َحسَّ ا  َّ٤َٟ َِٟت  ا َٗ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ ٤ِزََة  ًَ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس  ٕ ثٔير َٛ

٤َِِٟشحٔسٔ  ٥َ ِٔی ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َج٠ََص َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َرَواَح ًَ َْفْ َو ٌِ ٍَ َوَج َ ُِٟحزُِ٪ َو  َحارٔث ُٖ ِٔی َوِجضٔطٔ ا َز ٌِ َذَُکَ یُ

 ٍَ ِٟ٘ٔؼَّ  ا

دمحم نب ،ریث، امیلسؿ نب ،ریث، ییحی نب دیعس، رمعہ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک بج )زغفہ ومہت ںیم( زدی نب احرہث رفعج نب 

ےک  اطبل افر دبعاہلل نب رفاہح لتق وہ ےئگ )افر اس یک ربخ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یلم( آپ دجسم ںیم ھٹیب ےئگ افر آپ

 رہچے رپ سحؿ ف المؽ ےک آاثر امنایں ےھت۔

 دمحم نب ،ریث، امیلسؿ نب ،ریث، ییحی نب دیعس، رمعہ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تیم ےک فاروثں ےس زعتتی رکان

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک فاروثں ےس زعتتی رکانتیم 

     1346    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یزیس ب٩ خاٟس ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣وہب، ٣ٔـ١، ربیٌہ ب٩ سیٕ، ابوًبساٟزح٩٤، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ :  راوی

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َخأٟٔس ب٩ِٔ  ِبٔس َحسَّ ًَ ٩ًَِ أَبٔی  یِّ  أَفٔ ٌَ ٤َِٟ ٕٕ ا ٍَ ب٩ِٔ َسِی ٌَ ٩ًَِ َربٔی  ١ُ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا ا َِٟض٤َِسانٔیُّ َحسَّ ٣َِوَصٕب ا

 ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل بَر٧َِا ٣َ َٗ ا٢َ  َٗ أؾ  ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ُِٟحبُلٔیِّ  ٌِ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ٥َ َی ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َّ٤٠َ َٓ ّتا  ىٔي ٣َیِّ

 َٓ  َٕ َٗ ا َحاَذی بَابَُط َو َّ٤٠َ َٓ طُ  ٌَ ٨َا ٣َ ِٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َواِنَْصَ ًَ َّی اہللُ  َٖ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٨َُِا اِنَْصَ ا٢َ ََفَ َٗ  ٍٕ ب٠َٔ ِ٘ َّٔذا ٧َِح٩ُ بٔا٣َِزأَةٕ ٣ُ

٠َِیضَ  ًَ  ٍُ اك٤َٔ َٓ ا َذَصَبِت إَٔذا هَٔی  َّ٤٠َ َٓ َضا  َٓ ُط رَعَ ٍُ أَُه٨ُّ اك٤َٔ َٓ َٔ یَا  َج ٥َ ٣َا أََِخَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٟضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ََل٦  ا اٟشَّ

زَّیِتُ  ًَ َتُض٥ِ أَِو  َِٟیض٥ِٔ ٣َیِّ ٔ ٤ُِت إ حَّ ِٟبَِیٔت ََفَ َِٟت أََتِیُت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَص١َِ صََذا ا ا َ٘ َٓ  َٔ ٔ ََٟضا َر ٩ِ٣ٔ بَِیت ا٢َ  َ٘ َٓ َّی ُض٥ِ بٔطٔ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

ََ َتِذُُکُ ٓٔیَضا ٣َ  ُت ٌِ ِس َس٤ٔ َٗ اَذ اہللٔ َو ٌَ َِٟت ٣َ ا َٗ ُض٥ِ اِلَُٜسی  ٌَ ٔت ٣َ ِِ َٔ ب٠ََ َّ٠ ٌَ ٠َ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ُض٥ِ اہللُ  ٌَ ٔت ٣َ ِِ ِو ب٠ََ َٟ ا٢َ  َٗ ا َتِذُُکُ 

٩ًَِ الِ   ٍَ ٌَ ُِٟت َربٔی َ َشأ َٓ  ََ ٔ ََٓذَُکَ َتِظٔسیّسا ِٔی َذٟ بُوُر ٓمََٔي أَِحَشُب اِلَُٜسی  ُ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ  َُٜسی 

سیدی نب اخدل نب دبعاہلل نب ومبہ،  ،لض، رہعیب نب فیس، اوبدبعارلنمح، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ےس رفاتی ےہ ہک 

 اہلل ہیلع فآہل مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اکی تیم وک دانفای بج مہ اس ےس افرغ وہےئ وت روسؽ اہلل یلص



 

 

فملس فاہں ےس فاسپ وہےئ۔ مہ یھب آپ ےک اسھت اسھت ولٹ آےئ۔ بج آپ تیم ےک رھگ ےچنہپ وت آپ رہھٹ ےئگ۔ داھکی ہک اکی 

وعرت اسےنم ےس یلچ آریہ ےہ رافی ےتہک ںیہ ہک ریما ایخؽ ےہ آپ ےن اس وعرت وک اچہپؿ ایل اھت۔ بج فہ وعرت یلچ یئگ وت ولعمؾ 

 اصزبحادی افہمط ںیھت۔ آپ ےن اس ےس درایتف رفامای اھت ہک اے افہمط! مت اےنپ رھگ ےس سک فہج ےس ابرہ ںیلکن؟ وہا ہک فہ آپ یک

اوھنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ںیم تیم ےک رھگ فاولں ےک اپس آیئ یھت اتہک اؿ ےس زعتتی رکفں ای ہی 

داعےئ رفغمت رکفں۔ آپ ےن دفرس اوساؽ ایک اشدی مت ولوگں ےک اسھت ربقاتسؿ کت یئگ اہک ہک اتہک ںیم اؿ ےک رمدہ ےک ےیل 

وہں یگ؟ اوھنں ےن اہک اعمذ اہلل! ںیم اس ہلسلس ںیم آپ یک فدیع نس یکچ وہں۔ آپ ےن رفامای ارگ مت اؿ ےک اسھت ربقاتسؿ اجںیت 

ھاارے ابپ وت آپ ےن اس ےک ابرے ںیم اکی تخس ابت یہک )ینعی ارگ مت ربقاتسؿ اج

م

 

ت

ںیت وت مت تنج وک ہن دھکی اپںیت اہیں کت ہک 

 ( اک دادا )دبع ابلطمل( اس وک دھکی ےل۔

 سیدی نب اخدل نب دبعاہلل نب ومبہ،  ،لض، رہعیب نب فیس، اوبدبعارلنمح، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تبیصم ےک فتق ربص رکان

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تبیصم ےک فتق ربص رکان

     1347    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ثابت، حرضت ا٧ص :  راوی

َّي  ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ أَتَی ٧َٔييُّ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ثَابٕٔت   ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ِیطٔ َحسَّ

َِٟت َو٣َا تَُبالٔی أ٧ََِت  ا َ٘ َٓ ََٟضا اتَِّٔی اہلَل َواِػبٔرٔی  ا٢َ  َ٘ َٓ ََٟضا  ًَلَی َػٔيٓيٕ  ًَلَی ا٣َِزأَةٕ َتِبکٔی   ٥َ ََٟضا َصَذا ا٨َّٟٔييُّ  َوَس٠َّ َٓ٘ٔی١َ  ب٤ُٔٔؼیَبًٔي 

٥َِٟ أرَِعٔ  َِٟت َیا َرُسو٢َ اہللٔ  ا َ٘ َٓ ابٔيَن  ًَلَی بَابٔطٔ بَوَّ ٥ِ٠َ َتحِٔس  َٓ أََتِتُط  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٍٔ َػل ِس٣َ بِرُ ٨ًَِٔس اٟؼَّ ٤ََّا اٟؼَّ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ََ ِٓ

٢ٔ َػِس  ٍٕ اِْلُولَی أَِو ٨ًَِٔس أَوَّ ٣َ 

دمحم نب ینثم، امثعؿ نب رمع، ہبعش، اثتب، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی وعرت ےک اپس ےچنہپ 

وج اےنپ ہچب یک ومت رپ آہ ف زاری رک ریہ یھت آپ ےن اس ےس رفامای اہلل ےس ڈر افر ربص رک۔ فہ وبیل وج ااتفد  ھج رپ زپی ےہ فہ مت رپ 

ی۔ ولوگں ےن اس وک یئاای ہی اہلل ےک روسؽ اہلل ےھت سپ فہ )ذعمرت یک رغض ےس( آپ ےک اپس یئگ اس ےن آپ ےک ںیہن زپ



 

 

درفازے رپ )ارماء ف اکحؾ یک اعدت ےک اطم ق( درابؿ ںیہن اپےئ۔ فہ وبیل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ںیم آپ وک اچہپؿ ہن 

ان انمبس املکت لکن ےئگ ےھت( آپ ےن رفامای ربص وت دصہم ےک رشفع یہ ںیم ےہ ای ہی رفامای ہک  یکس یھت )ایس انب رپ ریمی زابؿ ےس

 ربص وت ےلہپ دصہم ںیم ےہ۔

 دمحم نب ینثم، امثعؿ نب رمع، ہبعش، اثتب، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تیم رپ رفےن اک ایبؿ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم رپ رفےن اک ایبؿ

     1348    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابووٟیس، طٌبہ، ًاػ٥، ابوًث٤ا٪، حرضت اسا٣ہ ب٩ زیس :  راوی

 ٩ًَِ  ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط َیأٟٔسيُّ َحسَّ َِٟؤٟیٔس اٟلَّ ث٨ََا أَبُو ا ٍّ َحسَّ ٍَ ب٩ِٔ َزیِٕس أَ٪َّ اب٨َِ ٩ًَِ أَُسا٣َ ُت أَبَا ًُِث٤َاَ٪  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَأػ٥ٕ اِْلَِحَو٢ٔ 

ْس َوأَِحَشُب أُبَیًّا أَ٪َّ ابِ  ٌِ طُ َوَس ٌَ َِٟیطٔ َوأ٧ََا ٣َ ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِرَس٠َِت إ ًَ َّی اہللُ  َ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل اِطَضِس٧ َٓ ِس حرُٔضَ  َٗ ا ىٔي أَِو ب٨ًِٔٔي 

أَِرَس٠َِت  َٓ ٔلَی أََج١ٕ  ًَِلي َوک١ُُّ َطِیٕئ ٨ًَِٔسُظ إ ١ُِٗ ِهَّلِل ٣َا أََخَذ َو٣َا أَ ا٢َ  َ٘ َٓ ََل٦َ  ُئ اٟشَّ أَِرَس١َ ُیَِقٔ َٓ ٍَ ُؤؿ َٓ أََتاَصا  َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ٔش٥ُ  ِ٘  ُت

 ٌِ َ٘ ُشُط َت ِٔ ٥َ َوَن ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔييُّ ِٔی حِٔحز َٟطُ اٟؼَّ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَِی٨َا َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل اَؿِت  َٔ َٓ  ٍُ َ٘

 ٔ ٤ََّا یَزَِح٥ُ اہللُ ٩ِ٣ٔ ًَٔبازٔظ ٠ُُٗؤب ٩ِ٣َ َیَظاُئ َوإ٧ٔ َضا اہللُ ِٔی  ٌَ ٍْ َوَؿ ََّضا َرِح٤َ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ْس ٣َا صََذا  ٌِ   اٟزَُّح٤َاَئ َس

، رضحت ااسہم نب زدی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک یٹیب )زبنی( ےن اکی اوبفدیل، ہبعش، اعمص، اوبامثعؿ

اقدص آپ ےک اپس اجیھب اس فتق دعس نب ابعدہ افر ںیم آپ ےک اپس وموجد ےھت افر ریما ایخؽ ےہ ایب نب بعک یھب وموجد ےھت 

رخاب ےہ ذہلا آپ رشتفی الےیئ آپ ےن رضحت زبنی وک السؾ الہکای  رضحت زبنی ےن الہکای اھت ہک ریمے ےٹیب )ای یٹیب( یک احتل

ں افر اقدص ےس اہک ہک زبنی ےس انہک ہک اہلل اعتیل وج زیچ یھب ںیمہ د ات ےہ ای مہ ےس اتیل ےہ فہ درتقیقح اہلل یہ یک ےہ افر اس ےک اہی

رپ ربص رکف( نکیل اوھنں ےن دفابرہ اقدص اجیھب افر  رہ زیچ یک اکی دمت نیعم ےہ۔ ذہلا زجع زفع تم رکف ہکلب وج یھب شیپ آےئ اس

آپ وک مسق دی سپ آپ رشتفی الےئ وت ہچب وک آپ یک وگد ںیم رھک دای ایگ اس احؽ ںیم ہک فہ زنع یک احتل ںیم اھت۔ اس یک احتل 

پ ویکں رف رےہ ںیہ وا ہ تیم رپ دھکی رک آپ ےکآوسن ہہب ےلکن۔ دعس نب ابعدہ ےن اہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی ایک؟ )ینعی آ



 

 

رفان ونممع ےہ( آپ ےن رفامای ہی آوسن اہلل یک رتمح ںیہ سج دؽ ںیم اچاتہ ےہ فہ رمح اک بذہب ڈاؽ د ات ےہ افر اہلل اعتیل اےنپ اؿ 

 دنبفں رپ رمح رفامات ےہ وج دفرسفں رپ رمح رکےت ںیہ۔

 دیاوبفدیل، ہبعش، اعمص، اوبامثعؿ، رضحت ااسہم نب ز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم رپ رفےن اک ایبؿ

     1349    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣اَٟطیبا٪ ب٩ َفور، س٠مَي٪ ب٩ ٣ِيرہ، ثابت، حرضت ا٧ص ب٩  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ِٟب٨َُانٔیِّ  ٩ًَِ ثَابٕٔت ا  ٔ ٤ُِِٟٔيَرة ُ٪ ب٩ُِ ا ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ ََفُّوَر َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ َّی  َٕ  اہللٔ َػل

ِیُتُط بٔاِس٥ٔ أَبٔی  ََٓش٤َّ ٍَ ََُُل٦ْ  ِی٠َ ٥َ ُؤَٟس لٔی ا٠َّٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٔشطٔ بَيَِن اہللُ  ِٔ ٜٔیُس ب٨َٔ ِس َرأَیُِتُط یَ َ٘ َٟ ا٢َ أ٧ََْص  َٗ َِٟحٔسیَث  ََٓذَُکَ ا إٔبَِزاصٔی٥َ 

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَِی٨َا َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِت  ٌَ ََٓس٣َ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  يُِن َوَیِحزَُ٪  یََسِی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌَ ِٟ ٍُ ا ا٢َ َتِس٣َ َ٘ َٓ

 ِٟ ٤ََِٟحزُو٧ُوَ٪ ا ََ یَا إٔبَِزاصٔی٥ُ  ٔ َّا ب و٢ُ إَٔلَّ ٣َا یُزِضٔي َرب٨ََّا إ٧ٔ ُ٘ ٠ُِب َوََل َن َ٘ 

نابیؿ نب رففخ، امیلسؿ نب ریغمہ، اثتب، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای آج 

 ابپ )دج ا(دج( ےک انؾ رپ اس اک انؾ اربامیہ راھک ےہ۔۔ اس ےک دعب رافی ےن رات ریمے اہیں ڑلاک دیپا وہا ےہ افر ںیم ےن اےنپ

دحثی وک آرخ کت ایبؿ ایک۔۔ رضحت اسن ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اس ڑلےک وک داھکی ےہ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم 

پ ےن رفامای آھکن آوسن اہبیت ےہ افر دؽ نیگمغ وہات اس یک اجؿ لکن ریہ یھت اس یک احتل دھکی رک آپ ےک آوسن اجری وہ ےئگ۔ آ

 ےہ۔ نکیل مہ فیہ ےتہک ںیہ وج امہرے رب وک دنسپ آات ےہ۔ اے اربامیہ! مہ ریتی دجایئ ےس مغ انک ںیہ۔

 نابیؿ نب رففخ، امیلسؿ نب ریغمہ، اثتب، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونہح رکےن اک ایبؿ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ونہح رکےن اک ایبؿ

     1350    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ًلیہ٣شسز، ًبساٟوارث، ایوب، حٔؼہ، حرضت ا٦  :  راوی

َِٟت إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ ا َٗ  ٍَ ًَٔلیَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ   ٍَ َؼ ِٔ ٩ًَِ َح ٩ًَِ أَیُّوَب  َِٟوارٔٔث  ًَِبُس ا ث٨ََا  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٥َ ٧ََضا٧َا َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

 ٩ًَِ ا٨َِّٟیاَحٍٔ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ونہح رکےن ےس عنم  دسمد، دبعاولارث، اویب، ہصفح، رضحت اؾ ہیطع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ

 رفامای ےہ۔

 دسمد، دبعاولارث، اویب، ہصفح، رضحت اؾ ہیطع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ونہح رکےن اک ایبؿ

     1351    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، ٣ح٤س ب٩ ربیٌہ، ٣ح٤س ب٩ حش٩ ب٩ ًلیہ، حرضت ابوسٌیس خسری :  راوی

٩ًَِ أَ   ٍَ ٔلیَّ ًَ َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ  ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٍَ ٌَ ُس ب٩ُِ َربٔی ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٌٔیٕس  بٔیطٔ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس ظٔ  ٩ًَِ َجسِّ

 ٍَ ٌَ ٤ُِِٟشَت٤ٔ ٍَ َوا ٥َ ا٨َّٟائَٔح ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ   ا

فملس اربامیہ نب ومیس، دمحم نب رہعیب، دمحم نب نسح نب ہیطع، رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 ےن ونہح رکےن فایل وعرت افر ونہح ےننس فایل وعرت رپ تنعل رفامیئ ےہ۔

 اربامیہ نب ومیس، دمحم نب رہعیب، دمحم نب نسح نب ہیطع، رضحت اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ انجزفں اک :   ابب

 ونہح رکےن اک ایبؿ

     1352    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، ًبسہ، ابو٣ٌاویہ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ رُعِ ىَي  ٌِ ٤َِٟ ٍَ ا اؤَی ٌَ ِبَسَة َوأَبٔی ٣ُ ًَ  ٩ًَِ یِّ  ٔ ث٨ََا َص٨َّازُ ب٩ُِ اٟسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ اب٩ِٔ ٤ًََُز 

٠َِیطٔ  ًَ ُب بٔبََُأئ أَص٠ِٔطٔ  ذَّ ٌَ َٟیُ ٤َِٟیَِّت  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ ا ًَ َّی اہللُ  ٤ََّا ٣َزَّ  َػل ىٔي اب٩َِ ٤ًََُز إ٧ٔ ٌِ َِٟت َوص١َٔ َت ا َ٘ َٓ  ٍَ ائَٔظ ٌَ ٔ ٟ ََ ٔ َُٓذُٔکَ ذَٟ



 

 

٠ًََیِ  ُب َوأَص٠ُِطُ یَِبُٜوَ٪  ذَّ ٌَ ُی َٟ ا٢َ إٔ٪َّ َػاحَٔب صََذا  َ٘ َٓ  ٕ بِر َٗ ًَلَی  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  أَِت َوََل َتزُٔر َوازَٔرْة ؤِزَر ا٨َّٟٔييُّ َػل طٔ ث٥َُّ رَقَ

ٔ یَُضوزٓٔیٕ  بِر َٗ ًَلَی   ٍَ اؤَی ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُ ا٢َ  َٗ ی   أَُِخَ

انہد نب رسی، دبعہ، اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفہ، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای تیم 

اک ذرک رضحت اعہشئ ےک اسےنم وہا وت  وک اس ےک رھگ فاولں ےک رفےن ےک ببس ذعاب دای اجات ےہ۔ رضحت انب رمع یک اس دحثی

اوھنں ےن رفامای انب رمع وھبؽ ےئگ اؿ ےس ایبؿ رکےن ںیم یطلغ وہیئ ےہ۔ الص فاہعق ہی ےہ اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

الہ اخہن  فملس اکی ربق ےک اپس ےس سگرے آپ ےن رفامای اس ربق فاےل وک )اس ےک رفک ےک ببس( ذعاب وہ راہ ےہ افر اس ےک
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 دبعہ، اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفہ، رضحت انب رمع انہد نب رسی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ونہح رکےن اک ایبؿ

     1353    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی طیبہ، جزیز، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، حرضت یزیس ب٩ اوضًث٤ا٪ ب٩  :  راوی

ا٢َ زَ  َٗ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَِوٕض  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ًَلَی أَبٔی ٣ُوَسي َوصَُو َحسَّ َخ٠ُِت 

ََٓذَصَبِت ا٣َِزأَتُطُ ٟٔتَِبکَٔی أَِو تَ  َِٟت َث٘ٔی١ْ  ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٔت ٣َا  ٌِ ََٟضا أَبُو ٣ُوَسي أ٣ََا َس٤ٔ ا٢َ  َ٘ َٓ ُض٥َّ بٔطٔ 

 َٟ ِو٢ُ أَبٔی ٣ُوَسي  َٗ ََٟضا ٣َا  ٠ُِت  ُ٘ َٓ ٤َِٟزِأََة  َٟ٘ٔیُت ا ا٢َ َیزٔیُس  َٗ ا ٣َاَت أَبُو ٣ُوَسي  َّ٤٠ََٓ ََٜتِت  ََٓش ا٢َ  َٗ ِو٢َ َرُسو٢ٔ  َٔ أ٣ََابَلَی  َٗ ٔت  ٌِ َس٤ٔ

َِٟیَص  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ َٜتِّ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ َس ًَ َّی اہللُ  َٙ َو٩ِ٣َ اہللٔ َػل َٙ َو٩ِ٣َ َس٠َ  ٨٣َّٔا ٩ِ٣َ َح٠َ

 َٚ  ََخَ

ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اوبومیس ےک اپس ایگ فہ امیبر ےھت۔ اؿ یک  امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اربامیہ، رضحت سیدی نب افس

یل وعرت ےن رفےن اک دصق ایک اوبومیس ےن اس ےس اہک ہک ایک وت ےن فہ ںیہن انس وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ۔ فہ وب

ےتہک ںیہ ہک( ںیم اؿ یک ویبی ےس الم افر اؿ ےس وپاھچ ہک فہ  ویکں ںیہن۔ رھپ فہ اخومش وہ یئگ۔ بج اوبومیس اک ااقتنؽ وہ ایگ وت )سیدی

وہیئگ  ایک اھت وج اوبومیس ےن مت ےس اہک اھت ایک وت ےن فہ ںیہن انس وج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ۔ افر رھپ مت اخومش



 

 

مہ ںیم ےس فہ صخش )وج تیم ےک مغ ںیم( اانپ رس ڈنما دے ای  ںیھت اس ےن اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن ےہ

 الچ رک رفےئ ای اےنپ ڑپکے اھپڑ ڈاےل۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، اربامیہ، رضحت سیدی نب افس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ونہح رکےن اک ایبؿ

     1354    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ح٤یس ب٩ اسوز، ححاد، ٤ًز ب٩ ًبساٌٟزیز، :  راوی

ًَِبسٔ  ٤ََز ب٩ِٔ  ٌُ ٔ ًَا١ْ٣ٔ ٟ َِٟححَّاُد  ث٨ََا ا ٔ َحسَّ ث٨ََا ح٤َُِیُس ب٩ُِ اِْلَِسَوز ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ثَىٔي أَٔسیُس ب٩ُِ أَبٔی  َحسَّ ٔ َحسَّ ًَلَی اٟزَّبََذة  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ا

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٠َِی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ َِٟت کَاَ٪ ٓمََٔي أََخَذ  ا َٗ أت  ٌَ ٔ ٤َُِٟبای ٕ ٩َ٣ٔ ا ٩ًَِ ا٣َِزأَة َّٟٔذی أََخَذ أَٔسیٕس  ٖٔ ا زُو ٌِ ٤َِٟ ٥ََّ٠ ِٔی ا

 ٔ ٔؼَیُط ٓ ٌِ ٠َِی٨َا أَِ٪ ََل َن ّزاًَ ٌَ َّٙ َجِیّبا َوأَِ٪ ََل ٨َِ٧ُْشَ َط  یطٔ أَِ٪ ََل ٧َِد٤َُع َوِجّضا َوََل ٧َِسًَُو َویَِّل َوََل َنُظ

دسمد، دیمح نب اوسد، اجحج، رمع نب دبعازعلسی، اکی وعرت ےس رفاتی ےہ سج ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس تعیب یک 

یل یھت ہی یھب اھت ہک مہ رعمفػ ںیم انرفامین ںیہن رکںی یگ )تیم رپ( ہنم ہن ونںیچ یگ  یھت ہک اؿ زیچفں ںیم نج رپ آپ ےن تعیب

 افر ابتیہ ف رخایب وک ہن اکپرںی یگ ڑپکے ہن اھپڑںی یگ افر ابؽ ہن ریھکبںی یگ۔

 دسمد، دیمح نب اوسد، اجحج، رمع نب دبعازعلسی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تیم ےک رھگفاولں ےک ےیل اھکاناکپ رک انجیھب

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم ےک رھگفاولں ےک ےیل اھکاناکپ رک انجیھب

     1355    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ جٌْف٣شسز، سٔیا٪، جٌْف ب٩ خاٟس، حرضت  :  راوی

ا َٗ َْفٕ  ٌِ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َج  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َْفُ ب٩ُِ َخأٟٕس  ٌِ ثَىٔي َج َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ٢َ



 

 

ِس أََتاصُ  َٗ َُّط  ٧ّٔ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ َْفٕ ك ٌِ وا ْٔل٢ٔ َج ٌُ ٠َُض٥ِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِػ٨َ َِ  ٥ِ أ٣َِْز َط

دسمد، ایفسؿ، رفعج نب اخدل، رضحت دبعاہلل نب رفعج ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رفعج ےک رھگ 

 فاولں ےک ےیل اھکان ایتر رکف ویکہکن اؿ رپ ایسی تبیصم آؿ زپی ےہ سج ںیم اؿ وک )اھکان انبےن اک( رفتص ہن وہ یگ۔

 دسمد، ایفسؿ، رفعج نب اخدل، رضحت دبعاہلل نب رفعج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیہش وک لسغ دےنی اک ایبؿ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 دیہش وک لسغ دےنی اک ایبؿ

     1356    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٩ٌ٣ ب٩ ًیسي، ًبیساہلل ب٩ ٤ًز، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ابزاہی٥ ب٩ كہ٤ا٪، ابوزبير، حرضت  :  راوی

 جابز

ِٟحَُظِٔمُّ َحسَّ  ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ا ٩ُ ب٩ُِ ًٔیَسي ح و َحسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ٌٔیٕس َحسَّ ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ ث٨ََ َحسَّ ا 

 ٔ ٔ أَِو ِٔی َح٠ِ٘ ا٢َ ُرمَٔی َرُج١ْ بَٔشِض٥ٕ ِٔی َػِسرٔظ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ٤َا صَُو ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ كَِض٤َاَ٪  َٛ َٓأُِزرَٔد ِٔی ثَٔیابٔطٔ  ٤ََٓاَت  طٔ 

َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َو٧َِح٩ُ ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٗ   

ہبیتق نب دیعس، نعم نب یسیع، دیبع اہلل نب رمع، دبعارلنمح نب دہمی، اربامیہ نب امہطؿ، اوبزج ،، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک 

۔ اکی صخش ےک ہنیس ںیم ای قلح ںیم ریت اگل سج ےس فہ رم ایگ وت اس وک اس ےک ڑپکفں ںیم ایس رطح ٹیپل دای ایگ سج رطح ہک فہ اھت

 افر اس فتق مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت۔

 ہبیتق نب دیعس، نعم نب یسیع، دیبعاہلل نب رمع، دبعارلنمح نب دہمی، اربامیہ نب امہطؿ، اوبزج ،، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 دیہش وک لسغ دےنی اک ایبؿ

     1357    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زیاز ب٩ ایوب، ًلی ب٩ ًاػ٥، ًلاء ب٩ سائب، سٌیس ب٩ جبير، حرضت اب٩ ًباض :  راوی



 

 

اََل  َٗ ث٨ََا زٔیَازُ ب٩ُِ أَیُّوَب َؤًیَسي ب٩ُِ یُو٧َُص  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َحسَّ  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ائٔٔب  ًََلأئ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ ًَأػ٥ٕ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  َحسَّ

َِٟحٔسیُس َو  ٨ًَُِض٥ِ ا  ََ ِتلَی أُحُٕس أَِ٪ ی٨ُِزَ َ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أ٣َََز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٔ ًَبَّإض  ٨ُوا ب َٓ ُِٟح٠ُوزُ َوأَِ٪ یُِس ٔس٣َائٔض٥ِٔ ا

 َوثَٔیابٔض٥ِٔ 

زاید نب اویب، یلع نب اعمص، اطعء نب اسبئ، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

وخؿ ےن دہشاےئ ادح ےک قح ںیم رفامای ہک اؿ ےک مسج ےس ولےہ افر ڑمچے یک زیچںی ااتریل اجںیئ افر اؿ وک اںیھن ےک ڑپکفں ںیم 

 تیمس دنف رک دای اجےئ۔

 زاید نب اویب، یلع نب اعمص، اطعء نب اسبئ، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 دیہش وک لسغ دےنی اک ایبؿ

     1358    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، س٠مَي٪ ب٩ زاؤز، ٣ہزی، اب٩ وہب، اسا٣ہ ب٩ زیس ٟیثي، اب٩ طہاب، حرضت ا٧ص ب٩  :  راوی

 ٣اَٟ

 ِٟ ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز ا ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب ح و َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ُوُط أَِخبََرنٔی َحسَّ ِٔ َٟ ٤َِضزٔیُّ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب َوَصَذا 

ثَُض٥ِ أَ٪َّ ُطَضَساَئ أُحُسٕ  َٕ َحسَّ ٔ ٍُ ب٩ُِ َزیِٕس ا٠َِّٟیثٔيُّ أَ٪َّ اب٩َِ ٔطَضإب أَِخبََرُظ أَ٪َّ أ٧َََص ب٩َِ ٣َاٟ ٠ُوا َوز٨ُُٔٓوا بٔٔس٣َائٔض٥ِٔ أَُسا٣َ شَّ َِ ٥َِٟ ُی  

 ٔ ٠َِیض ًَ ٥ِ ُیَؼ١َّ  َٟ  ٥ِ َو

ادمح نب اصحل، انب فبہ، امیلسؿ نب داؤد، رہمی، انب فبہ، ااسہم نب زدی یثیل، انب اہشب، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ 

 ہک دہشاےئ ادح وک لسغ ںیہن دای ایگ افر اؿ وک اؿ ےک وخؿ تیمس دنف ایک ایگ افر اؿ یک امنز انجزہ یھب ںیہن زپیھ یئگ۔

 امیلسؿ نب داؤد، رہمی، انب فبہ، ااسہم نب زدی یثیل، انب اہشب، رضحت اسن نب امکل ادمح نب اصحل، انب فبہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 دیہش وک لسغ دےنی اک ایبؿ

     1359    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، زیس اب٩ حباب، ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوػٔوا٪، اسا٣ہ، زہزی، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

ٍُ بِ  ُٗتَِیَب ث٨ََا  ُِٟحَبأب ح و َحسَّ ىٔي اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا َزیِْس َی ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ىٔي َحسَّ ٌِ َواَ٪ َی ِٔ ث٨ََا أَبُو َػ ٌٔیٕس َحسَّ ٩ُ َس

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ىَي أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٤َ ِٟ َٕ ا ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٍَ ٩ًَِ أَُسا٣َ ٤َِٟزَِوانٔیَّ  ِس ا َٗ ًَلَی َح٤ِزََة َو ٥َ ٣َزَّ  ِیطٔ َوَس٠َّ

َِٟوََل أَِ٪ َتحَٔس  ا٢َ  َ٘ َٓ ١َ بٔطٔ  َٛ ٣ُثِّ َیاُب َو ٠َِّت اٟثِّ َٗ َّي یُِحَْشَ ٩ِ٣ٔ بُُلو٧َٔضا َو ٍُ َحً آَٔی ٌَ ِٟ َّي َتأِک٠َُُط ا ُتُط َحً ِٛ تََر َٟ ٔشَضا  ِٔ ٍُ ِٔی َن یَّ ٔٔ ثَُرِت َػ

ٍُ ث٥َُّ یُِس  ُٗتَِیَب َِٟواحٔٔس َزاَز  ِؤب ا ٨ُوَ٪ ِٔی اٟثَّ َّٔ َٜ ُ ٍُ ی َ ََلث ََاَ٪ اٟزَُّج١ُ َواٟزَُّجََلٔ٪ َواٟثَّ َٓ ِتلَی  َ٘ ِٟ ََاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ ا َٓ ٕ َواحٕٔس  بِر َٗ ٨ُوَ٪ ِٔی  َٓ

ِِٟ٘ٔب٠ٍَٔ  ٔلَی ا ٣ُطُ إ سِّ َ٘ ُی َٓ آ٧ّا  ثَرُ رُقِ ِٛ ٥َ َیِشأ٢َُ أَیُُّض٥ِ أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

)گنج ادح  امثعؿ نب ایب ہبیش، زدی انب ةحب، ہبیتق نب دیعس، اوبوفصاؿ، ااسہم، زرہی، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک

ےک ومہعق رپ( روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زمحہ نب دبعابلطمل رپ سگرے وت داھکی اؿ اک ہلثم ایک ایگ ےہ۔ )ینعی اکرففں ےن اؿ 

ہ ےک انک اکؿ اکٹ رک اؿ یک وصرت خسم رک دی ےہ( آپ ےن ہی دھکی رک رفامای ہک ارگ )زمحہ یک نہب( ہیفص وک فیلکت ہن یتچنہپ وت ںیم زمح

یک الش وک وییہن زپے رےنہ د ات اہیں کت ہک دردنے اس وک اھک اجےت رھپ فہ رشح ےک دؿ اؿ ےک وٹیپں ےس اتلکن )ینعی اہشدت اک ایلع 

درہج افر ااہتنیئ رمہبت اؿ وک احلص وہات( اس فتق ڑپکفں یک تلق افر دیہشفں یک رثکت یھت وت اکی ڑپکے ںیم اکی دف افر نیت 

۔ ہبیتق یک رفاتی ںیم ہی ااضہف ےہ ہک رھپ اکی یہ ربق ںیم دنف ےیک اجےت نکیل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل آدیم کت دنف ےئک اجےت

 فملس وپھچ ےتیل ہک اؿ ںیم وکؿ صخش رقآؿ زایدہ اجاتن ےہ سپ ایس وک ہلبق یک اج بن ںیم آےگ رکےت۔

 اوبوفصاؿ، ااسہم، زرہی، رضحت اسن نب امکلامثعؿ نب ایب ہبیش، زدی انب ةحب، ہبیتق نب دیعس،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 دیہش وک لسغ دےنی اک ایبؿ

     1360    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، اسا٣ہ، زہزی، حرضت ا٧صًباض،  :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٍُ ث٨ََا أَُسا٣َ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ًَبَّاْض ا ث٨ََا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َزَّ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔييَّ َػل

 ٥ِ َٟ ١َ بٔطٔ َو ِس ٣ُثِّ َٗ ٔ بَٔح٤ِزََة َو َُيِرٔظ َضَسأئ  ًَلَی أََحٕس ٩ِ٣ٔ اٟظُّ  یَُؼ١ِّ 

ابعس، امثعؿ نب رمع، ااسہم، زرہی، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت زمحہ وک داھکی۔ اؿ 

 وک اکرففں ےن ہلثم ایک اھت۔ افر آپ ےن اؿ ےک وسا یسک دیہش یک امنز انجزہ ںیہن زپیھ۔



 

 

 س، امثعؿ نب رمع، ااسہم، زرہی، رضحت اسنابع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 دیہش وک لسغ دےنی اک ایبؿ

     1361    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سٌیس، یزیس ب٩ خاٟس ب٩ ٣وہب، ٟیث، اب٩ طہاب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اَٟ، حرضت جابز ب٩  ٗتیبہ ب٩ :  راوی

 ًبساہلل

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ثَُض٥ِ  ٌٔیٕس َویَزٔیُس ب٩ُِ َخأٟٔس ب٩ِٔ ٣َِوَصٕب أَ٪َّ ا٠َِّٟیَث َحسَّ ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  ٔب ب٩ِٔ َحسَّ ٌِ َٛ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ 

 ٔ ٍُ بَيَِن ٣َاٟ ٥َ کَاَ٪ یَِح٤َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَِبسٔ اہللٔ أَِخبَرَُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل و٢ُ  َٕ أَ٪َّ َجابَٔز ب٩َِ  ُ٘ ِتلَی أُحُٕس َوَی َٗ اٟزَُّج٠َئِن ٩ِ٣ٔ 

 ٣َ سَّ َٗ ٔلَی أََحٔسص٤َٔا  ُط إ َٟ َّٔذا أُٔطيَر  َٓ آٔ٪  ثَرُ أَِخّذا ٠َُِٟٔقِ ِٛ ٍٔ َوأ٣َََز أَیُُّض٤َا أَ َِٟ٘ٔیا٣َ ًَلَی َصُؤََلٔئ یَِو٦َ ا ا٢َ أ٧ََا َطضٔیْس  َٗ ُط ِٔی ا٠َِّٟحٔس َو

٠ُوا شَّ َِ ٥ِ ُی َٟ ٨ِٓٔض٥ِٔ بٔٔس٣َائٔض٥ِٔ َو  بَٔس

ہبیتق نب دیعس، سیدی نب اخدل نب ومبہ، ثیل، انب اہشب، دبعارلنمح نب بعک نب امکل، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ادح ےک دیہشفں وک دف دف رک ےک دنف رکےت ےھت افر رفامےت ےھت ہک اؿ دفونں ںیم رقآؿ اک ہک روسؽ اہلل یلص

احظف زایدہ وکؿ ےہ؟ بج اس یک اشندنیہ رک دی اجیت وت آپ اس وک ربق ںیم ہلبق یک رطػ آےگ رک دےتی۔ اس ومہعق رپ آپ ےن رفامای 

افر آپ ےن اؿ دہشاےئ ادح وک )وخؿ آولد ڑپکفں تیمس( دنف رکےن اک مکح رفامای افر اؿ  ہک ںیم ایقتم ےک دؿ اؿ رپ وگاہ وہں اگ

 وک لسغ ںیہن دای۔

 ہبیتق نب دیعس، سیدی نب اخدل نب ومبہ، ثیل، انب اہشب، دبعارلنمح نب بعک نب امکل، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 دیہش وک لسغ دےنی اک ایبؿ

     1362    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠مَي٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، حرضت ٟیث :  راوی

ا٢َ  َٗ ٨َاُظ  ٌِ َِٟحٔسیٔث ب٤َٔ ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث بَٔضَذا ا ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ٤َِِٟضزٔیُّ َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز ا ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ٍُ بَيَِن اٟزَُّج٠َئِن ٩ِ٣ٔ َحسَّ َیِح٤َ



 

 

ِتلَی أُحُٕس ِٔی ثَِوٕب َواحٔسٕ  َٗ 

رمفی ےہ اس ںیم ےہ ہک آپ ادح ےک دیہشفں وک دف  امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، رضحت ثیل ےس ہی دحثی ایس وہفمؾ ےک اسھت

 دف رک ےک اکی یہ ڑپکے )نفک( ںیم دنف رکےت ےھت۔

 امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، رضحت ثیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لسغ ےک فتق تیم اک رتس ڈاھ انپن

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 لسغ ےک فتق تیم اک رتس ڈاھ انپن

     1363    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ سہ١، ححاد، اب٩ جزیخ، اب٩ حبیب ب٩ ابی ثابت، حرضت ًلی :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا َححَّاْد  ًَلٔیُّ ب٩ُِ َسِض١ٕ اٟز٣َِّلٔیُّ َحسَّ ث٨ََا  ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ َؿ٤ِزََة َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ أَبٔی ثَابٕٔت  ا٢َ أُِخبٔرُِت  َٗ ُجَزیِٕخ 

دٔٔذ َو َٓ ٔلَی  َٓدَٔذَک َوََل َت٨ُِوَز٪َّ إ ا٢َ ََل تُبِرِٔز  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ًَلٓٔیٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل  ٓیٕ َوََل ٣َیِّٕت ٩ًَِ 

انب بیبح نب ایب اثتب، رضحت یلع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یلع نب لہس، اجحج، انب رججی، 

 )یسک ےک اسےنم( اینپ راؿ تم وھکؽ افر ہن یہ یسک رمدہ ای زدنہ یک راؿ یک رطػ دھکی۔

 یلع نب لہس، اجحج، انب رججی، انب بیبح نب ایب اثتب، رضحت یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 لسغ ےک فتق تیم اک رتس ڈاھ انپن

     1364    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًباز، حرضت ًبازہ ب٩ ًبساہلل ب٩ زبير نٔیلی، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، یحٌي ب٩ :  راوی

 ًَ ًَبَّازٕ  ثَىٔي َیِحٌَي ب٩ُِ  َٙ َحسَّ ٔس ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٍَ ُس ب٩ُِ َس٤َ٠َ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِیلٔیُّ َحسَّ َٔ ث٨ََا ا٨ُّٟ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َحسَّ ًَبَّازٔ ب٩ِٔ  ٩ِ أَبٔیطٔ 

 َّ٤َٟ و٢ُ  ُ٘ ٍَ َت ًَائَٔظ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٔ اُٟوا َواہللٔ ٣َا ٧َِسرٔی أ٧ََُحزِّزُ َرُسو٢َ اہللٔ اٟزُّبَيِر َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َُِش١َ ا٨َّٟٔييِّ َػل ا أََرازُوا 



 

 

ا اِخ  َّ٤٠َ َٓ ٠ًََِیطٔ ثَٔیابُُط  ٔش٠ُُط َو ِِ ٤َا ٧َُحزِّزُ ٣َِوَتا٧َا أ٦َِ َن َٛ ٥َ ٩ِ٣ٔ ثَٔیابٔطٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُٔواَػل َّي ٣َا  َت٠َ ٠َِیض٥ِٔ ا٨َِّٟو٦َ َحً ًَ َِی اہللُ  ِٟ أَ

ِٟبَِیٔت ََل یَِسُروَ٪ ٩ِ٣َ صَُو أَ  ٍٔ ا ٨ُُط ِٔی َػِسرٔظٔ ث٥َُّ ک٤ََّ٠َُض٥ِ ٥ِّْ٠ََ٣ُ ٩ِ٣ٔ ٧َاحَٔی ِٗ ٠َِیطٔ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َرُج١ْ إَٔلَّ َوَذ ًَ َّی اہللُ  ِ٪ أُِش٠ُوا ا٨َّٟٔييَّ َػل

 َٓ ٠َِیطٔ ثَٔیابُُط  ًَ ٥َ َو َٚ اَوَس٠َّ ِو َٓ ٤َِٟاَئ  ٤ٔیُؼُط َیُؼبُّوَ٪ ا َٗ ٠َِیطٔ  ًَ َش٠ُوُظ َو َِ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٣ُوا إ ٤ٔیٔؽ َ٘ َ٘ ِٟ

َب٠ُِت ٩ِ٣ٔ أ٣َِزٔی ٣َا اِسَتِسبَ  ِ٘ ِو اِسَت َٟ و٢ُ  ُ٘ ٍُ َت ًَائَٔظ ٤ٔیٔؽ زُوَ٪ أَیِٔسیض٥ِٔ َوکَا٧َِت  َ٘ ِٟ ُٜو٧َطُ بٔا ََُش٠َُط إَٔلَّ نَٔشاُؤظُ َویَُسلِّ  زُِت ٣َا 

ی، دمحم نب ہملس، دمحم نب ااحسؼ ، ییحی نب ابعد، رضحت ابعدہ نب دبعاہلل نب زج ، ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ےس انس 

ب ل
ف

 

ی

رادہ ایک وت فہ وبےل آپ رفامیت ںیھت ہک )آپ یک فافت ےک دعب( بج ولوگں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک لسغ دےنی اک ا

مہ ںیہن اجےتن ہک آای مہ آپ ےک مسج ےس ڑپکے ااتر ںیل اسیج ہک مہ اےنپ دفرسے رمدفں ےک ااترا رکےت ںیہ ای آپ وک ڑپکے 

ےنہپ ےنہپ لسغ دے دںی بج اس ہلسلس ںیم اؿ ںیم آسپ ںیم االتخػ وہا وت اہلل ےن اؿ رپ دنین طلسم رک دی اہیں کت ہک اؿ ںیم 

 ہن اھت سج یک دنین یک فہج ےس  ںیڑی اس ےک ہنیس رپ آ یئگ وہ۔ اس فتق رھگ ےک اکی وگہش ںیم ےس اکی ابت رکےن وکیئ صخش ااسی

فایل یک ابت انسیئ دی )رگم ہی ہن ولعمؾ وہ اکس ہک ابت رکےن فاال وکؿ اھت( ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ڑپکے انہپےئ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ ڑبےھ افر آپ وک رکہت ےنہپ ےنہپ لسغ دای ینعی اس رطح  انہپےئ لسغ دف۔ سپ بس ولگ روسؽ

ہک فہ رکہت ےک افرپ ےس اپین ڈاےتل ےھت افر آپ ےک مسج ابمرک وک رکہت یہ ےتلم ےھت۔ اےنپ اہوھتں ےس ہن ےتلم ےھت۔ رضحت اعہشئ 

 دعب ںیم آیئ وت آپ وک آپ یک ویبایں یہ لسغ دںیتی۔رفامیت ںیہ ہک ارگ فہ ابت ےھجم ےلہپ یہ اید آ اجیت وج 

ی، دمحم نب ہملس، دمحم نب اقحس، ییحی نب ابعد، رضحت ابعدہ نب دبعاہلل نب زج ، :  رافی

ب ل
ف

 

ی

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تیم وک لسغ دےنی اک رطہقی

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم وک لسغ دےنی اک رطہقی

     1365    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ٣شسز، ح٤از ب٩ زیس، ایوب ٣ح٤س ب٩ سيری٩، حرضت ا٦ ًلیہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَیُّوَب  ىَي  ٌِ ٤َِٟ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس ا ث٨ََا َح٤َّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َٕ ح و َحسَّ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ أ٦ُِّ  َحسَّ ٔس ب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  ٣َُح٤َّ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حٔيَن تُوُ  ًَ َّی اہللُ  ٠َِی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ َِٟت َزَخ١َ  ا َٗ  ٍَ ٔلیَّ ثَرَ ًَ ِٛ ا٢َ أُِش٨َ٠َِضا ثَََلثّا أَِو َخ٤ِّشا أَِو أَ َ٘ َٓ َِّٓیِت اب٨َُِتُط 



 

 

َّٔذا  َٓ ُٓوٕر  ُٓوّرا أَِو َطِیّئا ٩ِ٣ٔ کَا ٔ کَا ة ٩َ٠ِ ِٔی اِْلَٔخَ ٌَ ََ ب٤َٔإئ َؤسِسٕر َواِج ٔ ََ إِٔ٪ َرأَیِتُنَّ َذٟ ٔ ٨َُِا ٩ِ٣ٔ َذٟ ا ََفَ َّ٤٠ََٓ َّىٔي  َٓآذ٧ٔ ُِتُنَّ  ََفَ

 َ أ َٓ َّاُظ  ٠َِی٨َ آَذ٧ ًَ ْز َزَخ١َ  ١ِ ٣َُشسَّ ُ٘ ٥ِ َی َٟ ىٔي إَٔزاَرُظ َو ٌِ َٕ َی ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ا٢َ  َٗ ٌٔز٧ََِضا إٔیَّاُظ  ا٢َ أَِط َ٘ َٓ َوُظ  ِ٘  اًَِلا٧َا َح

یبنعق، امکل، دسمد، امحد نب زدی، اویب دمحم نب ریسنی، رضحت اؾ ہیطع ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک 

)زبنی( اک ااقتنؽ وہا وت آپ امہرے اپس رشتفی الےئ۔ افر رفامای ہک مت اؿ وک اپین افر ج ،ی ےک  ےت ےس نیت ای اپچن رمہبت  اصزبحادی

لسغ دف افر رضفرت وسحمس رکف وت اس ےس زادئ رمہبت لسغ دف افر آرخ ںیم اکوفر )ای اکوفر یک وکیئ زیچ( یھب اشلم رکول افر بج مت 

وت ےھجم علطم رک دانی۔ سپ بج )مہ لسغ ےس افرغ وہ ںیئ وت( آپ وک االطع رک دی بت آپ ےن ںیمہ اانپ افرغ وہ اجؤ  الہنےن ےس

اکی ازار دای افر رفامای ہک ہی اخص اس ےک دبؿ رپ ٹیپل دف۔ )ینعی نفک ےک ےچین اتہک فہ مسج ےس سم رکات رےہ۔( یبنعق ےن امکل ےس 

 د ےن دلخ انیلع رفاتی ںیہن ایک۔اجبےئ وقح ےک ازار اک ظفل لقن ایک ےہ افر دسم

 یبنعق، امکل، دسمد، امحد نب زدی، اویب دمحم نب ریسنی، رضحت اؾ ہیطع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم وک لسغ دےنی اک رطہقی

     1366    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبسہ، ابوکا١٣، یزیس ب٩ زریٍ، ایوب، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، حٔؼہ، حرضت ا٦ ًلیہ :  راوی

ث٨ََا ثَُض٥ِ َحسَّ ٍٕ َحسَّ ٔ أَ٪َّ َیزٔیَس ب٩َِ ُزَریِ ىَي اِْلِٔس٨َاز ٌِ ِبَسَة َوأَبُو کَا١ٕ٣ٔ ب٤َٔ ًَ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٩ًَِ  َحسَّ ٔس ب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ أَیُّوُب 

ٍَ رُقُو٪ٕ  َ َِٟت ٣ََظِل٨َاَصا ثَََلث ا َٗ  ٍَ ًَٔلیَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ  ٍَ أُِختٔطٔ  َؼ ِٔ  َح

ادمح نب دبعہ، اوباکلم، سیدی نب زرعی، اویب، دمحم نب ریسنی، ہصفح، رضحت اؾ ہیطع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن اؿ ےک )زبنی ےک( 

  رک دںی۔رس ےک ابولں یک نیت ںیٹل

 ادمح نب دبعہ، اوباکلم، سیدی نب زرعی، اویب، دمحم نب ریسنی، ہصفح، رضحت اؾ ہیطع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم وک لسغ دےنی اک رطہقی

     1367    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًبساَلًلی، ہظا٦، حٔؼہ ب٨ت سيری٩، حرضت ا٦ ًلیہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أ٦ُِّ  ٍَ ب٨ِٔٔت ٔسيرٔی٩َ  َؼ ِٔ ٩ًَِ َح ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ًِلَی َحسَّ َ ًَِبُس اِْل ث٨ََا  َّي َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَحسَّ َٗ  ٍَ ٔلیَّ ًَ ٧َا َرأَِسَضا   ِ
َِٟت َوَؿْفَّ

٧َِیَضا ٦َ َرأِٔسَضا َورَقِ سَّ َ٘ َضا ٣ُ َٔ ِی٨َاَصا َخ٠ِ َ٘ ِٟ ٍَ رُقُوٕ٪ ث٥َُّ أَ َ  ثَََلث

دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، اشہؾ، ہصفح تنب ریسنی، رضحت اؾ ہیطع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن اؿ ےک )زبنی ےک( رس ےک ابولں یک 

  چیب ںیم ڈاؽ دای افر اکی ٹل اسےنم فایل افر دف ںیٹل ادرھ ادرھ ےک ابولں یک۔نیت ںیٹل وگدنھ دںی افر اؿ وک رس ےک

 دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، اشہؾ، ہصفح تنب ریسنی، رضحت اؾ ہیطع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم وک لسغ دےنی اک رطہقی

     1368    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو کا١٣، اس٤ٌی١، خاٟس، حٔؼہ ب٨ت سيری٩، حرضت ا٦ ًلیہ :  راوی

٩ًَِ أ٦ُِّ  ٍَ ب٨ِٔٔت ٔسيرٔی٩َ  َؼ ِٔ ٩ًَِ َح ث٨ََا َخأْٟس  ٌٔی١ُ َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ َحسَّ ٠ًََِیطٔ  َحسَّ َّی اہللُ  ٍَ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔلیَّ ًَ

ُِٟوُؿؤئ ٨ِ٣َٔضا ٍٔ ا َُٟض٩َّ ِٔی ُُِش١ٔ اب٨َِتٔطٔ ابَِسأَِ٪ ب٤ََٔیا٨٣َٔٔضا َو٣ََوأؿ ا٢َ  َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

فملس ےن اؿ وعروتں اوب اکلم، اامسلیع، اخدل، ہصفح تنب ریسنی، رضحت اؾ ہیطع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ااء فوض وک 

 

ص
ع
ااء ےس لسغ دانی رشفع رکان افر اؿ ںیم یھب ا

 

ص
ع
ےس رفامای وج آپ یک یٹیب وک لسغ دے ریہ ںیھت ہک داینہ رطػ ےک ا

 ےلہپ دوھان۔

 اوب اکلم، الیعمس، اخدل، ہصفح تنب ریسنی، رضحت اؾ ہیطع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم وک لسغ دےنی اک رطہقی

     1369    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیس، ح٤از، ایوب، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، ا٦ ًلیہ :  راوی

ىَي َحٔسیٔث ٣َ  ٌِ ٍَ ب٤َٔ ٔلیَّ ًَ ٩ًَِ أ٦ُِّ  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ُس ب٩ُِ ًُبَِیٕس َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ  ٍَ َؼ ِٔ َٕ َزاَز ِٔی َحٔسیٔث َح ٔ اٟ

ََ إِٔ٪ َر  ٔ ثََر ٩ِ٣ٔ ذَٟ ِٛ ا أَِو أَ ٌّ ٔ صََذا َوَزاَزِت ٓٔیطٔ أَِو َسِب ٍَ ب٨َِٔحو ٔلیَّ ًَ  أَیِت٨َُّطُ أ٦ُِّ 



 

 

دمحم نب دیبع، امحد، اویب، دمحم نب ریسنی، اؾ ہیطع ےس دحثی امکل یک رطح ذرک ایک ےہ افر دحثی امکل سج وک رضحت ہصفح ےن دنسب 

اؾ ہیطع ذرک ایک ےہ ایس رطح ےہ سب اس ںیم ہی زایدہ ےہ ہک آپ ےن رفامای اس وک )نیت ای اپچن( ای است رمہبت لسغ دف افر ارگ مت 

 وھجمس وت اس ےس زادئ رمہبت لسغ دف۔رضفرت 

 دمحم نب دیبع، امحد، اویب، دمحم نب ریسنی، اؾ ہیطع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم وک لسغ دےنی اک رطہقی

     1370    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہسبہ ب٩ خاٟس، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حرضت ٣ح٤س ب٩ سيری٩  :  راوی

َُّط کَاَ٪ َیأُِخُذ  ٔس ب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ أ٧َ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ ٍُ ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ث٨ََا صُِسبَ ٩ًَِ أ٦ُِّ  َحسَّ ِش١َ  ُِ ِٟ ٔش١ُ ا ِِ ٍَ َی ًَٔلیَّ

ُٓورٔ  ََِٟا ٤َِٟأئ َوا ٍَ بٔا أَٟث ِسرٔ ٣َزََّتئِن َواٟثَّ  بٔاٟشِّ

دہہب نب اخدل، امہؾ، اتقدہ، رضحت دمحم نب ریسنی ےس رفاتی ےہ ہک فہ اؾ ہیطع ےس لسغ تیم اک رطہقی ےتھکیس ےھت وت اوھنں ےن اہک ہک 

 وہےئ اپین ےس( لسغ دای اجےئ افر رسیتی رمہبت اکوفر افر اپین ےلہپ دف رمہبت ج ،ی ےک اپین ےس )ج ،ی ےک وتپں ےس وجش 

 

دی 

 ےس۔

 دہہب نب اخدل، امہؾ، اتقدہ، رضحت دمحم نب ریسنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نفک اک ایبؿ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 نفک اک ایبؿ

     1371    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

َُّط َس٤ٔ  ٔ أ٧َ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٩ًَِ َحسَّ ُث  ًَِبٔس اہللٔ یَُحسِّ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ 

ََٓذَُکَ َرُجَّل  َُّط َخَلَب یَِو٣ّا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّی اہللُ  زََجزَ  ا٨َّٟٔييِّ َػل َٓ ِیَّل  َٟ ُٗبَٔر  ٔ كَائ١ٕٔ َو َُيِر  ٩ٕ َٔ َٛ ٩َ ِٔی  ِّٔ َُٜٓ ُٗبَٔف  ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ 



 

 

ََّطَّ  ـِ ٠ًََِیطٔ إَٔلَّ أَِ٪ َی َّی  َّي ُیَؼل بََر اٟزَُّج١ُ بٔا٠َِّٟی١ٔ َحً ِ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ ُی ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ ََ َو ٔ ٔلَی ذَٟ َّی   إِٔنَشاْ٪ إ َػل

٨َطُ  َٔ َٛ ٠ُِیِحٔش٩ِ  َٓ ٥ِ أََخاُظ  ُٛ ٩َ أََحُس َّٔ َٛ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا   اہللُ 

ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، انب رججی، اوبزج ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ذرک ایک سج اک ااقتنؽ وہ اکچ اھت افر ولوگں ےن انصق نفک دے رک رات یہ ںیم فملس ےن ہبطخ دای افر اےنپ ااحصب ںیم ےس اکی صخش اک 

ؿ دانف دای اھت سپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رات ںیم دتنیف ےس عنم رفامای اہیں کت ہک اس یک امنز انجزہ زپیھ اجےئ اال ہی ہک ااسن

 ےن رفامای۔ بج مت اےنپ اھبیئ وک نفک دف وت ااھچ نفک دف۔اس ےک ےیل وبجمر وہ اجےئ افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، انب رججی، اوبزج ،، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 نفک اک ایبؿ

     1372    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، اوزاعی، زہزی، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، حرضت ًائظہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا اٟزُّصِزٔیُّ  ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔیُّ َحسَّ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ ث٨ََا ا ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٍَ َحسَّ ًَائَٔظ  ٩ًَِ ٕس  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٩ِ ا

٨ًَِطُ   َ ٥َ ِٔی ثَِوٕب حٔبََرةٕ ث٥َُّ أَُخِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت أُِزرَٔد ا٨َّٟٔييُّ َػل ا َٗ 

 فآہل فملس ادمح نب لبنح، فدیل نب ملسم، افزایع، زرہی، اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک ےلہپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 وک اکی امیین اچدر ںیم اٹیپل ایگ )وج داھری دار یھت( افر رھپ اکنؽ یل یئگ۔

 ادمح نب لبنح، فدیل نب ملسم، افزایع، زرہی، اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 نفک اک ایبؿ

     1373    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ػباح، بزار، اس٤ٌی١، اب٩ ًبسالرکی٥، ابزہی٥ ب٩ ً٘ی١ ب٩ ١ٌ٘٣، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

 ٔ ثَىٔي إٔبَِزاص ی٥ٔ َحسَّ ًَِبٔس اِلرَکٔ ىٔي اب٩َِ  ٌِ ث٨ََا إِٔس٤ٌَی١ُٔ َی َّاُز َحسَّ َِٟبز بَّأح ا َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ا ٩ًَِ َحسَّ  ١ٕٔ٘ ٌِ ًَ٘ٔی١ٔ ب٩ِٔ ٣َ ی٥ُ ب٩ُِ 



 

 

َّی  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز طٕ  ىٔي اب٩َِ ٨َ٣ُبِّ ٌِ ٩ًَِ َوصِٕب َی َوَجَس أَبٔیطٔ  َٓ  ٥ِ ُٛ يَی أََحُس و٢ُ إَٔذا تُُوِ ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی اہللُ 

 ٕ ٩ِ ِٔی ثَِوٕب حٔبََرة َّٔ َٜ ٠ِیُ َٓ  َطِیّئا 

نسح نب ابصح، زبار، اامسلیع، انب دبعارکلمی، اربمیہ نب ،لیق نب لقعم، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 

ےس انس آپ رفامےت ےھت بج مت ںیم ےس وکیئ صخش رم اجےئ افر اس ےک فارث امدلار وہں وت اس  روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

 وک ربحہ اک نفک دانی اچےئہ۔

 نسح نب ابصح، زبار، الیعمس، انب دبعارکلمی، اربمیہ نب ،لیق نب لقعم، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 نفک اک ایبؿ

     1374    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، یحٌي ب٩ سٌیس، ہظا٦، حرضت ًائظہ :  راوی

ث٨ََا  ُٛ َحسَّ َِٟت  ا َٗ  ٍُ ًَائَٔظ ا٢َ أَِخبََرنٔی أَبٔی أَِخبََرِتىٔي  َٗ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َس َّی أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٩َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِّٔ

٤ٔیْؽ َوََل ٤ًَٔ  َٗ َِٟیَص ٓٔیَضا  ٍٕ بٔیٕف  ٍٔ أَثَِوإب ی٤ََا٧َٔی َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔی ثَََلث ٍْ اہللُ   ا٣َ

ادمح نب لبنح، ییحی نب دیعس، اشہؾ، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک نمی ےک ےنب وہےئ نیت 

 دیفس ڑپکفں ںیم انفکای ایگ اھت افر اس ںیم صیمق افر امعہم ہن اھت۔

 ادمح نب لبنح، ییحی نب دیعس، اشہؾ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 نفک اک ایبؿ

     1375    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، حٔؽ، ہظا٦ ب٩ رعوہ، حرضت ًائظہ :  راوی

ٍُ ب٩ُِ  ُٗتَِیَب ث٨ََا  َُٓذُٔکَ َحسَّ ا٢َ  َٗ  ٕٕ ُس ٍَ ٣ِٔث٠َُط َزاَز ٩ِ٣ٔ ُُکِ ًَائَٔظ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ رُعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ ْؽ  ِٔ ث٨ََا َح ٌٔیٕس َحسَّ َس

 ِّٔ َٜ ُ ٥ِ ی َٟ ٨َُّٜٔض٥ِ َرزُّوُظ َو ٔ َوَل ِٟبُرِز ُتَٔی بٔا ِس أ َٗ َِٟت  ا َ٘ َٓ ِوُُٟض٥ِ ِٔی ثَِوبَئِن َوبُزِزٕ حٔبََرةٕ  َٗ  ٍَ ائَٔظ ٌَ ٔ  ٓٔیطٔ  ٨ُوظُ ٟ



 

 

ہبیتق نب دیعس، صفح، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ےس ااسی یہ رمفی ےہ ہی ااضہف ےہ ہک فہ ڑپکے رفیئ ےک ےھت۔ رھپ یسک ےن 

رضحت اعہشئ ےس اہک ہک آپ ےک نفک ںیم دف دیفس ڑپکے افر اکی ربحہ اھت اوھنں ےن اہک ہک ےلہپ ربحہ آای اھت نکیل احصہب ےن اےس فاسپ 

  اس ںیم نفک ںیہن دای۔رک دای افر آپ وک

 ہبیتق نب دیعس، صفح، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 نفک اک ایبؿ

     1376    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ازریص، یزیس، اب٩ ابی زیاز، ٣٘ش٥، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ىٔي اب٩َِ  ٌِ ٩ًَِ َیزٔیَس َی ث٨ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص  اََل َحسَّ َٗ  ٍَ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب َش٥ٕ َحسَّ ِ٘ ٩ًَِ ٣ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ   أَبٔی زٔیَازٕ 

 َ ٍُ ث ُِٟح٠َّ ٍٕ ا ٍٔ أَثَِوإب ٧َِحَزا٧ٔیَّ َ ٥َ ِٔی ثَََلث ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِّٔ ُٛ ا٢َ  َٗ ا٢َ ًَبَّإض  َٗ َّٟٔذی ٣َاَت ٓٔیطٔ  ٤ٔیُؼُط ا َٗ ِوبَأ٪ َو

ٍٕ َح٤َِزاَئ َو  ٍٔ أَثَِوإب ح٠َُّ َ ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ ِٔی ثَََلث َٗ َّٟٔذی ٣َاَت ٓٔیطٔ أَبُو َزاُوز  ٤ٔیٔؼطٔ ا َٗ 

ادمح نب لبنح، امثعؿ نب ایب ہبیش، انب ادرسی، سیدی، انب ایب زاید، مسقم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

فافت  ہیلع فآہل فملس وک رجناؿ ےک ےنب وہےئ نیت ڑپکفں اک نفک دای ایگ اکی اچدر اکی دنبہت افر اکی فہ صیمق سج ںیم آپ ےن

ف اپیئ۔۔ اوبداؤد ےن اہک امثعؿ نب ایب ہبیش ےن ویں لقن ایک ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک نیت ڑپکفں ںیم نفک دای ایگ د

 رسخ وجڑے )ینعی اچدر افر دنبہت( افر اکی فہ صیمق سج ںیم آپ ےن فافت اپیئ اھت۔

 سی، سیدی، انب ایب زاید، مسقم، رضحت انب ابعسادمح نب لبنح، امثعؿ نب ایب ہبیش، انب ادر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زایدہ یتمیق نفک دانی رکمفہ ےہ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 زایدہ یتمیق نفک دانی رکمفہ ےہ

     1377    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیس، ٤ًزو ب٩ ہاط٥، ابو٣اَٟ، اس٤اًی١ ب٩ خاٟس، ًا٣ز، حرضت ًلی ب٩ ابی كاٟب :  راوی



 

 

٩ًَِ إِٔس  َِٟح٨ِٔييُّ  َٕ ا ٔ ٤ِزُو ب٩ُِ صَأط٥ٕ أَبُو ٣َاٟ ًَ ث٨ََا  ٤َُِٟحارٔبٔیُّ َحسَّ ُس ب٩ُِ ًُبَِیٕس ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَبٔی َخأٟٕس  ٤َ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ يی َس٤ٔ ّٔن َٓ  ٩ٕ َٔ َٛ ا٢ٔ لٔی ِٔی  َِ ا٢َ ََل ُت َٗ َّطُ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَبٔی كَأٟٕب  ٧ّٔ َٓ  ٩ٔ َٔ َٜ ِوا ِٔی اِل َٟ ا َِ و٢ُ ََل َت ُ٘ ٥َ َی

ا ٌّ ی  ُیِش٠َبُطُ َس٠ِّبا رَسٔ

دیبع، رمعف نب اہمش، اوبامکل، اامسلیع نب اخدل، اعرم، رضحت یلع نب ایب اطبل ےس رفاتی ےہ ہک نفک زایدہ یتمیق ہن دای اجےئ دمحم نب 

ویکہکن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ۔ آپ رفامےت ےھت ہک نفک ںیم دح ےس اجتفز ہن رکف )ینعی زایدہ یتمیق ہن 

  دلج رخ اب وہ اجےئ اگ۔دف( ویکہکن فہ تہب

 دمحم نب دیبع، رمعف نب اہمش، اوبامکل، اامسلیع نب اخدل، اعرم، رضحت یلع نب ایب اطبل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 زایدہ یتمیق نفک دانی رکمفہ ےہ

     1378    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ا٤ًع، ابی وائ١، خباب ٣ؼٌب ب٩ ٤ًير، حرضت خباب :  راوی

ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ ٩ًَِ َخبَّإب  ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخبََر٧َا ُس ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٥ِ َحسَّ َٟ ُٗت١َٔ یَِو٦َ أُحُٕس َو  ٕ َب ب٩َِ ٤ًَُيِر ٌَ ٣ُِؼ

 ِ َد َرأ ِی٨َا رِٔج٠َِیطٔ ََخَ َُلَّ َد رِٔجََلُظ َوإَٔذا  ِی٨َا بَٔضا َرأَِسطُ ََخَ َُلَّ ٨َّا إَٔذا  ُٛ َٟطُ إَٔلَّ ٤َ٧َٔزْة  ٠َِیطٔ َی٩ُِٜ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ُسطُ 

 ِ وا بَٔضا َرأ ٥َ َُلُّ ًَلَی رِٔج٠َِیطٔ َطِیّئا ٩ِ٣ٔ اِْلٔذَِٔخٔ َوَس٠َّ ٠ُوا  ٌَ  َسُط َواِج

دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، اشمع، ایب فالئ، ابخب بعصم نب ریمع، رضحت ابخب ےس رفاتی ےہ ہک بعصم نب ریمع ادح ےک دؿ دیہش 

ہک( بج مہ اؿ اک رس ڈےتھک وت اپؤں  وہےئ افر اؿ وک نفک دےنی ےک ےیل ھچک رسیم ہن اھت وساےئ اکی یلمک ےک )افر فہ یھب اینت وھچیٹ

ر لھک اجےت افر ارگ اپؤں ڈےتکھ وت رس لھک اجات۔ ہی دھکی رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یلمک ےس اؿ وک رس ڈکھ دف اف

 اپؤں رپ اھگس رھک دف۔

 دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، اشمع، ایب فالئ، ابخب بعصم نب ریمع، رضحت ابخب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 زایدہ یتمیق نفک دانی رکمفہ ےہ



 

 

     1379    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی نْص، حرضت ًبازہ ب٩ ػا٣ت اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، ہظا٦ ب٩ سٌس، حات٥ ب٩ :  راوی

 ًُ ٩ًَِ ٩ًَِ َحات٥ٔٔ ب٩ِٔ أَبٔی َنِْصٕ  ٕس  ٌِ ثَىٔي صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َس ثَىٔي اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحسَّ َباَزَة ب٩ِٔ ٧َُسٓيٕ 

َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٣ٔٔت  ُ٪ ٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ َِٜبُع اِْلرَِقَ ٍُ َوَخيِرُ اِْلُِؿٔحیٍَّٔ اِل ُِٟح٠َّ ٩ٔ ا َٔ َٜ ا٢َ َخيِرُ اِل َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ادمح نب اصحل، انب فبہ، اشہؾ نب دعس، احمت نب ایب رصن، رضحت ابعدہ نب اصتم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 دنبہت افر اکی اچدر( افر رتہبنی رقابین چ گن دار دہبن یک ےہ۔فملس ےن رفامای ہک رتہبنی نفک ہلح ےہ )اکی 

 ادمح نب اصحل، انب فبہ، اشہؾ نب دعس، احمت نب ایب رصن، رضحت ابعدہ نب اصتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعرت ےک نفک اک ایبؿ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وعرت ےک نفک اک ایبؿ

     1380    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، یٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، اسحٙ، ٧وح ب٩ حٜی٥، حرضت ٟیلی ب٨ت ٗائٕ :  راوی

وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َی ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ارٔئّا َحسَّ َٗ فٔیُّ َوکَاَ٪  َ٘ ٜٔی٥ٕ اٟثَّ ثَىٔي ٧ُوُح ب٩ُِ َح َٙ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ إِٔسَح ث٨ََا أَبٔی  َحسَّ

ٍَ ب٨ُِٔت أَبٔی ََّٟسِتطُ أ٦ُُّ َحبٔیَب ِس َو َٗ َٟطُ َزاُوزُ  ا٢ُ  َ٘ وزٕ ُی ٌُ َوَة ب٩ِٔ ٣َِش ٩ًَِ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ بَىٔي رُعِ آٔ٪  َّ  ٠َُِٟٔقِ َیاَ٪ َزِوُد ا٨َّٟٔييِّ َػل ِٔ ی اہللُ ُس

١َ أ٦َُّ ک٠ُُِثو٦ٕ ب٨َِٔت َرُسو٢ٔ  َُشَّ ٨ُِت ٓٔی٩ِ٤َ  ُٛ َِٟت  ا َٗ  ٍَ یَّ ٔٔ َ٘ ٕٕ اٟثَّ ٔ ا٧ َٗ َِٟیلَی ب٨َِٔت  ٥َ ٨ًَِٔس ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

َّی اہللُ  ًَِلا٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٢ُ ٣َا أَ َََٓاَ٪ أَوَّ اتَٔضا  َٓ ٍَ ث٥َُّ أُِزرَٔجِت  َو َٔ ٠ِٔ٤َِٟح ِٟد٤َٔاَر ث٥َُّ ا ََ ث٥َُّ ا ِر اَئ ث٥َُّ اٟسِّ َ٘ ِٟحٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ

 َٔ َٛ ُط  ٌَ َِٟبأب ٣َ ٥َ َجأْٟص ٨ًَِٔس ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ِؤب اِْلََخٔ  ُس ِٔی اٟثَّ ٌِ  ثَِوبّا٨َُضا ی٨َُاو٨َُٟٔاَصا ثَِوبّا َب

ادمح نب لبنح، وقعیب نب اربامیہ، ااحسؼ ، ونح نب میکح، رضحت یلیل تنب اقفئ ےس رفاتی ےہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

فآہل فملس یک اصزبحادی رضحت اؾ وثلکؾ اک ااقتنؽ وہا وت اؿ وک لسغ دےنی فایل وعروتں ںیم ںیم یھب اشلم یھت وت نفک ےک ےیل روسؽ 

ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک بس ےس ےلہپ ازار دای۔ اےکس دعب رکہت رھپ افڑینھ رھپ اچدر افر ارخ ںیم اکی افر ڑپکا دای وج افرپ ےس اہلل یلص اہلل 

ٹیپل دای ایگ یلیل  یتہ ںیہ ہک اس فتق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس درفازے رپ رشتفی رفام ےھت آپ ےک اپس نفک ےک ڑپکے 



 

 

 اکی رک ےک دےتی اجےت ےھت۔ ےھت وج آپ مہ وک اکی

 ادمح نب لبنح، وقعیب نب اربامیہ، اقحس، ونح نب میکح، رضحت یلیل تنب اقفئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تیم وک کشم اگلان

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم وک کشم اگلان

     1381    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ٣ش٤ز ب٩ ریا٪، ابونرضہ، حرضت ابوسٌیس خسری :  راوی

ُِٟدِس  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس َة  ٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ ٤ُِِٟشَت٤ٔزُ ب٩ُِ اٟزَّیَّأ٪  ث٨ََا ا ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ َّی رٔیِّ َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ

 َُ ٤ِِٟٔش ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَكَِیُب كٔیب٥ُِٜٔ ا  اہللُ 

ملسم نب اربامیہ، رمسم نب رایؿ، اوبرضنہ، رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ےہ 

ھااری وخوبشؤں ںیم بس ےس رتہب کشم ےہ۔

م

 

ت

 ہک 

 ملسم نب اربامیہ، رمسم نب رایؿ، اوبرضنہ، رضحت اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزہ یک ایتری ںیم دلجی رکان

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ یک ایتری ںیم دلجی رکان

     1382    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساٟزحی٥ ب٩ ٣َّطٖ، ابوسٔیا٪، اح٤س ب٩ ج٨اب، ًیسي، ابوزاؤز، اب٩ یو٧ص، سٌیس ب٩ ًث٤ا٪، ًزرہ، حرضت  :  راوی

 حؼين ب٩ وحود

َیاَ٪ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ َج٨َ  ِٔ ٖٕ اٟزَُّؤأسيُّ أَبُو ُس ِبُس اٟزَّحٔی٥ٔ ب٩ُِ ٣ََُّطِّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ أَبُو َزاُوز صَُو اب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ َٗ ث٨ََا ًٔیَسي  اََل َحسَّ َٗ إب 



 

 

ُِٟحَؼئِن ب٩ِٔ َوِحوَ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٌٔیٕس اِْلَِنَؼارٔیِّ  َوَة ب٩ِٔ َس ٩ًَِ رُعِ َِٟب٠َؤیِّ  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪ ا ِٟبََرأئ ٩ًَِ َس ٍَ ب٩َِ ا ٕح أَ٪َّ ك٠ََِح

أََتاُظ ا٨َّٟٔييُّ َػ  َٓ ٔ ٣َزَٔق  َٓآذ٧ُٔونٔی ب ٤َِِٟوُت  ِس َحَسَث ٓٔیطٔ ا َٗ ٍَ إَٔلَّ  يی ََل أََری ك٠ََِح ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ وزُُظ  ٌُ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّطُ ل ٧ّٔ َٓ ٠ُوا  ًَحِّ طٔ َو

ٍٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ أَِ٪ تُِحَبَص بَيَِن َهِضَزانَِی أَص٠ِٔطٔ  َٔ  ََل َی٨َِبغٔی ٟٔحٔی

دمح نب انجب، یسیع، اوبداؤد، انب ویسن، دیعس نب امثعؿ، زعرہ، رضحت نیصح نب فوحج ےس دبعارلمیح نب رطمػ، اوبایفسؿ، ا

رفاتی ےہ ہک بج ہحلط نب رباء امیبر وہےئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ یک ایعدت ےک ےیل رشتفی الےئ آپ ےن اؿ وک 

رشفع ےئگ ںیہ ذہلا بج اؿ اک ااقتنؽ وہ اجےئ وت  ھج وک االطع رکان افر  دھکی رک رفامای ریما ایخؽ ےہ ہک اؿ رپ ومت ےک آاثر اطری وہان

اؿ یک زیہجت ف نیفکت ںیم دلجی رکان ویکہکن یسک املسمؿ تیم ےک ےیل ہی ابت انمبس ںیہن ےہ ہک فہ زیہجت ف نیفکت ےک ریغب اےنپ رھگ 

 ںیم زپی رےہ۔

 یسیع، اوبداؤد، انب ویسن، دیعس نب امثعؿ، زعرہ، رضحت نیصح نب فوحجدبعارلمیح نب رطمػ، اوبایفسؿ، ادمح نب انجب،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تیم وک لسغ دےنی ےک دعب لسغ رکان

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم وک لسغ دےنی ےک دعب لسغ رکان

     1383    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ بْش، زُکیا، ٣ؼٌب ب٩ طیبہ، ك٠ٙ ب٩ حبیب، ًبساہلل ب٩ زبير، حرضت ًائظہ :  راوی

ث٨ََا  یَّا َحسَّ ث٨ََا َزَُکٔ ُس ب٩ُِ بِْٔشٕ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٙٔ ب٩ِٔ َحبٔیٕب َحسَّ ٩ًَِ ك٠َِ  ٍَ ُب ب٩ُِ َطِیَب ٌَ ٣ُِؼ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ثَِتُط أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ََّضا َحسَّ ٍَ أ٧َ ًَائَٔظ  ٩ًَِ  ٔ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ًَ  ٩ًَِ ٨َزٔیِّ  ٌَ ِٟ ٍٕ ٩ِ٣ٔ ا َتٔش١ُ ٩ِ٣ٔ أَِربَ ِِ ٥َ کَاَ٪ َی  َوَس٠َّ

ٍٔ َو  ٌَ ُِٟح٤ُ َِٟح٨َابٍَٔ َویَِو٦َ ا ٤َِٟیِّٔت ا ِٟٔحَحا٣ٍَٔ َوُُِش١ٔ ا  ٩ِ٣ٔ ا

امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، زرکای، بعصم نب ہبیش، قلط نب بیبح، دبعاہلل نب زج ،، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

اےن ےک دعب افر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اچر زیچفں ےس لسغ ایک رکےت ےھت اکی انجتب ےس دفرسے ہعمج ےک دؿ رسیتے ےنھچپ وگل

 وچےھت تیم وک لسغ دےنی ےک دعب۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، زرکای، بعصم نب ہبیش، قلط نب بیبح، دبعاہلل نب زج ،، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ایبؿانجزفں اک  :   ابب

 تیم وک لسغ دےنی ےک دعب لسغ رکان

     1384    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ ابی ٓسیَ، اب٩ ابی ذیب، ٗاس٥ ب٩ ًباض، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ثَىٔي  َٕ َحسَّ َُٓسیِ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ  ٕ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٤ًَُيِر ًَ  ٩ًَِ ًَبَّإض  أس٥ٔ ب٩ِٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا اب٩ُِ أَبٔی ذٔئِٕب 

َتٔش١ِ َو٩ِ٣َ َح٠٤ََ  ِِ ٠َِی َٓ ٤َِٟیَِّت  ١َ ا ا٢َ ٩ِ٣َ َُشَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِ صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل أ ٠َِیَتَوؿَّ َٓ  ُط 

، انب ایب ذبی، اقمس نب ابعس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ادمح نب اصحل، انب ایب دفکی

 ےن رفامای وج صخش تیم وک لسغ دے وت اس وک اچےئہ ہک وخد یھب لسغ رکے افر وج اس وک ااھٹےئ فہ فوض رکے۔

 ت اوبرہریہادمح نب اصحل، انب ایب دفکی، انب ایب ذبی، اقمس نب ابعس، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم وک لسغ دےنی ےک دعب لسغ رکان

     1385    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی ػاٟح، اسحٙ ٣ولی زائسہحا٣س ب٩ یحٌي ، سٔیا٪، سہی١ ب٩  :  راوی

َٙ ٣َِولَی َزائَٔسَة  ٩ًَِ إِٔسَح ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َػأٟٕح  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا َحا٣ُٔس ب٩ُِ َیِحٌَي  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

ا٢َ أَبُو َزاُوز صَ  َٗ ٨َاُظ  ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔ َّی اہللُ  ٤َِٟیِّٔت َػل ِش١ٔ ٩ِ٣ٔ َُِش١ٔ ا ُِ ِٟ ٩ًَِ ا ت أَِح٤ََس ب٩َِ َح٨َِب١ٕ َوُسئ١َٔ  ٌِ َذا ٨ِ٣َُشوْر و َس٤ٔ

ُِٟوُؿوُئ  ا٢َ یُِحزٔیطٔ ا َ٘ َٓ 

احدم نب ییحی، ایفسؿ، لیہس نب ایب اصحل، ااحسؼ ومیل زادئہ ایس وہفمؾ یک اکی افر رفاتی یھب رضحت اوبرہریہ ےس رمفی ےہ 

ہی دحثی وسنمخ ےہ۔ ںیم ےن اامؾ ادمح انب لبنح ےس انس وا ہ اؿ ےس لسغ تیم ےک دعب لسغ رکےن ےک اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک 

قلعتم درایتف ایک ایگ وت اوھنں ےن اہک ہک فوض رک انیل اکیف ےہ۔ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اس دحثی ںیم اوباصحل ےن اےنپ افر رضحت 

دالخ رک ایل افر رفامای ہک بعصم یک رفاتی ںیم دنچ زیچںی ایسی ںیہ نج رپ لمع  اوبرہریہ ےک درایمؿ اکی رافی ااحسؼ ومیل زادئہ وک

 ںیہن ےہ۔

 احدم نب ییحی ، ایفسؿ، لیہس نب ایب اصحل، اقحس ومیل زادئہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿتیم وک وبہس دےنی اک 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم وک وبہس دےنی اک ایبؿ

     1386    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ًاػ٥ ب٩ ًبیساہلل، ٗاس٥، حرضت ًائظہ :  راوی

ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخبََر٧َا ُس ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ َِٟت َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا َٗ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًُبَِیٔس اہللٔ 

ََ َتٔشی١ُ  ٣ُو َّي َرأَیُِت اٟسُّ وٕ٪ َوصَُو ٣َیِّْت َحً ٌُ ١ُ ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ ٣َِو بِّ َ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُی  اہللُ 

ےس رفاتی ےہ ہک امثعؿ نب وعظمؿ اک ااقتنؽ وہا وت ںیم ےن روسؽ اہلل  دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، اعمص نب دیبع اہلل، اقمس، رضحت اعہشئ

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اؿ اک وبہس ےتیل وہےئ داھکی اہیں کت ہک ںیم ےن آپ ےکآوسن ےتہب وہےئ دےھکی۔

 دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، اعمص نب دیبعاہلل، اقمس، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات ںیم دنف رکےن اک ایبؿ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 رات ںیم دنف رکےن اک ایبؿ

     1387    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابونٌی٥، ٣ح٤س ب٩ ٣ش٥٠، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل٣ح٤س ب٩ حات٥ ب٩ بزیٍ،  :  راوی

٤ًَِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َ   ٩ًَِ ٔس ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِی٥ٕ  ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ٍٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٔٔ ب٩ِٔ بَزٔی ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبٔس اہللٔ أَِو َحسَّ إر أَِخبََرنٔی َجابٔزُ ب٩ُِ 

 ًَ ُت َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ ٥َ َس٤ٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّٔذا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ أََتِوَصا  َٓ  ٔ بََرة ِ٘ ٤َِٟ ا٢َ َرأَی ٧َاْض ٧َاّرا ِٔی ا َٗ ٔ َوإَٔذا صَُو  ِبٔس اہللٔ  بِر َ٘ ِٟ ِٔی ا

ُِکٔ  ٍُ َػِوَتطُ بٔاٟذِّ َٓ َّٟٔذی کَاَ٪ یَزِ َّٔذا صَُو اٟزَُّج١ُ ا َٓ و٢ُ ٧َاؤُٟونٔی َػاحَٔب٥ُِٜ  ُ٘  َی

ے رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت ولوگں ےن رات ےک دمحم
س
 

للہ

 نب احمت نب زبعی، اوبمیعن، دمحم نب ملسم، رمعف نب دانیر، رضحت اجرب نب دبع ا



 

 

افر ولوگں ےس  فتق ربقاتسؿ ںیم رفینش دیھکی فاہں ےچنہپ وت داھکی ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی ربق ںیم ارتے وہےئ ںیہ

 اےنپ اسیھت )ینعی تیم( وک ےھجم ددیف۔ مہ ےن داھکی وت فہ شعن اس صخش یک یھت وج دنلب آفاز ےس ذرک ایک رکات اھت۔ رفام رےہ ںیہ۔

 دمحم نب احمت نب زبعی، اوبمیعن، دمحم نب ملسم، رمعف نب دانیر، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تیم وک اکی ہگج ےس دفرسی ہگج لقتنم رکان

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم وک اکی ہگج ےس دفرسی ہگج لقتنم رکان

     1388    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، اسوز ب٩ ٗیص، ٧بیح، حرضت جابزب٩ ًبساہلل :  راوی

ِبٔس ا ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ ٧ُبَِیٕح  ِیٕص  َٗ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اِْلَِسَوز َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخبََر٧َا ُس ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِتلَی َحسَّ َ٘ ِٟ ٨َّا َح٨َ٠ِ٤َا ا ُٛ ا٢َ  َٗ ہللٔ 

 ٔ ٠َِیطٔ َو َیِو٦َ أُحُٕس ٨َِٟٔسٓ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َحاَئ ٨َ٣ُازٔی ا٨َّٟٔييِّ َػل َٓ ٥ِ أَِ٪ ٨َُض٥ِ  ُٛ ٥َ یَأ٣ُِزُ َس٠َّ

َزِز٧َاص٥ُِ  ٌٔض٥ِٔ ََفَ أج ـَ ِتلَی ِٔی ٣َ َ٘ ِٟ  َتِس٨ُٔٓوا ا

، رضحت اجرب  

 

 

نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک گنج ادح ںیم مہ ےن دہشاء وک ااھٹان اچاہ اتہک ا وک دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، اوسد نب سیق، ن

)دفرسی ہگج( دنف رک دںی اےنت ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ ےس اکی االعؿ رکےن فاےل ےن االعؿ ایک ہک 

 ہگج دنف رک دف۔ اہجں فہ لتق ےیک ےئگ ںیہ وت مہ ےن اؿ ےک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مت وک مکح رفامےت ںیہ ہک دہشاء وک ایس

 وشعنں وک فںیہ رھک دای۔

، رضحت اجربنب دبعاہلل :  رافی  

 

 

 دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، اوسد نب سیق، ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

؟انجزے یک امنز ںیم ینتک

 

 
 

  ںیفص وہین اچہ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

؟

 

 
 

 انجزے یک امنز ںیم ینتک ںیفص وہین اچہ

     1389    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ًبیس، ح٤از، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، یزیس ب٩ ابی حبیب، ٣زثس، حرضت ٣اَٟ ب٩ ہبيرہ :  راوی

ُس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ َِٟیزَنٔیِّ  ٩ًَِ ٣َزِثَٕس ا ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔیٕب   َٙ ٔس ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ اْز  ث٨ََا َح٤َّ َٔ ب٩ِٔ ب٩ُِ ًُبَِیٕس َحسَّ ٔ  ٣َاٟ

٠ًََیِ  يی  ُیَؼل َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ی٤َُوُت  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن إَٔلَّ صَُبيَِرَة  ٖٕ ٩ِ٣ٔ ا ُٔو ٍُ ُػ َ طٔ ثَََلث

ٖٕ ٠َِٟٔحٔسیٔث  ُٔو ٍَ ُػ َ َِٟح٨َاَزةٔ َجزَّأَص٥ُِ ثَََلث ١َّ أَص١َِ ا َ٘ َْ إَٔذا اِسَت ٔ َََٓاَ٪ ٣َاٟ ا٢َ  َٗ  أَِوَجَب 

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  دمحم نب دیبع، امحد، دمحم نب ااحسؼ ، سیدی نب ایب بیبح، رمدث، رضحت امکل نب ریبہہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ

فملس ےن رفامای وکیئ تیم ایسی ںیہن سج رپ املسمونں یک نیت وفصں ےن امنز زپیھ وہ افر اہلل اعتیل ےن اس یک رفغمت فابج ہن رکیل 

 رفامےت وہ۔ )رمدث سیین( ےتہک ںیہ ہک اس دحثی یک انب رپ امکل نب ریہہ ارگ امنزویں یک دعتاد مک اپےت وت اؿ وک نیت وفصں رپ میسقت

 ےھت۔

 دمحم نب دیبع، امحد، دمحم نب اقحس، سیدی نب ایب بیبح، رمدث، رضحت امکل نب ریبہہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعروتں اک انجزہ ےک اسھت اجان ونممع ےہ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وعروتں اک انجزہ ےک اسھت اجان ونممع ےہ

     1390    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠مَي٪ ب٩ رحب، ح٤از، ایوب حٔؼہ، حرضت ا٦ ًلیہ :  راوی

٩ًَِ أ٦ُِّ   ٍَ َؼ ِٔ ٩ًَِ َح ٩ًَِ أَیُّوَب  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ٠َِی٨َاَحسَّ ًَ ز٦َِ  ٌِ ٥ِ ُی َٟ َِٟح٨َائٔزَ َو ٍَ ا ٔ َّب َِٟت ٧ُضٔی٨َا أَِ٪ ٧َت ا َٗ  ٍَ ٔلیَّ ًَ 

امیلسؿ نب رحب، امحد، اویب ہصفح، رضحت اؾ ہیطع ےس رفاتی ےہ ہک مہ وک انجزفں ےک اسھت اجےن ےس رفاک ایگ رگم اس ںیم یتخس 

 ںیہن ربیت یئگ۔

 ؾ ہیطعامیلسؿ نب رحب، امحد، اویب ہصفح، رضحت ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزے ےک اسھت اجےن افر اس رپ امنز زپےنھ یک تلیضف اک ایبؿ



 

 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزے ےک اسھت اجےن افر اس رپ امنز زپےنھ یک تلیضف اک ایبؿ

     1391    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، سٔیا٪، سِم، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ٍَ جَ  ٔ ا٢َ ٩ِ٣َ َتب َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة یَزِؤیطٔ  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٩ًَِ ُسَِمٕٓ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠َُط ٗٔيَراْن َحسَّ َٓ ٠َِیَضا  ًَ َّی  ََٓؼل  ٨َاَزّة 

زُص٤َُا ٣ِٔث١ُ أُحُٕس أَِو أََحُسص٤َُا ٣ِٔث١ُ أُحُسٕ  َِ ٠َطُ ٗٔيَراكَأ٪ أَِػ َٓ َْ ٨ِ٣َٔضا  َّي یُِْفَ َضا َحً ٌَ ٔ  َو٩ِ٣َ َتب

دسمد، ایفسؿ، یمس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش انجزہ اسیکھت الچ افر اس 

 اس وک اکی ریقاط ےک ربارب وثاب ےلم اگ افر وج صخش تیم یک دتنیف کت انجزہ اسیکھت راہ اس وک دف ریقاط ےک ربارب رپ امنز زپیھ وت

 وثاب ےلم اگ افر ہی ریقاط اےسی ںیہ ہک اؿ ںیم ےس وھچاٹ ریقاط یھب ادح اہپڑ اسیج ےہ۔

 دسمد، ایفسؿ، یمس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزے ےک اسھت اجےن افر اس رپ امنز زپےنھ یک تلیضف اک ایبؿ

     1392    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساہلل، ًبساٟزح٩٤ ب٩ حشين، ٣َقی، حیوة، ابوػُخ، یزیس ب٩ ًبساہلل ب٩ ٗشیم، زاؤز ب٩ ًا٣ز ب٩ ہارو٪ ب٩  :  راوی

 سٌس ب٩ ابی وٗاؾ، حرضت ًا٣ز ب٩ سٌس ب٩ ابی وٗاؾ

ُئ َحسَّ  ٤َُِِٟقٔ ث٨ََا ا اََل َحسَّ َٗ َِٟضَزؤیُّ  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ حَُشيِٕن ا ًَ ًَِبسٔ اہللٔ َو ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ثَىٔي أَبُو َػُِخٕ َوصَُو َحسَّ ث٨ََا َحِیَوةُ َحسَّ

سٔ ب٩ِٔ أَ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ًَا٣ٔز ثَطُ أَ٪َّ َزاُوَز ب٩َِ  َُٗشِیٕم َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ َّطُ کَاَ٪ ح٤َُِیُس ب٩ُِ زٔیَازٕ أَ٪َّ َیزٔیَس ب٩َِ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ ثَُط  إؾ َحسَّ َّٗ بٔی َو

َِٟدلَّ  و٢ُ أَبُو صَُزیِ ٨ًَِٔس اب٩ِٔ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ُ٘ ٍُ ٣َا َی ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز أَََل َتِش٤َ ا٢َ یَا  َ٘ َٓ ُؼوَرةٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٍَ َخبَّاْب َػاحٔٔب ا َُّط أب إٔذِ ك٠ََ َزَة أ٧َ

َّی  ٍَ َج٨َاَزةٕ ٩ِ٣ٔ بَِیتَٔضا َوَػل َد ٣َ و٢ُ ٩ِ٣َ ََخَ ُ٘ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َیاَ٪ َس٤ٔ ِٔ ىَي َحسٔیٔث ُس ٌِ ََٓذَُکَ ٣َ ٠َِیَضا  ًَ

َٚ أَبُو صَُزیَِزةَ  َِٟت َػَس ا َ٘ َٓ  ٍَ ًَائَٔظ ٔلَی  أَِرَس١َ اب٩ُِ ٤ًََُز إ َٓ 

شت ط، داؤد نب اعرم نب دعس نب ایب فاقص، 
ق
اہرفؿ نب دبع اہلل، دبعارلنمح نب نیسح، رقمی، ویحۃ، اوبرخص، سیدی نب دبعاہلل نب 

یب فاقص ےس رفاتی ےہ ہک فہ رضحت انب رمع نب  ءاب ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت اےنت ںیم ابخب آےئ رضحت اعرم نب دعس نب ا



 

 

ےت افر وبےل اے دبعاہلل نب رمع! ایک مت ےن اوبرہریہ اک فہ وقؽ انس ےہ ہک اوھنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی اراشد رفام

 ےس الچ افر اس رپ امنز زپیھ وت )اس ےک دعب رافی ےن دحثی ایفسؿ ذرک یک سج وہےئ انس ہک وج صخش انجزہ ےک اسھت اس ےک رھگ

ںیم اکی افر دف ریقاط ےک ارج یک تلیضف وقنمؽ ےہ( سپ انب رمع ےن انجب وک رضحت اعہشئ ےک اپس اس دحثی یک یدصقی ےک ےیل 

 اجیھب رضحت اعہشئ ےن رفامای اوبرہریہ ےن کیھٹ اہک۔

شت ط، داؤد نب اعرم نب دعس نب ایب اہرفؿ نب  :  رافی
ق
دبعاہلل، دبعارلنمح نب نیسح، رقمی، ویحۃ، اوبرخص، سیدی نب دبعاہلل نب 

 فاقص، رضحت اعرم نب دعس نب ایب فاقص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اسھت اجےن افر اس رپ امنز زپےنھ یک تلیضف اک ایبؿانجزے ےک 

     1393    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 وٟیس ب٩ طحاَ، اب٩ وہب، ابوػُخ، َشیَ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ت٤ز، ُکیب، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ُٜونٔیُّ  َٕ اٟشَّ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ُطَحا ث٨ََا ا ٩ًَِ َحسَّ یِٕب  ٩ًَِ ُُکَ  ٕ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ٤َ٧ٔز ًَ َٔ ب٩ِٔ  ی ٩ًَِ ََشٔ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی أَبُو َػُِخٕ  َحسَّ

ًَلَی  و٦ُ  ُ٘ َی َٓ و٢ُ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ی٤َُوُت  ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔييَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَبَّإض  وَ٪ َرُجَّل ََل َج٨َاَزتٔطٔ اب٩ِٔ  ٌُ أَِرَب

وا ٓٔیطٔ  ٌُ ِّٔ وَ٪ بٔاہللٔ َطِیّئا إَٔلَّ ُط ُٛ  ُیِْشٔ

فدیل نب اجشع، انب فبہ، اوبرخص، رشکی نب دبعاہلل نب ایب رمت، رکبی، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل 

تیم ایسی ںیہن ہک سج ےک انجزہ رپ اچسیل اےسی آدیم امنز  یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک املسمونں یک وکیئ

زپےنھ ےک ےیل ڑھکے وہں وج اہلل ےک اسھت یسک وک رشکی ہن رہھٹاےت وہں )افر فہ اس ےک قح ںیم داعےئ رفغمت رکںی( افر اہلل 

 اعتیل اؿ یک افشتع وک وبقؽ ہن رفامےئ۔

  نب ایب رمت، رکبی، رضحت انب ابعسفدیل نب اجشع، انب فبہ، اوبرخص، رشکی نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزہ ےک ےھچیپ آگ ےل رک انلچ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ ےک ےھچیپ آگ ےل رک انلچ



 

 

     1394    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ًبساٟؼ٤س، اب٩ ٣ثىي، رحب، اب٩ طساز، یحٌي ، باب ب٩ ٤ًير، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو َزاُوزَ  َّي َحسَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا ٤َٔس ح و َحسَّ ِبُس اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  ًَِبٔس اہللٔ َحسَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا  َحسَّ اََل َحسَّ ىٔي اب٩َِ َٗ ٌِ ْب َی رَحِ

٩ًَِ أَبٔی ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٍٔ ٤َِٟٔسی٨َ ثَىٔي َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ٕ َحسَّ ثَىٔي بَاُب ب٩ُِ ٤ًَُيِر ث٨ََا َیِحٌَي َحسَّ ازٕ َحسَّ َّی اہللُ  َطسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل صَُزیَِزَة 

 َ َِٟح٨َاَزةُ بَٔؼِوٕت َوََل ٧ ٍُ ا ا٢َ ََل تُتَِب َٗ  إر َزاَز َصاُروُ٪ َوََل ی٤َُِشي بَيَِن یََسیَِضا٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

اہرفؿ نب دبع اہلل، دبعادمصل، ، انب ینثم، رحب، انب دشاد، ییحی، ابب نب ریمع، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

ینپ رفاتی ںیم ہی ااضہف ایک ہک۔ انجزہ ےک اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای انجزہ ےک اسھت ہن آگ وہ افر ہن آفاز۔ اہرفؿ نب دبعاہلل ےن ا

 آےگ ہن الچ اجےئ۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل، دبعادمصل، انب ینثم، رحب، انب دشاد، ییحی ، ابب نب ریمع، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  رک ڑھکے وہاج انانجزہ وک آےت دھکی

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ وک آےت دھکی رک ڑھکے وہاج ان

     1395    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، سٔیا٪، زہزی، سا٥ٟ، حرضت ًا٣ز ب٩ ربیٌہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُّ بٔطٔ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٍَ َیِب٠ُ ٌَ ٔ ب٩ِٔ َربٔی ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َسا٥ٕٟٔ 

 ٍَ ٥ُِٜ أَِو تُوَؿ َٔ َّي تَُد٠ِّ ََٟضا َحً و٣ُوا  ُ٘ َٓ َِٟح٨َاَزَة   إَٔذا َرأَیُِت٥ِ ا

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ہی دحثی یچنہپ ےہ دسمد، ایفسؿ، زرہی، اسمل، رضحت اعرم نب رہعیب ےس رفاتی ےہ ہک اؿ وک روس

 ہک بج مت انجزہ وک آےت دوھکی وت ڑھکے وہ اجؤ اہیں کت ہک انجزہ آےگ ڑبھ اجےئ ای رھک دای اجےئ۔

 دسمد، ایفسؿ، زرہی، اسمل، رضحت اعرم نب رہعیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 انجزہ وک آےت دھکی رک ڑھکے وہاج ان

     1396    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير ب٩ رحب، سہی١ ب٩ ابی ػاٟح، حرضت ابوسٌیس خسری :  راوی

ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی َس ث٨ََا ُسَضِی١ُ ب٩ُِ أَبٔی َػأٟٕح  ث٨ََا ُزَصيِْر َحسَّ َحسَّ

ا٢َ أَبُو زَ  َٗ  ٍَ َّي تُوَؿ َََٓل َتِح٠ُٔشوا َحً َِٟح٨َاَزَة  ُت٥ِ ا ٌِ ٔ ٥َ إَٔذا َتب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِورٔیُّ اُوز َرَو َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟحٔسیَث اٟثَّ ی صََذا ا

٩ًَِ ُسضَ   ٍَ اؤَی ٌَ ٍَ بٔاِْلَِرٔق َوَرَواُظ أَبُو ٣ُ َّي تُوَؿ ا٢َ ٓٔیطٔ َحً َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٍَ ِٔی ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  َّي تُوَؿ ا٢َ َحً َٗ ِی١ٕ 

 ٔ او ٌَ ُى ٩ِ٣ٔ أَبٔی ٣ُ َٔ َیاُ٪ أَِح ِٔ ا٢َ أَبُو َزاُوز َوُس َٗ ٍَ ا٠َِّٟحٔس   یَ

ادمح نب ویسن، زریہ نب رحب، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

رفامای ہک بج مت انجزہ ےک اسھت (ول وت بج کت فہ رھک ہن دای اجےئ ہن وھٹیب۔ اوباؤد ےتہک ںیہ ہک وثری ےن اس دحثی وک دنسب لیہس 

ریہ ےس رفاتی ایک ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک بج کت انجزہ زنیم رپ ہن رھک دای اجےئ )ہن وھٹیب( افر ایس رفاتی وک وباہطس فادل اوبرہ

اوباعمفہی ےن وباہطس لیہس ہی اافلظ لقن ےیک ںیہ ہک بج کت انجزہ ربق ںیم ہن رھک دای اجےئ )ہن وھٹیب( افر اوباعمفہی یک تبسنب ایفسؿ 

 زایدہ اید رےنھک فاےل ںیہ۔

 ادمح نب ویسن، زریہ نب رحب، لیہس نب ایب اصحل، رضحت اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ وک آےت دھکی رک ڑھکے وہاج ان

     1397    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣و١٣ ب٩ ٓـ١، وٟیس، ابو٤ًز، یحٌي ب٩ ابی ٛثير، ًبیساہلل ب٩ ٣٘ش٥، حرضت جابز :  راوی

 ٔ ث َٛ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ أَبٔی  ٤ًَِزٕو  ث٨ََا أَبُو  َِٟؤٟیُس َحسَّ ث٨ََا ا انٔیُّ َحسَّ ََِٟحَّ ١ٔ ا ـِ َٔ ِٟ ١ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُؤ٣َّ َش٥ٕ يَحسَّ ِ٘ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣ٔ  ٕ ر

ََٟضا  ا٦َ  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔذِ ٣َزَِّت ب٨َٔا َج٨َاَزْة  ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ثَىٔي َجابْٔز  ا َذَصب٨َِا ٨َِٟٔح١َٔ٤ إَٔذا هَٔی َج٨َاَزةُ َحسَّ َّ٤٠ََٓ

٨َ٠ِا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ُ٘ َٓ و٣ُواَیُضوزٓٔیٕ  ُ٘ َٓ َّٔذا َرأَیُِت٥ِ َج٨َاَزّة  َٓ  َْ زَ َٓ ٤َِِٟوَت  ا٢َ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ ٤ََّا هَٔی َج٨َاَزةُ یَُضوزٓٔیٕ   إ٧ٔ

وملم نب لضف، فدیل، اوبرمع، ییحی نب ایب ،ریث، دیبع اہلل نب مسقم، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت مہ روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ںیم امہرے اسےنم ےس انجزہ سگرا۔ سپ آپ اس ےک ےیل ڑھکے وہ ےئگ نکیل وج یہن مہ اس وک ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت اےنت



 

 

ااھٹ ےن ےک ےیل ڑبےھ ولعمؾ وہا ہک ہی انجزہ وت وہیدی اک ےہ مہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ہی انجزہ وت وہیدی اک اھت۔ آپ ےن رفامای 

 ات دوھکی وت ڑھکے وہ اجؤ۔ومت رہب احؽ ڈرےن یک زیچ ےہ ذہلا بج مت وکیئ انجزہ آ

 وملم نب لضف، فدیل، اوبرمع، ییحی نب ایب ،ریث، دیبعاہلل نب مسقم، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ وک آےت دھکی رک ڑھکے وہاج ان

     1398    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، یحٌي ب٩ سٌیس، واٗس ب٩ ٤ًزو ب٩ سٌس ب٩ ٣ٌاذ، ٧آٍ، ب٩ جبير ب٩ ٣ل٥ٌ، حرضت ًلی :  راوی

٤ِزٔو ب٩ِٔ  ًَ ٩ًَِ َواٗٔٔس ب٩ِٔ  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٔ َحسَّ ٍٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٕ اِْلَِنَؼارٔیِّ  اذ ٌَ سٔ ب٩ِٔ ٣ُ ٌِ َس

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَبٔی كَأٟٕب أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل  ٩ًَِ  ٥َٜٔ َِٟح ٔ ب٩ِٔ ا وز ٌُ ٩ًَِ ٣َِش  ٥ٕ ٌٔ ُس ب٩ِٔ ٣ُِل ٌِ َس َب ٌَ َٗ ٔ ث٥َُّ  َِٟح٨َائٔز ا٦َ ِٔی ا َٗ   

، فادق نب رمعف نب دعس نب اعمذ، انعف، نب ریبج نب معطم، رضحت یلع ےس رفاتی ےہ ہک ادتباء ںیم روسؽ یبنعق، امکل، ییحی نب دیعس

 (اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انجزہ دھکی رک ڑھکے وہ اجای رکےت ےھت نکیل دعب ںیم ےنھٹ ےگل )ینعی ڑھکا وہان وھچڑ دای

 ف نب دعس نب اعمذ، انعف، نب ریبج نب معطم، رضحت یلعیبنعق، امکل، ییحی نب دیعس، فادق نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ وک آےت دھکی رک ڑھکے وہاج ان

     1399    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہظا٦ ب٩ بہزا٦، حات٥ ب٩ اس٤ٌی١، ابواسبان، ًبساہلل ب٩ س٠مَي٪ ب٩ ج٨ازہ ب٩ ا٣یہ، حرضت ًبازہ ب٩ ػا٣ت :  راوی

َِٟحارٔ ث٨ََا أَبُو اِْلَِسَبأن ا ٌٔی١َ َحسَّ ٤ََِٟسائٔىٔيُّ أَِخبََر٧َا َحات٥ُٔ ب٩ُِ إِٔس٤َ ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ بَِضَزا٦َ ا ِبٔس َحسَّ ًَ  ٩ًَِ َ٪ ب٩ِٔ ثٔیُّ  اہللٔ ب٩ِٔ ُس٠َمَِيَ

َّی اہللُ ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٣ٔٔت  ٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ  ٔ ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٍَ و٦ُ ِٔی ُج٨َاَزَة ب٩ِٔ أَبٔی أ٣َُیَّ ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

٤َزَّ بٔطٔ َحبِْر ٣ٔ  َٓ ٍَ ِٔی ا٠َِّٟحٔس  َّي تُوَؿ ٔ َحً َِٟح٨َاَزة ا٢َ ا َٗ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َح٠ََص ا٨َّٟٔييُّ َػل َٓ  ١ُ ٌَ ِٔ ا٢َ َصََٜذا َن َ٘ َٓ  ٔ َِٟیُضوز ٩ِ ا

ُٔوص٥ُِ  ٔ  اِج٠ُٔشوا َخاٟ

اشہؾ نب رہباؾ، احمت نب اامسلیع، اوباابسط، دبعاہلل نب امیلسؿ نب انجدہ نب اہیم، رضحت ابعدہ نب اصتم ےس رفاتی ےہ ہک بج 



 

 

ہن رھک دای اجات روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بت کت ڑھکے رےتہ۔ اکی دؿ اکی وہیدی اعمل آپ ےک اپس کت انجزہ ربق ںیم 

ےس سگرا۔ )اس ےن آپ وک ڑھکے دھکی رک )اہک ہک مہ یھب ااسی یہ رکےت ںیہ آپ اس یک ہی ابت نس رک ھٹیب ےئگ افر دفرسے ولوگں 

  اجؤ۔ےس یھب رفامای مت یھب اس یک اخمتفل رکف افر ھٹیب

 اشہؾ نب رہباؾ، احمت نب الیعمس، اوباابسط، دبعاہلل نب امیلسؿ نب انجدہ نب اہیم، رضحت ابعدہ نب اصتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزہ ےک اسھت وسار وہ رک انلچ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ ےک اسھت وسار وہ رک انلچ

     1400    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣وسي، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، یحٌي ب٩ ابی ٛثير، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ، حرضت ثوبا٪ :  راوی

ِبُس  ًَ َِٟب٠ِخٔیُّ أَِخبََر٧َا  ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ ٣ُوَسي ا ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ٍَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َ  ٕ ثٔير َٛ ٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ أَبٔی  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا اٟزَّزَّ

 ٔ َِٟح٨َاَزة ٍَ ا ٍٕ َوصَُو ٣َ ُتَٔی بَٔسابَّ ٥َ أ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ثَِوبَاَ٪ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٕٖ ِو ًَ بَ  ب٩ِٔ  َٛ أَبَی أَِ٪ َیزِ ُتَٔی َٓ َٖ أ ا اِنَْصَ َّ٤٠َ َٓ َضا 

 َّ٤٠َ َٓ َب َوص٥ُِ ی٤َُِظوَ٪  َٛ ٩ِ ْٔلَِر ُٛ ٥ِ٠َ أَ َٓ ٍَ کَا٧َِت َت٤ِٔشي  َٜ ٔ ٤َََِٟلئ ا٢َ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ َٟطُ  ٘ٔی١َ  َٓ َٛٔب  ٍٕ ََفَ  ا َذصَبُوا َرِٛٔبُت بَٔسابَّ

ت وثابؿ ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت ییحی نب ومیس، دبعارلزاؼ، رمعم، ییحی نب ایب ،ریث، اوبہملس نب دبعارلنمح نب وعػ، رضح

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وساری ےک ےیل اکی اجونر الای ایگ اس احؽ ںیم یک آپ انجزہ ےک اسھت ےھت۔ سپ آپ ےن وسار 

 آپ اس رپ وسار وہ وہےن ےس عنم رفام دای نکیل بج آپ انجزہ یک دتنیف ےس افرغ وہ رک ولےٹ وت آپ لیک   رھپ اکی اجونر الای ایگ وت

ےئگ۔ آےسپ اس یک فہج وپیھچ یئگ وت رفامای )اس فتق انجزہ ےک اسھت( رفےتش لچ رےہ ےھت۔ ںیم ےن انمبس ہن اجان ہک رفےتش )دیپؽ 

 لچ رےہ وہں افر ںیم وسار وہ رک (ولں )اس ےیل اس فتق ااکنر رک دای اھت( سپ بج فہ ےلچ ےئگ وت ںیم وسار وہ ایگ۔

 ومیس، دبعارلزاؼ، رمعم، ییحی نب ایب ،ریث، اوبہملس نب دبعارلنمح نب وعػ، رضحت وثابؿ ییحی نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ ےک اسھت وسار وہ رک انلچ

     1401    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، س٤اک، حرضت جابز ب٩ س٤زہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ َس٤َُزَة  ٩ًَِ ٔس٤َإک َس٤ٔ  ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ َّی ا َحسَّ َّی ا٨َّٟٔييُّ َػل ٠ًََِیطٔ َػل ہللُ 

ُؽ بٔطٔ  َّٗ ١َ یََتَو ٌَ َح َٓ َّي َرَٛٔبطُ  ١َٔ٘ َحً ٌُ َٓ ٕض  ُتَٔی بَْٔفَ ِحَسأح َو٧َِح٩ُ ُطُضوْز ث٥َُّ أ ًَلَی اب٩ِٔ اٟسَّ  ٥َ َٟطُ َوَس٠َّ  َو٧َِح٩ُ َنِشَعی َحِو

آہل فملس ےن انب فدحاؿ ےک انجزہ دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، امسک، رضحت اجرب نب رمسہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

یک امنز زپیھ افر مہ وموجد ےھت۔ رھپ آپ یک وساری ےک ےیل اکی وھگڑا الای ایگ سپ آپ ےن اس وک ابدنھ دای اہیں کت ہک آپ وسار 

 وہےئ افر وھگڑا وکدےن اگل افر مہ آپ ےک اردرگ دفڑےت اجےت ےھت۔

 نب رمسہدیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، امسک، رضحت اجرب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزہ ےک آےگ ےنلچ اک ایبؿ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ ےک آےگ ےنلچ اک ایبؿ

     1402    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، سا٥ٟ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز٨ٌٗيي، سٔیا٪  :  راوی

ا٢َ َرأَیُِت ا٨َّٟ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیُّ   ٍَ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨َ ِٔ ث٨ََا ُس ٨َٔييُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٥َ َوأَبَا َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔييَّ َػل

ِٟحَ  ٔ برَِکٕ َو٤ًََُز ی٤َُِظوَ٪ أ٣ََا٦َ ا  ٨َاَزة

یبنعق، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اسمل، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت 

 اوبرکب فرمع وک انجزہ ےک آےگ ےتلچ وہےئ داھکی ےہ۔

 یبنعق، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اسمل، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ ےک آےگ ےنلچ اک ایبؿ

     1403    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ِيرہ ب٩ طٌبہوہب ب٩ ب٘یہ، خاٟس، یو٧ص، زیاز، ب٩ جبير، حرضت  :  راوی



 

 

 ٌِ ٔ ب٩ِٔ ُط ٤ُِِٟٔيَرة ٩ًَِ ا ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ زٔیَاز ٩ًَِ یُو٧َُص  ٩ًَِ َخأٟٕس   ٍَ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ ٕ َحسَّ ٍَ َوأَِحَشُب أَ٪َّ أَص١َِ زٔیَاز َب

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔييِّ َػل طُ إ ٌَ َٓ َّطُ َر َضا َوأ٣ََا٣ََضا  أَِخبَرُونٔی أ٧َ َٔ ٤َِٟأشي ی٤َِٔشي َخ٠ِ ٔ َوا َِٟح٨َاَزة َٕ ا ا٢َ اٟزَّاُٛٔب َیٔشيرُ َخ٠ِ َٗ

ةٔ َو  ْٔفَ ِِ ٤َِٟ ٠َِیطٔ َویُِسعَی َٟٔوأَٟسیِطٔ بٔا ًَ َّی  ُم ُیَؼل ِ٘ یّبا ٨ِ٣َٔضا َواٟشِّ ٩ًَِ َیَشارَٔصا رَقٔ ٩ًَِ َی٤ٔی٨َٔضا َو  اٟزَِّح٤ٍَٔ َو

، نب ریبج، رضحت ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہ افر ویسن ےن اہک ہک ںیم امگؿ رکات وہں ہک زاید فبہ نب ہیقب، اخدل، ویسن، زاید

ےن ویں اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اراشد ےہ ہک وسار انجزہ ےک ےھچیپ ےلچ افر دیپؽ ےنلچ فاال انجزہ ےک رقبی رےتہ 

ر ہی ہک اسطق دشہ ہچب رپ امنز انجزہ زپیھ اجےئ افر اس ےک فادلنی ےک ےیل رتمح ف وہےئ اس ےک آےگ ےھچیپ داںیئ افر ابںیئ ےلچ۔ اف

 رفغمت یک داعء یک اجےئ۔

 فبہ نب ہیقب، اخدل، ویسن، زاید، نب ریبج، رضحت ریغمہ نب ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زہ وک دلجی ےل ےنلچ اک ایبؿانج

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ وک دلجی ےل ےنلچ اک ایبؿ

     1404    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز ب٩ سٔیا٪، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُّ بٔطٔ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة یَِب٠ُ ٤َُِٟشیِّٔب  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس اٟزُّصِزٔیِّ 

ـَ  َْشٌّ َت َٓ  ََ ٔ َُ ٔسَوی َذٟ َِٟیطٔ َوإِٔ٪ َت ٔ ٣ُو٧ََضا إ سِّ َ٘ َديِْر ُت َٓ  ٍّ َُ َػأَٟح ِّٔ٪ َت َٓ َِٟح٨َاَزةٔ  ًُوا بٔا ا٢َ أرَِسٔ و٧َطُ َٗ اب٥ُِٜٔ  ٌُ َٗ  ٩ًَِ رٔ

دسمد نب ایفسؿ، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای انجزہ وک 

 دلجی ےل اجای رکف ویکہکن ارگ فہ رمد کین ےہ وت اس یک الھبیئ یک رطػ دلجی اچنہپےت وہ افر ارگ فہ دب ےہ وت مت ےن اینپ رگدونں ےس

 رش وک ااتر دای۔

 دسمد نب ایفسؿ، زرہی، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 انجزہ وک دلجی ےل ےنلچ اک ایبؿ

     1405    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، طٌبہ، ًیی٨ہ، ًبساٟزح٩٤ :  راوی

َُّط کَاَ٪  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٍَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًَُیِی٨َ  ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ٔ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ أَبٔی َحسَّ أؾ ِٔی َج٨َاَزة ٌَ ِٟ ا

ٍَ َرُسو ِس َرأَیِت٨َُا َو٧َِح٩ُ ٣َ َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٍَ َسِوكَطُ  َٓ َة ََفَ ٨َا أَبُو برَِکَ َ٘ ٠َٔح َٓ ا  ّٔ ٔٔی ٨َّا ٤َِ٧ٔشي ٣َِظّیا َخ ُٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ َّی اہللُ  ٢ٔ اہللٔ َػل

 ٧َز١ُ٣ُِ َر٣ََّل 

رضحت امثعؿ نب ایب ااعلص ےک انجزہ ںیم رشکی ےھت افر مہ تہب ملسم نب اربامیہ، ہبعش، ہنییع، دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک مہ 

آہتسہ آہتسہ لچ رےہ ےھت۔ اےنت ںیم اوبرکب آؿ ےچنہپ۔ اوھنں ےن )ہیبنت رکےن ےک ےیل( وکڑا افرپ ااھٹای افر رفامای مت ےن داھکی ےہ 

 رےہ ےھت۔ ہک بج مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک انجزہ ےک اسھت ےھت وت ذرا زیت لچ

 ملسم نب اربامیہ، ہبعش، ہنییع، دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ وک دلجی ےل ےنلچ اک ایبؿ

     1406    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسہ، خاٟس ب٩ حارث، ابزاہی٥، ب٩ ٣وسي، ًیسي، ب٩ یو٧ص، ًیی٨ہ :  راوی

ث٨ََا ًٔی ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي َحسَّ َِٟحارٔٔث ح و َحسَّ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا َسَة َحسَّ ٌَ ث٨ََا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش ٩ًَِ َحسَّ ىٔي اب٩َِ یُو٧َُص  ٌِ َسي َی

ٍَ بٔضَ  ٠ََتُط َوأَصَِوی بٔاٟشَّ ًَُیِی٨َ ِِ ٠َِیض٥ِٔ َب ًَ َح١َ٤َ  َٓ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َس٤َُزَة َو اََل ِٔی َج٨َاَزةٔ  َٗ َِٟحٔسیٔث   ِونٔ َذا ا

دیمح نب دعسمہ، اخدل نب احرث، اربامیہ، نب ومیس، یسیع، نب ویسن، ہنییع ےس رمفی ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک ہی انجزہ دبعارلنمح نب 

 (اھت۔ اوبرکب ےن اےنپ رچخ وک دفڑاای افر وکڑے ےس ااشرہ ایک )ہک دلجی (ولرمسہ اک 

 دیمح نب دعسمہ، اخدل نب احرث، اربامیہ، نب ومیس، یسیع، نب ویسن، ہنییع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿانجزفں اک  :   ابب

 انجزہ وک دلجی ےل ےنلچ اک ایبؿ

     1407    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣شسز، ابوًوا٧ہ، یحٌي ، ابوزاؤز، یحٌي ب٩ ًبساہلل، ابو٣اجسہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

٩ًَِ َیِحٌَي   ٍَ َ َوا٧ ًَ ث٨ََا أَبُو  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی ٣َأجَسَة  َِّیِٔمُّ  ًَِبسٔ اہللٔ اٟت ا٢َ أَبُو َزاُوز َوصَُو یَِحٌَي ب٩ُِ  َٗ  ٔ ِّر ٤َُِٟحب ا

 ِٟ ا٢َ ٣َا زُوَ٪ ا َ٘ َٓ َِٟح٨َاَزةٔ  ٍَ ا ٤َِِٟشٔي ٣َ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨َِٟا ٧َبٔی٨ََّا َػل َ ا٢َ َسأ َٗ وزٕ  ٌُ َِٟیطٔ َدَبٔب إِٔ٪ َی٩ُِٜ ٣َِش ٔ ١َ إ حَّ ٌَ َخيِّرا َت

سَّ  َ٘ َضا ٩ِ٣َ َت ٌَ َِٟیَص ٣َ  ٍُ ٍْ َوََل تُتَِب ًَ َِٟح٨َاَزةُ ٣َتِبُو ّسا ْٔلَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ َوا ٌِ بُ َٓ  ََ ٔ َُيَِر َذٟ ْٕ َوإِٔ٪ َی٩ُِٜ  ٌٔی ا٢َ أَبُو َزاُوز َوصَُو َؿ َٗ ٣ََضا 

ا٢َ  َٗ َِٟحابٔزُ  ًَِبٔس اہللٔ َوصَُو یَِحٌَي ا ا٢َ أَبُو َزاُوز أَبُو ٣َأجَسَة َصَذا ََل  صَُو یَِحٌَي ب٩ُِ  َٗ یٌّ  ؤِیٌّ َوأَبُو ٣َأجَسَة َبِْصٔ ُٛ أَبُو َزاُوز َوَصَذا 

 ُٖ َز ٌِ  ُی

 دسمد، اوبوعاہن، ییحی، اوبداؤد، ییحی نب دبع اہلل، اوبامدجہ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

   دفڑےن یک اکی مسق ےہ( ارگ فہ فآہل فملس ےس وپاھچ

 

   ےس ھچک مک )ح

 

 ہک انجزہ ےک اسھت سک رطح انلچ اچےئہ۔ آپ ےن رفامای ح

 انجزہ کین آدیم اک ےہ وت دلجی اچنہپےن ےک ےیل افر ارگ کین ںیہن ےہ وت منہج فاولں اک دفر یہ رانہ رتہب ےہ افر انجزہ آےگ رانہ اچےئہ

  دے رک( انجزہ ےک آےگ اتلچ ےہ وت وگای فہ اس ےک اسھت یہ ںیہن ےہ۔ےھچیپ ںیہن افر وج صخش )اکیف افہلص

 دسمد، اوبوعاہن، ییحی ، اوبداؤد، ییحی نب دبعاہلل، اوبامدجہ، رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فاےل رپ اامؾ امنز ہن زپےھوخدیشک رکےن 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وخدیشک رکےن فاےل رپ اامؾ امنز ہن زپےھ

     1408    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ نٔی١، زہير، س٤اک، حرضت جابز ب٩ س٤زہ :  راوی

َٓٔؼیَح  ا٢َ ٣َزَٔق َرُج١ْ  َٗ ثَىٔي َجابٔزُ ب٩ُِ َس٤َُزَة  ث٨ََا ٔس٤َاْک َحسَّ ث٨ََا ُزَصيِْر َحسَّ ِی١ٕ َحسَّ َٔ ث٨ََا اب٩ُِ نُ ٔلَی  َحسَّ َحاَئ َجاُرُظ إ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ

ا٢َ َو٣َا یُِسرٔ َٗ ِس ٣َاَت  َٗ َّطُ  َٟطُ إ٧ٔ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ أ٧ََا َرأَیُِتطُ  َٗ  ََ ی

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َحاَئ إ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ َٓٔؼیَح   ٍَ َج ا٢َ ََفَ َٗ ٥ِ َی٤ُِت  َٟ َُّط  ٥َ إ٧ٔ ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ  َوَس٠َّ َ٘ َٓ ِس ٣َاَت  َٗ َّطُ  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ

َّی اہللُ َّ َػل ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِٙ إ ٔ َِٟت ا٣َِزأَتُُط ا٧َِل٠ ا َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ َٓٔؼیَح   ٍَ َج ٥َِٟ َی٤ُِت ََفَ َُّط  ٥َ إ٧ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ أَِخبٔرُِظ   َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ی اہللُ 

 َ ِس ٧ َٗ آُظ  َٙ اٟزَُّج١ُ ََفَ ا٢َ ث٥َُّ ا٧َِل٠َ َٗ ٨ِطُ  ٌَ ِٟ ا٢َ اٟزَُّج١ُ ا٠َُّٟض٥َّ ا َ٘ ٠ًََِیطٔ َٓ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔييِّ َػل َٙ إ ا٧َِل٠َ َٓ طُ  ٌَ ٕؽ ٣َ َ٘ َشطُ ب٤ِٔٔظ ِٔ ََحَ َن



 

 

ا٢َ  َٗ ُط  ٌَ َشطُ ب٤ََٔظاَٗٔؽ ٣َ ِٔ ا٢َ َرأَیُِتُط ی٨َََِحُ َن َٗ  ََ ا٢َ َو٣َا یُِسرٔی َ٘ َٓ ِس ٣َاَت  َٗ َّطُ  أَِخبََرُظ أ٧َ َٓ  ٥َ ا٢َ  َوَس٠َّ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ أ٧ََِت َرأَیَِتُط 

٠َِیطٔ إّٔذا ََل  ًَ يَی    أَُػل

انب لیفن، زریہ، امسک، رضحت اجرب نب رمسہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش امیبر وہا سپ اس ےک الہ اخہن اس رپ رفےن ےگل وت اس 

صخش اک اکی زپفیس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر وبال الفں صخش اک ااقتنؽ وہ ایگ ےہ۔ آپ ےن 

ےسیک ولعمؾ وہا؟ وبال ںیم وخد دھکی رک آای وہں۔ آپ رفامای فہ رما ںیہن۔ رھپ فہ صخش ولٹ ایگ اس ےک دعب دفابرہ   رفامای ےھجتدرایتف

ولگ اس رپ رگہی ف زاری رکےن ےگل رھپ فیہ صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اچنہپ افر رعض ایک ہک الفں صخش رم ایگ 

ںیہن رما۔ اس ےک دعب فہ رھپ فاسپ الچ ایگ۔ اس ےک دعب رھپ اس رپ رگہی ف زاری یک اجےن یگل۔ اب یک رمہبت رمضی آپ ےن رفامای فہ 

یک ویبی ےن اس صخش ےس اہک ہک اج رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ربخ دے۔ اس ےن اہک اے اہلل! اس رپ تنعل رفام۔ رھپ فہ 

 ہک اس ےن اےنپ رت ش ےس اےنپ ےلگ وک اکٹ ایل ےہ۔ بت فہ آپ ےک اپس اچنہپ افر رعض ایک ای صخش اس رمضی ےک اپس آای افر داھکی

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! الفں صخش رم ایگ ےہ۔ آپ ےن وپاھچ ےھجت ےسیک ولعمؾ وہا ےہ؟ اس ےن اہک ںیم وخد اس وک دھکی رک 

پ ےن رھپ وپاھچ ہک ایک وت ےن وخد داھکی ےہ؟ اس ےن اہک۔ اہں۔ بت آپ ےن آای وہں اس ےن اےنپ رت ش ےس اانپ الگ اکٹ ایل ےہ آ

 رفامای ہک رھپ ںیم وت اس یک امنز ہن زپوھں اگ۔

 انب لیفن، زریہ، امسک، رضحت اجرب نب رمسہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یسک دح رشیع ںیم امرا اجےئ اس یک امنز انجزہ زپےنھ اک ایبؿوج صخش 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش یسک دح رشیع ںیم امرا اجےئ اس یک امنز انجزہ زپےنھ اک ایبؿ

     1409    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اس٠ِمابو کا١٣، ابوًوا٧ہ، ابوبْش، حرضت ابوبززہ  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی بَ  ةٔ  َِٟبِْصَ ثَىٔي َنَْفْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ٩ًَِ أَبٔی بِْٔشٕ َحسَّ  ٍَ َ َوا٧ ًَ ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ َحسَّ َّی َحسَّ زَِزَة اِْلَِس٠َِٔمِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ٥ِ َٟ َٕ َو ٔ ٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ًَلَی ٣َأًز ٥ِ ُیَؼ١ِّ  َٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٠َِیطٔ اہللُ  ًَ ََلةٔ  ٩ًَِ اٟؼَّ  َی٨َِط 

 اوب اکلم، اوبوعاہن، اوبرشب، رضحت اوبربزہ ایملس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امزع نب امکل یک امنز انجزہ



 

 

 ےس ںیہن رفاک۔ںیہن زپیھ )ویکہکن اؿ وک دح زان ںیم اسگنسر ایک ایگ اھت( نکیل دفرسے ولوگں وک اؿ یک امنز انجزہ زپےنھ 

 اوب اکلم، اوبوعاہن، اوبرشب، رضحت اوبربزہ ایملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہچب یک امنز انجزہ زپےنھ اک ایبؿ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ہچب یک امنز انجزہ زپےنھ اک ایبؿ

     1410    حسیث                               زو٦ ج٠س  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٓارض، یٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اب٩ سحٙ، ًبساہلل ب٩ ابی برک، ٤ًزہ ب٨ت ًبساٟزح٩٤،  :  راوی

 حرضت ًائظہ

وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َی ارٕٔض َحسَّ َٓ ُس ب٩ُِ َیِحٌَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َحسَّ ثَىٔي  َٙ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ إِٔسَح ث٨ََا أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ ب٩ِٔ َس

َّی اہللُ  َِٟت ٣َاَت إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ا َٗ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٤َِزَة ب٨ِٔٔت  ًَ  ٩ًَِ ٍَ  أَبٔی برَِکٕ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو اب٩ُِ ث٤ََا٧َٔی ًَ

٥َ  ًََْشَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٥ِ٠َ ُیَؼ١ِّ  َٓ  َطِضّزا 

دمحم نب ییحی نب افرس، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، انب قحس، دبعاہلل نب ایب رکب، رمعہ تنب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ 

امیہ اک ااقتنؽ وہا وت اؿ یک رمع ااھٹرہ امہ )ڈزیھ اسؽ( یھت۔ آپ ےن اؿ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اصزبحادے ارب

 رپ امنز انجزہ ںیہن زپیھ۔

 دمحم نب ییحی نب افرس، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، انب قحس، دبعاہلل نب ایب رکب، رمعہ تنب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ہچب یک امنز انجزہ زپےنھ اک ایبؿ

     1411    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، ٣ح٤س ب٩ ًبیس، حرضت وائ١ ب٩ زاؤز :  راوی

 َٗ َِٟبهٔیَّ  ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ َوائ١ٔٔ ب٩ِٔ َزاُوَز  ُس ب٩ُِ ًُبَِیٕس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ یِّ َحسَّ ٔ ث٨ََا َص٨َّازُ ب٩ُِ اٟسَّ ا ٣َاَت إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ا٨َّٟٔييِّ َحسَّ َّ٤َٟ ا٢َ 



 

 

 َ٠ ًَ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ َّی  ٥َ َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٌٔیٔس ب٩ِٔ َػل ًَلَی َس أُِت  ا٢َ أَبُو َزاُوز رَقَ َٗ أًسٔ  َ٘ ٤َِٟ ٥َ ِٔی ا ِیطٔ َوَس٠َّ

ًََلإئ أَ٪َّ ا٨َّٟ   ٩ًَِ  َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ وَب ب٩ِٔ ا ُ٘ ٌِ ٩ًَِ َی ٤َُِٟباَرٔک  ث٥َُِٜ اب٩ُِ ا َٟطُ َحسَّ انٔیِّ ٗٔی١َ  َ٘ ِٟ ا وَب اٟلَّ ُ٘ ٌِ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔييَّ َػل

 َ ل ًَ َّی  ٍّ َػل ِی٠َ َٟ ٌٔيَن   ی اب٨ِٔطٔ إٔبَِزاصٔی٥َ َوصَُو اب٩ُِ َسِب

انہد نب رسی، دمحم نب دیبع، رضحت فالئ نب داؤد ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت یہب ےس انس ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

امنز زپھ یل۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن فآہل فملس ےک اصزبحادے اربمیہ اک ااقتنؽ وہا وت آپ ےن اینپ ےنھٹ یک ہگج رپ یہ اہنت اؿ یک 

دیعس نب وقعیب اطاقلین رپ زپاھ مت ےس دحثی ایبؿ یک دبعاہلل نب ابمرک ےس دنسب وقعیب نب اقعقع اطعء ےس ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 (افر دس دؿ ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ ےٹیب اربامیہ یک امنز انجزہ زپیھ۔ اس فتق اؿ یک رمع رتس رات یھت )ینعی دف امہ

 انہد نب رسی، دمحم نب دیبع، رضحت فالئ نب داؤد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ہچب یک امنز انجزہ زپےنھ اک ایبؿ

     1412    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ٠ٓیح ب٩ س٠مَي٪، ػاٟح ب٩ ًحَل٪، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ًباز، ًباز ب٩ ًبساہلل ب٩ زبير،  :  راوی

 حرضت ًائظہ

ِبٔس ا ًَ ٔس ب٩ِٔ  ًَِحََلَ٪ َو٣َُح٤َّ ٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ   ٪َ ٠َُِٓیُح ب٩ُِ ُس٠َمَِيَ ث٨ََا  ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا َس ًَبَّازٔ ب٩ِٔ َحسَّ  ٩ًَِ ًَبَّازٕ  ہللٔ ب٩ِٔ 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟت َواہللٔ ٣َا َػل ا َٗ  ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ  ٔ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر أئ إَٔلَّ ِٔی  ًَ ـَ ِٟبَِی ًَلَی ُسَضِی١ٔ اب٩ِٔ ا

٤َِِٟشحٔسٔ   ا

ح نب امیلسؿ، اص

فلن 

حل نب الجعؿ، دمحم نب دبعاہلل نب ابعد، ابعد نب دبعاہلل نب زج ،، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک دیعس نب وصنمر، 

 دخبا روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن لیہس نب اضیبء یک امنز انجزہ دجسم یہ ںیم زپیھ یھت۔

ح نب امیلسؿ، اصحل نب الجعؿ، دمحم نب دبعاہلل نب  :  رافی

فلن 

 ابعد، ابعد نب دبعاہلل نب زج ،، رضحت اعہشئدیعس نب وصنمر، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ہچب یک امنز انجزہ زپےنھ اک ایبؿ



 

 

     1413    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل ب٨ابی ٓسیَ، ؿحاک، اب٩ ًث٤ا٪ ابی ٧وز، ابوس٤٠ہ، حرضت ًائظہ :  راوی

٩ً ابی ا٨ٟرض ٩ً ابی س٤٠ٍ ٩ً ًائظٍ  حسث٨ا ٫ارو٪ ب٩ ًبساہلل ٧ا اب٩ ابی ٓسیَ ٩ً اٟـحاک یٌىي اب٩ ًث٤ا٪

 شحس س٬ی١ واخیہ،رضي اہلل ٨ًہا ٗاٟت واہلل ٟ٘س ػلی رسو٢ اہلل ػلی اہلل ٠ًیہ وس٥٠ ًلی ابىي بیـاء ِی ا٤ٟ

اہرفؿ نب دبعاہلل انبیب دفکی، احضک، انب امثعؿ ایب رظن، اوبہملس، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک دخبا روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن اضیبء ےک دفونں ںوٹیں لیہس افر اس ےک اھبیئ )لہس نب اضیبء( یک امنز انجزہ دجسم یہ ںیم زپیھ یھت۔

 دبعاہلل انبیب دفکی، احضک، انب امثعؿ ایب رظن، اوبہملس، رضحت اعہشئ اہرفؿ نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ہچب یک امنز انجزہ زپےنھ اک ایبؿ

     1414    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، اب٩ ابی ذئب، ػاٟح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزةَ  ِوأ٣ٍََٔ  ثَىٔي َػأْٟح ٣َِولَی اٟتَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ذٔئِٕب َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَي  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  

٠َِیطٔ  ٠َِیطٔ ًَ ًَ َََٓل َطِیَئ  ٤َِِٟشحٔٔس  ًَلَی َج٨َاَزةٕ ِٔی ا َّی   َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َػل

دسمد، ییحی، انب ایب ذبئ، اصحل، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن دجسم ںیم 

 انجزہ یک امنز زپیھ اس رپ ھچک انگہ ںیہن۔

 انب ایب ذبئ، اصحل، رضحت اوبرہریہدسمد، ییحی ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسرج ےک ولطع فرغفب ےک فتق تیم وک دنف رک ںیہن رکان اچےئہ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وسرج ےک ولطع فرغفب ےک فتق تیم وک دنف رک ںیہن رکان اچےئہ

     1415    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، ٣وسي، ب٩ ًلی ب٩ رباح، حرضت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز :  راوی

ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ َربَإح  ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ  ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٍَ ب٩َِ َحسَّ َب ِ٘ ًُ ٍَ َّطُ َس٤ٔ ُث أ٧َ أَبٔی یَُحسِّ

يَی ٓٔیض٩َّٔ أَِو  ٥َ ی٨ََِضا٧َا أَِ٪ نَُؼل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَإت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ ثَََلُث َسا َٗ  ٕ ٍُ ًَا٣ٔز بَُر ٓٔیض٩َّٔ ٣َِوَتا٧َا حٔيَن َتِل٠ُ ِ٘  َن

ٍَ َو  ٔٔ َّي َتزَِت ٍّ َحً َُ ٤ُِص بَازٔ ٤َا اٟظَّ َٛ زَُب أَِو  ِِ َّي َت زُؤب َحً ُِ ٤ُِص ٠ِٟٔ ُٕ اٟظَّ یَّ ـَ َّي َت٤ٔی١َ َوحٔيَن َت ٔ َحً ضٔيَرة ائ٥ُٔ اٟوَّ َٗ و٦ُ  ُ٘ حٔيَن َی

ا٢َ  َٗ 

امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، ومیس، نب یلع نب رابح، رضحت ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ 

ںیم اےنپ رمدفں وک دنف رکےن افر امنز زپےنھ ےس عنم رفامای ےہ۔ اکی اس فتق بج وسرج ولطع وہ راہ وہ اتکمچ وہا وک نیت افاقت 

اہیں کت ہک فہ دنلب وہ اجےئ دفرسے اس فتق بج ڑھکا وہ دفرہپ اک۔ ڑھکا وہےن فاال )ینعی وسرج ف ااہنلر رپ وہ( اہیں کت فہ 

 رج رغفب وہےن وک ےکھج اہیں کت ہک رغفب وہ اجےئ۔وسرج ڈلھ اجےئ افر رسیتے اس فتق بج وس

 امثعؿ نب ایب ہبیش، فعیک، ومیس، نب یلع نب رابح، رضحت ہبقع نب اعرم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آےگ سک وک رںیھک؟ بج رمد افر وعرت دفونں ےک انجزے آاجںیئ وت اامؾ ےک

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 بج رمد افر وعرت دفونں ےک انجزے آاجںیئ وت اامؾ ےک آےگ سک وک رںیھک؟

     1416    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 (یزیس ب٩ خاٟس ب٩ ٣وہب، ابی جزیخ، یحٌي ب٩ ػبیح، حرضت ٤ًار )٣ولی حارث ب٩ ٧و١ٓ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ یَِحٌَي ب٩ِٔ َػب ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َخأٟسٔ ب٩ِٔ ٣َِوَصٕب اٟز٣َِّلٔیُّ َحسَّ اْر ٣َِولَی َحسَّ َّ٤ًَ ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ یٕح 

ََل  ُِ ِٟ ١ٌَٔ ا ُح َٓ ٕ َواب٨َِٔضا  َّطُ َطضَٔس َج٨َاَزَة أ٦ُِّ ک٠ُُِثو٦ ١َٕٓ أ٧َ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ٧َِو ٔ اب٩ُِ ا ِو٦ َ٘ ِٟ ََ َؤِی ا ٔ ُت َذٟ أ٧َرَِکِ َٓ ا َیلٔی اِْل٣َٔا٦َ  َّ٦ُ ٤٣ٔ

 ٍُ َّ٨ ٔ اٟشُّ اُٟوا صَٔذظ َ٘ َٓ َتاَزَة َوأَبُو صَُزیَِزَة  َٗ ُِٟدِسرٔیُّ َوأَبُو  ٌٔیٕس ا  ًَبَّإض َوأَبُو َس

 ےہ ہک فہ اؾ وثلکؾ افر اؿ ےک سیدی نب اخدل نب ومبہ، ایب رججی، ییحی نب حیبص، رضحت امعر )ومیل احرث نب ونلف( ےس رفاتی

اصزبحادے ےک انجزہ ںیم احرض وہےئ سپ اامؾ ےک آےگ )الصتم( ڑلےک وک راھک )افر اؾ وثلکؾ ےک انجزہ وک اس ےس آےگ( ںیم ےن 

 اس رپ ااکنر ایک۔ اس فتق احرضنی ںیم دبعاہلل نب ابعس اوبدیعس دخری اوباتقدہ افر اوبرہریہ وموجد ےھت اؿ بس رضحات ےن اہک



 

 

 یہی  تن ےہ۔ )ینعی اامؾ ےک آےگ الصتم رمد اک انجزہ راھک اجےئ افر اس ےک آےگ وعرت اک انجزہ(۔

 (سیدی نب اخدل نب ومبہ، ایب رججی، ییحی نب حیبص، رضحت امعر )ومیل احرث نب ونلف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج اامؾ انجزہ یک امنز زپاھےئ وت اوکس تیم ےک یسک ہصح مسج وک اقملب ڑھک وہان اچےئہ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 بج اامؾ انجزہ یک امنز زپاھےئ وت اوکس تیم ےک یسک ہصح مسج وک اقملب ڑھک وہان اچےئہ

     1417    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زاؤز ب٩ ٣ٌاذ، ًبساٟوارث، ٧آٍ، حرضت ابوُاٟب :  راوی

٤ِٟٔزِبَٔس  ٍٔ ا َّٜ ٨ُِت ِٔی ٔس ُٛ ا٢َ  َٗ ٍٕ أَبٔی َُأٟٕب  ٔ ٩ًَِ ٧َآ َِٟوارٔٔث  ًَِبُس ا ث٨ََا  اذٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا َزاُوزُ ب٩ُِ ٣ُ ثٔيْر َحسَّ َٛ َضا ٧َاْض  ٌَ ٤َزَِّت َج٨َاَزْة ٣َ َٓ

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ اُٟوا َج٨َاَزةُ  ٍْ َت٘ٔیطٔ  َٗ َٗ ًَلَی َرأِٔسطٔ َٔخِ ًَلَی بَُزیِٔذی٨َتٔطٔ َو  ْٙ ٠ًََِیطٔ َٛٔشاْئ َرٗٔی َّٔذا أ٧ََا بَٔزُج١ٕ  َٓ ُتَضا  ٌِ ٔ َٓتَب  ٕ  ٩ِ٣ٔ ٤ًَُيِر

 َٓ ا٦َ أ٧ََْص  َٗ َِٟح٨َاَزةُ  ِت ا ٌَ ا ُؤؿ َّ٤٠َ َٓ  َٕ ٔ اُٟوا َصَذا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َاٟ َٗ اُ٪  َ٘ صِ ٠ُِت ٩ِ٣َ َصَذا اٟسِّ ُ٘ َٓ ٤ِٔص  طُ اٟظَّ َٔ ٠ًََِیَضا َوأ٧ََا َخ٠ِ َّی  َؼل

َِ ث٥َُّ  ٥َِٟ یُِسٔ ٥َِٟ یُٔل١ِ َو ٍَ َتِٜبٔيَرإت  ََّر أَِربَ َٜب َٓ ا٦َ ٨ًَِٔس َرأِٔسطٔ  َ٘ َٓ اُٟوا یَا أَبَا َح٤ِزََة ََل َیُحو٢ُ بَِیىٔي َوبَِی٨َطُ َطِیْئ  َ٘ َٓ ُس  ٌُ ِ٘  َذَصَب َی

 َ٠ًَ بُوَصا َو َََٓقَّ  ٍُ ٤َِٟزِأَةُ اِْلَِنَؼارٔیَّ ًَلَی اٟزَُّج١ٔ ث٥َُّ َج٠ََص ا ٠َِیَضا ٧َِحَو َػََلتٔطٔ  ًَ َّی  ََٓؼل ًَحٔیزَتَٔضا  ا٦َ ٨ًَِٔس  َ٘ َٓ ْع أَِخرَضُ  ٌِ ِیَضا َن

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یُ  َّی اہللُ  ١ُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ِٔ ََٜذا کَاَ٪ َی ََلُئ ب٩ُِ زٔیَازٕ یَا أَبَا َح٤ِزََة َص ٌَ ِٟ ا٢َ ا َ٘ ًَلَی آَ يی  ِّرُ َؼل َٜب ََ یُ ٔ َؼََلت َٛ َِٟح٨َاَزةٔ 

ا٢َ یَا أَبَا َح٤ِزََة َُزَِوَت  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ  ٔ ٤َِٟزِأَة ٔ ا ًَحٔیزَة و٦ُ ٨ًَِٔس َرأِٔض اٟزَُّج١ٔ َو ُ٘ ا َوَی ٌّ ٠َِیَضا أَِرَب ٠َِیطٔ ًَ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٣َ

َُخَ  َٓ ُط ح٨َُِی٨ّا  ٌَ َُزَِوُت ٣َ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ  ٥َ ٔ َرُج١ْ َوَس٠َّ ِو٦ َ٘ ِٟ َّي َرأَی٨َِا َخِی٨َ٠َا َوَراَئ ُهُضور٧َٔا َؤِی ا ٠َِی٨َا َحً ًَ َح٠٤َُوا  َٓ وَ٪  ُٛ ٤ُِِْٟشٔ َد ا

 ٔ ًَلَی اِْلِٔسََل٦ و٧َطُ  ٌُ ٔ َٓیَُبای ١َ یَُحاُئ بٔض٥ِٔ  ٌَ َضز٣ََُض٥ِ اہللُ َوَج َٓ ٨َا َویَِحٔل٨َ٤ُا  ُّٗ َیُس َٓ ٠َِی٨َا  ًَ ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ َیِح١ُٔ٤  َ٘ َٓ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ   

َِٟیِو٦َ َیِحٔل٤ُ  َّٟٔذی کَاَ٪ ٨ِ٣ُُذ ا ًَلَیَّ ٧َِذّرا إِٔ٪ َجاَئ اہللُ بٔاٟزَُّج١ٔ ا ٥َ إٔ٪َّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٜت َرُسو٢ُ َػل َش َٓ طُ  َ٘ ب٩ََّ ٨ًُُ ٔ ِِ َ ٨َا َْل

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  َٓ  اہللٔ َػل ٥َ َؤجیَئ بٔاٟزَُّج١ٔ  ٔلَی اہللٔ َوَس٠َّ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ تُِبُت إ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا َرأَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّ٤٠َ

١َ اٟزَّ  ٌَ َح َٓ ا٢َ  َٗ ُط َٟٔیفَٔی اِْلََخُ ب٨َِٔذرٔظٔ  ٌُ ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل یَُبای ًَ َّی اہللُ  ََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل أ٣ََِش ی ٟٔزَ َٓ َّی ُج١ُ یََتَؼسَّ ُسو٢ٔ اہللٔ َػل

٥َ أَِ٪ یَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ١َ یََضاُب َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ ِت٠ٔطٔ َوَج َ٘ ٥َ َٟٔیأ٣َُِزُظ بٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا َرأَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤٠ََٓ ُت٠َُط  ِ٘



 

 

 ٌَ ٍُ َطِیّئا بَاَی َُّط ََل َیِؼ٨َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َِٟیِو٦َ إَٔلَّ اہللُ  ٨ًَِطُ ٨ِ٣ُُذ ا  َِ ٥َِٟ أ٣ُِٔش يی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ا٢َ اٟزَُّج١ُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٧َِذرٔی  َ٘ َٓ طُ 

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ ٔلَیَّ  َت إ ـِ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَََل أَِو٣َ َ٘ َٓ َِٟیَص ٨َٟٔ ُٟٔتؤَِی ب٨َِٔذرَٔک  َُّط  ا٢َ أَبُو  إ٧ٔ َٗ ٔيٓيٕ أَِ٪ یُو٣َٔف 

٤ََّا کَا َّطُ إ٧ٔ ثُونٔی أ٧َ َحسَّ َٓ ًَحٔیزَتَٔضا  ٔ ٨ًَِٔس  ٤َِٟزِأَة ًَلَی ا ٍٔ أ٧ََٕص ِٔی َٗٔیا٣ٔطٔ  ٩ًَِ َػ٨ٔی ُِٟت  َ َشأ َٓ َََٓاَ٪ َُأٟٕب  وُغ  ٌُ ٥ِ َت٩ُِٜ ا٨ُّٟ َٟ َّطُ  َ٪ ْٔل٧َ

ًَحٔیزَتَٔضا َیِشتُرَُصا ٩ِ٣ٔ  و٦ُ حَٔیا٢َ  ُ٘ ات١َٔ  اِْل٣َٔا٦ُ َی َٗ ُ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣ُٔزُِت أَِ٪ أ ًَ َّی اہللُ  ِو٢ُ ا٨َّٟٔييِّ َػل َٗ ا٢َ أَبُو َزاُوز  َٗ  ٔ ِو٦ َ٘ ِٟ ا

 ٔ ِوٟ َ٘ ِت٠ٔطٔ بٔ َٗ اُئ بٔا٨َِّٟذرٔ ِٔی  َٓ َِٟو َِٟحٔسیٔث ا َط إَٔلَّ اہللُ نُٔشَذ ٩ِ٣ٔ َصَذا ا َٟ ٔ وُٟوا ََل إ ُ٘ َّي َی ِس تُِبُت ا٨َّٟاَض َحً َٗ يی  ٔن  طٔ إ

د نب اعمذ، دبعاولارث، انعف، رضحت اوباغبل ےس رفاتی ےہ ہک ہتکس ارملدب )اکی ہگج اک انؾ( ںیم اھت ہک امہرے رقبی ےس داؤ

اکی انجزہ سگرا سج ےک اسھت تہب ےس ولگ ےھت۔ ولوگں ےن یئاای ہک ہی رضحت دبعاہلل نب رمع اک انجزہ ےہ ہی نس رک ںیم یھب اس 

وک داھکی وج ابرکی اچدر افڑےھ وہےئ اھت افر اکی وھچےٹ وھگڑے رپ وسار اھت۔ اس ےن دوھپ ےس ےک ےھچیپ الچ وت ںیم ےن اکی صخش 

اچبؤ ےک ےیل اےنپ رس رپ ڑپکے اک اکی ڑکٹا ڈاؽ راھک اھت ںیم ےن وپاھچ ہی وچدرھی وکؿ ےہ؟ ولوگں ےن اہک ہی رضحت اسن نب امکل 

 افر اوھنں ےن امنز انجزہ زپاھیئ ںیم اؿ ےک ےھچیپ اس رطح ڑھکا اھت ںیہ۔ سپ امنز انجزہ بج رھک دای ایگ وت رضحت اسن ڑھکے وہےئ

ہک ریمے افر اؿ ےک درایمؿ وکیئ زیچ احلئ ہن یھت سپ فہ تیم ےک رس ےک اقملم ڑھکے وہےئ افر اچر ریبکتات ںیہک فہ ریبکتات 

 اہک اے اوبزمحہ! )ہی رضحات اسن یک تینک ہن تہب دلجی دلجی ںیہک افر ہن تہب دری دری ےس اس ےک دعب فہ ےنھٹ ےگل وت ولوگں ےن

ےہ( ہی اکی ااصنری وعرت اک انجزہ ےہ۔ )آپ اس یک یھب امنز زپاھ دےئجی( رھپ فہ اس یک تیم وک اؿ ےک رقبی ےل آےئ وج اکی 

ح زبس رگن ےک اتوبت ںیم یھت سپ رضحت اسن اس یک رمک ےک اقملب ڑھکے وہےئ افر ایس رطح اس یک یھب امنز زپاھیئ سج رط

 رمد یک امنز زپاھیئ یھت اس ےک دعب فہ ھٹیب ےئگ۔ العء انب زاید ےن اؿ ےس وپاھچ ہک اے اوبزمحہ! ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

یھب ایس رطح انجزہ یک امنز زپاھےت ےھت سج رطح مت ےن اچر ریبکتات ےک اسھت امنز زپاھیئ ےہ افر ایک آپ یھب رمد ےک انجزہ یک 

اس ےک رس ےک اقملب افر وعرت اک انجزہ وہےن یک وصرت ںیم اس یک رمک ےک اقملب ڑھکے وہےت ےھت؟ اوھنں ےن وصرت ںیم 

وجاب دای اہں! )آپ یھب ایس رطح امنز زپےتھ ےھت( العء نب زاید ےن دفرسا وساؽ ایک ہک اے اوبزمحہ! ایک آپ ےن آرضحنت یلص 

 ےہ؟ اوھنں ےن وجاب دای اہں ںیم زغفہ نینح ںیم آپ اسیکھت رشکی اہجد اھت اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت یسک اہجد ںیم رشتک یک

سپ رشمنیک ےلکن افر مہ رپ ہلمح آفر وہےئ اہیں کت ہک مہ ےن اےنپ وھگڑفں وک اینپ تشپ یک رطػ داھکی )ینعی ںیمہ اپسپیئ اایتخر 

 وج مہ رپ ولتار رکیل ہلمح رکات اھت افر ںیمہ رکین زپی افر مہ دیماؿ گنج ےس اھبگ ڑھکے وہےئ( اؿ رشمنیک ںیم اکی صخش اھت

امرات اھت رھپ اہلل ےن اس وک تسکش دی )افر مہ وک حتف بیصن رفامیئ( اس ےک دعب اریساؿ گنج الےئ اجےن ےگل افر روسؽ اہلل یلص اہلل 

ےس اھت ہی تنم امین یھت ہیلع فآہل فملس ےک دتس ابمرک رپ االسؾ ےک ےیل تعیب رکےن ےگل اکی صخش ےن وج آپ ےک ااحصب ںیم 



 

 

ت یلص ہک ارگ فہ صخش دیقی انب رک الای ایگ وج اس دؿ مہ رپ )ےلمح رک راہ اھت افر ںیمہ امر راہ اھت وت ںیم اس وک لتق رکفں اگ ہی نس رک آرضحن

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! اہلل ہیلع فآہل فملس اخومش وہ رےہ رھپ فہ صخش دیقی انب رک الای ایگ بج اس ےن آپ وک داھکی وت وبال ای روس

ںیم ےن اہلل ےس وتہب یک۔ آپ ےن اس یک ابت ینس اؿ ینس رک دی افر اس ایخؽ ےس تعیب رکےن ںیم وتفق ایک اتہک فہ احصیب اینپ 

ےگ وت تنم وپری رک ےل۔ )ینعی اس وک لتق رک دے( نکیل فہ احصیب اس اراظتر ںیم رےہ ہک بج آپ ےھجم اس ےک لتق اک مکح رفامںیئ 

ںیم اس وک لتق رک دفں اگ ویکہکن فہ اس ابت ےس ڈر رےہ ےھت ہک ںیہک ںیم اس وک لتق رک ڈاولں افر آپ انراض ہن وہ اجںیئ۔ بج 

آپ ےن داھکی ہک فہ احصیب ھچک ںیہن رک رےہ ںیہ وت )وبجمر وہ رک( اس ےس تعیب ےل یل بت فہ احصیب وبےل ای روسؽ اہلل! اب ریمی 

یگ؟ آپ ےن رفامای ںیم اب کت وج تعیب ےنیل ںیم وتفق رکات راہ اھت فہ ایس ایخؽ ےس اھت ہک وت اینپ تنم وپری  تنم سک رطح وپری وہ

رک ڈاےل )رگم وت ےن وپری ہن یک( فہ وبےل ای روسؽ اہلل! آپ ےن ےھجم آھکن ےس ااشرہ ویکں ہن رک دای؟ آپ ےن رفامای آھکن ےس ہیفخ 

س ےک دعب اوباغبل ےن اہک ںیم ےن ولوگں ےس وپاھچ ہک رضحت اسن وعرت یک رمک ےک اقملب ااشرہ رکان یبن یک اشؿ ںیہن ےہ۔ ا

ویکں ڑھکے وہےئ ےھت؟ ولوگں ےن اہک اس ےیل ہک ےلہپ زامہن ںیم اتوبت ہن وہات اھت افر اامؾ وعرت ےک رمک ےک اسےنم ڑھکا وہان اھت 

 اتہک ولوگں ےس اس یک رپدہ وپیش رےہ۔

 دبعاولارث، انعف، رضحت اوباغبلداؤد نب اعمذ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 بج اامؾ انجزہ یک امنز زپاھےئ وت اوکس تیم ےک یسک ہصح مسج وک اقملب ڑھک وہان اچےئہ

     1418    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یزیس ب٩ زریٍ، حشين، ًبساہلل ب٩ بزیسہ، حرضت س٤زہ ب٩ ج٨سب :  راوی

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ بَُزیَِس  ث٨ََا  ٥ُِّ٠ َحسَّ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا حَُشيِْن ا ٍٕ َحسَّ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٩ًَِ َس٤ُ َحسَّ ا٢َ َة  َٗ َزَة ب٩ِٔ ُج٨ُِسٕب 

٠َِیَضا ٠ٟٔؼَّ  ًَ ا٦َ  َ٘ َٓ أسَضا  َٔ ٔ ًَلَی ا٣َِزأَةٕ ٣َاَتِت ِٔی ن  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ََلةٔ َوَسَلَضاَػ٠َِّیُت َوَراَئ ا٨َّٟٔييِّ َػل

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل دسمد، سیدی نب زرعی، نیسح، دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت رمسہ نب دنجب ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ 

فملس ےک ےھچیپ اکی وعرت یک امنز انجزہ زپیھ۔ وج احتل افنس ںیم رم یئگ یھت۔ وت آپ اس یک امنز زپاھےن ےک ےیل درایمؿ ںیم 

 ڑھکے وہےئ۔

 دسمد، سیدی نب زرعی، نیسح، دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت رمسہ نب دنجب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 امنز انجزہ یک ریبکتات اک ایبؿ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 امنز انجزہ یک ریبکتات اک ایبؿ

     1419    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ازریص، حرضت طٌيي ٣ح٤س ب٩ ًَلء، :  راوی

ٔييِّ أَ٪َّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ  َٙ ُت أَبَا إِٔسَح ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ا٢َ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص  َٗ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

٠َِیطٔ  ًَ ََّر  ب َٛ ٠َِیطٔ َو ًَ وا  ُّٔ َؼ َٓ ٕ َركِٕب  بِر َ٘ ٥َ ٣َزَّ بٔ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوَس٠َّ ٍُ ٩ِ٣َ َطضَٔسُظ  َ٘ ا٢َ اٟثِّ َٗ  ََ َ ث ٔييِّ ٩ِ٣َ َحسَّ ٌِ ٠ُِت ٠ٟٔظَّ ُ٘ َٓ ا  ٌّ أَِرَب

 ًَبَّإض 

دمحم نب العء، نب ادرسی، رضحت یبعش ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی اتزہ ربق رپ سگرے۔ آپ ےن افر 

ر ریبکتںی ںیہک اوبااحسؼ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن یبعش ےس وپاھچ مت ےس ہی دحثی سک ےن آپ ےک ااحصب ےن ںیفص ابدنںیھ افر اچ

 ایبؿ یک؟ اوھنں ےن اہک اکی ربتعم صخش ےن وج فاہں وموجد اھت ینعی دبعاہلل نب ابعس ےن۔

 دمحم نب العء، نب ادرسی، رضحت یبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 امنز انجزہ یک ریبکتات اک ایبؿ

     1420    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طٌبہ، ٤ًز ب٩ ٣زہ، حرضت اب٩ ابی ٟیلی ابو وٟیس، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ٣ح٤س ب٩ جٌْف، :  راوی

ُس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّي َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍُ ح و َحسَّ َب ٌِ ث٨ََا ُط َیأٟٔسيُّ َحسَّ َِٟؤٟیٔس اٟلَّ ث٨ََا أَبُو ا ٤ِزٔو َحسَّ ًَ  ٩ًَِ  ٍَ َب ٌِ ٩ًَِ ُط َْفٕ  ٌِ  ب٩ُِ َج

ا٢َ کَاَ٪ َز  َٗ َِٟیلَی  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی  ُِٟتطُ ب٩ِٔ ٣ُزََّة  َ َشأ َٓ ٕ َخ٤ِّشا  ًَلَی َج٨َاَزة ََّر  ب َٛ َُّط  ا َوإ٧ٔ ٌّ ًَلَی َج٨َائٔز٧َٔا أَِرَب ِّرُ  َٜب ٥َ یُ َٗ ىٔي اب٩َِ أَِر ٌِ یِْس َی

 ُ٤ِٟ ا٢َ أَبُو َزاُوز َوأ٧ََا َٟٔحٔسیٔث اب٩ِٔ ا َٗ ِّرَُصا  َٜب ُ ٥َ ی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َ َّي أ ٩ُ َثى َ٘  ِت

اوب فدیل، ہبعش، دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمع نب رمہ، رضحت انب ایب یلیل ےس رفاتی ےہ ہک زدی نب ارمق )وج احصیب ںیہ( 

امہرے انجزفں رپ اچر ریبکتںی اہک رکےت ےھت نکیل اکی رمہبت اوھنں ےن انجزہ یک امنز ںیم اپچن ریبکتںی ںیہک وت ںیم ےن اس ےک 



 

 

اےسن درایتف یک وت اںوہں ےن اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اپچن ریبکتںی یھب یہک ںیہ۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ےھجم ابرے ںیم 

 انب ینثم یک دحثی رپ زایدہ اامتعد ےہ۔

 اوب فدیل، ہبعش، دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمع نب رمہ، رضحت انب ایب یلیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزہ یک امنز ںیم ایک زپاھ اجےئ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 انجزہ یک امنز ںیم ایک زپاھ اجےئ

     1421    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٛثير، سٔیا٪، سٌس ب٩ ابزاہی٥، حرضت ك٠حہ ب٩ ًبساہلل ب٩ ًو٣ٖح٤س ب٩  :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ٍَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ك٠ََِح ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٌِ ٩ًَِ َس َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخبََر٧َا ُس ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍَ اب٩ِٔ َحسَّ ا٢َ َػ٠َِّیُت ٣َ َٗ  ٕٖ ِو ًَ

 ٔ ات َٔ أَ بٔ َََٓقَ ًَلَی َج٨َاَزةٕ  ٨ٍَّٔ ًَبَّإض  ََّضا ٩ِ٣ٔ اٟشُّ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ َٜٔتأب  ٍٔ اِل  َح

دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، دعس نب اربامیہ، رضحت ہحلط نب دبعاہلل نب وعػ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب ابعس ےک 

 اسھت انجزہ یک امنز زپیھ وت اوھنں ےن اس ںیم وسرہ افہحت زپیھ افر رفامای ہی  تن ےہ۔

  ،ریث، ایفسؿ، دعس نب اربامیہ، رضحت ہحلط نب دبعاہلل نب وعػدمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تیم ےک ےیل داع رکےن اک ایبؿ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم ےک ےیل داع رکےن اک ایبؿ

     1422    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساٌٟزیز ب٩ یحٌي ، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ

ٔس ب٩ِٔ إِٔس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٍَ ىٔي اب٩َِ َس٤َ٠َ ٌِ ْس َی ثَىٔي ٣َُح٤َّ انٔیُّ َحسَّ ََِٟحَّ ٔ ب٩ُِ یَِحٌَي ا زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  َٙ َح



 

 

ُت َرُسو٢َ اہللٔ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٍَ ب٩ِٔ  ٤َِٟیِّٔت أَبٔی َس٤َ٠َ ًَلَی ا و٢ُ إَٔذا َػ٠َِّیُت٥ِ  ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ًَاَئ  َٟطُ اٟسُّ أَِخ٠ُٔؼوا  َٓ 

دبعازعلسی نب ییحی، دمحم نب ہملس، دمحم نب ااحسؼ ، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 

 فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ ہک بج مت تیم رپ امنز زپوھ وت اس ےک ےیل صولص دؽ ےس رفغمت یک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 داع رک ف۔

 دبعازعلسی نب ییحی ، دمحم نب ہملس، دمحم نب اقحس، دمحم نب اربامیہ، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم ےک ےیل داع رکےن اک ایبؿ

     1423    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو ٤ٌ٣ز، ًبساہلل ب٩ ٤ًزو، ًبساٟوارث، ابوجَلض، ً٘بہ ب٩ سیار، حرضت ًلی ب٩ ط٤ار :  راوی

ٍُ ب٩ُِ  َب ِ٘ ُِٟحََلٔض ًُ ث٨ََا أَبُو ا َِٟوارٔٔث َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٤ِزٕو َحسَّ ًَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ   ٕ ٤َز ٌِ ث٨ََا أَبُو ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ إر  ًَلٔیُّ ب٩ُِ َط٤َّ ثَىٔي  إر َحسَّ َسیَّ

َّی ا َت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َٕ َس٤ٔ ِی َٛ َّٟٔذی َطضِٔسُت ٣َزَِواَ٪ َسأ٢ََ أَبَا صَُزیَِزَة  ٍَ ا ا٢َ أ٣ََ َٗ  ٔ َِٟح٨َاَزة ًَلَی ا يی  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَُؼل ًَ ہللُ 

ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة ا٠َُّٟض٥َّ أ٧ََِت َربَُّضا َوأ٧ََِت  َٗ  ََ ٔ ِب١َ َذٟ َٗ ٦ْ کَاَ٪ بَِی٨َُض٤َا  ا٢َ لََکَ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٔ ٠َُِٗت  َتَضا َوأ٧ََِت َصَسیَِتَضا ِْٟٔلِٔسََل٦ ِ٘ َخ٠َ

َٟطُ َوأ٧ََِت  َٓأُِْفِ  اَئ  ٌَ َٔ ًَََل٧َٔیتَٔضا ٔجئ٨َِاَک ُط َصا َو ٥ُ٠ًَِ بٔٔسِّ َ َت ُروَحَضا َوأ٧ََِت أ ـِ َب َٗ 

اوب رمعم، دبعاہلل نب رمعف، دبعاولارث، اوبالجس، ہبقع نب ایسر، رضحت یلع نب امشخ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رمفاؿ ےک اپس وموجد 

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس امنز انجزہ ںیم زپیھ اجےن فایل داع ےک قلعتم ایک اھت۔ رمفاؿ ےن اوبرہریہ ےس وپاھچ ہک مت ےن 

انس ےہ؟ اوبرہریہ ےن اہک ایک وت اؿ ابوتں ےک ابفوجد وپاتھچ ےہ وج وت ہہک اکچ ےہ؟ رمفاؿ ےن اہک اہں یلع نب امشخ ےتہک ںیہ ہک اس ےس 

رہریہ ےن اہک )آپ انجزہ ںیم ہی داع زپےتھ ےھت( رتہمج اے اہلل! وت اس اک رب لبق اؿ دفونں ےک درایمؿ خلت الکیم وہیکچ یھت۔ اوب

ےہ وت ےن یہ اس وک دیپا ایک وت ےن یہ اس وک االسؾ یک راہ داھکیئ افر اب وت ےن یہ اس یک رفح ضبق رکیل ےہ افر وت اس ےک اظرہ ف ابنط 

 سپ وت اس یک رفغمت رفام دے۔ےس ایھچ رطح فافق ےہ مہ اس یک افسرش یک رغض ےس احرض وہےئ ںیہ 

 اوب رمعم، دبعاہلل نب رمعف، دبعاولارث، اوبالجس، ہبقع نب ایسر، رضحت یلع نب امشخ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم ےک ےیل داع رکےن اک ایبؿ

     1424    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ ٣زوا٪، طٌیب، اب٩ اسحٙ، یحٌي ب٩ ابی ٛثير، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اِْلَِوَزاعٔیِّ   َٙ ىٔي اب٩َِ إِٔسَح ٌِ ِیْب َی ٌَ ث٨ََا ُط يیُّ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ ٣َزَِواَ٪ اٟزَّق ٩ًَِ َحسَّ  ٍَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َ  ٕ ثٔير َٛ َیِحٌَي ب٩ِٔ أَبٔی 

 ٔ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ أُِْفِ ٟ َ٘ َٓ  ٕ ًَلَی َج٨َاَزة  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َػل َٗ بٔير٧َٔا أَبٔی صَُزیَِزَة  َٛ ت٨َٔا َوَػِٔير٧َٔا َو ٨َا َو٣َیِّ َحیِّ

 ٔ ٧َا َوأ٧َُِثا٧َا َوَطاص ًَ َوَذَُکٔ ُط  َّٓ َتَو َٓ ِیَتُط ٨٣َّٔا  َّٓ ًَلَی اِْلٔی٤َأ٪ َو٩ِ٣َ َتَو أَِحیٔطٔ  َٓ َُائٔب٨َٔا ا٠َُّٟض٥َّ ٩ِ٣َ أَِحَیِیَتطُ ٨٣َّٔا  لَی اِْلِٔسََل٦ٔ ٔس٧َا َو

َسظُ  ٌِ ٨َا َب َّ٠ ـٔ ٨َ٣ِا أَِجَزُظ َوََل ُت  ا٠َُّٟض٥َّ ََل َتَِحٔ

اوبہملس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  ومیس نب رمفاؿ، بیعش، انب ااحسؼ ، ییحی نب ایب ،ریث،

فملس ےن اکی انجزہ یک امنز زپیھ وت اس ےک ےیل ویں داع یک اے اہلل! وت  ششخ رفام دے امہرے زدنفں یک افر امہرے رمدفں یک 

وموجد ولوگں یک افر امہرے اغنیبئ یک۔  امہرے وھچوٹں یک افر امہرے ڑبفں یک امہرے رمدفں یک افر امہری وعروتں یک امہرے

اے اہلل! وت مہ ےس سج وک زدنہ رےھک اس وک اامیؿ رپ زدنہ رھک افر سج وک وت ومت دے اس وک االسؾ رپ ومت اطع رفام۔ اے اہلل! وت 

 ںیمہ اس ےک ارج ےس رحمفؾ ہن رھک افر اس ےک دعب ہاراہ ہن رک۔

  نب ایب ،ریث، اوبہملس، رضحت اوبرہریہومیس نب رمفاؿ، بیعش، انب اقحس، ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم ےک ےیل داع رکےن اک ایبؿ

     1425    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابزاہی٥، وٟیس، ابزاہی٥، ب٩ ٣وسي، وٟیس، ًبساٟزح٩٤، ٣زوا٪ ب٩ ج٨اح، یو٧ص، حرضت واث٠ہ ب٩  :  راوی

 اسٍ٘

ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي  َِٟؤٟیُس ح و َحسَّ ث٨ََا ا ٣َِظِٔیُّ َحسَّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ اٟسِّ ث٨ََا  ِٟوَ َحسَّ ٟٔیُس َوَحٔسیُث اٟزَّازٔیُّ أَِخبََر٧َا ا

ٍَ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َواث٠َٔ َة ب٩ِٔ َح٠َِبٕص  ٩ًَِ یُو٧َُص ب٩ِٔ ٣َِیَسَ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ َج٨َإح  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أََت٥ُّ َحسَّ َّی ب٨َٔا َرُسو٢ُ ًَ ا٢َ َػل َٗ  ٍٔ َ٘ ِْلَِس

 َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  ًَلَی َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔ اہللٔ َػل بِر َ٘ ِٟ ٍَ ا َٓ٘ٔطٔ ٓٔت٨َِ  ََ ٔ ت ََُٓلٕ٪ ِٔی ذ٣َّٔ ََُٓلَ٪ ب٩َِ  و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ إٔ٪َّ  ُ٘ ُتُط َی ٌِ َش٤ٔ



 

 

ًََذأب ا٨َّٟارٔ َوأ٧ََِت أَص١ُِ  ٔ َو بِر َ٘ ِٟ ٍٔ ا ٘ٔطٔ ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِ َٓ ََ َوَحِب١ٔ ٔجَوارَٔک  ٔ ت ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٩ِ٣ٔ ذ٣َّٔ ًَ ا٢َ  َِٟح٤ِٔس ا٠َُّٟض٥َّ َٗ َٓأئ َوا َو ِٟ  ا

٩ًَِ ٣َزَِواَ٪ ب٩ِٔ َج٨َاحٕ  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ا٢َ  َٗ ُٔوُر اٟزَّحٔی٥ُ  َِ ِٟ ََ أ٧ََِت ا َّ ُط َواِرَح٤ُِط إ٧ٔ َٟ أُِْفِ  َٓ 

رضحت فاہلث نب اعقس ےس رفاتی ےہ  دبعارلنمح نب اربامیہ، فدیل، اربامیہ، نب ومیس، فدیل، دبعارلنمح، رمفاؿ نب انجح، ویسن،

 فآہل فملس ےن مہ وک اکی املسمؿ صخش یک امنز انجزہ زپاھیئ وت ںیم ےن انس آپ اس ےک ےیل ویں داع رفام ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

رےہ ےھت اے اہلل! ہی الفں انب الفں ریتی اامؿ ںیم ےہ سپ وت اس وک ربق ےک ذعاب ےس اچبےل۔ دبعاہلل یک رفاتی ںیم ویں ےہ ہی 

افر دفزخ ےک ذعاب ےس اچبےل وت اصبح فاف افر اصبح قح ےہ۔ اے اہلل! وت ایکس ریتی اامؿ ںیم ےہ سپ وت اس وک ربق ےک ہنتف 

رفغمت رفام افر اس رپ رمح رفام کشیب وت ےنشخب فاال افر رہمابؿ ےہ۔۔۔ دبعا رلنمح ےن رمفاؿ نب انجح ےس ہی دحثی ہغیصب نع رفاتی 

 یک ےہ۔

 ، دبعارلنمح، رمفاؿ نب انجح، ویسن، رضحت فاہلث نب اعقسدبعارلنمح نب اربامیہ، فدیل، اربامیہ، نب ومیس، فدیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربق رپ امنز انجزہ زپانھ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق رپ امنز انجزہ زپانھ

     1426    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠مَي٪ ب٩ رحب، ٣شسز، ح٤از، ثابت، ابورآٍ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ أَبٔی َرآ ٩ًَِ ثَابٕٔت  اْز  ث٨ََا َح٤َّ اََل َحسَّ َٗ ْز  ٕب َو٣َُشسَّ ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َمَِيَ َسِوَزاَئ أَِو َرُجَّل کَاَ٪ َة أَ٪َّ ا٣َِزأَّة َحسَّ

 ِ ا٢َ أَََل آذ٧َ َ٘ َٓ ٘ٔی١َ ٣َاَت  َٓ ٨ًَِطُ  َشأ٢ََ  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َسُظ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٔ َٓ ٤َِِٟشحَٔس  ٥ُّ ا ُ٘ ٔ َی بِرٔظ َٗ ًَلَی  ونٔی  ُّٟ ا٢َ زُ َٗ ُت٤ُونٔی بٔطٔ 

٠َِیطٔ  ًَ َّی  ََٓؼل وُظ  ُّٟ َس َٓ 

تب، اوبراعف، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی ایسہ افؾ صخش )ای وعرت( دجسم )وبنی( ںیم امیلسؿ نب رحب، دسمد، امحد، اث

اس اک ڑاھڑف دای رکات اھت اکی دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک ہن اپای وت اس ےک قلعتم درایتف رفامای۔ ولوگں ےن یئاای ہک 

 اس یک ربخ ویکں ہن یک؟ آپ ےن رفامای ےھجم ایکس ربق یئاؤ اہکں ےہ؟ ولوگں ےن یئا دای سپ ااقتنؽ وہ ایگ ےہ۔ آپ ےن رفامای مت ےن ےھجم

 آپ ےن اس یک ربق رپ امنز انجزہ زپیھ۔



 

 

 امیلسؿ نب رحب، دسمد، امحد، اثتب، اوبراعف، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وجاملسمؿ اکرففں ےک کلم ںیم رم اجےئ اس یک امنز انجزہ زپےنھ اک ایبؿ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وجاملسمؿ اکرففں ےک کلم ںیم رم اجےئ اس یک امنز انجزہ زپےنھ اک ایبؿ

     1427    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ا٧ص، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ ٨ٌٗيي، ٣اَٟ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ٤َُِٟشیِّٔب  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص  ٔ ًَلَی ٣َاٟ أُِت  ا٢َ رَقَ َٗ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َحسَّ

٥َ ٧ََعی ٨٠َّٟٔأض  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ  َػل ََّر أَِربَ ب َٛ َّٕ بٔض٥ِٔ َو َؼ َٓ َّی  ٤َُِٟؼل ٔلَی ا َد بٔض٥ِٔ إ َّٟٔذی ٣َاَت ٓٔیطٔ َوََخَ ٔ ا َِٟیِو٦ ا٨ََّٟحأشيَّ ِٔی ا

 َتِٜبٔيَرإت 

یبنعق، امکل نب اسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک سج دؿ اجنیش )اشہ ہشبح( اک ااقتنؽ وہا وت 

وک اس وک االطع یک افر آپ اےنپ ااحصب وک ےل رک دیع اگہ یک رطػ ےلکن آپ ےن اےکن اسھت فص ابدنیھ افر اچر آپ ےن ولوگں 

 ریبکتںی ںیہک۔

 یبنعق، امکل نب اسن، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وجاملسمؿ اکرففں ےک کلم ںیم رم اجےئ اس یک امنز انجزہ زپےنھ اک ایبؿ

     1428    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًباز ب٩ ٣وسي، اس٤ٌی١ اب٩ جٌْف، ارسائی١، ابواسحٙ، ابوبززہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة َحسَّ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ائٔی١َ  ٩ًَِ إرِٔسَ َْفٕ  ٌِ ىٔي اب٩َِ َج ٌِ ٌٔی١ُ َی ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ أ٣َََز٧َا ًَبَّازُ ب٩ُِ ٣ُوَسي َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ 

ََٓذَُکَ  ٔلَی أَِرٔق ا٨ََّٟحأشيِّ  َٙ إ ٔ ٥َ أَِ٪ ٨َِ٧َل٠ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ ا٨ََّٟحأشيُّ أَِطَضُس أ٧َ َٗ َحٔسیَثطُ 

 َ َٔ َْل ٠ِ٤ُِٟ َِٟوََل ٣َا أ٧ََا ٓٔیطٔ ٩ِ٣ٔ ا َ بٔطٔ ًٔیَسي اب٩ُِ ٣َزَِی٥َ َو
َّٟٔذی َبْشَّ َّطُ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأ٧َ ٠َِیطٔ اہللُ  ٌِ َّي أَِح١َٔ٤ َن  َتِیُتُط َحً



 

 

رفعج، ارسالیئ، اوب ااحسؼ ، اوبربدہ، رضحت اوبرہریہ ےک فادل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  ابعد نب ومیس، اامسلیع انب

 فآہل فملس ےن مہ وک اجنیش ےک کلم ںیم ےنلچ اجےن اک مکح رفامای )ینعی بج ہکم ںیم املسمونں رپ  مل ف متس وہےن اگل وت آپ ےن ولوگں وک

رھپ اس اک ہصق ایبؿ رکےن وہےئ اہک ہک اجنیش ےن اہک ہک ںیم وگایہ د ات وہں ہک دمحم یلص اہلل ہیلع یشبح یک رطػ رجہت اک مکح رفامای( 

ماا االسلؾ ےن دی ےہ ارگ ںیم 
 ه
علن

فآہل فملس اہلل ےک روسؽ ںیہ افر دمحم فہ صخش ںیہ نج یک اشبرت رضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ نب رممی 

 دختم ںیم احرض وہات افر آپ یک وجایتں ااھٹات۔اومر تنطلس ںیم وغشمؽ ہن وہات وت ںیم آپ یک 

 ابعد نب ومیس، الیعمس انب رفعج، ارسالیئ، اوباقحس، اوبربدہ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افر وکیئ العتم رقمر رکان اکی ربق ںیم اکی اسھت یئک رُمدفں وک دنف رکان

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اکی ربق ںیم اکی اسھت یئک رُمدفں وک دنف رکان افر وکیئ العتم رقمر رکان

     1429    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ زیس حرضت ٣ل٠ب ًبساٟوہاب ب٩ ٧حسہ، سٌیس ب٩ سا٥ٟ، یحٌي ب٩ ٓـ١، حات٥ اب٩ اس٤ٌی١، ٛثير :  راوی

حِٔشتَ  ١ٔ اٟشِّ ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ ا ٌٔیُس ب٩ُِ َسا٥ٕٟٔ ح و َحسَّ ث٨ََا َس َِٟوصَّأب ب٩ُِ ٧َِحَسَة َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  ىٔي َحسَّ ٌِ ث٨ََا َحات٥ْٔ َی انٔیُّ َحسَّ

٤ُِٟلَّ  ٩ًَِ ا ٤ََِٟسنٔیِّ  ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس ا ثٔير َٛ  ٩ًَِ ٨َاُظ  ٌِ ٌٔی١َ ب٤َٔ َُٓس٩َٔٓ اب٩َِ إِٔس٤َ َد بَٔح٨َاَزتٔطٔ  وٕ٪ أَُِخٔ ٌُ ا ٣َاَت ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٣َِو َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٠ٔٔب 

 َٟ ٔ ا٦َ إ َ٘ َٓ ٍِ َح٠َ٤ِطُ  ٥ِ٠َ َیِشَتٔل َٓ  ٕ ٥َ َرُجَّل أَِ٪ َیأِتَٔیطُ بَٔحَحز ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أ٣َََز ا٨َّٟٔييُّ َػل ٠ًََِیطٔ َو َٓ َّی اہللُ  َس٥ََّ٠ ِیَضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َّی اہللُ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ََ ٔ َّٟٔذی یُِدبٔرُنٔی َذٟ ا٢َ ا َٗ ٠ُٔب  ٤ُِٟلَّ ا٢َ ا َٗ ثٔيْر  َٛ ا٢َ  َٗ ًَِیطٔ  ٩ًَِ ذَٔرا يی أ٧َُِوزُ َوَحَسَ  َن أ َٛ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

 ٔ ٥َ ح ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی بََیأق ذَٔراعَِی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل بِرَ إ َٗ ٥ُ بَٔضا  َّ٠ ٌَ ا٢َ أََت َٗ َضا ٨ًَِٔس َرأِٔسطٔ َو ٌَ َوَؿ َٓ ٨ًَُِض٤َا ث٥َُّ َح٠َ٤ََضا  يَن َحَسَ 

َِٟیطٔ ٩ِ٣َ ٣َاَت ٩ِ٣ٔ أَصِلٔی ٔ  أَخٔی َوأَِز٩ُٔٓ إ

ؿ نب دبعاولاہب نب دجنہ، دیعس نب اسمل، ییحی نب لضف، احمت انب اامسلیع، ،ریث نب زدی رضحت بلطم ےس رفاتی ےہ ہک بج امثع

 وک وعظمؿ اک ااقتنؽ وہا وت اؿ اک انجزہ )عیقب ںیم( الای ایگ افر فںیہ اؿ وک دنف ایک ایگ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش

ے وہےئ رھتپ الےن اک مکح رفامای )اتہک ربق رپ وطبر اشنؿ بصن رفامںیئ( نکیل فہ اوکس ااھٹ ہن اکس وت آپ وخد یہ اوکس ااھٹےن ےک ےیل ڑھک

افر آپ ےن اینپ دفونں آںینیتس افرپ ڑچاھ ںیل۔ بلطم ےتہک ںیہ ہک سج صخش ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہی فاہعق لقن 



 

 

ایک ےہ فہ اتہک ےہ ہک وگای ںیم اب یھب اینپ آوھکنں ےس آپ ےک اہوھتں یک دیفسی یک رطػ دھکی راہ وہں وا ہ آپ ےن اےنپ اہوھتں 

 افر رھپ رھتپ ااھٹ رک امثعؿ یک ربق ےک رساہےن بصن رفامای اھت افر آپ ےن اس رھتپ ےس اخمبط وہ رک رفامای اھت ہک وت اجاتن ےہ ہک وک وھکال اھت

ہی ریمے اھبیئ )امثعؿ نب وعظمؿ( یک ربق ےہ افر ریمے الہ اخہن ںیم ےس بج یسک اک ااقتنؽ وہاگ وت ںیم اوکس یھب اس ےک آس اپس 

 یہ دنف رکفں اگ

 دبعاولاہب نب دجنہ، دیعس نب اسمل، ییحی نب لضف، احمت انب الیعمس، ،ریث نب زدی رضحت بلطم :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفرسی ہگج وھکدےربق وھکدےن فاال ارگ رُمدے یک ڈہی دےھکی وت اس وک وتڑے ںیہن ہکلب وھچڑ دے افر 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق وھکدےن فاال ارگ رُمدے یک ڈہی دےھکی وت اس وک وتڑے ںیہن ہکلب وھچڑ دے افر دفرسی ہگج وھکدے

     1430    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤، حرضت ًائظہ٨ٌٗيي، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، سٌس، اب٩ سٌیس، ٤ًزہ ب٨ت  :  راوی

٤َِزَة ب٨ِٔٔت  ًَ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ىٔي اب٩َِ َس ٌِ ٕس َی ٌِ ٩ًَِ َس ٕس  ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٨َٔييُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٍَ أَ٪َّ َحسَّ ًَائَٔظ  ٩ًَِ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

ِو٥ٔ  ًَ ِسُ  َٛ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ َحیًّا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ظ َِٜسٔ َٛ ٤َِٟیِّٔت   ا

یبنعق، دبعازعلسی نب دمحم، دعس، انب دیعس، رمعہ تنب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 ےن رفامای۔ رمدہ یک ڈہی وتڑان )انگہ ںیم( ااسی یہ ےہ ےسیج زدنہ یک ڈہی وتڑان۔

 ، دعس، انب دیعس، رمعہ تنب دبعارلنمح، رضحت اعہشئیبنعق، دبعازعلسی نب دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یلغب ربق انبےن اک ایبؿ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 یلغب ربق انبےن اک ایبؿ

     1431    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ اس٤ٌی١، حَا٦ ب٩ س٥٠، ًلی ب٩ ًبساَلًلی، حرضت اب٩ ًباض :  راوی



 

 

٩ًَِ َس  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًِلَی  َ ًَِبسٔ اِْل ًَلٔیِّ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َّا٦ُ ب٩ُِ َس٥ٕ٠ِ  ث٨ََا َحَ ٌٔی١َ َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إِٔس٤َ ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر

ا٢َ  َٗ يِر٧َٔا ًَبَّإض  َِ ٔ ٟ ُّٙ ٨َا َواٟظَّ َٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٠َِّٟحُس  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ 

ااحسؼ نب اامسلیع، اکحؾ نب ملس، یلع نب دبعاالیلع، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 ےیل ےہ۔ رفامای دحل امہرے فاےطس ےہ افر قش امہرے ریغ ےک

 اقحس نب الیعمس، اکحؾ نب ملس، یلع نب دبعاالیلع، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تیم وک رےنھک ےک ےیل ےنتک آدیم ربق ںیم اجںیئ؟

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ےنتک آدیم ربق ںیم اجںیئ؟تیم وک رےنھک ےک ےیل 

     1432    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير، اس٤ٌی١ ب٩ ابی خاٟس، حرضت ًا٣ز طٌيي :  راوی

 ٩ًَِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ أَبٔی َخأٟٕس  ث٨ََا إِٔس٤َ ث٨ََا ُزَصيِْر َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ١َ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َُشَّ ا٢َ  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز

ث٨ََا ٣َزَِحْب أَِو أَبُو ٣َزِحَ  ا٢َ َحسَّ َٗ بَِرُظ  َٗ ٍُ ب٩ُِ َزیِٕس َوص٥ُِ أَِزَخ٠ُوُظ  ١ُ َوأَُسا٣َ ـِ َٔ ِٟ ًَلٔیٌّ َوا  ٥َ ًَِبَس َوَس٠َّ ُض٥ِ  ٌَ َُّض٥ِ أَِزَخ٠ُوا ٣َ ٕب أ٧َ

 َّ٤٠َ َٓ  ٕٖ ِو ًَ ٤ََّا َیلٔی اٟزَُّج١َ أَص٠ُِطُ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ًَلٔیٌّ   َْ  ا ََفَ

ادمح نب ویسن، زریہ، اامسلیع نب ایب اخدل، رضحت اعرم یبعش ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رضحت یلع 

ی ےن اہک رمبح )ای انب ایب رمبح( لضف نب ابعس افر ااسہم نب زدی ےن لسغ دای افر اؿ رضحات ےن اںیھن ربق ںیم ااترا۔ راف

ےن ایبؿ ایک ہک اؿ رضحات ےن اےنپ اسھت دبعارلنمح نب وعػ وک یھب رشکی رک ایل۔ بج رضحت یلع دتنیف ےس افرغ وہےئ وت 

 رفامای۔ آدیم اک اکؾ اس ےک رھگ فاےل یہ ایک رکےت ںیہ۔

 ادمح نب ویسن، زریہ، الیعمس نب ایب اخدل، رضحت اعرم یبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم وک رےنھک ےک ےیل ےنتک آدیم ربق ںیم اجںیئ؟



 

 

     1433    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی خاٟس، طٌيي، حرضت ابو٣زحب٣ح٤س ب٩ ػباح ب٩ سٔیا٪، اب٩  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ٣َزَِحٕب أَ  ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی َخأٟٕس  َیاُ٪  ِٔ بَّأح أَِخبََر٧َا ُس ُس ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٖٕ ٧َز٢ََ ِٔی َحسَّ ِو ًَ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ  ًَ  َّ٪

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ ا٨َّٟٔييِّ َػل بِر َٗ  ٍّ ٌَ َِٟیض٥ِٔ أَِرَب ٔ يی أ٧َُِوزُ إ َن أ َٛ 

دمحم نب ابصح نب ایفسؿ، انب ایب اخدل، یبعش، رضحت اوبرمبح ےس رفاتی ےہ ہک دبعارلنمح نب وعػ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

لضف نب ابعس ااسہم فملس یک ربق ںیم ارتے ےھت۔ رھپ اہک وگای ںیم اؿ اچرفں رضحات وک اب یھب دھکی راہ وہں۔ )ینعی رضحت یلع 

 (نب زدی افر دبعارلنمح نب وعػ

 دمحم نب ابصح نب ایفسؿ، انب ایب اخدل، یبعش، رضحت اوبرمبح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمدہ وک ربق ںیم سک رطح دالخ رکںی

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 رمدہ وک ربق ںیم سک رطح دالخ رکںی

     1434    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، حرضت ابواسحاٚ :  راوی

ا٢َ أَِوَصي  َٗ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح  ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َحسَّ ٠َِیطٔ  ًَ يَی  َِٟحارُٔث أَِ٪ ُیَؼل ا

 ٍَّٔ٨ ا٢َ صََذا ٩ِ٣ٔ اٟشُّ َٗ ٔ َو بِر َ٘ ِٟ بَِر ٩ِ٣ٔ َٗٔب١ٔ رِٔجلَِی ا َ٘ ِٟ ٠ًََِیطٔ ث٥َُّ أَِزَخ٠َُط ا َّی  ََٓؼل  َیزٔیَس 

یک امنزہ انجزہ دبعاہلل نب دبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، رضحت اوبااحسؼ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اجرث ےن ہی فتیص یک یھت ہک اؿ 

 سیدی زپاھںیئ ذہلا اوھنں ےن یہ اؿ یک امنز زپاھیئ۔ رھپ اوھنں ےن اؿ وک ربق ےک اپیئ انےت یک رطػ ےس ربق ںیم دالخ ایک افر ہی اہک ہی

  تن ےہ۔

 دبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، رضحت اوبااحسؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ربق ےک اپس سک رطح انھٹیب اچےئہ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق ےک اپس سک رطح انھٹیب اچےئہ

     1435    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی طیبہ، جزیز، ا٤ًع، ٨٣ہا٢، حرضت بزاء ب٩ ًازبًث٤ا٪ ب٩  :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ َزاَذاَ٪  ٤ِزٕو  ًَ ٨ِٔ٤َِٟضا٢ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل ث٨ََا َجزٔیْز  ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ا٢َ َحسَّ َٗ ًَازٕٔب  ِٟبََرأئ ب٩ِٔ   ا

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ َح٠ََص ََخَ َٓ ُس  ٌِ ٥ِ ی٠َُِحِس َب َٟ ٔ َو بِر َ٘ ِٟ ٔلَی ا ا٧َِتَضِی٨َا إ َٓ ٔ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ  ٥َ ِٔی َج٨َاَزة طٔ َوَس٠َّ

طُ  ٌَ ِِٟ٘ٔب٠ٍَٔ َوَج٠َِش٨َا ٣َ ب١َٔ ا ِ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ُِشَت َّی اہللُ   ا٨َّٟٔييُّ َػل

زب ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، اہنمؽ، رضحت رباء نب اع

اکی ااصنری صخش ےک انجزہ ںیم رشکی وہےئ بج مہ ربق رپ ےچنہپ وت اس فتق کت ربق ایتر ہن وہیئ یھت۔ سپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ہلبق یک رطػ رخ رک ےک ھٹیب ےئگ افر آپ اسیکھت مہ یھب ھٹیب ےئگ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، اہنمؽ، رضحت رباء نب اعزب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تیم وک بج ربق ںیم رےنھک ںیگل وت ایک داع زپںیھ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 زپںیھتیم وک بج ربق ںیم رےنھک ںیگل وت ایک داع 

     1436    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ابوػسیٙ، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ٕ ح و َحسَّ ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َحسَّ  ٔٙ ی سِّ ٩ًَِ أَبٔی اٟؼِّ

ًَلَی ُس٨ٍَّٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ  ا٢َ بِٔش٥ٔ اہللٔ َو َٗ  ٔ بِر َ٘ ِٟ ٤َِٟیَِّت ِٔی ا ٍَ ا ٥َ کَاَ٪ إَٔذا َوَؿ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُى َػل ِٔ َٟ ٥َ َصَذا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 ٣ُِش٥ٕٔ٠ 



 

 

، ملسم نب اربامیہ، امہؾ، اتقدہ، اوبدصقی، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج تیم دمحم نب ،ریث
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راتھک وہں اہلل ےک   اس تیم وک ربق ںیموک ربق ںیم ااتےت وت ہی داع زپےتھ ِب

 انؾ ےک اسھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رشتعی رپ۔ ہی اافلظ ملسم نب اربامیہ ےن لقن ےیک ںیہ۔

 دمحم نب ،ریث، ملسم نب اربامیہ، امہؾ، اتقدہ، اوبدصقی، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ارگ یسک املسمؿ اک وکیئ اکرف ف رشمک رہتش دار رماجےئ وت ایک رکان اچےئہ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ارگ یسک املسمؿ اک وکیئ اکرف ف رشمک رہتش دار رماجےئ وت ایک رکان اچےئہ

     1437    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، سٔیا٪، ابواسحٙ، ٧اجیہ ب٩ ٌٛب، حرضت ًلی :  راوی

 َ٠ ًَ ًَلٓٔیٕ   ٩ًَِ ٕب  ٌِ َٛ ٍَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٧َأجَی  َٙ ثَىٔي أَبُو إِٔسَح َیاَ٪ َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا یَِحٌَي  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠ُُِٗت َحسَّ ا٢َ  َٗ ََل٦  ِیطٔ اٟشَّ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ِ ٨٠َّٟٔٔييِّ َػل َّي َتأ َوارٔ أَبَاَک ث٥َُّ ََل تُِحٔسث٩ََّ َطِیّئا َحً َٓ ا٢َ اذَِصِب  َٗ ِس ٣َاَت  َٗ ا٢َّ  َـّ ِیَذ اٟ ََ اٟظَّ َّ٤ ًَ تَٔیىٔي َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ 

ًَا لٔی َٓاَُِتَش٠ُِت َوَز َٓأ٣َََزنٔی  َواَریُِتطُ َؤجئُِتُط  َٓ  ََٓذَصِبُت 

ت یلع ےس رفاتی ےہ ہک )بج ریمے فادل اوباطبل اک ااقتنؽ وہا وت( ںیم ےن دسمد، ییحی، ایفسؿ، اوب ااحسؼ ، انہیج نب بعک، رضح

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ای روسؽ اہلل! آپ ےک وبڑےھ افر ہاراہ اچچ اک ااقتنؽ وہ ایگ ےہ آپ ےن رفامای اج افر 

کت ہک وت ریمے اپس ولٹ آےئ ذہلا ںیم ایگ افر اؿ وک دنف رک ےک آ اےنپ ابپ وک دنف رک آ افر اس ےک العفہ وکیئ افر اکؾ ہن رکان اہیں 

ایگ۔ سپ آپ ےن ےھجم لسغ رکےن اک مکح رفامای سپ ںیم ےن لسغ ایک افر اےنپ ریمے ےیل داع رفامیئ۔ اس دحثی ےس ولعمؾ وہا ہک 

 اوباطبل یک فافت احتل رفک رپ وہیئ۔

 ، رضحت یلعدسمد، ییحی ، ایفسؿ، اوباقحس، انہیج نب بعک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربق وک رہگاوھکدان



 

 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق وک رہگاوھکدان

     1438    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠مَي٪ ب٩ ٣ِيرہ، ح٤یس، اب٩ ہَل٢، حرضت ہظا٦ ب٩ ًا٣ز ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٨ٌٗيي، :  راوی

ىٔ  ٌِ ٩ًَِ ح٤َُِیٕس َی ثَُض٥ِ  ٔ َحسَّ ٤ُِِٟٔيَرة َ٪ ب٩َِ ا ٨َٔييُّ أَ٪َّ ُس٠َمَِيَ ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ث٨ََا  ٕ َحسَّ ًَا٣ٔز ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ ي اب٩َِ صََٔل٢ٕ 

ٔلَی  ا٢َ َجائَِت اِْلَِنَؼاُر إ اَٗ َٗ َٕ َتأ٣ُِز٧َُا  َِٜی َٓ ْح َوَجِضْس  اُٟوا أََػاب٨ََا رَقِ َ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِو٦َ أُحُٕس  َّی اہللُ  وا َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٢َ اِحْٔفُ

ثَرُص٥ُِ رُقِ  ِٛ ا٢َ أَ َٗ  ٦ُ سَّ َ٘ أَیُُّض٥ِ یُ َٓ ٔ ٗٔی١َ  بِر َ٘ ِٟ ٍَ ِٔی ا َ ََلث ٠ُوا اٟزَُّج٠َئِن َواٟثَّ ٌَ وا َواِج ٌُ ًَا٣ْٔز بَيَِن َوأَِؤس ا٢َ أُٔػیَب أَبٔی یَِو٣َئٕٔذ  َٗ آ٧ّا 

ا٢َ َواحْٔس  َٗ  اث٨َِئِن أَِو 

دبع اہلل نب ہملسم، یبنعق، امیلسؿ نب ریغمہ، دیمح، انب الہؽ، رضحت اشہؾ نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک گنج ادح ےک دؿ روسؽ اہلل 

 ںیہ افر  ےکھ وہےئ ںیہ سپ آپ ںیمہ ایک مکح رفامےت ںیہ؟ ینعی مہ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ااصنر آےئ افر رعض ایک مہ زیمخ

دہشاء یک ربقںی سک رطح وھکدںی وت آپ رفامای ربق اشکدہ وھکدف افر اکی ربق ںیم دف افر نیت وک دنف رک دف۔ ولوگں ےن وپاھچ اس 

۔ اشہؾ ےتہک ںیہ ہک ریمے فادل اعرم یھب ایس وصرںیت سک وک آےگ رںیھک )ہلبق یک اجبن( وت آپ ےن رفامای وج رقآؿ زایدہ اجاتن وہ

 دؿ دیہش وہےئ ےھت افر دف ای اکی ےک اسھت دنف ےیک ےئگ ےھت۔

 دبعاہلل نب ہملسم، یبنعق، امیلسؿ نب ریغمہ، دیمح، انب الہؽ، رضحت اشہؾ نب اعرم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق وک رہگاوھکدان

     1439    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو ػاٟح، ابواسحٙ، ثوری، ایوب، حرضت ح٤یس ب٩ ہَل٢ :  راوی

 َٙ ىٔي اِْل٧ََِلاکٔیَّ أَِخبََر٧َا أَبُو إِٔسَح ٌِ ث٨ََا أَبُو َػأٟٕح َی ٔ َحسَّ ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ صََٔل٢ٕ بِّٔٔس٨َازٔظ ٩ًَِ أَیُّوَب  ِورٔیِّ  ٩ًَِ اٟثَّ زَارٔیَّ  َٔ ِٟ ىٔي ا ٌِ َی

وا ُ٘ ٔ٤ًِ ٨َاُظ َزاَز ٓٔیطٔ َوأَ ٌِ  َو٣َ

اوب اصحل، اوب ااحسؼ ، وثری، اویب، رضحت دیمح نب الہؽ ےس یھب ایس دنس ف نتم ےک اسھت رمفی ےہ اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک آپ 

 ربق وک رہگا وھکدف۔ےن رفامای 



 

 

 اوب اصحل، اوباقحس، وثری، اویب، رضحت دیمح نب الہؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق وک رہگاوھکدان

     1440    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

  :  راوی

ٔس ب٩ِٔ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ َس ىٔي اب٩َِ صََٔل٢ٕ  ٌِ ث٨ََا ح٤َُِیْس َی ث٨ََا َجزٔیْز َحسَّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ َِٟحٔسیٔث  َحسَّ ٕ بَٔضَذا ا  ًَا٣ٔز

 ح رفاتی رمفی ےہومیس نب اامسلیع ، رجری، دیمح نب الہؽ ، دعس نب اشہؾ نب اعرم ےس یھب اس ق دحثی یک رط

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربق وک ربارب رکان

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق وک ربارب رکان

     1441    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٛثير، سٔیا٪، حبیب ب٩ ابی ثابت، ابووائ١، حرضت ابوہٓییاد اسسی٣ح٤س ب٩  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَ  ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ث٨ََا َحبٔیُب ب٩ُِ أَبٔی ثَابٕٔت  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ٕ أَِخبََر٧َا ُس ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَلٔیٌّ َحسَّ َثىٔي  ٌَ ا٢َ َب َٗ یَّإد اِْلََسٔسیِّ 

ًَلَی  ََ ُث ٌَ ا٢َ لٔی أَبِ یُِتطُ  َٗ ا إَٔلَّ َسوَّ ّٓ بِّرا ٣ُِْشٔ َٗ  ََ ٥َ أَِ٪ ََل أََز ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ َثىٔي  ٌَ َوََل ت٤َِٔثاَّل إَٔلَّ  ٣َا َب

 ك٤ََِشُتطُ 

 ّب ااج ادسی ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم رضحت یلع
 ےن اجیھب افر رفامای ہک دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، بیبح نب ایب اثتب، اوبفالئ، رضحت اوبہ ت

ربق وک ربارب ںیم ےھجت اس اکؾ رپ جیھب راہ وہں سج اکؾ رپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم اجیھب اھت افر فہ اکؾ ہی اھت ہک یسک افیچن 

 ےیک ریغب افر یسک وصتری وک اٹمےئ ریغب ہن وھچڑفں۔

 ّب ااج ادسیدمحم نب ،ریث، ایفسؿ، بیبح نب ایب اثتب :  رافی
 ، اوبفالئ، رضحت اوبہ ت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق وک ربارب رکان

     1442    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، حرضت ابوًلی ہ٤سانیاح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح،  :  راوی

ًَلٓٔیٕ  َِٟحارٔٔث أَ٪َّ أَبَا  ٤ِزُو ب٩ُِ ا ًَ ثَىٔي  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ٔح َحسَّ ِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ اٟسَّ ًَ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٍَ َحسَّ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ثَُط  َِٟض٤َِسانٔیِّ َحسَّ  ا

ٍَ ب٩ِٔ ًُبَِیٕس بٔزُوزَٔض ٩ِ٣ٔ أَِر  َٟ ا ـَ َّی َٓ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َُٓشوَِّی ث٥َُّ   ٔ بِرٔظ َ٘ ٍُ بٔ َٟ ا ـَ َٓ أ٣َََز  َٓ ٨َا  َٟ يَی َػاحْٔب  ُتُوِ َٓ ٔق اٟزُّو٦ٔ 

َِٟبَِحٔ  ا٢َ أَبُو َزاُوز ُروزُٔض َجزٔیَزْة ِٔی ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیأ٣ُِزُ بَٔتِشؤیَتَٔضا   اہللُ 

 این ےس رفاتی ےہ ہک مہ اضفہل نب دیبع ےک اپس کلم رفؾ ےک ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، رمع
 
ف نب احرث، رضحت اوبیلع م

 اکی اقمؾ ربفذس ںیم ےھت فاہں امہرے اکی اسیھت اک ااقتنؽ وہ ایگ وت اضفہل ےن اس یک ربق انبےن اک مکح ایک سپ ربق زنیم ےک ربارب انبیئ

 فآہل فملس ےس انس ےہ۔ آپ ربقفں ےک ربارب رکےن اک مکح رفامےت ےھت۔ اوبداد ےن یئگ اس ےک دعب اہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 اہک رفذس دنمسر اک اکی زجریہ ےہ۔

 این :  رافی
 
 ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، رمعف نب احرث، رضحت اوبیلع م

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق وک ربارب رکان

     1443    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗاس٥ اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ ابی ٓسیَ، ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ ہانی، حرضت :  راوی

أس  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٤ًَِزُو ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ َصا٧ٕٔئ  َٕ أَِخبََرنٔی  َُٓسیِ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ٍَ َحسَّ ًَائَٔظ ًَلَی  ا٢َ َزَخ٠َِت  َٗ  ٥ٔ

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ ا٨َّٟٔييِّ َػل بِر َٗ  ٩ًَِ ٔظفٔی لٔی  ِٛ ِط ا ٠ُِت َیا أ٣َُّ ُ٘ ُٗبُوٕر ََل  َٓ  ٍٔ َ ٩ًَِ ثَََلث ِت لٔی  َٔ ََٜظ َٓ ٨ُِض٤َا  ًَ َوَػاحٔبَِیطٔ َرضَٔي اہللُ 

ا٢ُ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ ًَلٓٔیٕ ُی ا٢َ أَبُو  َٗ َِٟح٤َِزأئ  ٍٔ ا زَِػ ٌَ ِٟ ٍٕ بَٔبِلَحأئ ا ٍٕ ٣َِبُلوَح ٍٕ َوََل ََلكَٔئ َٓ ٦ْ  ٣ُِْشٔ سَّ َ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ُ ًَ َّی اہللُ  َػل

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َوأَ  َّی اہللُ   ٥َ بُو برَِکٕ ٨ًَِٔس َرأِٔسطٔ َو٤ًَُزُ ٨ًَِٔس رِٔج٠َِیطٔ َرأُِسطُ ٨ًَِٔس رِٔجلَِی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ادمح نب اصحل، انب ایب دفکی، رمعف نب امثعؿ نب اہین، رضحت اقمس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت اعہشئ ےک اپس ایگ افر اؿ ےس 

رعض ایک اے ریمی امں ریمے ےیل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر اؿ ےک دفونں ااحصب یک ربق وھکؽ دےئجی سپ اوھنں 



 

 

ہن وت تہب دنلب ںیھت افر ہن ابلکل زنیم ےس یلم وہیئ افر اؿ رپ دیماؿ یک رسخ رکنکایں یھچب وہیئ  ریمے ےیل ونیتں ربقںی وھکؽ دںی وج

ںیھت۔ اوبیلع ےن اہک ولگ ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ربق آےگ ےہ افر آپ ےک رس ابمرک ےک اپس رضحت 

رفؼ یک ربق ےہ اس رطح رضحت رمع اک رس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اوبرکب یک ربق ےہ افر آپ ےک اپؤں ےک اپس رضحت رمع اف

 ےک دقؾ ابمرک یک رطػ ےہ۔

 ادمح نب اصحل، انب ایب دفکی، رمعف نب امثعؿ نب اہین، رضحت اقمس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دنف رک ےک افرغ وہں افر ولےنٹ اک دصق وہ وت تیم ےک ےیل رفغمت بلط رکںیبج 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 بج دنف رک ےک افرغ وہں افر ولےنٹ اک دصق وہ وت تیم ےک ےیل رفغمت بلط رکںی

     1444    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ بحير، ہانی، حرضت ًث٤ا٪ ب٩ ًٔا٪ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، ہظا٦،  :  راوی

٩ًَِ َصا٧ٕٔئ ٣َِولَی ًُثِ   ٕ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ بَٔحير  ٩ًَِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي اٟزَّازٔیُّ َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ اَ٪  َّٔ ًَ ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ  ٤َاَ٪ 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ِثبٔیٔت کَاَ٪ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٟطُ بٔاٟتَّ وا ْٔلَخٔی٥ُِٜ َوَس٠ُوا  ْٔفُ ِِ ا٢َ اِسَت َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ  َٕ َٗ ٤َِٟیِّٔت َو ٩ِٔٓ ا ٥َ إَٔذا ََفََْ ٩ِ٣ٔ َز

ا٢َ أَبُو َزاُوز بَٔحيْر اب٩ُِ َرِیَشاَ٪  َٗ َُّط اِْلَ٪ ُیِشأ٢َُ  ٧ّٔ َٓ 

فاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج اربامیہ نب ومیس، اشہؾ، دبعاہلل نب ریحب، اہین، رضحت امثعؿ نب افعؿ ےس ر

تیم یک دتنیف ےس افرغ وہ اجےت وت اس ےک اپس ھچک دری رہھٹےت افر رفامےت اےنپ اھبیئ ےک ےیل رفغمت بلط رکف افر اس ےئلیک 

 اثتب دقیم یک داع رکف ویکہکن اب اس ےس وساؽ وہاگ۔

 اہین، رضحت امثعؿ نب افعؿ اربامیہ نب ومیس، اشہؾ، دبعاہلل نب ریحب، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربق ےک اپس ذحب رکےن یک اممتعن

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق ےک اپس ذحب رکےن یک اممتعن



 

 

     1445    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣وسي، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ثابت، حرضت ا٧ص :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ثَابٕٔت  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  َِٟب٠ِخٔیُّ َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ ٣ُوَسي ا َّی اہللُ  َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ

ًََِقَ ِٔی  ّة أَِو َطاةّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل  ٔ َبََقَ بِر َ٘ ِٟ وَ٪ ٨ًَِٔس ا َٔقُ ٌِ ٚٔ کَا٧ُوا َی ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ا٢َ  َٗ  اِْلِٔسََل٦ٔ 

ییحی نب ومیس، دبعارلزاؼ، رمعم، اثتب، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای۔ االسؾ ںیم رقع 

ںیم ولگ ربقفں ےک اپس اج رک اگےئ ای وکیئ افر اجونر ذحب ایک رکےت ےھت۔ )اس اک انؾ  ںیہن ےہ۔ دبعارلزاؼ ےن اہک ہک زامہن اجتیلہ

 (رقع ےہ

 ییحی نب ومیس، دبعارلزاؼ، رمعم، اثتب، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رپ انجزہ یک امنز زپانھاکی دمت سگرےن ےک دعب ربق 

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اکی دمت سگرےن ےک دعب ربق رپ انجزہ یک امنز زپانھ

     1446    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، یزیس ب٩ ابی حبیب، ابوخير، حرضت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز :  راوی

ٍُ ب٩ُِ  ُٗتَِیَب ث٨ََا  ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللَٔحسَّ ًَا٣ٔز ٍَ ب٩ِٔ  َب ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ َِٟديِر ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔیٕب  ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٌٔیٕس َحسَّ َّی اہللُ َس  َػل

 َٖ ٤َِٟیِّٔت ث٥َُّ اِنَْصَ ًَلَی ا ًَلَی أَص١ِٔ أُحُٕس َػََلَتُط  َّی  ََٓؼل َد یَِو٣ّا   ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََخَ

 نب دیعس، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، اوبریخ، رضحت ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبیتق

 دمہنی ےس ےلکن افر ادح ےک دیہشفں رپ امنز زپیھ سج رطح تیم رپ امنز زپاھ رکےت ںیہ اس ےک دعب آپ ولٹ آےئ۔

 بیبح، اوبریخ، رضحت ہبقع نب اعرمہبیتق نب دیعس، ثیل، سیدی نب ایب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 اکی دمت سگرےن ےک دعب ربق رپ انجزہ یک امنز زپانھ

     1447    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 حش٩ ب٩ ًلی، یحٌي ، ب٩ آز٦، اب٩ ٣بارک، حیوہ ب٩ َشیح، حرضت یزیس ب٩ ابی حبیب :  راوی

 ٩ًَِ یِٕح  ٩ًَِ َحِیَوَة ب٩ِٔ َُشَ ٤َُِٟباَرٔک  ث٨ََا اب٩ُِ ا ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ آَز٦َ َحسَّ ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا  َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔیٕب بَٔضَذا َحسَّ

 َٗ َِٟحٔسیٔث  َٔ ِْٟٔلَ ا ٤َُِٟوزِّ َس ث٤ََانٔی ٔس٨ٔيَن کَا ٌِ ِتلَی أُحُٕس َب َٗ ًَلَی  َّی  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َػل َّی اہللُ   ِحَیأئ َواِْل٣ََِوأت ا٢َ إٔ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل

 روسؽ نسح نب یلع، ییحی، نب آدؾ، انب ابمرک، ویحہ نب رشبا، رضحت سیدی نب ایب بیبح ےس ایس رطح رفاتی ےہ اس ںیم ہی ےہ

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ادح ےک دیہشفں رپ آھٹ اسؽ ےک دعب امنز زپیھ۔ وگای آپ زدنفں افر رمدفں ےس رتصخ وہ رےہ 

 ںیہ۔

 نسح نب یلع، ییحی ، نب آدؾ، انب ابمرک، ویحہ نب رشبا، رضحت سیدی نب ایب بیبح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربق رپ امعرت انبےن یک اممتعن

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق رپ امعرت انبےن یک اممتعن

     1448    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حرضت جابزاح٤س ب٩ ح٨ب١،  :  راوی

 َّ ٔ أ٧َ ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَيِر ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َحسَّ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٍَ َجابّٔزا َی ُط َس٤ٔ

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َػل ًَ َؽ َویُِبىَي  ؼَّ َ٘ ٔ َوأَِ٪ یُ بِر َ٘ ِٟ ًَلَی ا َس  ٌُ ِ٘  ٧ََهی أَِ٪ َی

ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، انب رججی، اوبزج ،، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس 

 رت انبےن ےس۔آپ عنم رفامےت ےھت ربق رپ ےنھٹ ےس ربق وک ہتخپ رکےن ےس افر ربق رپ امع

 ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، انب رججی، اوبزج ،، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق رپ امعرت انبےن یک اممتعن

     1449    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، حٔؽ، ب٩ ُیاث، اب٩ جزیخ، س٠مَي٪ ب٩ ٣وسي، ابی زبير، حرضت جابز :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ُِٔؽ ب٩ُِ َُٔیإث  ث٨ََا َح اََل َحسَّ َٗ  ٍَ ْز َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ث٨ََا ٣َُشسَّ ٔ  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر َ٪ ب٩ِٔ ٣ُوَسي َو ُس٠َمَِيَ

ُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسي أَِو  ٠َِیطٔ َوَزاَز ُس٠َمَِيَ ًَ ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ أَِو یُزَاَز  َٗ ا٢َ أَبُو َزاُوز  َٗ َِٟحٔسیٔث  ٕ بَٔضَذا ا ٥ِ یَِذُُکِ  ٩ًَِ َجابٔز َٟ ٠َِیطٔ َو ًَ أَِ٪ یَُِٜتَب 

 َ٠ًَ ْز ِٔی َحٔسیثٔطٔ أَِو یُزَاَز  ُٖ َوأَِ٪ ٣َُشسَّ زٕ رَحِ ًَلَیَّ ٩ِ٣ٔ َحٔسیٔث ٣َُشسَّ ا٢َ أَبُو َزاُوز َخفَٔی  َٗ  ِیطٔ 

دسمد، امثعؿ نب ایب ہبیش، صفح، نب ایغث، انب رججی، امیلسؿ نب ومیس، ایب زج ،، رضحت اجرب ےس ایس رطح رمفی ےہ۔ اوبداؤد 

ؿ نب ومٰیس ےن ہی لقن ایک ےہ ہک ای اس رپ ھچک اھکل اجےئ۔ افر رفامےت ںیہ ہک امثعؿ ےن ہی اہک ای اس رپ ھچک ااضہف ایک اجےئ۔ افر امیلس

 دسمد ےن اینپ رفاتی ںیم۔ اف سیاد ہیلع۔ ذرک ںیہن ایک۔ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک دسمد یک رفاتی ںیم ظفل۔ فاؿ۔  ھج رپ اظرہ ہن وہ اکس۔

 ، ایب زج ،، رضحت اجربدسمد، امثعؿ نب ایب ہبیش، صفح، نب ایغث، انب رججی، امیلسؿ نب ومیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق رپ امعرت انبےن یک اممتعن

     1450    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ  ٤َُِٟشیِّٔب  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ُٗبُوَر أ٧َِبٔیَ  َِٟیُضوَز اتََّدُذوا  اَت١َ اہللُ ا َٗ ا٢َ   ائٔض٥ِٔ ٣ََشأجَس َٗ

یبنعق، امکل، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل وہید وک 

 ہ انب ایل۔الہک رک اوھنں ےن اےنپ اایبنء یک ربقفں وک دجسمںی انب ایل ےہ۔ ینعی اوھنں ےن ربقفں رپ دجسمںی انب ںیل افر اںیھن دجسہ اگ

 یبنعق، امکل، انب اہشب، دیعس نب بیسم، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربق رپ ےنھٹ یک اممتعن

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق رپ ےنھٹ یک اممتعن

     1451    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣شسز، خاٟس، سہی١، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا ُسَضِی١ُ ب٩ُِ أَبٔی َػأٟٕح  ث٨ََا َخأْٟس َحسَّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َٟطُ ٩ِ٣ٔ أَِ٪  ٔ َخيِْر  ٔلَی ٔج٠ِسٔظ َّي َتِد٠َُؽ إ َٚ ثَٔیابَُط َحً ُتَِحٔ َٓ ًَلَی َج٤َِزةٕ   ٥ِ ُٛ ٥َ َْلَِ٪ َیِح٠َٔص أََحُس ٕ  َوَس٠َّ بِر َٗ ًَلَی   َیِح٠َٔص 

 صخش آگ دسمد، اخدل، لیہس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ مت ںیم ےس وکیئ

 یک اگنچری رپ ھٹیب اجےئ افر اس ےک ڑپکے لج رک اھکؽ کت آگ ےچنہپ وت ہی اس ےک قح ںیم ربق رپ ےنھٹ ےس رتہب ےہ۔

 دسمد، اخدل، لیہس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فں اک ایبؿانجز :   ابب

 ربق رپ ےنھٹ یک اممتعن

     1452    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، ًیسي، ًبساٟزح٩٤، اب٩ یزیس، جابز، بس ب٩ ًبیساہلل، حرضت ابو٣ز ثس٨ُوی :  راوی

ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي اٟزَّازٔیُّ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ بُِسٔ ب٩ِٔ ًُبَِیٔس اہللٔ َحسَّ  ٕ ىٔي اب٩َِ یَزٔیَس ب٩ِٔ َجابٔز ٌِ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َی ًَ ث٨ََا  ًٔیَسي َحسَّ

َّی ا ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٨َؤیَّ َی َِ ِٟ ُت أَبَا ٣َزِثَٕس ا ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٍٔ َی َ٘ ٍَ ب٩َِ اِْلَِس ُت َواث٠َٔ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ََل َتِح٠ُٔشوا  ہللُ 

َِٟیَضا ٔ بُورٔ َوََل ُتَؼ٠ُّوا إ ُ٘ ِٟ  ًَلَی ا

اربامیہ نب ومیس، یسیع، دبعارلنمح، انب سیدی، اجرب، رسب نب دیبع اہلل، رضحت اوبرم دثیونی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

 ۔ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہن ربقفں رپ وھٹیب افر ہن اؿ یک رطػ رخ رک ےک امنز زپوھ

 اربامیہ نب ومیس، یسیع، دبعارلنمح، انب سیدی، اجرب، رسب نب دیبعاہلل، رضحت اوبرم دثیونی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ربق اتسؿ ںیم وجات نہپ رک اجان

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 نہپ رک اجانربق اتسؿ ںیم وجات 

     1453    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 سہ١ ب٩ بَار، اسوز، ب٩ طیبا٪، خاٟس ب٩ س٤ير، بظير ب٩ ٧ہیَ، حرضت بظير :  راوی

 ٕ ٩ًَِ َخأٟٔس ب٩ِٔ ُس٤َيِر ث٨ََا اِْلَِسَوزُ ب٩ُِ َطِیَباَ٪  َّإر َحسَّ ث٨ََا َسِض١ُ ب٩ُِ بََ ٕ ٣َِولَی َحسَّ ٩ًَِ َبٔظير  َٕ ٔ ب٩ِٔ ٧َضٔی ٩ًَِ َبٔظير ُسؤسيِّ  اٟشَّ

ٔلَی َر  ََٓضاَجَز إ َبٕس  ٌِ ٍٔ َزِح٥ُ ب٩ُِ ٣َ َِٟحاص٠ٔٔیَّ ٥َ َوکَاَ٪ اِس٤ُطُ ِٔی ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّی اہللُ  ُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 َٗ  ََ ا٢َ ٣َا اِس٤ُ َ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َزَّ بٔ َٓ َّی اہللُ  ا٢َ بَِی٤َ٨َا أ٧ََا أ٣َُأشي َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ ب١َِ أ٧ََِت َبٔظيْر  َٗ بُورٔ ا٢َ َزِح٥ْ  ُ٘

 َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  بُورٔ ا ُ٘ ثٔيّرا ثَََلثّا ث٥َُّ ٣َزَّ بٔ َٛ َٙ َصُؤََلٔئ َخيِّرا  ِس َسَب َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٛٔيَن  ٤ُِِْٟشٔ ثٔيّرا ا َٛ ِس أَِزَرَک َصُؤََلٔئ َخيِّرا 

 ٌِ ٠َِیطٔ َن ًَ بُورٔ  ُ٘ ِٟ ّٔذَا َرُج١ْ ی٤َِٔشي ِٔی ا َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َِوَزْة  َّی اہللُ  بِتٔیََّتئِن َوَحا٧َِت ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ یَا َػاحَٔب اٟشِّ َ٘ َٓ ََلٔ٪ 

٨ََوَز اٟزَّجُ  َٓ  ََ ٙٔ ٔسبِتٔیَّتَِی ِٟ ََ أَ مَی بٔض٤َٔاَویَِح ُض٤َا ََفَ ٌَ ٥َ َخ٠َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٖ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا رَعَ َّ٤٠ََٓ  ١ُ 

لہس نب اکبر، اوسد، نب نابیؿ، اخدل نب ریمس، ریشب نب کیہن، رضحت ریشب ےس رفاتی ےہ وج ہک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک 

نج اک انؾ زمح نب دبعم اھت رھپ اوھنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رجہت آزاد رکدہ الغؾ ےھت افر زامہن اجتیلہ ںیم 

ےک یک۔ آپ ےن وپاھچ ریتا انؾ ایک ےہ؟ فہ وبال زمح آپ ےن رفامای ںیہن وت ریشب ےہ۔ ریشب ےن اہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ں رپ ےس سگرے آپ ےن رفامای ہی بس ولگ اکی ڑبی الھبیئ )االسؾ( ےس ےلہپ ےلچ اسھت اج راہ اھت اےنت ںیم آپ رشمنیک یک ربقف

ےئگ۔ ہی ہلمج آپ ےن نیت رمہبت اراشد رفامای۔ رھپ املسمونں یک ربقفں رپ سگرے وت اےنپ رفامای۔ اؿ بس ولوگں ےن ریخ ،ریث )االسؾ 

 درایمؿ وجوتں تیمس سگراہ اھت۔ آپ ےن رفامای اے یک دفتل( احلص رک ایل اےنت ںیم آپ یک رظن اکی صخش رپ زپی وج ربقفں ےک

وجوتں فاےل وک  رپ اوسفس ےہ۔ اےنپ وجےت ااتر ڈاؽ۔ اس ےن آپ یک اجبن داھکی۔ بج اس ےن اچہپؿ ایل ہک آپ روسؽ دخا 

 )یلص اہلل ہیلع فآہل فملس( ںیہ وت اس ےن اےنپ وجےت ااتر رک  کنیھ ڈاےل۔

 ؿ، اخدل نب ریمس، ریشب نب کیہن، رضحت ریشبلہس نب اکبر، اوسد، نب نابی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربق اتسؿ ںیم وجات نہپ رک اجان

     1454    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٠مَي٪، ًبساٟوہاب یٌىي اب٩ ًلاء، سٌیس، ٗتازہ، حرضت ا٧ص :  راوی

 َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ًََلإئ  ىٔي اب٩َِ  ٌِ َِٟوصَّأب َی ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َ٪ اِْل٧ََِبارٔیُّ َحسَّ ُس ب٩ُِ ُس٠َمَِيَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  أٟض٥ِٔ َػل ٌَ ٔ ََ ن ٍُ رَقِ َیِش٤َ َٟ َّطُ  ٨ًَِطُ أَِػَحابُُط إ٧ٔ َّی  ٔ َوَتَول بِرٔظ َٗ ٍَ ِٔی  ِبَس إَٔذا ُؤؿ ٌَ ِٟ ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ َّطُ   ٥َ أ٧َ



 

 

دمحم نب امیلسؿ، دبعاولاہب ینعی انب اطعء، دیعس، اتقدہ، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 وک ربق ںیم راھک اجات ےہ افر اس ےک اسیھت فاسپ وہےن ےتگل ںیہ وت فہ اؿ ےک وج وتں یک آفاز اتنس ےہ۔ بج دنبہ

 دمحم نب امیلسؿ، دبعاولاہب ینعی انب اطعء، دیعس، اتقدہ، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یسک رضفرت یک انب رپ تیم وک ربق ےس اکنال اج اتکس ےہ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 یسک رضفرت یک انب رپ تیم وک ربق ےس اکنال اج اتکس ےہ

     1455    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت جابزس٠مَي٪ ب٩ رحب، ح٤از ب٩ زیس، سٌیس ب٩ یزیس، ابوس٤٠ہ، ابونرضہ،  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ   ٍَ ٌٔیٔس ب٩ِٔ َیزٔیَس أَبٔی ٣َِش٤َ٠َ ٩ًَِ َس ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ٍَ أَبٔی َحسَّ ا٢َ ز٩َُٔٓ ٣َ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز َة 

ٍٔ أَ  َس ٔستَّ ٌِ ِجُتطُ َب أََِخَ َٓ  ٍْ ََ َحاَج ٔ ٔسي ٩ِ٣ٔ ذَٟ ِٔ َََٓاَ٪ ِٔی َن ا َرُج١ْ  ٩َّ ِٔی ِٟٔحَیتٔطٔ ٤٣َّٔ ُٛ يَِرإت  ٌَ ُت ٨ِ٣ٔطُ َطِیّئا إَٔلَّ ُط ٤َا أ٧َرَِکِ َٓ  ٕ ِطُضز

 َیلٔی اِْلَِرَق 

امیلسؿ نب رحب، امحد نب زدی، دیعس نب سیدی، اوبہملس، اوبرضنہ، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک ریمے فادل ےک اسھت اکی صخش 

ے دؽ ںیم ہی وخاشہ یھت ہک ںیم اؿ وک فاہں ےس اکنؽ ولں وت ںیم ےن اؿ وک ھچ امہ دعب )اس ربق ںیم( دنف رک دای ایگ اھت اس انب رپ ریم

اس ربق ےس اکنال افر ںیم ےن اؿ یک شعن ںیم وکیئ اقلب رفنت ریغت ںیہن اپای زجب اؿ یک داڑیھ ےک دنچ ابولں ےک وج زنیم ےس ےگل 

 وہےئ ےھت۔

 ، اوبہملس، اوبرضنہ، رضحت اجربامیلسؿ نب رحب، امحد نب زدی، دیعس نب سیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تیم یک رعتفی ایبؿ رکان

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 تیم یک رعتفی ایبؿ رکان

     1456    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 حٔؽ ب٩ ٤ًز، طٌبہ، ابزاہی٥ ب٩ ًا٣ز ب٩ سٌس، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزَ  ٕس  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ًَا٣ٔز  ٩ًَِ  ٕ ًَا٣ٔز ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ   ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ِٔ ث٨ََا َح ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َحسَّ ا٢َ ٣َزُّوا  َٗ َة 

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  َ٘ َػل َٓ ا  ٠َِیَضا ََشًّ ًَ أَث٨َِِوا  َٓ ی  ا٢َ َوَجَبِت ث٥َُّ ٣َزُّوا بٔأَُِخَ َ٘ َٓ ٠َِیَضا َخيِّرا  ًَ أَث٨َِِوا  َٓ  ٕ ا٢َ َوَس٥ََّ٠ بَٔح٨َاَزة َٗ ا٢َ َوَجَبِت ث٥َُّ 

ٕف ُطَضَساُئ  ٌِ ًَلَی َب  ٥ُِٜ ـَ ٌِ  إٔ٪َّ َب

ےہ ہک اکی رمہبت ولگ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل صفح نب رمع، ہبعش، اربامیہ نب اعرم نب دعس، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی 

فملس ےک اسھت اکی انجزہ ےک اپس ےس سگرے ولوگں ےن رمےن فاےل یک رعتفی یک افر اس یک وخویبں اک ذرک ایک۔ آپ ےن رفامای 

ای فابج فابج وہیئ۔ )رفغمت افر تنج( ولگ رھپ دفرسے انجزے ےک اپس ےس سگرے افر اس یک ربایئ ایبؿ یک آپ ےن رفام

 وہیئ )آگ ینعی دفزخ( اس ےک دعب آپ ےن رفامای مت ںیم ےس رہ اکی دفرسے رپ وگاہ ےہ۔

 صفح نب رمع، ہبعش، اربامیہ نب اعرم نب دعس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےن اک ایبؿ ربقفں یک زایرت رک

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربقفں یک زایرت رک ےن اک ایبؿ

     1457    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٠مَي٪، ٣ح٤س ب٩ ًبیس یزیس ب٩ ٛیشا٪، ابوحاز٦، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

َ٪ اِْل٧ََِبارٔیُّ  ُس ب٩ُِ ُس٠َمَِيَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ أَتَی َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صُزَیَِزَة   ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ َیَشاَ٪  َٛ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ ًُبَِیٕس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َحسَّ

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ُط  َٟ َبکَی َوأَبِکَی ٩ِ٣َ َحِو َٓ طٔ  بَِر أ٣ُِّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ًََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل يی ی اہللُ  ٥َ اِسَتأَِذ٧ُِت َرب ِیطٔ َوَس٠َّ

 ُ٘ ِٟ زُوُروا ا َٓ أَذَٔ٪ لٔی  َٓ بَِرَصا  َٗ اِسَتأَِذ٧ُِت أَِ٪ أَُزوَر  َٓ ٥ِ٠َ یُِؤَذِ٪ لٔی  َٓ ََٟضا  ْٔفَ  ِِ ًَلَی أَِ٪ أَِسَت الَی  ٌَ ٤َِِٟؤت َت ُ بٔا
ََّضا تَُذُکِّ ٧ّٔ َٓ  بُوَر 

ت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ دمحم نب امیلسؿ، دمحم نب دیبع سیدی نب اسیکؿ، اوباحزؾ، رضح

فادلہ یک ربق رپ رشتفی ےل ےئگ سپ آپ وک رفان آ ایگ افر آپ ےک اسھت دفرسے ولگ یھب رفےن ےگل۔ آپ ےن رفامای ںیم ےن اےنپ 

یلم رھپ ںیم ےن اس ابت یک ااجزت اچیہ  رب ےس ااجزت اچیہ ہک ںیم اینپ امں ےک ےیل رفغمت بلط رکفں رگم ےھجم ایکس ااجزت ہن

 ہک ںیم اؿ یک ربق یک زایرت رکولں وت اس یک ااجزت لم یئگ ویکہکن ربقفں یک زایرت ومت وک اید دالیت ےہ۔



 

 

 دمحم نب امیلسؿ، دمحم نب دیبع سیدی نب اسیکؿ، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 ربقفں یک زایرت رک ےن اک ایبؿ

     1458    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، ٣ٌزٖ ب٩ واػ١، ٣حارب اب٩ زثار، اب٩ بزیسہ، حرضت بزیسہ :  راوی

ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ا٢َ َرُسو٢ُ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ بَُزیَِسَة  ٩ًَِ ٣َُحارٔٔب ب٩ِٔ زٔثَإر  ُٖ ب٩ُِ َوأػ١ٕ  زِّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ اہللٔ یُو٧َُص َحسَّ

ةّ  ّٔ٪َّ ِٔی زٔیَاَرتَٔضا َتِذُٔکَ َٓ زُوُروَصا  َٓ بُورٔ  ُ٘ ِٟ ٩ًَِ زَٔیاَرةٔ ا ٥َ ٧ََضِیُت٥ُِٜ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ادمح نب ویسن، رعمػ نب فالص، احمرب انب داثر، انب ربدیہ، رضحت ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

ےن رفامای ہک ےلہپ ںیم ےن مت وک ربقفں یک زایرت ےس عنم ایک اھت وس اب زایرت رک ایل رکف ویکہکن ربقفں یک زایرت ےس ومت افر 

 ۔آرخت یک اید داہین وہیت ےہ

 ادمح نب ویسن، رعمػ نب فالص، احمرب انب داثر، انب ربدیہ، رضحت ربدیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وعروتں اک ربقفں یک زایرت رکان ونممع ےہ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 رکان ونممع ےہوعروتں اک ربقفں یک زایرت 

     1459    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ححازہ، ابوػاٟح، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ُت أَبَا َػأٟٕح  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔس ب٩ِٔ ُجَحاَزَة  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٍُ َب ٌِ ٕ أَِخبََر٧َا ُط ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩َ  َحسَّ ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ُث  یَُحسِّ

َد  ُ ٤ََِٟشأجَس َواٟسُّ ٠َِیَضا ا ًَ دٔٔذی٩َ  ٤ُِٟتَّ بُورٔ َوا ُ٘ ِٟ ٥َ َزائَٔزأت ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربقفں یک دمحم نب ،ریث، ہبعش، دمحم نب اجحدہ، اوباصحل، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

زایرت رکےن فایل وعروتں رپ تنعل رفامیئ ےہ۔ اس رطح ربقفں رپ دجسمںی انبےن فاولں افر اس رپ ارچاغ الجےن فاولں رپ یھب تنعل 

 رفامیئ ےہ۔



 

 

 دمحم نب ،ریث، ہبعش، دمحم نب اجحدہ، اوباصحل، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بج ربقفں رپ ےس ذگرے وت ایک ےہک

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 بج ربقفں رپ ےس ذگرے وت ایک ےہک

     1460    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

  :  راوی

 ٕٝ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٠َِیطٔ َوَس َحسَّ ًَ َّى اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ََلٔء ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ َد ٩ًَِ ا ٥َ ََخَ َّ٠

و ُ٘ ٔ َّا إِٔ٪ َطاَء اہللُ ب٥ُِٜٔ ََلح ِو٦ٕ ٣ُِؤ٨٣ٔٔيَن َوإ٧ٔ َٗ ٠ًََِی٥ُِٜ َزاَر  ََل٦ُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ بََرةٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٔلَى ا  َ٪ إ

یبنعق ، امکل ، العء نب دبعارلنمح ، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ربقاتسؿ یک رطػ رشتفی ےل ےئگ وت 

 رفامای اے ومونمں ےک رھگ فاول مت رپ السؾ وہ افر دخا ےن اچاہ وت مہ مت ےس دلج یہ ےنلم فاےل ںیہ ۔

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش احتل ارحاؾ ںیم ااقتنؽ رک اجےئ اس یک زیہجت فنیفکت سک رطح وہیگ

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش احتل ارحاؾ ںیم ااقتنؽ رک اجےئ اس یک زیہجت فنیفکت سک رطح وہیگ

     1461    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، سٌیس ب٩ جبير، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ٤ِزُو ب٩ُِ زٔی٨َإر  ًَ ثَىٔي  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ٕ أَِخبََر٧َا ُس ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ُتَٔی ا٨َّٟٔييُّ َػل ا٢َ أ َٗ ًَبَّإض   

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٦ْ ٤ََٓاَت َوصَُو ٣َُِحٔ َؼِتُط َراح٠َُٔتطُ  َٗ ٥َ بَٔزُج١ٕ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ زُوا  اہللُ  ٨ُوُظ ِٔی ثَِوبَِیطٔ َوأُِش٠ُوُظ ب٤َٔإئ َؤسِسٕر َوََل تَُد٤ِّ ِّٔ َٛ

 ٔ و٢ُ ِ ُ٘ ت أَِح٤ََس ب٩َِ َح٨َِب١ٕ َی ٌِ ا٢َ أَبُو َزاُوز َس٤ٔ َٗ ي  ٍٔ ی٠َُيِّ َِٟ٘ٔیا٣َ ُثُط یَِو٦َ ا ٌَ ّٔ٪َّ اہلَل یَِب َٓ َِٟحٔسیٔث َخ٤ُِص ُسنَٕن َرأَِسُط  ی صََذا ا



 

 

٨ُوُظ ِٔی ثَِوبَیِ  ِّٔ ِشََلٔت ک٠َُِّضا ٔسِسّرا َوََل َٛ َِ ِٟ ٤َِٟیُِّت ِٔی ثَِوبَئِن َوأُِش٠ُوُظ ب٤َٔإئ َؤسِسٕر أَِی إٔ٪َّ ِٔی ا ٩ُ ا َّٔ َٜ ُ زُوا َرأَِسطُ َوََل طٔ أَِی ی تَُد٤ِّ

٤َِٟا٢ٔ  ٍٔ ا ٩ُ ٩ِ٣ٔ َج٤ٔی َٔ َٜ بُوُظ كٔیّبا َوکَاَ٪ اِل  ُتََقِّ

ریبج، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس  دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، دیعس نب

اکی صخش وک الای ایگ سج یک رگدؿ اس ےک افٹن ےن وتڑ ڈایل یھت افر فہ احتل ارحاؾ یہ ںیم رم ایگ اھت۔ آپ ےن رفامای اس وک )ارحاؾ 

 

 

 وہےئ اپین ےس اس وک لسغ دف افر اس اک رس تم ڈاھ وپ ویکہکن ےک( دفونں ڑپکفں یہ ںیم دانف دف افر ج ،ی ےک وتپں ےس وجش دی 

اہلل اعتیل اس وک ایقتم ےک دؿ ہیبلت زپاتھ وہا ااھٹاگ۔ اوبداؤد ےن اہک ںیم ےن ادمح نب لبنح ےس انس ےہ فہ ےتہک ےھت اس دحثی ںیم 

 ینعی رہ لسغ ںیم ج ،ی اک ہتپ اشلم ےہ رسیتے اپچن ںیتنس ںیہ اکی دف ڑپکفں ںیم انفکان دفرسے اپین افر ج ،ی ےک  ےت ےس لسغ دانی

 رحمؾ اک رس ہن ڈااھانپنوچےھت اےس وخوبش ہن اگلان اپوچنںی امؽ ںیم ےس نفک دانی۔

 دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش احتل ارحاؾ ںیم ااقتنؽ رک اجےئ اس یک زیہجت فنیفکت سک رطح وہیگ

     1462    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًباضس٠مَي٪ ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ًبیس، ح٤از، ٤ًزو ایوب، سٌیس ب٩ جبير، حرضت اب٩  :  راوی

 ًَ ٤ًَِزٕو َوأَیُّوَب   ٩ًَِ اْز  ث٨ََا َح٤َّ اََل َحسَّ َٗ ىَي  ٌِ ٤َِٟ ُس ب٩ُِ ًُبَِیٕس ا ٕب َو٣َُح٤َّ ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ِ َس

 َٗ  ٪ُ ا٢َ ُس٠َمَِيَ َٗ ا٢َ أَبُو َزاُوز  َٗ ٨ُوُظ ِٔی ثَِوبَئِن  ِّٔ َٛ ا٢َ َو َٗ ا٢َ ًَبَّإض ٧َِحَوُظ  َٗ ا٢َ اب٩ُِ ًُبَِیٕس  َٗ ٤ِْزو ثَِوبَئِن َو ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ أَیُّوُب ثَِوبَِیطٔ َو

ُ٪ َوِحَسُظ َوََل تَُح٨ُِّلوظُ  ٤ِْزو ِٔی ثَِوبَِیطٔ َزاَز ُس٠َمَِيَ ًَ ا٢َ  َٗ  أَیُّوُب ِٔی ثَِوبَئِن َو

ےس ایس رطح رمفی ےہ۔ اس رفاتی ںیم ہی ےہ امیلسؿ نب رحب، دمحم نب دیبع، امحد، رمعف اویب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس 

 ہک اےس دف ڑپکفں ںیم نفک دف۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک امیلسؿ ےن اویب ےس وثہیب اک ظفل افر رمع ےن وثنیب اک ظفل لقن ایک ےہ۔ اوبدیبع ےن

 س ےک وخوبش ہن اگلؤ۔اہک اویب ےن یف وثنیب افر رمع ےن یف وثہیب اہک ےہ افر رصػ امیلسؿ ےن ہی زایدیت لقن یک ےہ ہک۔ ا

 امیلسؿ نب رحب، دمحم نب دیبع، امحد، رمعف اویب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 زیہجت فنیفکت سک رطح وہیگ وج صخش احتل ارحاؾ ںیم ااقتنؽ رک اجےئ اس یک

     1463    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ح٤از، ایوب، سٌیس ب٩ جبير، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ىَي  ٌِ ًَبَّإض ب٤َٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَیُّوَب  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َ٪ ِٔی ثَِوبَئِن َحسَّ  ُس٠َمَِيَ

 دسمد، امحد، اویب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ےس ایس رطح رمفی ےہ سج رطح امیلسؿ ےس یف وثنیب رمفی ےہ۔

 دسمد، امحد، اویب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انجزفں اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش احتل ارحاؾ ںیم ااقتنؽ رک اجےئ اس یک زیہجت فنیفکت سک رطح وہیگ

     1464    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ٨٣ؼور، ح٥ٜ، سٌس ب٩ جبير، حرضت اب٩ ًباض ًث٤ا٪ :  راوی

٩ًَِ ابِ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب َؼِت بَٔزُج١ٕ َحسَّ َٗ ا٢َ َو َٗ ًَبَّإض   ٩ٔ

 ُ أ َٓ َت٠َِتُط  َ٘ َٓ ُتطُ  َٗ ٕ ٧َا ٦ وا َرأَِسطُ َوََل تُ ٣َُِحٔ لُّ َِ ٨ُوُظ َوََل ُت ِّٔ َٛ ا٢َ أُِش٠ُوُظ َو َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  بُوُظ تَٔی بٔطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََقِّ

ُث یُض١ُّٔ  ٌَ َُّط یُِب ٧ّٔ َٓ  كٔیّبا 

اؾ فاےل صخش یک افینٹن ےن اس امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، مکح، دعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اکی ارح

یک رگدؿ وتڑ دی سج ےس اس یک ومت فاعق وہیئگ سپ اس یک تیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم الیئ یئگ۔ آپ ےن 

 وہا رفامای اس وک لسغ دف افر نفک دف نکیل اس اک رس ہن ڈوکھ افر اس ےک رقبی وخوبش ہن ےل اجؤ ویکہکن فہ )ایقتم ےک دؿ( کیبل اتہک

 اےھٹ اگ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، مکح، دعس نب ریبج، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ : ابب



 

 

 وھجیٹ مسق اھکےن اک انگہ

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 وھجیٹ مسق اھکےن اک انگہ

     1465    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ػباح، بزار، یزیس ب٩ ہارو٪، ہظا٦ ب٩ حشا٪، ٣ح٥ زب٩ سيری٩، حرضت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

بَّأح  ُس ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ بِ َحسَّ ٔس ب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ اَ٪  ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َحشَّ َِٟبزَّاُز َحسَّ ٩ٔ ا

٠َِیتََبوَّ  َٓ ًَلَی ی٤َٔيٕن ٣َِؼبُوَرةٕ کَاذٔبّا   َٕ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َح٠َ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ِ حَُؼيِٕن  َسُظ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  أ ٌَ ِ٘  بَٔوِجضٔطٔ ٣َ

م دنب ریسنی، رضحت رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل 

ح
م

دمحم نب ابصح، زبار، سیدی نب اہرفؿ، اشہؾ نب اسؿ، 

اھکےل وت فہ اانپ اکھٹان منہج ںیم ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش )یسک احمک فریغہ یک سلجم ںیم( وبحمس وہ رک )ای ددیہ ف داہتسن( وھجیٹ مسق 

 انبےل۔

م دنب ریسنی، رضحت رمعاؿ نب نیصح :  رافی

ح
م

 دمحم نب ابصح، زبار، سیدی نب اہرفؿ، اشہؾ نب اسؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسق اھکےن اک ایبؿ ابب یسک اک امؽ امرےن یک اخرط )وھجڑی(

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 ابب یسک اک امؽ امرےن یک اخرط )وھجڑی( مسق اھکےن اک ایبؿ

     1466    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شٌوز ٣ح٤س ب٩ ًیسي، ہ٨از ب٩ رسی، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ط٘یٙ، حرضت ًبساہلل ب٩ :  راوی

 ًِ َ ث٨ََا اِْل ٍَ َحسَّ اؤَی ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اََل َحسَّ َٗ ىَي  ٌِ ٤َِٟ یِّ ا ٔ ُس ب٩ُِ ًٔیَسي َوَص٨َّازُ ب٩ُِ اٟسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ  ٩ًَِ  ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ٤َُع 

ًَلَی ی٤َٔيٕن   َٕ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َح٠َ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  ََِٟٔی اہللَ  َٗ ٍَ بَٔضا ٣َا٢َ ا٣ِزٕٔئ ٣ُِش٥ٕٔ٠  َتٔل ِ٘ أجْز َٟٔی َٓ صَُو ٓٔیَضا 

ٔ أَِر  َِٟیُضوز ََ کَاَ٪ بَِیىٔي َوبَيَِن َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ ا ٔ ُث ِٔیَّ َواہللٔ کَاَ٪ َذٟ ٌَ ا٢َ اِْلَِط َ٘ َٓ َباُ٪  ـِ َُ ٠َِیطٔ  ًَ ٔلَی ا٨َّٟٔييِّ َوصَُو  ٣ُِتُط إ سَّ َ٘ َٓ َحَحَسنٔی  َٓ ْق 

َّی ا٢َ ٠َِٟٔیضُ  َػل َٗ ٠ُُِٗت ََل   ٍْ ٨َ ََ بَیِّ َٟ ٥َ أَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ لٔی ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ اہللُ   ِٕ ٔ وزٔیِّ اِح٠



 

 

َّٟٔذی٩َ َیِظتَرُ  الَی إٔ٪َّ ا ٌَ أ٧َِز٢ََ اہللُ َت َٓ ُٕ َویَِذَصُب ب٤َٔالٔی  ٔ ٔلَی آَٔخٔ اِْلیٍَٔ إّٔذا یَِح٠ ٠ٔیَّل إ َٗ ِضسٔ اہللٔ َوأَی٤َِا٧ٔض٥ِٔ ث٨ّ٤ََا  ٌَ  وَ٪ بٔ

دمحم نب یسیع، انہد نب رسی، اوباعمفہی، اشمع، ،قیق، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

 اگ وت فہ )ایقتم ےک دؿ( اہلل ےس اس احؽ ںیم ےلم اگ ہک اہلل ےن رفامای وج صخش یسک املسمؿ اک امؽ امر ےن یک رغض ےس مسق اھکےئ

اعتیل اس رپ انبضغک وہاگ۔ اثعش ےن اہک۔ دخبا آپ ےن ہی دحثی ریمے ہیضق ےک ہلسلس ںیم اراشد رفامیئ یھت۔ وصرت ہی یھت 

وت ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل  ہک ریمے افر اکی وہیدی ےک درایمؿ اکی زنیم رتشمک یھت نکیل اس ےن اس ارتشاک ےس ااکنر رک دای

ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ےل ایگ۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  ھج ےس وپاھچ ہک ایک ریتے اپس وکیئ وگاہ ےہ؟ ںیم ےن رعض 

ا اسرا امؽ زہپ رک ایک ںیہن آپ ےن اس وہیدی ےس رفامای وت مسق اھک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! بت وت ہی ریم

اجےئ اگ وت اہلل اعتیل ےن رقآؿ اپک ںیم ہی آتی انزؽ رفامیئ )رتہمج( وج ولگ اہلل ےک انؾ رپ وھتڑے امؽ ینعی داین ےک وصحؽ یک اخرط 

 مسق وھجیٹ اھکےت ںیہ اؿ اک آرخت ںیم وکیئ ہصح ںیہن۔

 دبعاہلل نب وعسمددمحم نب یسیع، انہد نب رسی، اوباعمفہی، اشمع، ،قیق، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 ابب یسک اک امؽ امرےن یک اخرط )وھجڑی( مسق اھکےن اک ایبؿ

     1467    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ خاٟس، َفیابی، حارث ب٩ س٠مَي٪، ُکزوض، حرضت اطٌث ب٩ ٗیص :  راوی

 ٩ًَِ زُوْض  ثَىٔي ُُکِ َ٪ َحسَّ َِٟحارُٔث ب٩ُِ ُس٠َمَِيَ ث٨ََا ا یَابٔیُّ َحسَّ ِْٟٔفِ ث٨ََا ا ث٨ََا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ِیٕص أَ٪َّ  َحسَّ َٗ ٔث ب٩ِٔ  ٌَ اِْلَِط

َِٟی٩ٔ٤َ  َرُجَّل ٩ِ٣ٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔی أَِرٕق ٩ِ٣ٔ ا ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔييِّ َػل ٣َِوَت اِخَتَؼ٤َا إ مٔیُّ َیا ٨َِٔٛسَة َوَرُجَّل ٩ِ٣ٔ َحرِضَ َِٟحرِضَ ا٢َ ا َ٘ َٓ

 َٗ  ٍْ ٨َ ََ بَیِّ َٟ ا٢َ ص١َِ  َٗ  ٔ ََّضا أَِرضٔي َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ أَِرضٔي اَُِتَؼب٨َٔیَضا أَبُو َصَذا َوهَٔی ِٔی یَٔسظ ٥ُ٠َ أ٧َ ٌِ ُٔطُ َواہللُ َی ٩ِٜٔ أَُح٠ِّ ا٢َ ََل َوَل

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل یَ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٨ِٜٔٔسیُّ ٠َِٟٔی٤ٔئن  َتَضیَّأَ اِل َٓ ََِٟٔی اہللَ اَُِتَؼب٨َٔیَضا أَبُوُظ  ٍُ أََحْس ٣َاَّل بَٔی٤ٔيٕن إَٔلَّ  َتٔل ِ٘

٨ِٜٔٔسیُّ هَٔی أَِرُؿطُ َوصَُو أَجِ  ا٢َ اِل َ٘ َٓ  َذ٦ُ 

ومحمد نب اخدل، رفاییب، احرث نب امیلسؿ، رکدفس، رضحت اثعش نب سیق ےس رفاتی ےہ ہک ہلیبق دنکہ افر رضح ومت ےک رےنہ 

رضحیم صخش فاےل دف وصخشں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اکی ایسی زنیم ےک قلعتم ڑگھجا ایک وج نمی ںیم یھت۔ 

ےن اہک ای روسؽ اہلل! فہ زنیم ریمی ےہ اس ےک ابپ ےن  ھج ےس زربدیتس نیھچ یل یھت اب فہ زنیم اس ےک اپس ےہ۔ آپ ےن اس 



 

 

ےس وپاھچ ہک ایک ریتے اپس وکیئ وگاہ ےہ؟ اس ےن اہک۔ ںیہن۔ نکیل فہ مسق اھکےئ اس وطر رپ ہک دخبا ںیم ںیہن اجاتن ہک ہی زنیم اس 

 اس ےس ریمے ابپ ےن  بص رکیل یھت۔ ہی نس رک دنکی صخش مسق اھکےن ےک ےئل ایتر وہ ایگ روسؽ اہلل یلص اہلل یک ےہ افر ہی ہک

اا

 

ص
ع
ء ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش وھجیٹ مسق اھک رک یسک اک امؽ امرے اگ وت ایقتم ےک دؿ فہ اہلل اعتیل ےس اس احؽ ںیم ےلم اگ ہک ا

 ایس یک ےہ۔ےٹک وہےئ وہں ےگ۔ دنکی صخش ےن 

 

 بج ہی فدیع ینس وت وبال۔ ہی زنیم فاقعة

 ومحمد نب اخدل، رفاییب، احرث نب امیلسؿ، رکدفس، رضحت اثعش نب سیق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 ابب یسک اک امؽ امرےن یک اخرط )وھجڑی( مسق اھکےن اک ایبؿ

     1468    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی، ابواحوؾ، س٤اک، ٤٘٠ًہ ب٩ وائ١، حرضت وائ١ ب٩ ححز :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  یِّ َحسَّ ٔ ث٨ََا َص٨َّازُ ب٩ُِ اٟسَّ ا٢َ َجاَئ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  مٔیِّ  َِٟحرِضَ ٕ ا ٍَ ب٩ِٔ َوائ١ٔٔ ب٩ِٔ حُِحز ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٔس٤َإک 

مٔیُّ  َِٟحرِضَ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٣َِوَت َوَرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ٨َِٔٛسَة إ َّی اہللُ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ َحرِضَ  یَا َرُسو٢َ اہللٔ َػل

٠َیِ  َِٟیَص ًَ ٨ِٜٔسٔیُّ هَٔی أَِرضٔي ِٔی یَٔسی أَِزَرًَُضا  ا٢َ اِل َ٘ َٓ ًَلَی أَِرٕق کَا٧َِت ْٔلَبٔی  ا٢َ طٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ صََذا ٠َََُبىٔي  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٌّٙ َٟطُ ٓٔیَضا َح  

 َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ ََل  َٗ  ٍْ ٨َ ََ بَیِّ َٟ مٔیِّ أَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٠َِٟٔحرِضَ ًَ َّی اہللُ  َٕ ا٨َّٟٔييُّ َػل أجْز ََل یَُبالٔی ٣َا َح٠َ َٓ َّطُ  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ َٗ ََ ی٤َٔی٨ُطُ  ٠َ

ََ ٨ِ٣ُٔط إَٔلَّ َذاَک  َٟ َِٟیَص   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ َُ ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ  َِٟیَص یََتَورَّ ٠َِیطٔ  ا أَِزبَزَ ًَ َّ٤٠َ َٓ ُط  َٟ  َٕ ٔ َٙ َٟٔیِح٠ ا٧َِل٠َ َٓ

ا٢َ  يَنَّ اہلَل َٗ َ٘ َی٠ِ َٟ ًَلَی ٣َا٢ٕ َٟٔیأِک٠َُُط َها٤ّٟٔا   َٕ َٟئ٩ِٔ َح٠َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣ََا  َّی اہللُ  زْٔق  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌِ ٨ًَُِط ٣ُ َّ َوَج١َّ َوصَُو   ًَز

 ہیلع فآہل فملس یک انہد نب رسی، اوباوحص، امسک، ہمقلع نب فالئ، رضحت فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

دختم ںیم اکی رضحیم افر اکی دنکی صخش آای۔ رضحیم ےن اہک ای روسؽ اہلل! اس ےن  ھج ےس ریمی زنیم نیھچ یل ےہ وج ریمے 

ابپ یک یھت۔ دنکہ ےن اہک فہ زنیم ریمی ےہ فہ ریمے ہضبق ںیم ےہ افر ںیم یہ اس ںیم اکتش رکات وہں۔ اس زنیم ںیم اس اک وکیئ 

 ہی نس رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحیم ےن وپاھچ ہک ایک ریتا وکیئ وگاہ ےہ؟ اس ےن اہک ںیہن۔ آپ ےن قح ںیہن ےہ

رفامای وت رھپ ریتے فاےطس اس یک مسق ےہ۔ رضحیم ےن اہک۔ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ہی افرج صخش ےہ اس وک وھجیٹ مسق 

ےہ۔ فہ یسک ابت ےس رپزیہ ںیہن رکات۔ آپ ےن رفامای اب ریتے ےیل اس ےک وسا وکیئ راہتس ںیہن ےہ ہک  اھکےن ںیم وکیئ ابک ںیہن

وت اس ےس مسق ےل )ینعی وت اس ےس رصػ مسق یہ ےل اتکس ےہ ارگہچ افرج یہ ویکں ہن وہ( ہی نس رک دنکی صخش مسق اھکےن ےک ےیل 



 

 

صخش یسک اک امؽ زہےنپ ےک ےیل وھجیٹ مسق اھکےئ اگ۔ فہ اہلل ےس اس احؽ ںیم  الچ بج اس ےن ھٹیپ ریھپ یل وت آپ ےن رفامای دھکی وج

 ےلم اگ ہک اہلل اعتیل اس ےس انراض وہاگ افر فہ اس رپ اگنہ ہن رفامےئ اگ۔

 انہد نب رسی، اوباوحص، امسک، ہمقلع نب فالئ، رضحت فالئ نب رجح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ربنم ےک اسےنم وھجیٹ مسق اھکان انگہ میظع ےہ

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ربنم ےک اسےنم وھجیٹ مسق اھکان انگہ میظع ےہ

     1469    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، ہاط٥ ب٩ ہاط٥، ًبساہلل ب٩ نشلاض، آ٢ ٛثير ب٩ ػ٠ت، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

ث٨ََا َصأط٥ُ ب٩ُِ  ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يِر ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٔ ب٩ِٔ َحسَّ ثٔير َٛ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ نِٔشَلإض ٩ِ٣ٔ آ٢ٔ  َصأط٥ٕ أَِخبََرنٔی 

 ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َیِح٠ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َّطُ َس٤ٔ ٠ِٔت أ٧َ ًَلَی اٟؼَّ ُٕ أََحْس ٨ًَِٔس ٨ِ٣ٔبَرٔی َصَذا 

 َٟ ٍٕ َو َُٟط ا٨َّٟاُر َی٤ٔيٕن آث٤َٔ َسُظ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ أَِو َوَجَبِت  ٌَ ِ٘ أَ ٣َ ًَلَی ٔسَوإک أَِخرَضَ إَٔلَّ َتَبوَّ  ِو 

سَااس، آؽ ،ریث نب تلص، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک 

 

ی
امثعؿ نب ایب ہبیش، انب ریمن، اہمش نب اہمش، ، دبعاہلل نب 

یئ صخش ااسی ںیہن ےہ وج ریمے ربنم ےک اپس وھجیٹ مسق اھکےئ ارگہچ فہ اکی اتزہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وک

 (وسماک ےک ےیل یہ ویکں ہن وہ رگم ہی ہک اس ےن اانپ اکھٹان منہج ںیم انب ایل )ای ہی اہک ہک اس ےک ےیل دفزخ فابج وہ یئگ

سَااس :  رافی

 

ی
 ، آؽ ،ریث نب تلص، رضحت اجرب نب دبعاہللامثعؿ نب ایب ہبیش، انب ریمن، اہمش نب اہمش، دبعاہلل نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریغ اہلل یک مسق اھکےن اک ایبؿ

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 ریغ اہلل یک مسق اھکےن اک ایبؿ

     1470    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز زہزی، ح٤یس، ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

بِ  ًَ ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ا٢َ ٔس َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

ََٟط إَٔلَّ اہللُ  ٔ ١ِ ََل إ ُ٘ ٠َِی َٓ ٔت  ٔٔطٔ َواَٟلَّ ا٢َ ِٔی َح٠ِ َ٘ َٓ  َٕ ٥َ ٩ِ٣َ َح٠َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ا٢َ َٟٔؼاحٔبٔطٔ َت َٗ  َو٩ِ٣َ 

ِٚ بَٔظِیٕئ  ٠َِیَتَؼسَّ َٓ ا٣ٔزَِک  َٗ ُ  أ

، دبعارلزاؼ، رمعم زرہی، دیمح، نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس نسح نب یلع

 إِ 
َ
ا ِإلَة
َ
ُ ےن رفامای سج ےن مسق اھکیئ افر اینپ مسق ںیم ویں اہک ہک ںیم الت )اکی تب اک انؾ( یک مسق اھکات وہں وت اس وک اچےئہ ہک ل

َ
ا اّلّل
َ
ّل

دی اامیؿ رک( ےل افر سج ےن اےنپ اسیھت ےس ویں اہک ہک آؤ وجا ت ںیلی وت اس وک اچےئہ ہک فہ وکیئ زیچ راہ دخا ںیم دصہق ہہک )رک دجت

 رکے )اتہک اس انگہ اک افکرہ وہ اجےئ(۔

 نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم زرہی، دیمح، نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 ریغ اہلل یک مسق اھکےن اک ایبؿ

     1471    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًوٖ، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، حرضت ابوہزیزہًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ،  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزةَ  ٔس ب٩ِٔ ٔسيرٔی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ْٖ ِو ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  

ُٔوا بٔآبَائ٥ُِٜٔ َوََل  ٔ ُٗو ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َتِح٠ ٔ ُٔوا بٔاہللٔ إَٔلَّ َوأْمُتَْن َػاز ٔ ُٔوا إَٔلَّ بٔاہللٔ َوََل َتِح٠ ٔ ٔ َوََل َتِح٠ َضات٥ُِٜٔ َوََل بٔاِْل٧ََِساز  َ٪ بٔأ٣َُّ

دیبع اہلل نب اعمذ، وعػ، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اےنپ ابوپں 

افر وتبں یک مسق تم اھکؤ۔ ہکلب اہلل ےک وسا یسک یک یھب مسق تم اھکؤ افر اہلل یک مسق یھب رصػ اس وصرت ںیم اھکؤ بج ہک مت  امؤں

 ےچس وہ۔

 دیبعاہلل نب اعمذ، وعػ، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابپ دادایک مسق اھکےن یک اممتعن

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ابپ دادایک مسق اھکےن یک اممتعن

     1472    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير، ًبیساہلل ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، حرضت ٤ًزب٩ خلاب :  راوی

 ًُ ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ث٨ََا ُزَصيِْر  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ أب أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َحسَّ َِٟدلَّ ٤ََز ب٩ِٔ ا

َّی ٥ِ أَِ٪ َتحِ  َػل ُٛ ا٢َ إٔ٪َّ اہللَ ی٨ََِضا َ٘ َٓ ُٕ بٔأَبٔیطٔ  ٔ ٕب َوصَُو َیِح٠ ِٛ ُط َوصَُو ِٔی َر َٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِزَر ًَ ا اہللُ  ّٔ ٔ ٩ِ٤َ کَاَ٪ َحاٟ َٓ ُٔوا بٔآبَائ٥ُِٜٔ  ٔ ٠

ِٕ بٔاہللٔ أَِو َٟٔیِشُِٜت  ٔ ٠َِیِح٠ َٓ 

، رضحت رمعنب  ءاب ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ادمح نب ویسن، زریہ، دیبع اہلل نب رمع، انعف، انب رمع

فآہل فملس ےس ےلم اس احؽ ںیم ہک فہ )رمع( اکی اقہلف ںیم ےھت افر )رپاین اعدت ےک اطم ق( آابؤ ادجاد یک مسق اھک رےہ ےھت آپ 

افر ارگ یسک فہج ےس مسق اھکین یہ وہ وت اہلل یک مسق اھکؤ ای رھپ اخومش  ےن رفامای اہلل اعتیل مت وک آابؤ ادجاد یک مسق اھکےن ےس عنم رفامای ےہ

 روہ۔

 ادمح نب ویسن، زریہ، دیبعاہلل نب رمع، انعف، انب رمع، رضحت رمعنب  ءاب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ مسق اھکےن :   ابب

 ابپ دادایک مسق اھکےن یک اممتعن

     1473    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، حرضت ٤ًز :  راوی

 ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ ٤ًََُز َرضَٔي اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ َحسَّ

ََٓواہللٔ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ ٔلَی بٔآبَائ٥ُِٜٔ َزاَز  ٨َاُظ إ ٌِ ٥َ ٧َِحَو ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ىٔي َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ُت بَٔضَذا َذأُکّ َس٤ٔ ِٔ  ا َوََل آثّٔزا ٣َا َح٠َ

ادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت رمع ےس یہی دحثی اکی دفرسی دنس ےک اسھت رمفی ےہ اس ںیم ہی ااضہف 

 ےہ ہک رھپ زدنیگ رھب ںیم ےن ریغ اہلل یک مسق ہن اھکیئ ہن ااصۃل افر ہن اکحتی۔

 ت رمعادمح نب لبنح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 ابپ دادایک مسق اھکےن یک اممتعن



 

 

     1474    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًَلء، ازریص، حرضت سٌیس ب٩ ابی ًبیس سے روایت ےہ ٛہ ًبساہلل ب٩ ٤ًز٣ح٤س ب٩  :  راوی

ٔس بِ  ٌِ ٩ًَِ َس َِٟحَش٩َ ب٩َِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍَ اب٩ُِ َحسَّ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ٔ ًُبَِیَسَة 

ُٕ ََل َوالِ  ٔ َِ ٤ًََُز َرُجَّل یَِح٠ َٕ بٔ و٢ُ ٩ِ٣َ َح٠َ ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ يی َس٤ٔ ٔن َٟطُ اب٩ُِ ٤ًََُز إ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍٔ َب ٌِ ٔ اہللٔ َٜ يِر

َک  ِس أََِشَ َ٘ َٓ 

اھت ہک۔ ںیہن۔ مسق ےہ دمحم نب العء، ادرسی، رضحت دیعس نب ایب دیبع ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب رمع ےن اکی صخش وک انس فہ ہہک راہ 

 ہبعک ہک۔ )ینعی فہ ہبعک یک مسق اھک راہ اھت( وت اںوہں ےن اہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس۔ آپ رفامےت ےھت۔ سج

 ےن ریغ اہلل یک مسق اھکیئ اس ےن رشک ایک۔

 اہلل نب رمعدمحم نب العء، ادرسی، رضحت دیعس نب ایب دیبع ےس رفاتی ےہ ہک دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 ابپ دادایک مسق اھکےن یک اممتعن

     1475    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ زاؤز، اس٤ٌی١ ب٩ جٌْف، ابوسہی١، ٧آٍ ب٩ ٣اَٟ، ًا٣ز، حرضت ك٠حہ ب٩ ًبیس اہللس٠مَي٪  :  راوی

 ٍٔ ٔ ٩ًَِ أَبٔی ُسَضِی١ٕ ٧َآ ٤ََِٟسنٔیُّ  َْفٕ ا ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ َج ث٨ََا إِٔس٤َ َتکٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز ا ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحسَّ  ٕ ًَا٣ٔز َٔ ب٩ِٔ أَبٔی  ٔ  ب٩ِٔ ٣َاٟ

َّطُ  ٠َِیطٔ َو  أ٧َ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ ابٔیِّ  ٍٔ اِْلرَِعَ ىٔي ِٔی َحٔسیٔث ٗٔؼَّ ٌِ ٍَ ب٩َِ ًُبَِیٔس اہللٔ َی ٍَ ك٠ََِح َٚ َس٤ٔ ٠ََح َوأَبٔیطٔ إِٔ٪ َػَس ِٓ َس٥ََّ٠ أَ

 َٚ ٍَ َوأَبٔیطٔ إِٔ٪ َػَس َِٟح٨َّ  َزَخ١َ ا

امکل، اعرم، رضحت ہحلط نب دیبع اہلل ےس اکی ارعایب ےک ہصق ںیم ذموکر ےہ امیلسؿ نب داؤد، اامسلیع نب رفعج، اوبلیہس، انعف نب 

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مسق ےہ اس ےک ابپ یک اس ےن رماد اپیئ۔ ارگ ہی اچس ےہ وت تنج ںیم دالخ وہاگ مسق 

 اس ےک ابپ یک ارگ ہی اچس ےہ۔

 ، اوبلیہس، انعف نب امکل، اعرم، رضحت ہحلط نب دیبع اہللامیلسؿ نب داؤد، الیعمس نب رفعج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ظفل اامتن رپ مسق اھکےن اک ایبؿ

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 ظفل اامتن رپ مسق اھکےن اک ایبؿ

     1476    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير، وٟیس ب٩ ث٠ٌبہ، اب٩ بزیسہ، حرضت بزیسہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ بَُزیَِسَة  ائٔیُّ  ٍَ اٟلَّ ٠ََب ٌِ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ َث ث٨ََا ا ث٨ََا ُزَصيِْر َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ٩ًَِ أَ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ بٔیطٔ 

٠َِیَص ٨٣َّٔا َٓ  ٍٔ َ َٕ بٔاِْل٣ََا٧ ٥َ ٩ِ٣َ َح٠َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

صخش  ادمح نب ویسن، زریہ، فدیل نب ہبلعث، انب ربدیہ، رضحت ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج

  فہ مہ ںیم ےس ںیہن ےہ۔ظفل اامتن یک مسق اھکےئ

 ادمح نب ویسن، زریہ، فدیل نب ہبلعث، انب ربدیہ، رضحت ربدیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسق اھکےن ںیم اانپ اچبؤ رک انیل افدئہ ںیہن اتشخب

 )تنم( امےنن اک ایبؿمسق اھکےن افر ذنر  :   ابب

 مسق اھکےن ںیم اانپ اچبؤ رک انیل افدئہ ںیہن اتشخب

     1477    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًوٖ، ٣شسز، ہظی٥، ًباز ب٩ ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ أَِخبََر٧َا صَُظِی٥ْ ح  َٗ ًَِوٕ٪  ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزََة َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَبَّازٔ ب٩ِٔ أَبٔی َػأٟٕح   ٩ًَِ ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ و َحسَّ

ا٢َ ٣َُشسَّ  َٗ  ََ ٠َِیَضا َػاحٔبُ ًَ  ََ ُٗ ًَلَی ٣َا ُیَؼسِّ  ََ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ی٤َٔی٨ُ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٔ ا٢َ أَِخبََرن َٗ ِبُس اہللٔ ْز  ًَ ی 

ًَبَّازُ ب٩ُِ أَبٔی َػأٟٕح  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی َػأٟٕح َو ًَ ا٢َ أَبُو َزاُوز ص٤َُا َواحْٔس  َٗ  ب٩ُِ أَبٔی َػأٟٕح 

رمعف نب وعػ، دسمد، میشہ، ابعد نب اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریتی مسق 

 اابتعر اس زیچ رپ ےہ سج رپ ریتا اسیھت ریتی یدص قی رکے۔ دسمد ےن ہغیصب اابخر دبعاہلل نب ایب اصحل ےس رفاتی یک ےہ۔ اک



 

 

 اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ابعد نب ایب اصحل افر دبعاہلل نب ایب اصحل اکی یہ صخش ےک دف انؾ ںیہ۔

 رہریہرمعف نب وعػ، دسمد، میشہ، ابعد نب اوباصحل، رضحت اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 مسق اھکےن ںیم اانپ اچبؤ رک انیل افدئہ ںیہن اتشخب

     1478    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٣ح٤س، ابواح٤س، ارسائی١، ابزاہی٥ ب٩ ًبساَلًلی، حرضت سویس ب٩ ح٨و٠ہ :  راوی

٩ًَِ إٔبَِزاصٔی ائٔی١ُ  ث٨ََا إرِٔسَ ث٨ََا أَبُو أَِح٤ََس اٟزُّبَيِرٔیُّ َحسَّ ٕس ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ٤ِزُو ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ تٔطٔ  ٩ًَِ َجسَّ ًِلَی  َ ًَِبٔس اِْل ٥َ ب٩ِٔ 

٨َا َوائ١ُٔ  ٌَ ٥َ َو٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِج٨َا ٧ُزٔیُس َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ ََخَ َٗ  ٍَ َد  أَبٔیَضا ُسَویِٔس ب٩ِٔ َح٨َِو٠َ َتََحَّ َٓ ُط  َٟ ًَُسوٌّ  أََخَذُظ  َٓ  ٕ ب٩ُِ حُِحز

أََتِی٨َا  َٓ َّی َسبٔی٠َطُ  َدل َٓ َُّط أَخٔی  ُت أ٧َ ِٔ ُٔوا َوَح٠َ ٔ ِو٦ُ أَِ٪ َیِح٠ َ٘ ِٟ ُجوا أَِ٪ ا ِو٦َ َتََحَّ َ٘ ِٟ أَِخبَرِتُطُ أَ٪َّ ا َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

٤ُِِٟش٥ٔٔ٠  ٤ُِِٟش٥ُٔ٠ أَُخو ا َت ا ِٗ ا٢َ َػَس َٗ َُّط أَخٔی  ُت أ٧َ ِٔ ُٔوا َوَح٠َ ٔ  َیِح٠

فاتی ےہ ہک اکی رمہبت مہ روسؽ اہلل یلص اہلل رمعف نب دمحم، اوبادمح، ارسالیئ، اربامیہ نب دبعاالیلع، رضحت وسدی نب ہلظنح ےس ر

ہیلع فآہل فملس ےک اپس اجےن ےک ارادہ ےس ےلکن امہرے اسھت فالئ نب رجح یھب ےھت۔ راےتس ںیم اؿ ےک اکی دصخش ےن اؿ وک 

وک وھچڑ دای۔ بج مہ  رفک ایل سپ ولوگں ےن وھجیٹ مسق اھکےن وک ربا اجان نکیل ںیم ےن مسق اھک یل ہک ہی ریمے اھبیئ ںیہ وت اس ےن اؿ

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ےچنہپ وت ںیم ےن اسرا فاہعق آپ ےکوگش سگار ایک افر رعض ایک ہک ریمے اسویھتں 

 ےن وھجیٹ مسق وک ربا وصتر رکےت وہےئ مسق ہن اھکیئ نکیل ںیم ےن مسق اھک یل ہک ہی ریمے اھبیئ ںیہ )احالہکن بسن ےک احلظ ےس ہی

 ریمے اھبیئ ںیہن ںیہ( آپ ےن رفامای وت ےن چس یہ اہک ےہ ویکہکن اکی املسمؿ دفرسے املسمؿ اک اھبیئ وہات ےہ۔

 رمعف نب دمحم، اوبادمح، ارسالیئ، اربامیہ نب دبعاالیلع، رضحت وسدی نب ہلظنح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یک مسق اھکان االسؾ ےک وسایسک افر تلم ںیم وہاج ےن

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 االسؾ ےک وسایسک افر تلم ںیم وہاج ےن یک مسق اھکان

     1479    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ٌاویہ ب٩ سَل٦، یحٌي ب٩ ابی ٛثير، حرضت ثابت ب٩ ؿحاک ابو توبہ، ربیٍ ب٩ ٧آٍ، :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٕ ثٔير َٛ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ أَبٔی   ٕ ٦ ٍُ ب٩ُِ َسَلَّ اؤَی ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٍٕ َحسَّ ٔ ٍُ ب٩ُِ ٧َآ ٍَ اٟزَّبٔی ث٨ََا أَبُو َتِوبَ ٍَ أَ٪َّ ثَابَٔت ب٩َِ َحسَّ أَِخبََرنٔی أَبُو ََٗٔلبَ

َّطُ  أک أَِخبََرُظ أ٧َ حَّ َـّ ٠َِیطٔ َو اٟ ًَ َّی اہللُ  َحَزةٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٥َ َتِحَت اٟظَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ ٩ِ٣َ بَاَی َٗ َس٥ََّ٠ 

َب  َشطُ بَٔظِیٕئ ًُذِّ ِٔ َت١َ َن َٗ ا٢َ َو٩ِ٣َ  َٗ ٤َا  َٛ ُضَو  َٓ ٔ کَاذٔبّا  ٔ ٠٣ٍَّٔٔ اِْلِٔسََل٦ َُيِر  ٍٕ َٕ ب٠ٔ٤َّٔ ًَلَی َرُج١ٕ  َح٠َ َِٟیَص  َِٟ٘ٔیا٣ٍَٔ َو بٔطٔ یَِو٦َ ا

 ٧َِذْر ٓمََٔي ََل ی٠٤َُِٜٔطُ 

اوب وتہب، رعیب نب انعف، اعمفہی نب السؾ، ییحی نب ایب ،ریث، رضحت اثتب نب احضک ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن روضاؿ انیم درتخ 

رفامای وج صخش مسق اھکےئ االسؾ ےک وسا یسک دنی ںیم دالخ  ےک ےچین روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس تعیب یک یھت۔ آپ ےن

 ںیم وہےن یک افر فہ وھجاٹ وہ وت فہ فاسی یہ وہ اجےئ اگ اسیج اس ےن اہک )الثمیسک ےن اہک ارگ ںیم ہی اکؾ رکفں وت وہیدی وہں افر فہ اس مسق

وت آرخت ںیم اس وک ایس زیچ ےس ذعاب دای اجےئ اگ افر  وھجاٹ وہ وت فہ وہیدی یہ وہاگ( افر وج صخش سج زیچ ےک ذرہعی وخدیشک رکے اگ

یسک صخش رپ فہ ذنر الزؾ ںیہن آیت وج اس ےک اایتخر ںیم ہن وہ۔ )الثم وکیئ صخش یسک دفرسے صخش یک ویبی وک الطؼ دےنی یک ذنر امؿ 

 ( ےل۔

 احضکاوب وتہب، رعیب نب انعف، اعمفہی نب السؾ، ییحی نب ایب ،ریث، رضحت اثتب نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 االسؾ ےک وسایسک افر تلم ںیم وہاج ےن یک مسق اھکان

     1480    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، زیس ب٩ حباب، حشين، اب٩ واٗس، ًبساہلل ب٩ بزیس، حرضت بزیسہ :  راوی

بِ  ًَ ثَىٔي  ىٔي اب٩َِ َوإٗٔس َحسَّ ٌِ ث٨ََا حَُشيِْن َی ُِٟحَبأب َحسَّ ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ ا ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحسَّ ُس اہللٔ ب٩ُِ بُزَیَِسَة 

ا٢َ َرُس  َٗ ا٢َ  َٓضُ َٗ ِّٔ٪ کَاَ٪ کَاذٔبّا  َٓ يی بَزٔیْئ ٩ِ٣ٔ اِْلِٔسََل٦ٔ  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  َٕ ٥َ ٩ِ٣َ َح٠َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َوإِٔ٪ کَاَ٪ و٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٤َا  َٛ َو 

ٔلَی اِْلِٔسََل٦ٔ َسا٤ّٟٔا ٍَ إ ٩ِ٠َ َیزِٔج َٓ ا  ّٗ ٔ  َػاز

نب ربدی، رضحت ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  ادمح نب لبنح، زدی نب ةحب، نیسح، انب فادق، دبعاہلل

ےن رفامای وج صخش مسق اھکےئ افر ویں ےہک )ہک ارگ ںیم اس رطح اک اکؾ رکفں وت( ہک ںیم االسؾ ےس ربی وہں افر فہ وھجاٹ وہ وت فہ فاسی 

فر ارگ فہ اچس ےہ وت یھب االسؾ ںیم السیتم ےک اسھت دالخ ہن وہ ےکس یہ وہ اجےئ اگ اسیج ہک اس ےن اہک )ینعی االسؾ ےس لکن اجےئ اگ( ا



 

 

 (اگ۔ )ینعی انگہ رضفر ےلم اگ

 ادمح نب لبنح، زدی نب ةحب، نیسح، انب فادق، دبعاہلل نب ربدی، رضحت ربدیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش اسنل ہن اھکےن یک مسق اھکےل

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش اسنل ہن اھکےن یک مسق اھکےل

     1481    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سَل٣٦ح٤س ب٩ ًیسي، یحٌي ب٩ ًَلء، ٣ح٤س ب٩ یحٌي ، حرضت یوسٕ ب٩ ًبساہلل ب٩  :  راوی

َٕ بِ  ٩ًَِ یُوُس ٔس ب٩ِٔ َیِحٌَي ب٩ِٔ َحبَّاَ٪  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ََلٔئ  ٌَ ِٟ ث٨ََا یَِحٌَي ب٩ُِ ا ُس ب٩ُِ ًٔیَسي َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َسََل٦ٕ َحسَّ  ٩ٔ

 َ٘ َٓ ةٕ  ًَلَی ِٛٔسَ ٍَ َت٤َِزّة  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَؿ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت ا٨َّٟٔييَّ َػل َٗ ٔ ٔ إَٔزا٦ُ َصٔذظ  ا٢َ َصٔذظ

دمحم نب یسیع، ییحی نب العء، دمحم نب ییحی، رضحت ویفس نب دبعاہلل نب السؾ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس وک داھکی ہک آپ ےن رفیٹ ےک اکی ڑکٹے رپ وجھکر ریھک افر رفامای ہی وجھکر اس رفیٹ اک اسنل ےہ۔

  یسیع، ییحی نب العء، دمحم نب ییحی ، رضحت ویفس نب دبعاہلل نب السؾدمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش اسنل ہن اھکےن یک مسق اھکےل

     1482    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ٤ًز ب٩ حٔؽ، ٣ح٤س ب٩ ابی یحٌي :  راوی

 ٩ًَِ سٔ ب٩ِٔ أَبٔی َیِحٌَي  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبٔی  ِٕٔؽ َحسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ یُ  َحسَّ ًَِورٔ  َ َٕ ب٩ِٔ َیزٔیَس اِْل وُس

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َسََل٦ٕ ٣ِٔث٠َطُ  ًَ 

 اہرفؿ نب دبع اہلل، رمع نب صفح، دمحم نب ایب ییحی اکی دفرسی دنس ےس رضحت ویفس نب دبعاہلل نب السؾ ےس ایس رطح رمفی ےہ۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل، رمع نب صفح، دمحم نب ایب ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مسق ںیم ااشنء اہلل اگلدانی

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 مسق ںیم ااشنء اہلل اگلدانی

     1483    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، سٔیا٪ ایوب، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ُّ بٔطٔ ا٨َّٟٔييَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز یَِب٠ُ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ا٢َ ٩ِ٣َ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

ا٢َ  َ٘ َٓ ًَلَی ی٤َٔيٕن   َٕ ِس اِسَتِثىَيَح٠َ َ٘ َٓ  إِٔ٪ َطاَئ اہللُ 

ادمح نب لبنح، ایفسؿ اویب، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج ےن یسک 

 اکؾ رپ مسق اھکیئ رھپ اہک ااشنء اہلل )ینعی ارگ اہلل ےن اچاہ( وت اس ےن اانثتسء ایک۔

 لبنح، ایفسؿ اویب، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمعادمح نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 مسق ںیم ااشنء اہلل اگلدانی

     1484    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًیسٰي ٣شسز، ًبساٟوارث، ایوب، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  َِٟوارٔٔث  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  اََل َحسَّ َٗ ْز َوَصَذا َحٔسیُثُط  ُس ب٩ُِ ًٔیَسي َو٣َُشسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ  َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز 

َُيَِر ح٨ِٕٔث َرُسو٢ُ اہللٔ  ٍَ َوإِٔ٪ َطاَئ َتَزَک  َِّٓٔ٪ َطاَئ َرَج َٓاِسَتِثىَي   َٕ ٥َ ٩ِ٣َ َح٠َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

دمحم نب ٰیسیع دسمد، دبعاولارث، اویب، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

رھپ اانثتسء رک دے )ینعی ااشنء اہلل ہہک دے( وت فہ اچےہ وت مسق وک وپرا رکے افر اچےہ ہن رکے وت فہ احثن ہن وج صخش مسق اھکےئ افر 

 وہاگ۔

 دمحم نب ٰیسیع دسمد، دبعاولارث، اویب، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک مسق سک رطح یک وہیت یھت

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک مسق سک رطح یک وہیت یھت

     1485    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س اب٩ ٣بارک، ٣وسي، ب٩ ً٘بہ، سا٥ٟ، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ   ٍَ َب ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسي ب٩ِٔ ًُ ٤َُِٟباَرٔک  ث٨ََا اب٩ُِ ا ِیلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس ا٨ُّٟ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ثَرُ ٣َا کَاَ٪ َحسَّ ِٛ ا٢َ أَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز 

َّی اہللُ ٠ُؤب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ِٟ ٠ِّٔب ا َ٘ َِٟی٤ٔئن ََل َو٣ُ ٔ ا ُٕ بَٔضٔذظ ٔ ٥َ َیِح٠ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ   

دبع اہلل نب دمحم انب ابمرک، ومیس، نب ہبقع، اسمل، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارثک ویں مسق اھکای 

 ُ
م
َ
 )ںیہن مسق ےہ ف

ِ
و ب
لُْقلُ
 ا
ِ
ِب 
َقلّ
ُ
م
َ
ا ف
َ
 یک(۔رکےت ےھت۔ ل

ِ
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 ا
ِ
ِب 
 َقلّ

 دبعاہلل نب دمحم انب ابمرک، ومیس، نب ہبقع، اسمل، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 فآہل فملس یک مسق سک رطح یک وہیت یھتروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

     1486    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، وٛیٍ، ًرک٣ہ، ب٩ ٤ًار، ًاػ٥ ب٩ ط٤یذ، حرضت ابوسٌیس خسری :  راوی

 ًَ ٍُ ب٩ُِ  ٣َ ث٨ََا ًرِٔکٔ ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ا٢َ کَاَ٪ َحسَّ َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ُط٤َِیٕذ   ٩ًَِ إر  َّ٤

أس٥ٔ بٔیَ  َ٘ ِٟ ُص أَبٔی ا ِٔ َّٟٔذی َن ا٢َ َوا َٗ َِٟی٤ٔئن  ٥َ إَٔذا اِجَتَضَس ِٔی ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  ٔسظ

، رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ادمح نب لبنح، فعیک، رکعہم، نب امعر، اعمص نب 

 

ح

من 

 

ش

 سک بج مسق ںیم اتدیک شیپ رظن وہیت وت ویں مسق اھکےت۔ ںیہن اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق ںیم اوبااقلمس یک اجؿ ےہ۔

، رضحت اوبدیعس دخری :  رافی

 

ح

من 

 

ش

 ادمح نب لبنح، فعیک، رکعہم، نب امعر، اعمص نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک مسق سک رطح یک وہیت یھت



 

 

     1487    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساٌٟزیز، ب٩ ابی رز٣ہ، زیس ب٩ ابی حباب، ٣ح٤س ب٩ ہَل٢، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ ُس ب٩ُِ ص ٍَ أَِخبََرنٔی َزیُِس ب٩ُِ حَُبإب أَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ ٔ ب٩ِٔ أَبٔی رِٔز٣َ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍَ أَبَا صُ َحسَّ َُّط َس٤ٔ ثَىٔي أَبٔی أ٧َ َزیَِزَة ََل٢ٕ َحسَّ

ْٔفُ اہلَل ِِ و٢ُ ََل َوأَِسَت ُ٘ َٕ َی ٥َ إٔذَا َح٠َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  و٢ُ کَا٧َِت ی٤َٔيُن َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُ٘  َی

دمحم نب دبعازعلسی، نب ایب رزہم، زدی نب ایب ةحب، دمحم نب الہؽ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

  بج مسق اھکےت وت ویں رفامےت ال ف ا رفغت اہلل )ںیہن ںیم اہلل ےس  ششخ ام اتگ وہں(۔فملس

 دمحم نب دبعازعلسی، نب ایب رزہم، زدی نب ایب ةحب، دمحم نب الہؽ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک مسق سک رطح یک وہیت یھت

     1488    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساہلل، حرضت ًاػ٥ ب٩ حش٩ ب٩ ًلی، ابزاہی٥، ب٩ ح٤زہ، ابزاہی٥، ب٩ ٣ِيرہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًیاغ، اسوز ب٩  :  راوی

 ٟ٘یم

٤َعٔیُّ  ًَیَّإغ اٟشَّ َٔ ب٩ُِ  ٔ ٠٤َِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َح٤ِزََة َحسَّ ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َِٟض٥ٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ َز  اِْلَِنَؼارٔیُّ 

 ُ٤ِٟ ٔ ب٩ِٔ ا ًَا٣ٔز ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َحأجٔب ب٩ِٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ث٨َٔیطٔ اِْلَِسَوز َِٟض٥ْ َوَحسَّ ا٢َ َز َٗ  ٕ ًَا٣ٔز َٟ٘ٔیٔم ب٩ِٔ  طٔ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیلٔیِّ  َ٘ ٌُ ِٟ ٙٔ ا ٔٔ ٨َِت

ٔلَی ا٨َّٟٔييِّ  َد َوآّٔسا إ ٕ ََخَ ًَا٣ٔز َٟ٘ٔیَم ب٩َِ  َٟ٘ٔیٕم أَ٪َّ  ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِبٔس اہللٔ  ًَ ا اِْلَِسَوزُ ب٩ُِ  ـّ ٠َِیطٔ َوَس  أَِی ًَ َّی اہللُ  َٟ٘ٔیْم َػل ا٢َ  َٗ  ٥َ َّ٠

َّی اہللُ ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ ََٓذَُکَ َحٔسیّثا ٓٔیطٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔس٨َ٣ِا  َ٘ َٓ  ََ ٔ َٟض ٔ ٤ِزُ إ ٌَ َٟ  ٥َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

نب دبع اہلل، رضحت اعمص نب طیقل ےس رفاتی ےہ ہک نسح نب یلع، اربامیہ، نب زمحہ، اربامیہ، نب ریغمہ، دبعارلنمح نب ایعش، اوسد 

طیقل نب اعمص یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ۔ طیقل ےتہک ںیہ۔ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم 

 ای ریتے وبعمد یک مسق۔احرض وہےئ۔ رازی ےن دحثی ذرک یک اس ںیم ہی یھب ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفام

 نسح نب یلع، اربامیہ، نب زمحہ، اربامیہ، نب ریغمہ، دبعارلنمح نب ایعش، اوسد نب دبعاہلل، رضحت اعمص نب طیقل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وتڑ دےنی اک ایبؿبج الھبیئ دفرسی اجبن وہ وت مسق 

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 بج الھبیئ دفرسی اجبن وہ وت مسق وتڑ دےنی اک ایبؿ

     1489    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠مَي٪ ب٩ رحب، ح٤از، ُیَل٪ جزیز، حرضت ابوبززہ :  راوی

ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا ُس٠َمَِيَ َّى اہللَُحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة   ٕ ث٨ََا َُِیََلُ٪ ب٩ُِ َجزٔیز اْز َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحسَّ ا٢َ  رَحِ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

 َٛ َُيَِرصَا َخيِّرا ٨ِ٣َٔضا إَٔلَّ  أََرى  َٓ ًَلَى ی٤َٔيٕن   ُٕ ٔ يی َواہللٔ إِٔ٪ َطاَء اہللُ ََل أَِح٠ ٔن ا٢َ إَٔلَّ إ َٗ َّٟٔذی صَُو َخيِْر أَِو  ٩ًَِ ی٤َٔیىٔي َوأََتِیُت ا ُت  ِ
ْفَّ

ُت َی٤ٔیىٔي ِ
ْفَّ َٛ َّٟٔذی صَُو َخيِْر َو  أََتِیُت ا

امیلسؿ نب رحب، امحد، الیغؿ رجری، رضحت اوبربدہ ےک فادل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفایام بج 

اھکؤں افر الھبیئ اس ےک الخػ وہ وت ااشنء اہلل ںیم اینپ مسق وتڑ دفں اگ افر سج ںیم الھبیئ یھت اس وک اایتخر رکفں  ںیم یسک ابت رپ مسق

 اگ۔

 امیلسؿ نب رحب، امحد، الیغؿ رجری، رضحت اوبربدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 بج الھبیئ دفرسی اجبن وہ وت مسق وتڑ دےنی اک ایبؿ

     1490    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ػباح بزار، ہظی٥، یو٧ص، ٨٣ؼور، حش٩، ًبساٟزح٩٤ ب٩ س٤زہ، حرضت ًبساہلل ب٩ س٤زہ :  راوی

ىٔي اب٩َِ َزاَذاَ٪  ٌِ ث٨ََا صَُظِی٥ْ أَِخبََر٧َا یُو٧ُُص َو٨ِ٣َُؼوْر َی َِٟبزَّاُز َحسَّ بَّاحٔ ا ُس ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ  ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا

ِبَس اٟزَّحِ  ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا  ًَ َّى اہللُ  ا٢َ لٔی ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ أَیَِت َُيَِرَصا َخيِّرا ب٩ِٔ َس٤َُزَة  ًَلَى ی٤َٔيٕن ََفَ َت  ِٔ ٩ٔ٤َ ب٩َِ َس٤َُزَة إَٔذا َح٠َ

بِ  َٗ اَرَة  َّٔ َٜ ُؽ ٓٔیَضا اِل ت أَِح٤ََس یَُزخِّ ٌِ ا٢َ أَبُو َزاُوز َس٤ٔ َٗ  َٝ ِ َی٤ٔی٨َ ْفِّ َٛ َّٟٔذی صَُو َخيِْر َو أِٔت ا َٓ ِٟٔح٨ِٔث ٨ِ٣َٔضا   ١َ ا

دمحم نب ابصح زبار، میشہ، ویسن، وصنمر، نسح، دبعارلنمح نب رمسہ، رضحت دبعاہلل نب رمسہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل 

 فملس ےن  ھج ےس رفامای اے دبعاہلل نب رمسہ بج وت یسک ابت رپ مسق اھک ےل افر الھبیئ اس ےک الخػ وہ وت اس الھبیئ وک اایتخر رکول افر



 

 

 اک افکرہ دف۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اامؾ ادمح نب لبنح ےس انس۔ فہ مسق وتڑےن ےس لبق افکرہ ادا رکےن وک اجزئ ےتھجمس ےھت۔اینپ مسق 

 دمحم نب ابصح زبار، میشہ، ویسن، وصنمر، نسح، دبعارلنمح نب رمسہ، رضحت دبعاہلل نب رمسہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 بج الھبیئ دفرسی اجبن وہ وت مسق وتڑ دےنی اک ایبؿ

     1491    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ یحٌي ب٩ خ٠ٕ، ًبساَلًلی، سٌیس، ٗتازہ، حش٩، حرضت :  راوی

ًَِبسٔ اٟزَّ  ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ًِلَى َحسَّ َ ِبُس اِْل ًَ ث٨ََا  ٕٕ َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َخ٠َ ا٢َ َحسَّ َٗ ِح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َس٤َُزَة ٧َِحَوُظ 

 ٔ ا٢َ أَبُو َزاُوز أََحاز َٗ َّٟٔذی صَُو َخيِْر  َٝ ث٥َُّ ائِٔت ا ٔ ٩ًَِ ی٤َٔی٨  ِ َْٜفِّ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ َوأَبٔی صَُزیَِزَة ِٔی صََذا َٓ زٔیِّ َو ٌَ یُث أَبٔی ٣ُوَسي اِْلَِط

 ٍٔ ٔف اٟزَِّوایَ ٌِ اَرةٔ َؤِی َب َّٔ َٜ ِب١َ اِل َٗ ِٟٔح٨ُِث  ٔف اٟزَِّوایٍَٔ ا ٌِ ٩ًَِ ک١ُِّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٥ِ ِٔی َب َِٟحٔسیٔث ُرؤَی  ِٟٔح٨ِٔث ا ِب١َ ا َٗ اَرةُ  َّٔ َٜ   اِل

دبعاالیلع، دیعس، اتقدہ، نسح، رضحت دبعارلنمح ےس ایس رطح رمفی ےہ اس ںیم ویں ےہ ہک ےلہپ وت افکرہ ادا رکے ییحی نب فلخ، 

رھپ اس الھبیئ وک اایتخر رک۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اوبومیس ارعشی دعی نب احمت افر اوبرہریہ یک رفاایت وج اس وموضع رپ ںیہ اؿ ںیم 

 ےہ

 

ب

 

خی
ل

  افر ضعب ںیم  ثن لبق ارافکرہ ےہ۔ےس وت ضعب ںیم افکرہ لبق ا

 ییحی نب فلخ، دبعاالیلع، دیعس، اتقدہ، نسح، رضحت دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایک ظفل مسق یھب نیمی ںیم دالخ ےہ؟

 امےنن اک ایبؿمسق اھکےن افر ذنر )تنم(  :   ابب

 ایک ظفل مسق یھب نیمی ںیم دالخ ےہ؟

     1492    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، سٔیا٪، زہزی، ًبیساہلل، اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ ًُبَِیٔس  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ًَلَی َحسَّ َش٥َ  ِٗ ًَبَّإض أَ٪َّ أَبَا برَِکٕ أَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَِبسٔ اہللٔ  اہللٔ ب٩ِٔ 

ٔش٥ِ  ِ٘ ٥َ ََل ُت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٟطُ ا٨َّٟٔييُّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔييِّ َػل



 

 

ہک رضحت اوبرکب دصقی ےن اکی رمہبت آپ رپ مسق اھکیئ وت  ادمح نب لبنح، ایفسؿ، زرہی، دیبع اہلل، انب ابعس ےس رفاتی ےہ

 روسؽ اہلل ےن رفامای مسق تم اھک۔

 ادمح نب لبنح، ایفسؿ، زرہی، دیبعاہلل، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 )تنم( امےنن اک ایبؿمسق اھکےن افر ذنر  :   ابب

 ایک ظفل مسق یھب نیمی ںیم دالخ ےہ؟

     1493    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٓارض، ًبساٟززاٚ، اب٩ یحٌي ، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ِبُس  ًَ ث٨ََا  ارٕٔض َحسَّ َٓ ُس ب٩ُِ َیِحٌَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ تَبُِتُط ٩ِ٣ٔ َٛٔتابٔطٔ أَِخبََر٧َا ٣َ َٛ ا٢َ اب٩ُِ َیِحٌَي  َٗ  ٔٚ ا اٟزَّزَّ

َّی اہللُ ُث أَ٪َّ َرُجَّل أَتَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ کَاَ٪ أَبُو صَُزیَِزَة یَُحسِّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٢َ ًُبَِیٔس اہللٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ   ٍَ ِی٠َ يی أََری ا٠َّٟ ٔن إ

ا َوأَِخَلأَِت  ـّ ٌِ ٥َ أََػِبَت َب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ ََّرصَا أَبُو برَِکٕ  ب ٌَ َٓ ََ یَا  ََٓذَُکَ ُرِؤیَا  ٠َِی ًَ َش٤ُِت  ِٗ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ا  ـّ ٌِ َب

َّٟٔذی أَِخَل  ثَىِّي ٣َا ا َُٟتَحسِّ َبٔی أ٧ََِت  ٔش٥ِ َرُسو٢َ اہللٔ بٔأ ِ٘ ٥َ ََل ُت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُط ا٨َّٟٔييُّ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  أُِت 

دمحم نب ییحی نب افرس، دبعارلزاؼ، انب ییحی، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اوبرہریہ ےتہک ںیہ ہک اکی رمہبت اکی صخش روسؽ 

داھکی ےہ رات ںیم۔ رھپ اس ےن فہ وخاب ایبؿ ایک وت اوبرکب  اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای افر وبال ںیم ےن اکی وخاب

ا دصقی ےن اس یک ریبعت یئایئ۔ آپ ےن رفامای مت ےن ھچک حیحص اہک افر ھچک طلغ۔ اوھنں ےن اہک ای روسؽ اہلل! ںیم آپ رپ مسق اھکات وہں دف

 ےس رفامای مسق تم اھکؤ۔ وہں آپ رپ ریمے امں ابپ۔ آپ ےھجم یئا دےئجی ہک ںیم ےن ایک یطلغ یک؟ آپ ےن اؿ

 دمحم نب ییحی نب افرس، دبعارلزاؼ، انب ییحی ، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 ےہ؟ایک ظفل مسق یھب نیمی ںیم دالخ 

     1494    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ، ٣ح٤س ب٩ ٛثير، س٠مَي٪ ب٩ ٛثير، زہزی، ًبیساہلل، اب٩ ًباض :  راوی

ُ٪ ب٩ُِ  ٕ أَِخبََر٧َا ُس٠َمَِيَ ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ارٕٔض أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٓ ُس ب٩ُِ َیِحٌَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اہللٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ثٔير َٛ



 

 

٥ِ یُدِ  َٟ َش٥َ َزاَز ٓٔیطٔ َو َ٘ ِٟ ٥ِ یَِذُُکِ ا َٟ َِٟحٔسیٔث  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔضَذا ا َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  بٔرِظُ ًَبَّإض 

ابعس ےس )اکی دفرسی دنس ےک اسھت( یہی فاہعق رمفی ےہ اس ںیم دمحم نب ییحی، دمحم نب ،ریث، امیلسؿ نب ،ریث، زرہی، دیبع اہلل، انب 

 (مسق اک ذرک ںیہن ےہ ہکلب ہی ااضہف ےہ ہک آپ ےن اؿ یک یطلغ ںیہن یئایئ )ہن یئاےن ںیم وکیئ تحلصم وہ یگ

 دمحم نب ییحی ، دمحم نب ،ریث، امیلسؿ نب ،ریث، زرہی، دیبعاہلل، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجؿ وبھج رک وھجیٹ مسق اھکےن اک ایبؿ

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 اجؿ وبھج رک وھجیٹ مسق اھکےن اک ایبؿ

     1495    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ًلاء ب٩ سائب، ابو یحٌي ی، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ًَبَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔی َیِحٌَي  ائٔٔب  ًََلاُئ ب٩ُِ اٟشَّ اْز أَِخبََر٧َا  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٔلَی َحسَّ إض أَ٪َّ َرُج٠َئِن اِخَتَؼ٤َا إ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  َٓاا٨َّٟٔييِّ َػل  ٍْ ٨َ ُط بَیِّ َٟ ٥ِ٠َ َت٩ُِٜ  َٓ  ٍَ ٨َ ِٟبَیِّ أَٟب ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟلَّ َّی اہللُ  َشأ٢ََ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٓ ٤َِِٟل٠ُوَب ِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َٕ ا ِسَتِح٠َ

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َط إَٔلَّ صَُو  َٟ ٔ َّٟٔذی ََل إ َٕ بٔاہللٔ ا َح٠َ ِو٢ٔ  َٓ َٗ ََ بِّٔٔخََلٔؾ  َٟ ِس ُُْٔفَ  َٗ  ٩ِٜٔ ٠َِت َوَل ٌَ َٓ ِس  َٗ بَلَی 

 ٔ اَرة َّٔ َٜ ٥َِٟ َیأ٣ُِزُِظ بٔاِل َُّط  َِٟحٔسیٔث أ٧َ ا٢َ أَبُو َزاُوز یَُزازُ ٩ِ٣ٔ َصَذا ا َٗ َط إَٔلَّ اہللُ  َٟ ٔ  ََل إ

دف وصخشں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ومیس نب اامسلیع، امحد، اطعء نب اسبئ، اوبییحی، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک 

دمیع ےس وگاہ اماگن نکیل اس ےک اپس وکیئ وگاہ ہن اھت وت آپ ےن دمیع ہیلع ےس مسق بلط یک۔ اس  فملس ےک اپس ڑگھجا ایک۔ آپ ےن

کشیب وت ےن ایک ےہ )ینعی وت وھجیٹ ےن مسق اھکیئ اہلل یک سج ےک وسا وکیئ وبعمد ںیہن۔ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

ُ ےنہک رپ شخب دای ےہ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دح
َ
ا اّللّ
َ
 ِإّل
َ
ا ِإلَة
َ
ثی ےس ہی مسق اھک راہ ےہ( نکیل اہلل اعتیل ےن ےھجت صولص دؽ ےک اسھت ل

 وہفمؾ اتلکن ےہ ہک آپ ےن اس وک افکرہ اک مکح ںیہن دای۔

 نب اسبئ، اوب ییحی ی، رضحت انب ابعسومیس نب الیعمس، امحد، اطعء  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مسق ےک افکرہ ںیم ںیم وکاسن اصع ربتعم ےہ؟

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 مسق ےک افکرہ ںیم ںیم وکاسن اصع ربتعم ےہ؟

     1496    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ػاٟح، ا٧ص ب٩ ًیاق، ًبساٟزح٩٤ ب٩ رح٠٣ہ، ا٦ حبیب ب٨ت ذویب ب٩ ٗیص، حرضت ا٦ حبیب ب٨ت  :  راوی

 ذویب

بِ  ًَ ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلَی أ٧ََٔص ب٩ِٔ ًَٔیإق  أُِت  ا٢َ رَقَ َٗ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح  ٩ًَِ أ٦ُِّ َحبٔیٕب ب٨ِٔٔت َحسَّ  ٍَ ٠َ٣َ ُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ رَحِ

 ٍَ ٔٔیَّ ٍٔ َوکَا٧َِت َتِحَت َرُج١ٕ ٨ِ٣ُٔض٥ِ ٩ِ٣ٔ أَِس٥َ٠َ ث٥َُّ کَا٧َِت َتِحَت اب٩ِٔ إَٔر َٟٔؼ ٤ُِٟز٧َٔیَّ ِیٕص ا َٗ ٠ًََِیطٔ ذَُؤیِٔب ب٩ِٔ  َّی اہللُ   َزِؤد ا٨َّٟٔييِّ َػل

 َ٠٣َ ا٢َ اب٩ُِ رَحِ َٗ  ٥َ َّ َوَس٠َّ َُ ا٨َّٟٔييِّ َػل َُّط َػا ٍَ أ٧َ یَّ ٔٔ ٩ًَِ َػ  ٍَ یَّ ٔٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَخٔی َػ ثَت٨َِا  ا َحسَّ ًّ ٨ََٟا أ٦ُُّ َحبٔیٕب َػا َوَصَبِت  َٓ ی اہللُ ٍَ 

 ٕ ا ب٤ُٔسِّ صَٔظا٦ ّٔ ی٩ِٔ َونِٔؼ َوَجِستُُط ٣ُسَّ َٓ َحزَِرتُطُ  َٓ ا٢َ  َٗ َحزَّبُِتُط أَِو  َٓ ا٢َ أ٧ََْص  َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ادمح نب اصحل، اسن نب ایعض، دبعارلنمح نب رحہلم، اؾ بیبح تنب ذفبی نب سیق، رضحت اؾ بیبح تنب ذفبی ےس رفاتی ےہ 

ج ہ ےس اکنح ایک انب 
ن 

 

 ھت

ت

ہک ہلیبق زمؿ ےک ینب املس ےک اکی صخش ےک اکنح ںیم ںیھت رھپ اوھنں ےن زفہج روسؽ رضحت ہیفص ےک 

ج ہ ےس افر اوھنں ےن رحہلم ےن اہک ہک مہ وک اب بیبح ےن اکی اص
ن 

 

 ھت

ت

ع دای افر لقن ایک )اےنپ دفرسے وشرہ( رضحت ہیفص ےک 

لقن ایک رضحت ہیفص ےس ہک فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اصع۔ اسن )انب ایعض( ےن اہک ہک ںیم ےن اس اک ادنازہ ایک وت فہ اشہؾ 

 ( فر امتؾ افکرات فدصاقت ںیم یہی ربتعم ےہ۔نب دبعاکلمل ےک دم ےس ڈاھیئ دم اھت )یہی اجحزی اصع الہکات ےہ ا

 ادمح نب اصحل، اسن نب ایعض، دبعارلنمح نب رحہلم، اؾ بیبح تنب ذفبی نب سیق، رضحت اؾ بیبح تنب ذفبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افکرہ ںیم آزاد رک ےن ےک القئ وہومنم ابدنی اک ایبؿ )وج 

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 ومنم ابدنی اک ایبؿ )وج افکرہ ںیم آزاد رک ےن ےک القئ وہ

     1497    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ی٤و٧ہ، ًلاء ب٩ یشار، حرضت ٣ٌاویہ ب٩ ح٥ٜ س٠ِم٣شسز، یحٌي ، ححاد، یحٌي ب٩ ابی ٛثير، ہَل٢ ب٩ ابی  :  راوی

٩ًَِ صََٔل٢ٔ ب٩ِٔ   ٕ ثٔير َٛ ثَىٔي َیِحٌَي ب٩ُِ أَبٔی  ٖٔ َحسَّ ا وَّ َِٟححَّأد اٟؼَّ ٩ًَِ ا ث٨ََا َیِحٌَي  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ًََلأئ ب٩ِٔ َحسَّ  ٩ًَِ  ٍَ َ أَبٔی ٣َِی٤ُو٧

٠َِٔمِّ  ٥َٜٔ اٟشُّ َِٟح ٍَ ب٩ِٔ ا اؤَی ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ًَلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َیَشإر   ََ ٔ ٥َ َذٟ وَّ ٌَ َٓ  ٍّ َّٜ َُِٜٜتَضا َػ ٍْ لٔی َػ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ َجارٔیَ ا٢َ  َٗ  

ا٢َ أَی٩َِ اہللُ  َٗ حٔئُِت بَٔضا  َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ ائِتٔىٔي بَٔضا  َٗ َضا  ُ٘ ٔ ًِت ُ ََل أ َٓ ٠ُِت أَ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤َ  َػل َِٟت ِٔی اٟشَّ ا ا٢َ ٩ِ٣َ أ٧ََا َٗ َٗ أئ 

 ٍْ ََّضا ٣ُِؤ٨َ٣ٔ ٧ّٔ َٓ َضا  ِ٘ ٔ ًِت ا٢َ أَ َٗ َِٟت أ٧ََِت َرُسو٢ُ اہللٔ  ا َٗ 

دسمد، ییحی، اجحج، ییحی نب ایب ،ریث، الہؽ نب ایب ومیمہن، اطعء نب اسیر، رضحت اعمفہی نب مکح یملس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض 

 وک ںیم ےن وخب امرا ےہ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امر ےن وک ابت تہبایک ای روسؽ اہلل! ریمے اپس اکی ولڈنی ےہ سج 

انوکاری سگری وت ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! وت ایک ںیم اس وک آزاد رک دفں؟ آپ ےن رفامای۔ اس وک ریمے اپس ےل رک آ سپ ںیم 

ےہ؟ اس ےن اہک آامسؿ رپ۔ رھپ وپاھچ ںیم وکؿ وہں؟ اس  اس وک آپ یک دختم ںیم ےل آای۔ آپ ےن اس ےس وپاھچ ہک اہلل اہکں

 ےن وجاب دای۔ آپ اہلل ےک روسؽ ںیہ۔ آپ ےن رفامای وت اوکس آزاد رک دے۔ ہی ومہنم ےہ۔

 دسمد، ییحی ، اجحج، ییحی نب ایب ،ریث، الہؽ نب ایب ومیمہن، اطعء نب اسیر، رضحت اعمفہی نب مکح یملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 ومنم ابدنی اک ایبؿ )وج افکرہ ںیم آزاد رک ےن ےک القئ وہ

     1498    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ابی س٤٠ہ، حرضت َشیس :  راوی

یٔس أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ اْٟشَّ  ٍَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َ ٤ِزٕو  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٨ًََِضا َحسَّ  َٙ ٔ ت ٌِ ُط أَِوَػِتُط أَِ٪ َی أ٣َُّ

 َ َت أ َٓ  ٍّ ٍّ ٣ُِؤ٨َ٣ٔ َب َٗ بَ َر َٗ ٨ًََِضا َر  َٙ ٔ ًِت ُ يی أَِوَػِت أَِ٪ أ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ أُم َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍّ َو٨ًِٔٔسی ی ا٨َّٟٔييَّ َػل ٍّ ٣ُِؤ٨َ٣ٔ

ِبٔس اہللٔ أَِرَس٠َُط  ًَ ا٢َ أَبُو َزاُوز َخأُٟس ب٩ُِ  َٗ ََٓذَُکَ ٧َِحَوُظ   ٍْ ٍْ َسِوَزاُئ ٧ُوبٔیَّ یَس َجارَٔی ٔ ٥ِ یَِذُُکِ اْٟشَّ َٟ 

ومیس نب اامسلیع، امحد، دمحم نب رمعف، ایب ہملس، رضحت رشدی ےس رفاتی ےہ ہک اؿ یک فادلہ ےن اؿ وک فتیص یک یھت ہک )اؿ یک 

فافت ےک دعب( اؿ یک رطػ ےس اکی ومنم ابدنی وک آزاد رکںی وت فہ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آےئ افر رعض ایک ای 

ؽ اہلل! ریمی امں ےن اکی ومنم ولڈنی آزاد رکےن یک فتیص یک یھت نکیل ریمے اپس ونہب یک رےنہ فایل اکی اکیل ولڈنی ےہ۔ روس

 رھپ ایبؿ ایک اسہقب دحثی یک امدنن۔ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک اخدل نب دبعاہلل ےن اس رفاتی وک رشدی ےک ریغب رمالس رفاتی ایک ےہ۔



 

 

 امحد، دمحم نب رمعف، ایب ہملس، رضحت رشدیومیس نب الیعمس،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذنر امےنن یک اممتعن

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 ذنر امےنن یک اممتعن

     1499    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ٨٣ؼور، ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا أَبُو  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َِٟح٤ٔیٔس ح و َحسَّ ًَِبٔس ا ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ  ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ  ٍَ َ َوا٧ ًَِبسٔ اہللٔ ًَ  ٩ًَِ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أََخَذ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز   ٩ًَِ َِٟض٤َِسانٔیُّ  ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ ا َٗ ٩ًَِ ا٨َِّٟذرٔ ث٥َُّ ب٩ِٔ ٣ُزََّة  ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ی٨ََِهی 

ُد بٔطٔ  ٤ََّا یُِشَتُِخَ و٢ُ ََل َیزُزُّ َطِیّئا َوإ٧ٔ ُ٘ ا َوَی َ٘ َٔ َِٟبدٔی١ٔ  اتَّ  ٩ِ٣ٔ ا

امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ذنر امےنن یک اممتعن رشفع 

  اجات ےہ۔یک وت رفامای ذنر امےنن ےس )دقتری یک( وکیئ زیچ دبیل ںیہن اج یتکس اہں ہی افدئہ رضفر ےہ ہک اس اہبےن لیخب اک امؽ رصػ وہ

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، وصنمر، دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یسک انگہ ےک اکؾ یک تنم امؿ انیل

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 امؿ انیلیسک انگہ ےک اکؾ یک تنم 

     1500    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ك٠حہ ب٩ ٠٣َ، حرضت ًائظہ :  راوی

ٍَ َرضٔيَ  ًَائَٔظ  ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا َٔ اِْلَیِلٔیِّ  ٔ ٠٤َِٟ ِبٔس ا ًَ ٍَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ك٠ََِح  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ َرُسو٢ُ اہللُ  َحسَّ َٗ َِٟت  ا َٗ ٨ًََِضا 

 َٓ ٔصَي اہللَ  ٌِ ُط َو٩ِ٣َ ٧ََذَر أَِ٪ َی ٌِ ٠ُِیٔل َٓ ٍَ اہلَل  ٥َ ٩ِ٣َ ٧ََذَر أَِ٪ یُٔلی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔؼطٔ اہللٔ َػل ٌِ  ََل َی



 

 

 رفامای وج صخش اہلل یک ااطتع یک یبنعق، امکل، ہحلط نب کلم، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

 ذنر رکے وت اس وک اچےئہ ہک ااطتع رکے افر وج صخش انگہ یک ذنر امےن وت فہ انگہ ہن رکے۔

 یبنعق، امکل، ہحلط نب کلم، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 یسک انگہ ےک اکؾ یک تنم امؿ انیل

     1501    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، وہیب، ایوب، ًرک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا ُوَصِیْب  ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ بَِی٤َ٨َا ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ث٨ََا أَیُّوُب  َحسَّ

 ُ٘ ائٔی١َ ٧ََذَر أَِ٪ َی اُٟوا َصَذا أَبُو إرِٔسَ َٗ ٨ُِط  ًَ َشأ٢ََ  َٓ ٤ِٔص  ائ٥ٕٔ ِٔی اٟظَّ َٗ ٥َ َیِدُلُب إَٔذا صَُو بَٔزُج١ٕ  َس َوََل َوَس٠َّ ٌُ ِ٘  َیِشَتٔو١َّ َوََل و٦َ َوََل َی

ِٟیُت٥َّٔ َػِو٣َطُ  ِس َو ٌُ ِ٘ َِٟی َِٟیِشَتٔو١َّ َو ٠َِیَت٥َِّ٠ََ َو َٓ ا٢َ ٣ُزُوُظ  َٗ ٥َ َوَیُؼو٦َ   َیَت٠َََّ

ومیس نب اامسلیع، فبیہ، اویب، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ 

رےہ ےھت اےنت ںیم آپ یک رظن اکی صخش رپ زپی وج دوھپ ںیم ڑھکا وہا اھت آپ ےن اس ےک ابرے ںیم ولوگں ںیم ہبطخ رفام 

افر  درایتف رفامای وت ولوگں ےن یئاای ہک ہی اوبارسالیئ ےہ اس ےن ہی ذنر یک ےہ ہک فہ ڑھکا رےہ اگ ےھٹیب اگ ںیہن افر ہن اسہی ںیم آےئ اگ

 ای اس ےس وہک ہک الکؾ رکے افر اسہی ںیم آےئ افر ےھٹیب افر اےنپ رفزہ وک وپرا رکے۔ہن وبےل اگ افر رفزہ رےھک اگ آپ ےن رفام

 ومیس نب الیعمس، فبیہ، اویب، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افکرہ ادا رکےبج انگہ یک ذنر وتڑے وت اس اک 

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 بج انگہ یک ذنر وتڑے وت اس اک افکرہ ادا رکے

     1502    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اس٤ٌی١ ب٩ ابزاہی٥، ابو٤ٌ٣ز، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، یو٧ص، زہزی، ابوس٤٠ہ، حرضت ًائظہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِ  ٩ًَِ یُو٧َُص  ٤َُِٟباَرٔک  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ٕ َحسَّ ٤َز ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَبُو ٣َ ث٨ََا إِٔس٤َ ٍَ َحسَّ ًَائَٔظ  ٩ًَِ  ٍَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َ زٔیِّ 



 

 

ا٢َ ََل ٧َِذَر  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٨ًََِضا أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ا٢َ  َرضَٔي اہللُ  َٗ حٔ  ِ ث٨ََا اب٩ُِ اٟسَّ اَرةُ ی٤َٔيٕن َحسَّ َّٔ َٛ اَرتُُط  َّٔ َٛ ٍٕ َو ٔؼَی ٌِ ِٔی ٣َ

و٢ُ  ُ٘ ت أَِح٤ََس َی ٌِ ا٢َ أَبُو َزاُوز َس٤ٔ َٗ  ٔ ٨َاُظ َوإِٔس٨َازٔظ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب ب٤َٔ ٩ًَِ یُو٧َُص  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ٤َُِٟباَرٔک  َحسَّ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ

ِٟحَ  ىٔي ِٔی صََذا ا ٌِ ا٢َ أَِح٤َُس ب٩ُِ َی َٗ ٍَ و  طُ ٩ِ٣ٔ أَبٔی َس٤َ٠َ ٌِ ٥َِٟ َیِش٤َ ًَلَی أَ٪َّ اٟزُّصِزٔیَّ   ََ ٔ ََٓس٢َّ َذٟ  ٍَ َث أَبُو َس٤َ٠َ ٕس ٔسیٔث َحسَّ  ٣َُح٤َّ

ت أَِح٤ََس ب٩َِ َح٨َِب١ٕ  ٌِ ا٢َ أَبُو َزاُوز َس٤ٔ َٗ  ٪َ ىٔي اب٩َِ ُس٠َمَِيَ ٌِ ث٨ََا أَیُّوُب َی ُٙ َذَٟٔ ٣َا َحسَّ ٠ًََِی٨َا صََذا َوَتِؼٔسی َِٓشُسوا  و٢ُ أَ ُ٘ َی

ا٢َ أَیُّوُب کَاَ٪ أ٣ََِث١َ ٣ٔ  َٗ َِٓشازُُظ ٨ًَِٔسَک َوَص١ِ َرَواُظ َُيِرُ اب٩ِٔ أَبٔی أَُویِٕص  ٔ ُط َوَػحَّ إ َٟ َِٟحٔسیَث ٗٔی١َ  َ٪ ا ىٔي أَیُّوَب ب٩َِ ُس٠َمَِيَ ٌِ ٨ُِط َی

ِس َرَواُظ أَیُّوُب  َٗ  ب٩ِٔ بََٔل٢ٕ َو

اوبرمعم، دبعاہلل نب ابمرک، ویسن، زرہی، اوبہملس، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع الیعمس نب اربامیہ، 

 نب فآہل فملس ےن رفامای انگہ ںیم ذنر اک وپرا رکان اجزئ ںیہن افر اس اک افکرہ فیہ ےہ وج مسق اک ےہ۔ اوبداؤد رفامےت ںیہ۔ ہک ںیم ےن ادمح

انب ابمرک ےن رفامای اس دحثی ںیم ینعی اوبہملس فایل دحثی ںیم۔ سپ اس ےس ولعمؾ وہا ہک اوبہملس وبشہی ےس انسفہ ےتہک ےھت ہک 

ےن زرہی ےس ںیہن انس۔ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اامؾ ادمح نب لبنح وک ہی رفامےت انس ےہ ہک اس دحثی وک امہرے اسےنم رک دای۔ 

ثی اک رخاب وہ اجان حیحص ےہ؟ افر اہک ہک انب ایب افسی ےک العفہ یسک افر ےن یھب اؿ ےس درایتف ایک ایگ ہک ایک آپ ےک زندکی اس دح

 اےس رفاتی ایک ےہ؟ وت اوھنں ےن رفامای۔ اہں اویب نب امیلسؿ نب البؽ ےن اےس رفاتی ایک ےہ۔

 الیعمس نب اربامیہ، اوبرمعم، دبعاہلل نب ابمرک، ویسن، زرہی، اوبہملس، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 بج انگہ یک ذنر وتڑے وت اس اک افکرہ ادا رکے

     1503    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س، ایوب ب٩ س٠مَي٪، ابوبرک ب٩ ابی اویص، س٠مَي٪ ب٩ بَل٢، اب٩ ًتیٙ، ٣وسٰي ب٩ ً٘بہ، اب٩ طہاب،  اح٤س ب٩ :  راوی

 س٠مَي٪ ب٩ ار٥ٗ، یحٌي ب٩ ابی ٛثير، حرضت ًائظہ

 ُ ٩ًَِ أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ أَبٔی أ  ٪َ ث٨ََا أَیُّوُب ب٩ُِ ُس٠َمَِيَ ٤َِٟزَِوزٔیُّ َحسَّ ٕس ا ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی َحسَّ َ٪ ب٩ِٔ بََٔل٢ٕ  ٩ًَِ ُس٠َمَِيَ َویِٕص 

ٕ أَِخبََرُظ  ثٔير َٛ ٥َ أَ٪َّ َیِحٌَي ب٩َِ أَبٔی  َٗ َ٪ ب٩ِٔ أَِر ٩ًَِ ُس٠َمَِيَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب   ٍَ َب ِ٘ ٕٙ َو٣ُوَسي ب٩ِٔ ًُ ٍَ ًَتیٔ ًَائَٔظ  ٩ًَِ  ٍَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َ

ا٢َ َرُس  َٗ َِٟت  ا َٗ ٨ًََِضا  ا٢َ أَِح٤َُس ب٩ُِ َرضَٔي اہللُ  َٗ اَرةُ ی٤َٔيٕن  َّٔ َٛ اَرتُُط  َّٔ َٛ ٍٕ َو ٔؼَی ٌِ ٥َ ََل ٧َِذَر ِٔی ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   و٢ُ اہللٔ َػل

سٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٕ ثٔير َٛ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ أَبٔی  ٤َُِٟباَرٔک  ًَلٔیِّ ب٩ِٔ ا َِٟحٔسیُث َحٔسیُث  ٤ََّا ا ٤َِٟزَِوزٔیُّ إ٧ٔ ٕس ا ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪  ب٩ِٔ  ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٔ اٟزُّبَيِر



 

 

٥َ َوص٥َٔ ٓٔیطٔ َوَح٠٤ََ  َٗ َ٪ ب٩َِ أَِر ٥َ أََراَز أَ٪َّ ُس٠َمَِيَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی ب٩ِٔ حَُؼيِٕن  ٨ِطُ اٟزُّصِزٔیُّ َوأَِرَس٠َُط  ًَ طُ 

 ٍَ ًَائَٔظ  ٩ًَِ  ٍَ  َس٤َ٠َ

نب امیلسؿ، اوبرکب نب ایب افسی، امیلسؿ نب البؽ، انب قیتع، ومٰیس نب ہبقع، انب اہشب، امیلسؿ نب ارمق، ییحی ادمح نب دمحم، اویب 

اس  نب ایب ،ریث، رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای انگہ ںیم ذنر اک وپرا رکان اجزئ ںیہن ےہ افر

 ےہ۔ ادمح نب دمحم ےن رفامای اس دحثی یک ینعی یلع نب ابمرک یک دحثی یک الص دنسویں ےہ ییحی انب ،ریث دمحم اک افکرہ فیہ ےہ وج مسق اک

نب زج ، اؿ ےک فادل رمعاؿ نب نیصح یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس۔ ادمح یک رماد ہی ےہ اس دحثی ںیم امیلسؿ نب ارمق ےس فمہ وہا 

 وک رمالس رضحت اعہشئ ےس رفاتی رک دای۔ ےہ۔ افر اؿ ےس زرہی ےن احلص رک ےک اس

ادمح نب دمحم، اویب نب امیلسؿ، اوبرکب نب ایب افسی، امیلسؿ نب البؽ، انب قیتع، ومٰیس نب ہبقع، انب اہشب، امیلسؿ نب  :  رافی

 ارمق، ییحی نب ایب ،ریث، رضحت اعہشئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 بج انگہ یک ذنر وتڑے وت اس اک افکرہ ادا رکے

     1504    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًا٣ز٣شسز، یحٌي ب٩ سٌیس، یحٌي ب٩ سٌیس، ًبساہلل ب٩ زرح٦، ابوسٌیس، حرضت ً٘بہ  :  راوی

 َ ٌٔیٕس اِْلَِنَؼارٔیُّ أَِخب ا٢َ أَِخبََرنٔی َیِحٌَي ب٩ُِ َس َٗ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیٕس ا ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َس ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َرنٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ َزرِحٕ أَ٪َّ َحسَّ

بَ  ِ٘ َٕ أَِخبَرَُظ أَ٪َّ ًُ ٔ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٣َاٟ ٌٔیٕس أَِخبََرُظ أَ٪َّ  ٩ًَِ أُِخٕت أَبَا َس ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َّطُ َسأ٢ََ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٕ أَِخبَرَُظ أ٧َ ًَا٣ٔز ٍَ ب٩َِ 

ٍَ أَ  َ َِٟتُؼ٥ِ ثَََلث ِب َو َٛ ِٟتَرِ ٠َِتِدَت٤ٔزِ َو َٓ ا٢َ ٣ُزُوَصا  َ٘ َٓ ٍّ َُيَِر ٣ُِدَت٤َٔزةٕ  ُط ٧ََذَرِت أَِ٪ َتُحخَّ َحآَٔی َٟ ٕ  یَّا٦

نب دیعس، دبعاہلل نب زرح، اوبدیعس، رضحت ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع  دسمد، ییحی نب دیعس، ییحی

 فآہل فملس ےس اینپ نہب ےک قلعتم درایتف ایک وھنجں ےن ہی ذنر امین یھت ہک فہ ےگنن رس ےگنن اپؤں دیپؽ جح اک رفس رکںی یگ وت روسؽ اہلل

 اؿ وک ہی مکح رکف ہک فہ اانپ رس ڈاھںیپن افر وسار وہں افر نیت رفزے رھک ںیل۔یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 

 دسمد، ییحی نب دیعس، ییحی نب دیعس، دبعاہلل نب زرحؾ، اوبدیعس، رضحت ہبقع نب اعرم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب



 

 

 بج انگہ یک ذنر وتڑے وت اس اک افکرہ ادا رکے

     1505    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

  :  راوی

ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی  ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َِد٠َُس ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی أَیُّوَب أَ٪َّ َیزٔیَس ب٩َِ أَبٔی َحبٔیٕب أَِخبَرَُظ َحسَّ َس

ٔلَى بَِیٔت اہللٔ ا٢َ ٧ََذَرِت أُِخًٔي أَِ٪ َت٤ِٔشَي إ َٗ ِٟحَُضىٔيِّ  ٕ ا ًَا٣ٔز ٍَ ب٩ِٔ  َب ِ٘ ًُ ٩ًَِ ثَُط  ٔ َحسَّ َِٟديِر َضا أَ٪َّ أَبَا ا َٟ ًَٔي  ِٔ أ٣َََزِتىٔي أَِ٪ أَِسَت َٓ  

ِب َرُسو٢َ اہللٔ  َٛ ِٟتَرِ ا٢َ َٟٔت٤ِٔع َو َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ  تَِیُت ا٨َّٟٔييَّ َػل ِٔ اِسَت َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ   َػل

دلخم نب اخدل ، دبعارلزاؼ ، انب رججی ، دیعس نب ایب اویب ، سیدی نب ایب بیبح ، اوبریخ ، ہبقع نب اعرم ینہج ےس رفاتی ےہ ہک اؿ یک 

ہی تنم امین یھت ہک فہ دیپؽ تیب اہلل اک رفس رکںی یگ سپ اںوہں ےن  ھج ےس اہک ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس اؿ اک نہب ےن 

 ہلئسم درایتف رکفں سپ ںیم ےن آپ ےس ہلئسم درایتف ایک وت آپ ےن رفامای فہ دیپؽ ےلچ ) افر بج کھت اجےئ ( وت وسار وہ۔

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 بج انگہ یک ذنر وتڑے وت اس اک افکرہ ادا رکے

     1506    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتازہ، ًرک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦، :  راوی

ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ا َحسَّ َّ٤َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

ٕ ٧ََذَرِت أَِ٪ َتحُ  ًَا٣ٔز ٍَ ب٩ِٔ  َب ِ٘ ُط أَ٪َّ أُِخَت ًُ َِ ا٢َ أَبُو َزاُوز َرَواُظ ب٠ََ َٗ ِب  َٛ ٠ِتَرِ َٓ ٩ًَِ ٧َِذرَٔصا ٣ُزَِصا  ىٔيٌّ  َِ َٟ ا٢َ إٔ٪َّ اہللَ  َٗ  ٍّ خَّ ٣َأطَی

٥َ ٧َِحَوظُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٍَ ٧َِحَوُظ َوَخأْٟس  وبَ ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی رَعُ  َس

دہ، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک بج ہی ربخ یچنہپ ہک ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، اتق

اس ہبقع نب اعرم نہب ےن دیپؽ جح رک ےن یک ذنر امین ےہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اس یک ذنر ےس ےب ایبز ےہ 

اؤد رفامےت ںیہ ہک اےس دیعس نب ایب رعفہب ےن افر ایس رطح اخدل ےن فاہطس رکعہم یبن یلص اہلل ہیلع ےس وہک ہک فہ وسار وہ اجےئ۔ اوبد

 فآہل فملس ےن رفاتی ایک ےہ۔

 ملسم نب اربامیہ، اشہؾ، اتقدہ، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 بج انگہ یک ذنر وتڑے وت اس اک افکرہ ادا رکے

     1507    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ثىي، ابووٟیس، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ًرک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض ٣ح٤س ب٩ :  راوی

٩ًَِ ابِ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ َِٟؤٟیٔس َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا َّي َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍَ ب٩ِٔ َحسَّ َب ِ٘ ًَبَّإض أَ٪َّ أُِخَت ًُ  ٩ٔ

 َ ِٟب ٔلَی ا ٕ ٧ََذَرِت أَِ٪ َت٤ِٔشَي إ َب َوتُِضٔسَی صَِسّیاًَا٣ٔز َٛ ٥َ أَِ٪ َتزِ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أ٣َََزَصا ا٨َّٟٔييُّ َػل َٓ  ِیٔت 

دمحم نب ینثم، اوبفدیل، امہؾ، اتقدہ، رکعہم، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ہبقع نب اعرم یک نہب ےن دیپؽ تیب اہلل اک رفس رکےن 

 آہل فملس ےن اس وک مکح رفامای ہک فہ وسار وہ افر دہی ذحب رکے۔یک ذنر امین وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

 دمحم نب ینثم، اوبفدیل، امہؾ، اتقدہ، رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿمسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک  :   ابب

 بج انگہ یک ذنر وتڑے وت اس اک افکرہ ادا رکے

     1508    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ ابی یٌ٘وب، ابونرض، َشیَ، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا أَبُو ا٨َّٟرِضٔ  وَب َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ أَبٔی َی یِٕب َحسَّ ٩ًَِ ُُکَ  ٍَ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٣َِولَی آ٢ٔ ك٠ََِح ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  َْ ی ث٨ََا ََشٔ َحسَّ

 ُ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ أ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔييِّ َػل ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َٗ ًَبَّإض  ىٔي أَِ٪ َتُحخَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٌِ ِخًٔي ٧ََذَرِت َی

٠ََِٓتُحخَّ ٣َ  ََ َطِیّئا  ٔ أئ أُِخت َ٘ ٍُ بَٔظ ٥َ إٔ٪َّ اہللَ ََل َیِؼ٨َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ  ٍّ ٩ًَِ ی٤َٔی٨َٔضاأطَی  ِ ُِٟتَْٜفِّ ٍّ َو   َراَٛٔب

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اجحج نب ایب وقعیب، اوبرضن، رشکی، دمحم نب دبعارلنمح، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل

ےک اپس اکی صخش آای افر رعض ایک ای روسؽ اہلل! ریمی نہب ےن دیپؽ جح رکےن یک ذنر امین ےہ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس 

فر اینپ مسق اک افکرہ ےن رفامای اہلل اعتیل ریتی نہب وک اس  تقش رپ ھچک وثاب ہن دے اگ ذہلا اوکس اچےئہ ہک فہ وساری رپ اج رک جح رکے ا

 ادا رکے۔

 اجحج نب ایب وقعیب، اوبرضن، رشکی، دمحم نب دبعارلنمح، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 وتڑے وت اس اک افکرہ ادا رکےبج انگہ یک ذنر 

     1509    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، یحٌي ، ح٤یس، ثابت ب٨انی، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اَٟ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ  ِٟب٨َُانٔیِّ  ٩ًَِ ثَابٕٔت ا ؤی١ٔ  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس اٟلَّ ث٨ََا یَِحٌَي  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  َٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ ٣َاٟ

ىٔ  َِ َٟ ا٢َ إٔ٪َّ اہللَ  َ٘ َٓ اُٟوا ٧ََذَر أَِ٪ ی٤َِٔشَي  َ٘ َٓ ٨ُِط  ًَ َشأ٢ََ  َٓ ٥َ َرأَی َرُجَّل یَُضاَزی بَيَِن اب٨َِِیطٔ  َشُط َوأ٣َََزُظ َوَس٠َّ ِٔ ٔذیٔب َصَذا َن ٌِ ٩ًَِ َت يٌّ 

َب  َٛ  أَِ٪ َیزِ

اثتب انبین، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش وک داھکی ہک دسمد، ییحی، دیمح، 

فہ اےنپ دف ںوٹیں ےک درایمؿ )اؿ رپ اہسرا دے رک( لچ راہ ےہ۔ آپ ےن اس وک ابرے ںیم درایتف رفامای وت ہتپ الچ ہک اس ےن دیپؽ 

ہلل اعتیل وت اس ےس ےب رپفاہ ےہ ہک ہی اینپ اجؿ وک فیلکت ںیم التبم رک افر آپ ےن اس وک وسار ےنلچ یک ذنر امین ےہ ہک آپ ےن رفامای ا

 وہےن اک مکح رفامای۔

 دسمد، ییحی ، دیمح، اثتب انبین، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صخش ہی تنم امےن ہک فہ تیب ادقملس ںیم امنز زپےھ اگ وج

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش ہی تنم امےن ہک فہ تیب ادقملس ںیم امنز زپےھ اگ

     1510    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی رباح، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ح٤از، حبیب، ًلاء ب٩ :  راوی

 ٩ًَِ ًََلأئ ب٩ِٔ أَبٔی َربَإح   ٩ًَِ  ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُ ِٟ اْز أَِخبََر٧َا َحبٔیْب ا ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ًَِبٔس اہللٔ أَ٪َّ َرُجَّل َحسَّ ٔ ب٩ِٔ  َجابٔز

يی ٔن ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ إ َ٘ َٓ ِتٔح  َٔ ِٟ ا٦َ یَِو٦َ ا ا٢َ َػ١ِّ  َٗ َٗ َتئِن  ٌَ ِٛ ٔسٔض َر ِ٘ ٤َِٟ يَی ِٔی بَِیٔت ا ٍَ أَِ٪ أَُػل َّٜ ٣َ ََ ٠َِی ًَ َتَح اہللُ  َٓ ٧ََذِرُت ِهَّلِل إِٔ٪ 

ََ إَٔذِ٪  ُ ا٢َ َطأ٧ِ َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ًَاَز  ا٢َ َػ١ِّ َصاص٨َُا ث٥َُّ أَ َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ًَاَز   َصاص٨َُا ث٥َُّ أَ

ایب رابح، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک حتف ہکم ےک دؿ اکی صخش ڑھکا وہا افر  ومیس نب اامسلیع، امحد، بیبح، اطعء نب



 

 

رعض ایک ای روسؽ اہلل! ںیم ےن تنم امین یھت ہک ارگ اہلل اعتیل آپ ےک ےیل ہکم حتف رفام دے وت ںیم تیب ادقملس ںیم اج رک دف رتعک 

 دجسم رحاؾ ںیم زپھ ےل ویکہکن ہی اس ےس الضف یھب ےہ افر آاسؿ یھب( امنز زپوھں اگ۔ آپ ےن رفامای ایس ہگج زپھ ےل )ینعی ںیہی

اس ےن دفابرہ اےنپ وساؽ وک درہاای۔ آپ ےن رھپ فیہ وجاب دای ہک ںیہی زپھ ےل اس ےن رسیتی رمہبت رھپ فیہ وساؽ ایک وت آپ ےن 

 رفامای اب ےھجت اایتخر ےہ۔

 رابح، رضحت اجرب نب دبعاہللومیس نب الیعمس، امحد، بیبح، اطعء نب ایب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش ہی تنم امےن ہک فہ تیب ادقملس ںیم امنز زپےھ اگ

     1511    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣د٠س ب٩ خاٟس، ابوًاػ٥، ًباض روح، اب٩ جزیخ، یو٧ص ب٩ ح٥ٜ، ب٩ ابی سٔیا٪، حرضت ٤ًزب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩  :  راوی

 ًوٖ

ث٨ََا َرِوْح  ىَي َحسَّ ٌِ ٤َِٟ ٨ِبَرٔیُّ ا ٌَ ِٟ ًَبَّاْض ا ث٨ََا  ًَأػ٥ٕ ح و َحسَّ ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا ٣َِد٠َُس ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ُٕ  َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی یُوُس

 ًَ ا٢َ  َٗ ٤ًَِّزو َو ٖٕ َو ِو ًَ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ َؽ ب٩َِ ٤ًََُز ب٩ِٔ  ِٔ ٍَ َح َُّط َس٤ٔ َیاَ٪ أ٧َ ِٔ ٥َٜٔ ب٩ِٔ أَبٔی ُس َِٟح ٩ًَِ ب٩ُِ ا ٍَ أَِخبََراُظ  بَّاْض اب٩ُِ َح٨َّ

٩ًَِ رٔجَ   ٕٖ ِو ًَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  َّی ٤ًََُز ب٩ِٔ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ ٔ َزاَز  َِٟدبَر ٥َ بَٔضَذا ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢ٕ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل

ََ َػََلّة ِٔی بَِیٔت  ٨ِ ًَ  َ ِو َػ٠َِّیَت َصاص٨َُا َْلَِجزَأ َٟ  ِّٙ َِٟح ّسا بٔا َث ٣َُح٤َّ ٌَ َّٟٔذی َب ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوا ًَ ااہللُ  َٗ ٔسٔض  ِ٘ ٤َِٟ ٢َ أَبُو َزاُوز َرَواُظ  ا

ًَِبسٔ   ٩ًَِ ا٢َ أَِخبََراُظ  َٗ ٍَ َو ٤ًَِزُو ب٩ُِ َحیَّ ا٢َ  َٗ َْفُ ب٩ُِ ٤ًََُز َو ٌِ ا٢َ َج َ٘ َٓ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ٩ًِ رَٔجا٢ْ  اِْلَِنَؼارٔیُّ  ٖٕ َو ِو ًَ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   ٩ِ٣َ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل

اخدل، اوباعمص، ابعس رفح، انب رججی، ویسن نب مکح، نب ایب ایفسؿ، رضحت رمعنب دبعارلنمح نب وعػ ےن دنچ احصہب ےس دلخم نب 

ایس وک انس ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مسق ےہ اس ذات یک سج ےن دمحم وک اچسیئ ےک اسھت 

رحاؾ ںیم( امنز زپھ انیل وت ہی ریتی امنز تیب ادقملس ںیم امنز زپےنھ ےس اکیف وہ اجیت )ینعی ےھجت تیب وعبمث رفامای ےہ ارگ ںیہی )دجسم 

ادقملس ںیم اج رک امنز زپےنھ یک رضفرت ہن ریتہ۔( اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک ااصنری ےن انب رججی ےس رفاتی ایک وت اہک۔ 

اوھنں ےن وباہطس دبعارلنمح نب وعػ دنچ احصہب ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس  رفعج نب رمع افر اہک رمع نب ہیح افر اہک ہک

 اےس رفاتی ایک ےہ



 

 

 دلخم نب اخدل، اوباعمص، ابعس رفح، انب رججی، ویسن نب مکح، نب ایب ایفسؿ، رضحت رمعنب دبعارلنمح نب وعػ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تیم یک رطػ ےس یسک دفرسے ےئلیک ذنر وپری رکےن اک ایبؿ

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 تیم یک رطػ ےس یسک دفرسے ےئلیک ذنر وپری رکےن اک ایبؿ

     1512    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، ًبیساہلل ب٩ ًبساہلل، حرضت ًبساہلل ب٩ ًباض :  راوی

بِ  ًَ  ٩ًَِ ًَِبٔس اہللٔ  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب   َٕ ٔ ًَلَی ٣َاٟ أُِت  ا٢َ رَقَ َٗ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َس ب٩َِ َحسَّ ٌِ ًَبَّإض أَ٪َّ َس ٔس اہللٔ ب٩ِٔ 

َٓ ًَُباَزَة  طٔ  ـٔ ِ٘ ٥ِ َت َٟ ٠َِیَضا ٧َِذْر  ًَ يی ٣َاَتِت َو ا٢َ إٔ٪َّ أُم َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَي َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِٔ َّی اہللُ اِسَت ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘

٨ًََِضا طٔ  ـٔ ِٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا

نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک دعس نب ابعدہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل یبنعق، امکل، انب اہشب، دیبع اہلل نب دبع اہلل، رضحت دبعاہلل 

 فملس ےس ہی ہلئسم درایتف ایک ہک ریمی فادلہ اک ااقتنؽ وہ ایگ ےہ افر اؿ رپ اکی ذنر فابج یھت سج وک فہ وپرا ہن رک ںیکس آپ ےن رفامای

 اؿ وک رطػ ےس مت وپرا رکف۔

  دبعاہلل، رضحت دبعاہلل نب ابعسیبنعق، امکل، انب اہشب، دیبعاہلل نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 تیم یک رطػ ےس یسک دفرسے ےئلیک ذنر وپری رکےن اک ایبؿ

     1513    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًو٪، ہظی٥، ابی بْش، سٌیس ب٩ جبير، حرضت اب٩ ًباض ٤ًزو :  راوی

ًَبَّإض أَ٪َّ ا٣ِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبيِر ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔی بِْٔشٕ  ِوٕ٪ أَِخبَر٧ََا صَُظِی٥ْ  ًَ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ِٟ َحسَّ ٨ََذَرِت إِٔ٪ َزأَّة َرَٛٔبِت ا َٓ َبَِحَ 

 ٔ َحائَِت اب٨َُِتَضا أَِو أُِخُتَضا إ َٓ َّي ٣َاَتِت  ٥ِ٠َ َتُؼ٥ِ َحً َٓ اَصا اہللُ  ٨َحَّ َٓ اصَا اہللُ أَِ٪ َتُؼو٦َ َطِضّزا  ٠ًََِیطٔ ٧َحَّ َّی اہللُ  لَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

٨ًََِضا أ٣َََزَصا أَِ٪ َتُؼو٦َ  َٓ  ٥َ  َوَس٠َّ



 

 

ایب رشب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اکی وعرت ےن دنمسر اک رفس رکےت وہےئ ہی تنم رمعف نب وعؿ، میشہ، 

فزے امین ہک ارگ اہلل اعتیل اس وک حیحص فاسمل اچنہپ دے اگ وت فہ اکی امہ ےک رفزے رےھک یگ اہلل ےن اےس حیحص ف اسمل اچنہپ دای نکیل فہ ر

اس یک یٹیب ای نہب۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آیئ )افر ہلئسم درایتف ایک وت( آپ رےنھک ےس لبق یہ ااقتنؽ رک یئگ سپ 

 ےن اوکس اس یک رطػ ےس رفزے رےنھک اک مکح رفامای۔

 رمعف نب وعؿ، میشہ، ایب رشب، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 تیم یک رطػ ےس یسک دفرسے ےئلیک ذنر وپری رکےن اک ایبؿ

     1514    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بزیسہ، حرضت بزیسہاح٤س ب٩ یو٧ص، زہير ًبساہلل ب٩ ًلاء، ًبساہلل ب٩  :  راوی

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ بَُزیَِس  ًَ  ٩ًَِ ًََلإئ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ث٨ََا ُزَصيِْر َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ بَُزیَِسَة أَ٪َّ ا٣َِزأَّة أََتِت َحسَّ َة 

 ِ٨ ُٛ َِٟت  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِس َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َِٟؤٟیَسَة  ََ ا ِت ت٠ِٔ َٛ ََّضا ٣َاَتِت َوَتَز ٕ َوإ٧ٔ يی بَٔؤٟیَسة ًَلَی أُم ُت  ِٗ ُت َتَؼسَّ

ََٓذَُکَ ٧َِحَو َحسٔ   ٕ ٠َِیَضا َػِو٦ُ َطِضز ًَ ََّضا ٣َاَتِت َو َِٟت َوإ٧ٔ ا َٗ ٤ِٟٔيَرأث  َٔ ِٔی ا ِی َٟ ٔ ِت إ ٌَ ٤ِزٕوَوَجَب أَِجزُٔک َوَرَج ًَ  یٔث 

 دبعاہلل نب اطعء، دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی ادمح نب ویسن، زریہ

وعرت آیئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل! ںیم ےن اینپ فادلہ وک اکی ابدنی دصہق یک یھت افر اب اؿ اک ااقتنؽ وہ ایگ ےہ افر رتہک ںیم فیہ 

 وثاب احلص وہ ایگ افر اب فہ ابدنی وک  وک ریماث ںیم لم یئگ ےہ فہ وعرت وبیل ریمی امں رپ اکی ابدنی وھچڑی۔ آپ ےن رفامای ےھجت

امہ ےک رفزے فابج ےھت افر اب اؿ وک ااقتنؽ وہ اکچ ےہ )اب ںیم اؿ اک ایک رکفں؟( رافی ےن دحثی رمع یک رطح رفاتی ایک )ینعی 

  رطػ ےس وت رفزے رھک(۔وج وجاب یلہپ دحثی ںیم سگر اکچ ےہ ہک اب اینپ امں یک

 ادمح نب ویسن، زریہ دبعاہلل نب اطعء، دبعاہلل نب ربدیہ، رضحت ربدیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس اک ایبؿ ہک ذنر اک وپرا رکانرضفری ےہ

 امےنن اک ایبؿمسق اھکےن افر ذنر )تنم(  :   ابب

 اس اک ایبؿ ہک ذنر اک وپرا رکانرضفری ےہ



 

 

     1515    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز حارث، ب٩ ًبیس، ًبیساہلل ب٩ اخ٨ص، ٤ًز ب٩ طٌیب، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو :  راوی

َِٟحارُٔث ب٩ُِ ًُبَِیٕس  ث٨ََا ا ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اہللٔ ب٩ِٔ اِْلَِخ٨َٔص   ٍَ َُٗسا٣َ أَبُو 

يی ٧ََذِرُت أَِ٪  ٔن َِٟت َیا َرُسو٢َ اہللٔ إ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ أَ٪َّ ا٣َِزأَّة أََتِت ا٨َّٟٔييَّ َػل ظ ََ بٔاٟسُّ َجسِّ ًَلَی َرأِٔس َب  ٔ ِِ ا٢َ أَِؤِی  أَ َٗ  ِّٖ

 ٍٔ َِٟحاص٠ٔٔیَّ َذا ٣َََاْ٪ کَاَ٪ یَِذبَُح ٓٔیطٔ أَص١ُِ ا َٛ َذا َو َٛ يی ٧ََذِرُت أَِ٪ أَذِبََح ب٤َََٔأ٪  ٔن َِٟت إ ا َٗ ا٢َ ب٨َِٔذرٔٔک  َٗ َِٟت ََل  ا َٗ ا٢َ َٟٔؼ٥ٕ٨َ  َٗ

ا٢َ أَِؤِی ب٨َِٔذرٔٔک  َٗ َِٟت ََل  ا َٗ  َٟٔوث٩َٕ 

اسنخ، رمع نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل  دسمد احرث، نب دیبع، دیبع اہلل نب

فملس ےک اپس اکی وعرت آیئ افر وبیل ای روسؽ اہلل! ںیم ےن ہی تنم امین یھت ہک بج آپ اہجد ےس فاسپ رشتفی الںیئ ےگ وت ںیم 

۔ رھپ اس ےن رعض ایک ہک ںیم ےن الفں ہگج رپ۔۔ اہجں زامہن آپ ےک اسےنم دػ اجبؤں یگ۔ آپ ےن رفامای وت اینپ ذنر وپری رک

اجتیلہ ںیم ولگ اجونر ذحب ایک رکےت ےھت۔ رقابین رکفں یگ۔ آپ ےن وپاھچ ہک ایک وت تب ےک ےئل رقابین رکے یگ؟ اس ےن اہک ںیہن 

 رفامای رھپ وت اینپ ذنر وپری رک۔آپ ےن رھپ درایتف رفامای ایک ریغ اہلل ےک ےیل رقابین رکے یگ؟ اس ےن اہک ںیہن بت آپ ےن 

 دسمد احرث، نب دیبع، دیبعاہلل نب اسنخ، رمع نب بیعش، رضحت دبعاہلل نب رمعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ہک ذنر اک وپرا رکانرضفری ےہاس اک 

     1516    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زاؤز ب٩ رطیس، طٌیب ب٩ اسحٙ یحٌي ب٩ ابوٛثير، ابوَٗلبہ، حرضت ثابت ب٩ ؿحاک :  راوی

 ٩ًَِ  َٙ ِیُب ب٩ُِ إِٔسَح ٌَ ث٨ََا ُط ث٨ََا َزاُوزُ ب٩ُِ ُرَطِیٕس َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍَ ثَىٔي أَبُو ََٗٔلبَ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ثٔير َٛ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ أَبٔی  اِْلَِوَزاعٔیِّ 

٥َ أَِ٪ یَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَ ًَلَی  ا٢َ ٧ََذَر َرُج١ْ  َٗ أک  حَّ َـّ ثَىٔي ثَابُٔت ب٩ُِ اٟ َتَی ا٨َّٟٔييَّ َحسَّ أ َٓ  ٍَ َ  ٨ََِحَ إٔبَّٔل بٔبَُوا٧

َّی اہللُ ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ  ٍَ َ يی ٧ََذِرُت أَِ٪ أ٧َََِحَ إٔبَّٔل بٔبَُوا٧ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ َص١ِ کَاَ٪ ٓٔیَضا َوث٩َْ ٩ِ٣ٔ  َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

ا٢َ َص١ِ کَاَ٪ ٓٔیَضا ًٔیْس ٣ٔ  َٗ اُٟوا ََل  َٗ َبُس  ٌِ ٍٔ ُی َِٟحاص٠ٔٔیَّ ٖٔ أَِوثَأ٪ ا ٥َ أَِو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ اُٟوا ََل  َٗ ًَِیازٔص٥ِٔ  ٩ِ أَ

َُ اب٩ُِ آَز٦َ  ٔ ٍٔ اہللٔ َوََل ٓمََٔي ََل َی٠٤ِ ٔؼَی ٌِ َٓاَئ ٨َِٟٔذٕر ِٔی ٣َ َُّط ََل َو ٧ّٔ َٓ  ب٨َِٔذرَٔک 

اثتب نب احضک ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل داؤد نب ردیش، بیعش نب ااحسؼ ییحی نب اوب،ریث، اوبالقہب، رضحت 



 

 

فملس ےک زامےن ںیم اکی صخش ےن ہی ذنر امین ہک فہ اقمؾ وباہن ںیم اکی افٹن ذحب رکے اگ۔ فہ صخش روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

ذنر امین ےہ۔ آپ ےن احصہب رکاؾ ےس وپاھچ فملس ےک اپس آای افر رعض ایک ای روسؽ اہلل! ںیم ےن وباہن ںیم اکی افٹن ذحب رکےن یک 

ہک ایک وباہن ںیم زامہن اجتیلہ ےک وتبں ںیم ےس وکیئ تب اھت سج یک فاہں وپاج یک اجیت یھت؟ احصہب ےن رعض ایک ںیہن رھپ آپ ےن وپاھچ 

صخش یک رطػ وتمہج وہ رک رفامای ہک وت اینپ ایک فاہں افکر اک وکیئ ہلیم اتگل اھت؟ رعض ایک ںیہن وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس 

 ذنر وپری رک ویکہکن انگہ ںیم ذنر اک وپرا رکان اجزئ ںیہن ےہ افر اس زیچ ںیم ذنر الزؾ ںیہن آیت سج ںیم ااسنؿ اک وکیئ اایتخر ہن وہ۔

 داؤد نب ردیش، بیعش نب اقحس ییحی نب اوب،ریث، اوبالقہب، رضحت اثتب نب احضک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آدیم وک سج ابت اک اایتخر ںیہن اس یک ذنر رکان

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 آدیم وک سج ابت اک اایتخر ںیہن اس یک ذنر رکان

     1517    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠مَي٪ ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ًیسي، ح٤از، ایوب، ابوَٗلبہ، ابی ٣ہ٠ب، حرضت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

 ٩ًَِ  ٍَ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبَ ٩ًَِ أَیُّوَب  اْز  ث٨ََا َح٤َّ اََل َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ًٔیَسي  ٕب َو٣َُح٤َّ ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ  َحسَّ ٤َُِٟض٠َّٔب  أَبٔی ا

ٙٔ ا ٔ ِی١ٕ َوکَا٧َِت ٩ِ٣ٔ َسَواب َ٘ َباُئ َٟٔزُج١ٕ ٩ِ٣ٔ بَىٔي ًُ ـِ ٌَ ِٟ ا٢َ کَا٧َِت ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حَُؼيِٕن  َّی اہللُ  َتَی ا٨َّٟٔييَّ َػل أ َٓ أرُٔسَ  َٓ ا٢َ  َٗ َِٟحادي 

ََل  ًَ ُس  ا٢َ یَا ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ  ٍْ َٔ ٔلی َٗ ٠َِیطٔ  ًَ ًَلَی ح٤َٔإر   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٕٚ َوا٨َّٟٔييُّ َػل َِٟحادي َوصَُو ِٔی َوثَا ٍَ ا َ٘ ٦َ َتأُِخُذنٔی َوَتأُِخُذ َسابٔ

 َ ا٢َ ٧ َّی اہللَُٗ وا َرُج٠َئِن ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔييِّ َػل ِس أرََسُ َٗ  ُٕ ا٢َ َوکَاَ٪ َث٘ٔی َٗ  َٕ ََ َث٘ٔی ٔ ائ َٔ ٔ ح٠َُ ٥َ أُِخُذَک بَٔحزٔیَزة ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

 َّ ا ٣ََضي ا٨َّٟٔييُّ َػل َّ٤٠َ َٓ ِس أَِس٤ِ٠َُت  َٗ ا٢َ َو َٗ ا٢َ َوأ٧ََا ٣ُِش٥ْٔ٠ أَِو  َٗ ا٢َ ٓمََٔي  َٗ ِس  َٗ ا٢َ َو َٓض٤ُِٔت َٗ ا٢َ أَبُو َزاُوز  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ی اہللُ 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا٢َ َوکَاَ٪ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ ُس  ُس َیا ٣َُح٤َّ ٔس ب٩ِٔ ًٔیَسي ٧َاَزاُظ یَا ٣َُح٤َّ ا٢َ َصَذا ٩ِ٣ٔ ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ٍَ إ َج ا ََفَ ّ٘ ٥َ َرحمَّٔي َرٓٔی

ي  ٔن ا٢َ إ َٗ  ََ ُ َ ٣َا َطأ٧ِ ٔل ُت إ ٌِ ا٢َ أَبُو َزاُوز ث٥َُّ َرَج َٗ ََلٔح  َٔ ِٟ ٠َِِٓحَت ک١َُّ ا َُ أ٣ََِزَک أَ ٔ ٠َُِٗتَضا َوأ٧ََِت َت٠٤ِ ِو  َٟ ا٢َ  َٗ َ٪ ی ٣ُِش٥ْٔ٠  ی َحٔسیٔث ُس٠َمَِيَ

َّی اہللُ ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ اِس٘ٔىٔي  َٓ يی َه٤ِآْ٪  ٔن ٤ِىٔي إ ٌٔ ِ أَك َٓ  ٍْ ٔ يی َجائ ٔن ُس إ ا٢َ یَا ٣َُح٤َّ َٗ ٔ ا٢َ صَٔذظ َٗ ََ أَِو  ٥َ َصٔذظٔ َحاَجُت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

ـِ  ٌَ ِٟ ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َوَحَبَص َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ُس بٔاٟزَُّج٠َئِن  ٌِ ُٔوزَٔی اٟزَُّج١ُ َب َٓ َُاَر َحاَجُتُط  َ أ َٓ ا٢َ  َٗ َباَئ َٟٔزِح٠ٔطٔ 

٤َِٟسٔی٨َ  حٔ ا ًَلَی رَسِ وَ٪  ُٛ ٤ُِِْٟشٔ َََٓا٧ُوا إٔذَا کَاا ا٢َ  َٗ ٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔيَن  وا ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ ا ا َذصَبُوا بَٔضا َوأرََسُ َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ َبأئ  ـِ ٌَ ِٟ ََٓذَصبُوا بٔا  ٍٔ ٪َ



 

 

ٍُ یََس  ـَ ٠َِت ََل َت ٌَ َح َٓ ٤َِٟزِأَةُ  ا٣َِت ا َٗ ٍّ َو ِی٠َ َٟ ٨َُٓو٣ُِّوا  ا٢َ  َٗ ٨َِٓٔیتٔض٥ِٔ  ًَلَی صَ ا٠َِّٟی١ُ یُزٔیُحوَ٪ إٔب٠َُٔض٥ِ ِٔی أَ َّي أََتِت  ٕ إَٔلَّ َرَُا َحً ٌٔير ًَلَی َب ا 

٠َِیَضا إِٔ٪ ٧َحَّ  ًَ ٠َِت ِهَّلِل  ٌَ ا٢َ ََفَٛٔبَِتَضا ث٥َُّ َج َٗ  ٍٕ ُو٢ٕ ٣َُحزََّس ٍٕ ذَٟ َٗ ًَلَی ٧َا أََتِت  َٓ ا٢َ  َٗ َبأئ  ـِ ٌَ ِٟ ا ا َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ََّضا  ٧ َٟت٨َََِحَ اصَا اہللُ 

ِت ا٨َّٟا َٓ ٍَ رُعٔ ٤َِٟٔسی٨َ ٔس٣َِت ا َٗ َٓ  ََ ٔ ٥َ بَٔذٟ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أُِخبَٔر ا٨َّٟٔييُّ َػل َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍُ ا٨َّٟٔييِّ َػل َٗ ٍُ ٧َا أَِرَس١َ َٗ

 َ٠ًَ ا٢َ بٔئَِص ٣َا َجزَیِتٔیَضا أَِو َجزَِتَضا إِٔ٪ اہللُ أ٧ََِحاَصا  َ٘ َٓ حٔیَئ بَٔضا َوأُِخبَٔر ب٨َِٔذرَٔصا  َٓ ِیَضا  َٟ ٔ َٓاَئ ٨َِٟٔذٕر ِٔی إ ََّضا ََل َو ٧ َٟت٨َََِحَ ِیَضا 

ٔ ا٣َِزأَةُ أَبٔی ذَٓرٕ  ٤َِٟزِأَةُ صَٔذظ ا٢َ أَبُو َزاُوز َوا َٗ َُ اب٩ُِ آَز٦َ  ٔ ٍٔ اہللٔ َوََل ٓمََٔي ََل ی٠٤َِ ٔؼَی ٌِ ٣َ 

امیلسؿ نب رحب، دمحم نب یسیع، امحد، اویب، اوبالقہب، ایب بلہم، رضحت رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک ابضعء یبن ،لیق ںیم 

ےس اکی صخش یک فینٹن یھت افر ہی افینٹن اؿ اجونرفں ںیم ےس یھت وج )اراظتؾ یک رغض ےس( احویجں ےک آےگ اجیت یھت رھپ فہ صخش 

( دیقی انب ایل ایگ افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ابدنھ رک الای ایگ۔ اس فتق آپ اکی )ینعی ابضعء اک امکل گنج ںیم

دگےھ رپ وسار ےھت سج رپ اکی اچدر زپی وہیئ یھت فہ صخش وبال اے دمحم! مت  ھج وک سک رجؾ ںیم ڑکپےت وہ افر اس اجونر وک وج احویجں 

 وک ریتے فیلح ہلیبق فیقث ےک رجؾ ںیم ڑکپےت ںیہ۔ رافی ےتہک ںیہ ہک ہلیبق فیقث ےن ےک آےگ اجات ےہ؟ آپ ےن رفامای مہ وک 

ااحصب روسؽ ںیم ےس دف وصخشں وک دیق ایک وہا اھت۔ اس ےن دفراؿ وگتفگ ہی یھب اہک ہک ںیم وت املسمؿ وہں ای ہی اہک ہک اب ںیم االسؾ 

ثی اک ہی ڑکٹا ہک آپ آےگ ڑبھ ےئگ۔ ںیم ےن دمحم نب ٰیسیع ےس اھجمس ےل آای وہں نکیل آپ آےگ ڑبھ ےئگ۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک دح

ےہ )امیلسؿ نب رحب ےس ںیہن( )بج آپ آےگ ربھ ےئگ( وت اس صخش ےن آپ وک اکپرا اے دمحم! اے دمحم!۔ رمعاؿ ےتہک ںیہ ہک 

ایک ابت ےہ؟ وبال ںیم آپ ڑبے رمح دؽ افر رنؾ زماج ےھت۔۔ آپ اس یک آفاز نس رک اس ےک اپس رشتفی الےئ افر وپاھچ 

املسمؿ وہں۔ آپ ےن رفامای۔ ارگ وت یہی ابت اس فتق اتہک بج وت اےنپ اایتخر ںیم اھت )ینعی رگاتفر ہن وہا اھت( وت البہبش وت ےن وپری 

اک وہں ےھجم اکایمیب احلص رکیل یھت۔۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ںیم رھپ دحثی امیلسؿ یک رطػ ول ات وہں۔ فہ صخش وبال اے دمحم! ںیم وھب

۔ آپ ےن رفامای یہی ریتا دصقم اھت ای ہی رفامای ہک یہی اس اک دصقم اھت رافی ےتہک ںیہ 

 

ہک اؿ دف اھکان الکےیئ ںیم ایپاس وہں ےھجم اپین الپی 

 ڈاال افر وصخشں ےک دبہل ںیم )وج ینب فیقث یک دیق ںیم ےھت( اینپ وساری ےک ےیل رھک یل۔ رھپ رشمنیک ےن دمہنی ےک اجونرفں رپ ڈاہک

ابضعء وک ےل ےئگ افر اجےت اجےت اکی املسمؿ وعرت وک یھب ااھٹ ےل ےئگ۔ بج رات وہیت وت فہ اےنپ افوٹنں وک آراؾ ےک ےئل دیماؿ 

ںیم وھچڑ دےتی۔ اکی رات بج فہ بس رہگی دنین وس ےئگ وت فہ املسمؿ وعرت ایھٹ اتہک ےکپچ ےس یسک افٹن رپ وسار وہ رک اھبگ 

افٹن رپ یھب اہھت ر یتھ وت فہ آفاز اکناتل اہیں کت ہک فہ ابضعء ےک اپس آیئ وت داھکی ہک فہ اہنتی رشفی افر وساری  ےلکن( رھپ فہ سج

ںیم امرہ افینٹن ےہ وت فہ اس رپ وسار وہیئگ رھپ اس ےن اہلل ےس ہی تنم امین ہک ارگ اس ےن اوکس )رشمنیک ےس( اجنت ددیی وت فہ اس 

 فہ دمہنی یچنہپ وت ولوگں ےن اچہپؿ ایل ہک ہی وت وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک افینٹن ےہ آپ وک اس وک افینٹن وک رقابؿ رک دے یگ بج



 

 

فینٹن ربخ یک یئگ وت آپ ےن اس وک الب اجیھب۔ فہ آیئ افر یئاای ہک ںیم ےن اس افینٹن وک ذحب رکےن یک ذنر امین ےہ۔ آپ ےن رفامای وت ےن اس ا

ارگ اہلل ےن وک  وک اس افینٹن یک تشپ رپ اجنت یشخب وت ایک اس اک دبہل یہی ےہ ہک اس وک ذحب رک ڈاےل؟ رفامای اس ذنر اک وک ربا دبہل دانی اچاہ۔ 

ذر یک وپرا رکاناجزئ ںیہن سج ںیم اہلل یک انرفامین وہ ای ایسی ذنر وہ وج آدیم ےک اایتخر ںیم ہن وہ۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک ہی وعرت رضحت اوب

 ویبی ںیھت۔

 امیلسؿ نب رحب، دمحم نب یسیع، امحد، اویب، اوبالقہب، ایب بلہم، رضحت رمعاؿ نب نیصح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اانپ اسرا امؽ راہ دخا ںیم دصہق رکےن یک ذنر رکان

 امےنن اک ایبؿ مسق اھکےن افر ذنر )تنم( :   ابب

 اانپ اسرا امؽ راہ دخا ںیم دصہق رکےن یک ذنر رکان

     1518    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

س٠مَي٪ ب٩ زاؤز، ب٩ رسح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اَٟ، ًبساہلل ب٩  :  راوی

 ٣اٌَٟٛب ب٩ ٣اَٟ، حرضت ٌٛب ب٩ 

ا٢َ اب٩ُِ ٔط  َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  اََل َحسَّ َٗ ٔح  ِ ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز َواب٩ُِ اٟسَّ ث٨ََا ُس٠َمَِيَ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ أَِخبََرنٔی  َٓ َضإب 

ٕب َوکَاَ٪  ٌِ َٛ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ  َٕ أَ٪َّ  ٔ ٔب ب٩ِٔ ٣َاٟ ٌِ َٛ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ ا٢َ ب٩ُِ  َٗ  َٕ ٔ ٔب ب٩ِٔ ٣َاٟ ٌِ َٛ  ٩ًَِ ًَِٔمَ  ٕب ٩ِ٣ٔ ب٨َٔیطٔ حٔيَن  ٌِ َٛ ائَٔس  َٗ

ا٢َ َر  َٗ ٔلَی َرُسؤٟطٔ  ٔلَی اہللٔ َوإ ٍّ إ َٗ ٍَ ٩ِ٣ٔ ٣َالٔی َػَس ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ َتِوبًَٔي أَِ٪ أ٧ََِد٠ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ًَ  َِ َّٟٔذی بَٔدِیبَرَ أ٣َِٔش َُ َسِضِٔمَ ا يی أ٣ُِٔش ٔن ٠ُِت إ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ََ َٟ ُضَو َخيِْر  َٓ  ََ ٔ َف ٣َاٟ ٌِ ََ َب  ٠َِی

امیلسؿ نب داؤد، نب رسح، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب بعک نب امکل، دبعاہلل نب بعک نب امکل، 

ف روسؽ ےک  ای روسؽ اہلل! ریمی وتہب ہی ےہ ہک ںیم اانپ امتؾ امؽ وک اہلل رضحت بعک نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک

ھاارے قح ںیم رتہب ےہ۔ فہ ےتہک ںیہ ہک 

م

 

ت

ےیل دصہق رک ےک اس ےس اگل وہ اجؤ۔ آپ ےن رفامای ھچک امؽ اےنپ ےئل یھب روھک ویکہکن ہی 

 ےیل رھک اتیل وہں۔رھپ ںیم ےن رعض ایک ہک کیھٹ ےہ ریما وج ہصح ربیخ ںیم ےہ فہ ںیم اےنپ 

امیلسؿ نب داؤد، نب رسح، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب بعک نب امکل، دبعاہلل نب بعک نب  :  رافی

 امکل، رضحت بعک نب امکل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿمسق اھک :   ابب

 اانپ اسرا امؽ راہ دخا ںیم دصہق رکےن یک ذنر رکان

     1519    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ، حش٩ ب٩ ربیٍ، ازریص، اب٩ اسحٙ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبیساہلل ب٩ ٌٛب، حرضت ٌٛب ب٩ ٣اَٟ :  راوی

ث٨ََا  ثَىٔي اٟزُّ َحسَّ َٙ َحسَّ ا٢َ اب٩ُِ إِٔسَح َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ٍٔ َحسَّ ث٨ََا َحَش٩ُ ب٩ُِ اٟزَّبٔی ُس ب٩ُِ َیِحٌَي َحسَّ ًَبِسٔ ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ صِزٔیُّ 

٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ  ا٢َ  َٗ تٔطٔ  ٔ ِٔی ٗٔؼَّ ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕب  ٌِ َٛ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  َد ٩ِ٣ٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ٔلَی اہللٔ أَِ٪ أََِخُ اہللٔ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ َتِوبًَٔي إ

 ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ُث٠ُُثطُ  َٓ ٠ُُِٗت  ا٢َ ََل  َٗ ُُٔط  ٨ِٔؼ َٓ ٠ُُِٗت  ا٢َ ََل  َٗ  ٍّ َٗ ٔلَی َرُسؤٟطٔ َػَس ٔلَی اہللٔ َوإ َُ َسِضِٔم ٩ِ٣ٔ ٣َالٔی ک٠ُِّطٔ إ يی َسأ٣ُِٔش ّٔن َٓ ٠ُُِٗت 

 َخِیبَرَ 

رعیب، ادرسی، انب ااحسؼ دبعارلنمح نب دیبع اہلل نب بعک، رضحت بعک نب امکل ےس ایس ہصق ںیم اکی  دمحم نب ییحی، نسح نب

رفاتی ویں یھب ےہ ہک فہ ےتہک ںیہ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! اہلل ےس ریمی وتہب ہی وہیگ ہک ںیم اےنپ امتؾ امؽ ےس اگل وہ اجؤں 

 دفں۔ آپ ےن رفامای ااسی تم رکف ںیم ےن رعض ایک ااھچ وت رھپ آداھ امؽ دصہق افر اس امتؾ امؽ وک اہلل روسؽ ےک ےیل دصہق رک

رکفں۔ آپ ےن رفامای۔ ااسی یھب تم رکف۔ ںیم ےن رھپ رعض ایک وت رھپ ںیم اہتیئ امؽ دصہق ےیک د ات وہں آپ ےن رفامای اہں ہی کیھٹ 

 ( ؽ دصہق رک دای۔ےہ۔ سپ ںیم ےن ربیخ فاال ہصح اےنپ ےیل رھک ایل۔ )افر ابیق امتؾ ام

 دمحم نب ییحی ، نسح نب رعیب، ادرسی، انب اقحس دبعارلنمح نب دیبعاہلل نب بعک، رضحت بعک نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یھب وپری یک اجےئ یگزامہنء افتیلہ یک امین وہیئ تنم االسؾ الےن ےک دعب 

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 زامہنء افتیلہ یک امین وہیئ تنم االسؾ الےن ےک دعب یھب وپری یک اجےئ یگ

     1520    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، یحٌي ، ًبیساہلل، ٧آٍ، حرضت ٤ًز :  راوی

٩ًَِ ٤ًََُز َرضَٔي اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍْ ٔ ثَىٔي ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اہللٔ َحسَّ ث٨ََا یَِحٌَي  يی أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٔن ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ َٗ َّطُ  ٨ُِط أ٧َ ًَ  

 ٍّ ِی٠َ َٟ ا٦ٔ  ََِٟحَ ٤َِِٟشحٔسٔ ا َٕ ِٔی ا ٜٔ ًَِت َِٟحاص٠ٔٔیٍَّٔ أَِ٪ أَ ٖٔ ب٨َِٔذرَٔک  ٧ََذِرُت ِٔی ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِو َّی اہللُ  ُط ا٨َّٟٔييُّ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ 



 

 

 ادمح نب لبنح، ییحی، دیبع اہلل، انعف، رضحت رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ںیم ےن زامہن

  رحاؾ ںیم ااکتعػ رکفں اگ۔ آپ ےن رفامای وت رھپ اینپ تنم وپری رکف۔اجتیلہ ںیم ہی تنم امین یھت ہک ںیم اکی رات ےک ےیل دجسم

 ادمح نب لبنح، ییحی ، دیبعاہلل، انعف، رضحت رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریغ نیعم ذنرامےنن اک ایبؿ

 ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ مسق اھکےن افر :   ابب

 ریغ نیعم ذنرامےنن اک ایبؿ

     1521    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًباز، ابوبرک، اب٩ ًباض، ٣ح٤س ٣ِيرہ، ٌٛب ب٩ ٤٠ً٘ہ، ابی خير، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز :  راوی

ٕ اِْلَِززٔیُّ  ًَبَّاز ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ُب ب٩ُِ َحسَّ ٌِ َٛ ثَىٔي  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٔ ٤ُِِٟٔيَرة ٕس ٣َِولَی ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ إغ  ًَیَّ ىٔي اب٩َِ  ٌِ ث٨ََا أَبُو برَِکٕ َی َحسَّ

 َّٔ َٛ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ٍَ ب٩ِٔ  َب ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ َِٟديِر ٩ًَِ أَبٔی ا  ٍَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ َٛ َِٟی٤ٔئن اَرةُ ا٨َِّٟذرٔ  اَرةُ ا َّٔ 

مقہ، ایب ریخ، ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 
عل
اہرفؿ نب ابعد، اوبرکب، انب ابعس، دمحم ریغمہ، بعک نب 

 فملس ےن رفامای ذنر اک افکرہ فیہ ےہ وج مسق اک ےہ۔

  :  رافی
عل
 مقہ، ایب ریخ، ہبقع نب اعرماہرفؿ نب ابعد، اوبرکب، انب ابعس، دمحم ریغمہ، بعک نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 ریغ نیعم ذنرامےنن اک ایبؿ

     1522    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًوٖ، سٌیس ب٩ ح٥ٜ، یحٌي ، اب٩ ایوب، ٌٛب ب٩ ٤٠ً٘ہ، اب٩ ط٤اسہ، حرضت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز :  راوی

ثَىٔ  ىٔي ب٩َِ أَیُّوَب َحسَّ ٌِ ثَُض٥ِ أَِخبََر٧َا َیِحٌَي َی ٥َٜٔ َحسَّ َِٟح ٌٔیَس ب٩َِ ا ٖٕ أَ٪َّ َس ِو ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍَ َحسَّ َُّط َس٤ٔ ٍَ أ٧َ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ُب ب٩ُِ  ٌِ َٛ ي 

٥َ ٣ِٔث٠َطُ ابِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  ٕ ًَا٣ٔز ٍَ ب٩ِٔ  َب ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ َِٟديِر ٩ًَِ أَبٔی ا  ٍَ  ٩َ ٔط٤َاَس

مقہ، انب امشہس، رضحت ہبقع نب اعرم ےس )اکی دفرسی دنس ےک اسھت( ایس 
عل
دمحم نب وعػ، دیعس نب مکح، ییحی، انب اویب، بعک نب 

 رطح رمفی ےہ۔



 

 

مقہ، انب امشہس، رضحت ہبقع نب اعرم :  رافی
عل
 دمحم نب وعػ، دیعس نب مکح، ییحی ، انب اویب، بعک نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیمی وغلاک ایبؿ

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 نیمی وغلاک ایبؿ

     1523    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسہ، حشا٪، ابزاہی٥، حرضت ًلاء ےن ی٤ين ِٟو کی تٌزیٕ حرضت ًائظہ :  راوی

ث٨ََا  ىٔي اب٩َِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ٌِ اُ٪ َی ث٨ََا َحشَّ امٔیُّ َحسَّ َسَة اٟشَّ ٌَ ث٨ََا ح٤َُِیُس ب٩ُِ ٣َِش ٔ ِٔی َحسَّ و ِِ ًََلإئ ِٔی ا٠َّٟ  ٩ًَِ  َّ ٔ ائ ىٔي اٟؼَّ ٌِ إٔبَِزاصٔی٥ُ َی

٦ُ اٟزَُّج١ٔ ِٔی بَ  ا٢َ صَُو لََکَ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٍُ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَائَٔظ َِٟت  ا َٗ ا٢َ  َٗ َِٟی٤ٔئن  ا٢َ أَبُو ا َٗ ِیتٔطٔ لََکَّ َواہللٔ َوبَلَی َواہللٔ 

ََٓش٤ٔ َزاُوز کَاَ٪   ٍَ َٗ ٤َِِّٟٔطَ ٍَ ا َٓ ا٢َ َوکَاَ٪ إَٔذا َر َٗ َز٧َِسَض  ٌَ َت٠َُط أَبُو ٣ُِش٥ٕٔ٠ بٔ َٗ ُّ َرُجَّل َػأّٟحا  ٔ ائ ٍَ ا٨َِّٟساَئ َسیََّبَضا إٔبَِزاصٔی٥ُ اٟؼَّ

 ُٗ ّٔ ٣َِو ٔ ائ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ اٟؼَّ أت  ُِْٟفَ َِٟحٔسیَث َزاُوزُ ب٩ُِ أَبٔی ا ا٢َ أَبُو َزاُوز َرَوی َصَذا ا ََ َرَواُظ اٟزُّصِزٔیُّ َٗ ٔ َذٟ َٛ ٍَ َو ًَائَٔظ ًَلَی  ا  ّٓ و

ا ّٓ ُٗو ٍَ ٣َِو ًَائَٔظ  ٩ًَِ ًََلإئ   ٩ًَِ ُض٥ِ  َو٢ٕ َوک٠ُُّ ِِ َُ ب٩ُِ ٣ٔ ٔ َ٪ َو٣َاٟ َٔ ب٩ُِ أَبٔی ُس٠َمَِيَ ٔ ٠٤َِٟ ِبُس ا ًَ  َو

 فہ رفامیت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص دیمح نب دعسمہ، اسؿ، اربامیہ، رضحت اطعء ےن نیمی وغل یک رعتفی رضحت اعہشئ ےس رفاتی یک ےہ

ا ںیہن اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای نیمی وغل آدیم اک فہ الکؾ ےہ وج فہ اےنپ رھگ ںیم )ہیکت الکؾ ےک وطر رپ( وباتل راتہ ےہ الثم اہں دخب

تل ہی یھت ہک ارگ ڑوھتڑی وہیئ ےہ افر دخبا۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اربامیہ انسر وک اوبملسم ےن رفدنس ںیم لتق ایک اھت افر اربامیہ یک اح

اذاؿ یک آفاز آ یئگ وت امرےن ےس ےلہپ اےس وھچڑ دےتی ےھت۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک داؤد نب ایب ارفلات ےن اربامیہ ےس 

 دنس ےس رضحت اعہشئ رپ وموقػ ایک ےہ۔ ایس رطح زرہی دبعاکلمل نب ایب ہملس افر امکل نب وغمؽ اؿ بس رضحات ےن اطعء یک

 رضحت اعہشئ رپ وموقػ ایک ےہ۔

 دیمح نب دعسمہ، اسؿ، اربامیہ، رضحت اطعء ےن نیمی وغل یک رعتفی رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش ہی مسق اھکےئ ہک فہ اھکانںیہن اھکےئ اگ



 

 

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش ہی مسق اھکےئ ہک فہ اھکانںیہن اھکےئ اگ

     1524    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣و١٣، ب٩ ہظا٦، اس٤ٌی١، جزیزی، ًث٤ا٪ ابی س٠ی١، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابوبرک :  راوی

١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُؤ٣َّ ِبٔس اٟزَّحِ َحسَّ ًَ  ٩ًَِ ٨ُِط  ًَ ٠ٔی١ٔ  ٩ًَِ أَبٔی اٟشَّ ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪ أَِو  ُِٟحَزیِزٔیِّ  ٩ًَِ ا ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی صَٔظا٦ٕ َحسَّ

َّی اہللُ ُث ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َوکَاَ٪ أَبُو برَِکٕ یََتَحسَّ َٗ ٨ََٟا   ْٖ ا٢َ ٧َز٢ََ ب٨َٔا أَِؿَیا َٗ ا٢َ ََل برَِکٕ  َ٘ َٓ ٥َ بٔا٠َِّٟی١ٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

 ُ٤ ٌَ اُٟوا ََل ٧َِل َ٘ َٓ اص٥ُِ  أََتاص٥ُِ بَٔٔقَ َٓ اص٥ُِ  ٍَٓٔ َصُؤََلٔئ َو٩ِ٣ٔ رٔقَ َْ ٩ِ٣ٔ ٔؿَیا َّي َتِْفُ ََ َحً ِی َٟ ٔ ٩َّ إ ٌَ ا٢َ أَِرٔج َ٘ َٓ ََٓحاَئ  ِتَٔی أَبُو برَِکٕ  َّي َیأ طُ َحً

ُُِت٥ِ  ٥ُُِٜٓ أَََفَ ١َ أَِؿَیا ٌَ َٓ َٓ  ٣َا  َّي یَحٔیَئ  ٤ُطُ َحً ٌَ اُٟوا َواہللٔ ََل ٧َِل َٗ أَبَِوا َو َٓ اص٥ُِ  ِس أََتِیُتُض٥ِ بَٔٔقَ َٗ ٠ُُِٗت  اُٟوا ََل  َٗ اص٥ُِ  اُٟوا ٩ِ٣ٔ رٔقَ َ٘

 ٌَ ِ ا٢َ َواہللٔ ََل أَك َٗ  ََ َ اُٟوا ٣َََا٧ َٗ  ٥ُِٜ ٌَ ٤َا ٨َ٣َ َٓ ا٢َ  َٗ َّي َتحٔیَئ  أَبَِی٨َا َحً َٓ ِس أََتا٧َا بٔطٔ  َٗ  َٚ اُٟوا َو٧َِح٩ُ َواہللٔ َػَس َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٍَ ِی٠َ ٤ُطُ ا٠َّٟ

ََقَّ  َٓ ا٢َ  َٗ ا٥ُِٜ٣َ  ٌَ َ بُوا ك ا٢َ رَقِّ َٗ مُّ  َٗ ِّ کَا٠َِّٟی٠ٍَٔ  ا٢َ ٣َا َرأَیُِت ِٔی اْٟشَّ َٗ ٤َطُ  ٌَ َّي َتِل ٤ُطُ َحً ٌَ ٥َ ََل ٧َِل ٌٔ َل َٓ ا٢َ بِٔش٥ٔ اہللٔ  َ٘ َٓ ا٣َُض٥ِ  ٌَ َ َب ك

َّطُ  أُِخبٔرُِت أ٧َ َٓ ٤ُوا  ٌٔ َ ا٢َ ب١َِ أ٧ََِت  َوك َٗ وا  ٌُ ٍَ َوَػ٨َ َّٟٔذی َػ٨َ أَِخبََرُظ بٔا َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔييِّ َػل َسا  َِ َٓ  أَبَزُّص٥ُِ أَِػَبَح 

ُُٗض٥ِ   َوأَِػَس

ل، رضحت دبعارلنمح نب اوبرکب ےس رفاتی ےہ امہرے رھگ دنچ امہم
ب 
سل

ؿ آےئ اوبرکب وملم، نب اشہؾ، اامسلیع، رجریی، امثعؿ ایب 

رات وک وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اجای رکےت ےھت وت فہ مہ ےس ہہک ےئگ ہک ںیم وت امہمؿ ےک افرغ وہےن ےک دعب 

رکب ےک آؤں اگ )ینعی مت اںیھن اھکان فریغہ الھک دانی ریما اراظتر ہن رکان( وس دبعارلنمح اھکان ےل رک آےئ نکیل امہمؿ ےن اہک ہک مہ وت اوب

آےن ےس ےلہپ ہن اھکںیئ ےگ رھپ اوبرکب آےئ افر امہمؿ ےک قلعتم درایتف ایک ہک ایک مت ےن اںیھن اھکان الھک دای؟ ںیم ےن رعض ایک ںیم 

وت اھکان ےل رک ایگ اھت نکیل اوھنں ےن آپ ےک ریغب اھکےن ےس ااکنر رک دای۔ امہمونں ےن ریمی یدصقی یک۔ رضحت اوبرکب ےن امہمونں 

امای مت ےن ویکں عنم ایک اوھنں ےن اہک آپ یک فہج ےس۔ اوبرکب ےن اہک دخبا ںیم وت آج رات اک اھکان ںیہن اھکؤں اگ۔ امہمونں ےن ےس رف

اہک بج کت آپ ہن اھکںیئ ےگ مہ یھب ہن اھکںیئ ےگ اوبرکب ےن اہک ایسی ربی رات ںیم ےن یھبک ہن دیھکی یھت رھپ رفامای اھکان الؤ بج 

آپ ےن مسب اہلل ہہک رک اھکان رشفع رک دای۔ افر امہمونں ےن یھب رشفع ایک دبعارلنمح ےتہک ںیہ ہک ےھجم ہتپ الچ ہک حبص وک اج اھکان آ ایگ وت 

 رک اوبرکب ےن ہی فاہعق رضحت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک وت آپ ےن رفامای مت ڑبے کین افر راتس ابز وہ۔

ل، رضحت دبعارلنمح نب اوبرکبوملم، نب اشہؾ، الیعمس، رج :  رافی
ب 
سل

 ریی، امثعؿ ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش ہی مسق اھکےئ ہک فہ اھکانںیہن اھکےئ اگ

     1525    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٣ثىي، سا٥ٟ ب٩ ٧وح، ًبساَلًلی، جزیزی، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابوبرک :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  ُِٟحَزیِزٔیِّ  ٩ًَِ ا ًِلَی  َ ِبُس اِْل ًَ ث٨ََا َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ ٧ُوٕح َو َّي َحسَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا زَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٕ بَٔضَذا ًَِبسٔ اَٟحسَّ

اَرةْ  َّٔ َٛ ىٔي  ِِ ٥ِ یَِب٠ُ َٟ ا٢َ َو َٗ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ ِٔی َحٔسیثٔطٔ  َِٟحٔسیٔث ٧َِحَوُظ َزاَز   ا

انب ینثم، اسمل نب ونح، دبعاالیلع، رجریی، رضحت دبعارلنمح نب اوبرکب ےس ایس رطح رمفی ےہ اس دحثی ںیم اسمل ےک فاہطس 

  ہی ولعمؾ ںیہن ہک اوبرکب ےن اس مسق اک افکرہ دای ای ںیہن۔ےس ہی ااضہف ےہ ہک ےھجم

 انب ینثم، اسمل نب ونح، دبعاالیلع، رجریی، رضحت دبعارلنمح نب اوبرکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ! عطق رمح یک مسق اھکےن اک ایبؿ

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 ! عطق رمح یک مسق اھکےن اک ایبؿ

     1526    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ہا٢، یزیس ب٩ زریٍ، حبیب، ٤ًز ب٩ طٌیب، سٌیس ب٩ ٣شیب :  راوی

ث٨ََا  ٨ِٔ٤َِٟضا٢ٔ َحسَّ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤َُِٟشیِّٔب أَ٪َّ َحسَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ِیٕب  ٌَ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ُط  ٩ًَِ  ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا َحبٔیْب ا ٍٕ َحسَّ یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ

 َ ا٢َ إِٔ٪ ًُِسَت َتِشأ َ٘ َٓ  ٍَ ِِٟ٘ٔش٤َ َشأ٢ََ أََحُسص٤َُا َػاحَٔبُط ا َٓ ِٟ أََخَوی٩ِٔ ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ کَاَ٪ بَِی٨َُض٤َا ٣ٔيَراْث  ٩ًَِ ا ١َُُّ ُٟىٔي  َٓ  ٍٔ ِ٘ٔش٤َ

ََ َوک٠َِّ  ٔ ٩ًَِ َی٤ٔی٨  ِ ْفِّ َٛ  ََ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍْ ٍَ ٨َُٔیَّ َب ٌِ َٜ َُٟط ٤ًَُزُ إٔ٪َّ اِل ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍٔ َب ٌِ َٜ َّی ٣َا٢ٕ لٔی ِٔی رَٔتأد اِل ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٥ِ أََخاَک َس٤ٔ

 ٔ ََ َوََل ٧َِذَر ِ ٠َِی ًَ و٢ُ ََل ی٤َٔيَن  ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی َُ اہللُ  ٔ ٍٔ اٟزَّح٥ٔٔ َوٓمََٔي ََل َت٠٤ِ ٌَ ٔلی َٗ ٍٔ اٟزَّبِّ َؤِی  ٔؼَی ٌِ  ی ٣َ

دمحم نب اہنمؽ، سیدی نب زرعی، بیبح، رمع نب بیعش، دیعس نب بیسم ےس رفاتی ےہ ہک ااصنر ںیم دف اھبیئ ےھت نج ےک درایمؿ 

اہک وت اےنس وجاب دای ہک ارگ وت ےن  ھج ےس دفابرہ میسقت ریماث اک ہلئسم اھت بج اکی اھبیئ نج ےن دفرسے اھبیئ ےس میسقت رکےن وک 

ریماث میسقت رکےن وک اہک وت ریما امتؾ امؽ ہبعک ےک ےیل ففق ےہ رضحت رمع ےن اس ےس رفامای ہبعک ریتے امؽ اک جاتحج ںیہن ےہ اینپ 



 

 

 ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ آپ مسق اک افکرہ دے افر اےنپ اھبیئ ےس میسقت ریماث یک ابت رک ویکہکن ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل

سج رپ اایتخر  رفامےت ےھت ہک اہلل یک انرفامین ںیم وک  رپ ہن مسق اک وپرا رکان فابج یہ افر ہن ذنر اک افر ہن یہ ذنر ف مسق ایسی زیچ ںیم ربتعم ےہ

 ںیہن۔

 دمحم نب اہنمؽ، سیدی نب زرعی، بیبح، رمع نب بیعش، دیعس نب بیسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الکؾ رکےن ےک دعب ااشنء اہلل ےنہک اک ایبؿ

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 الکؾ رکےن ےک دعب ااشنء اہلل ےنہک اک ایبؿ

     1527    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، َشیَ، س٤اک، حرضت ًرک٣ہ :  راوی

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٍَ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٩ًَِ ٔس٤َإک   َْ ی ا٢َ ََشٔ َٗ ٌٔیٕس  ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  ِیّظا َحسَّ ا٢َ َْلَُِزَُو٪َّ رُقَ َٗ  ٥َ َس٠َّ

ا٢َ إِٔ٪ َطاَئ اہللُ َواہللٔ  َٗ ِیّظا ث٥َُّ  ِیّظا َواہللٔ َْلَُِزَُو٪َّ رُقَ  َْلَُِزَُو٪َّ رُقَ

ہبیتق نب دیعس، رشکی، امسک، رضحت رکعہم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای۔ دخبا ںیم رقشی ےس 

 رقشی ےس اہجد رکفں اگ۔ اس ےک دعب آپ ےن رفامای ااشنء اہلل! اوبداؤد اہجد رکفں اگ۔ دخبا ںیم رقشی ےس اہجد رکفں اگ۔ دخبا ںیم

ےتہک ںیہ ہک اس رفاتی وک تہب ےس رضحات ےن وباہطس رشکی دنسب امسک ربفاتی رکعہم رضحت انب ابعس ےس دنسما رفاتی ایک 

 ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، رشکی، امسک، رضحت رکعہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 الکؾ رکےن ےک دعب ااشنء اہلل ےنہک اک ایبؿ

     1528    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًرک ٣ہ ٣ح٤س ب٩ ًَلء، ب٩ بْش، ٣شٌس ب٩ س٤اک، حرضت :  راوی

ا٢َ َوا َٗ طُ  ٌُ َٓ ٍَ َیزِ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٩ًَِ ٔس٤َإک   ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش ََلٔئ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ بِْٔشٕ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ِیّظا ث٥َُّ  ہللٔ َْلَُِزَُو٪َّ رُقَ



 

 

ِیّظا إِٔ٪ َطاَئ اہللُ ا٢َ َواہللٔ َْلَُِزَُو٪َّ رُقَ َٗ ا٢َ إِٔ٪ َطاَئ اہللُ ث٥َُّ  َٗ ا٢َ إِٔ٪ َطاَئ اہللُ  َٗ ََٜت ث٥َُّ  ِیّظا ث٥َُّ َس ا٢َ َواہللٔ َْلَُِزَُو٪َّ رُقَ َٗ  ث٥َُّ 

زُص٥ُِ  ِِ ٥َِٟ َی ا٢َ ث٥َُّ  َٗ  َٕ ی ٩ًَِ ََشٔ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠   أَبُو َزاُوز َزاَز ٓٔیطٔ ا

ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دخبا ںیم  دمحم نب العء، نب رشب، دعسم نب امسک، رضحت رکعہم ےس رموفاع رفاتی ےہ

رقشی ےس اہجد رکفں اگ۔ رھپ رفامای ااشنءاہلل۔ رھپ رفامای ںیم رقشی ےس اہجد رکفں اگ ااشنء اہلل اعتیل رھپ رفامای ںیم رقشی ےس اہجد 

 ہک فدیل نب ملسم ےن وباہطس رشکی اس رفاتی رکفں اگ۔ اس ےک دعب آپ اخومش وہ ےئگ افر رھپ رفامای ااشنءاہلل اوبداؤد ےتہک ںیہ

 ںیم ہی زایدیت یک ےہ ہک۔ رھپ آپ ےن اؿ ےس اہجد ںیہن ایک۔

 دمحم نب العء، نب رشب، دعسم نب امسک، رضحت رکع ہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿمسق  :   ابب

 الکؾ رکےن ےک دعب ااشنء اہلل ےنہک اک ایبؿ

     1529    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨٣ذر ب٩ وٟیس، ًبساہلل ب٩ برک، ًبیساہلل ب٩ اخ٨ص، حرضت ٤ًزو ب٩ طٌیب :  راوی

َِٟؤٟیٔس َحسَّ  ٨ِ٤ُِٟٔذُر ب٩ُِ ا ث٨ََا ا ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕب  ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ُط ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ اِْلَِخ٨َٔص  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ برَِکٕ َحسَّ ث٨ََا 

َُ اب٩ُِ آَز٦َ  ٔ ٥َ ََل ٧َِذَر َوََل ی٤َٔيَن ٓمََٔي ََل َی٠٤ِ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ظٔ  ٍٔ  َوََل َجسِّ ٌَ ٔلی َٗ ٔؼَیٍٔ اہللٔ َوََل ِٔی  ٌِ ِٔی ٣َ

ّٔ٪َّ َتزِ  َٓ َّٟٔذی صَُو َخيِْر  َِٟیأِٔت ا ًَِضا َو ٠َِیَس َٓ َُيَِرَصا َخيِّرا ٨ِ٣َٔضا  أَی  ًَلَی ی٤َٔيٕن ََفَ  َٕ اَرتَُضاَرح٥ٕٔ َو٩ِ٣َ َح٠َ َّٔ َٛ َضا  َٛ 

اؿ ےک فادل اؿ ےک دادا ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص رذنر نب فدیل، دبعاہلل نب رکب، دیبع اہلل نب اسنخ، رضحت رمعف نب بیعش 

ہن ذنر ےہ افر ہن اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج زیچ ااسنؿ ےک اایتخر ںیم ہن وہ ای اہلل یک انرفامین وہ ای رہتش وک وتڑےن فایل وہ۔ ایسی زیچ ںیم 

اس مسق وک وھچڑ رک الھبیئ وک اایتخر رک انیل اچےئہ۔ ویکہکن ایسی  مسق۔ افر وج صخش مسق اھک ےل رھپ اس ےک الخػ ںیم الھبیئ رظن آےئ وت

 مسق اک وھچڑ دانی یہ اس اک افکرہ ےہ۔

 رذنر نب فدیل، دبعاہلل نب رکب، دیبعاہلل نب اسنخ، رضحت رمعف نب بیعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وج صخش ایسی ابت یک ذنر رکےل سج وک وپرا ہن رکاتکس وہ



 

 

 مسق اھکےن افر ذنر )تنم( امےنن اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش ایسی ابت یک ذنر رکےل سج وک وپرا ہن رکاتکس وہ

     1530    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ك٠حہ ب٩ یحٌي ، ًبساہلل ب٩ سٌس، ب٩ ابی ہ٨س بٜير، ب٩ ًبساہلل ب٩ اطخ، ُکیب، جٌْف ب٩ ٣شاَف، اب٩ ابی ٓسیَ،  :  راوی

 حرضت اب٩ ًباض

ٍُ ب٩ُِ َیِحٌَي اِْلَِنَؼا ثَىٔي ك٠ََِح ا٢َ َحسَّ َٗ  َٕ َُٓسیِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی  َْفُ ب٩ُِ ٣َُشأَفٕ اٟت٨ِِّّیٔسيُّ  ٌِ ث٨ََا َج ٌٔیٔس َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َس ًَ  ٩ًَِ رٔیُّ 

َّیب٩ِٔ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ  یِٕب  ٩ًَِ ُُکَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اِْلََطخِّ  ٔ ب٩ِٔ  َٜيِر ُ ٩ًَِ ب ا٢َ ٩ِ٣َ  أَبٔی ص٨ِٕٔس  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ اہللُ 

اَرةُ ی٤َٔيٕن َو٩ِ٣َ ٧ََذَر ٧َِذّرا ِٔی ٣َ  َّٔ َٛ اَرتُُط  َّٔ َٜ َٓ طٔ  ٥ِ ُیَش٤ِّ َٟ طُ ٧ََذَر ٧َِذّرا  ُ٘ اَرةُ ی٤َٔيٕن َو٩ِ٣َ ٧ََذَر ٧َِذّرا ََل یُٔلی َّٔ َٛ اَرتُُط  َّٔ َٜ َٓ  ٍٕ ٔؼَی ٌِ

ٕٔ بٔطٔ  ٠َِی َٓ طُ  َٗ اَرةُ ی٤َٔيٕن َو٩ِ٣َ ٧ََذَر ٧َِذّرا أَكَا َّٔ َٛ اَرتُُط  َّٔ َٜ َٓ 

بی، رضحت انب ابعس ےس رفعج نب اسمرف، انب ایب دفکی، ہحلط نب ییحی، دبعاہلل نب دعس، نب ایب دنہ ریکب، نب دبعاہلل نب اجش، رک

 رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج صخش ذنر امےن رگم اس اک انؾ ہن ےل وت اس رپ مسق فاال افکرہ ےہ۔ افر وج

 فہ اطتق ہن راتھک صخش انگہ ےک اکؾ یک ذنر امےن وت اس اک یھب فیہ افکرہ ےہ وج مسق اک ےہ افر وج صخش ایسی ذنر امےن وکسج وپری رکےن یک

د ےتہک ںیہ وہ وت اس وک یھب فیہ افکرہ ےہ وج مسج اک ےہ افر وج صخش ایسی ذنر امےن ےسج وپرا رک اتکس وہ وت ایسی ذنر وک وپرا رکان اچےئہ۔ اوبداؤ

ذنر اک ایبؿ ہک اس دحثی وک فعیک افر دفرسے رضحات ےن وباہطس دبعاہلل نب دیعس انب ابعس رپ وموقػ رفاتی ایک ےہ۔ مسق افر 

 متخ وہا۔

رفعج نب اسمرف، انب ایب دفکی، ہحلط نب ییحی ، دبعاہلل نب دعس، نب ایب دنہ ریکب، نب دبعاہلل نب اجش، رکبی، رضحت انب  :  رافی

 ابعس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿرخدی فرففتخ اک  : ابب

 اجترت ںیم وھجٹ چس تہب وہات ےہ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اجترت ںیم وھجٹ چس تہب وہات ےہ

     1531    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابووائ١، حرضت ٗیص ب٩ ابی ُغزہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو  ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ َّ َحسَّ ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َّا ِٔی  ُٛ ا٢َ  َٗ َزَة  ِیٔص ب٩ِٔ أَبٔی َُغَ َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِْل  ٍَ اؤَی ٌَ ی ٣ُ

 َ ا٧ ََٓش٤َّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤َزَّ ب٨َٔا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َة  ٤َارٔسَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ نَُشِمَّ اٟشَّ ٔ اہللُ  َْشَ ا ب ٌِ ا٢َ یَا ٣َ َ٘ َٓ اِس٥ٕ صَُو أَِحَش٩ُ ٨ِ٣ٔطُ 

 ٍٔ َٗ َس َُٓظوبُوُظ بٔاٟؼَّ  ُٕ َِٟح٠ِ ُو َوا ِِ ُظ ا٠َّٟ ٍَ َیِحرُضُ ِٟبَِی حَّارٔ إٔ٪َّ ا  اٟتُّ

دسمد، اوباعمفہی، اشمع، اوبفالئ، رضحت سیق نب ایب رغزہ ےس رفاتی ےہ ہک دہع راستل ںیم مہ ولوگں )وسد ارگفں( وک امسرسہ 

ؽ( اہک اجات اھت۔ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس رشتفی الےئ وت آپ ےن امہرا ےلہپ ےس رتہب انؾ وجتسی )ینعی فال

رفامای۔ )آپ ےن ںیمہ اخمبط رکےت وہےئ رفامای( اے اترجف! اجترت ںیم اکیبر ابںیت افر امسق یمسق وہیت ےہ ذہلا اینپ اجترت وک 

 دصہق ےک اسھت المؤ۔

 دسمد، اوباعمفہی، اشمع، اوبفالئ، رضحت سیق نب ایب رغزہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اجترت ںیم وھجٹ چس تہب وہات ےہ

     1532    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حشين ب٩ ًیسي، حا٣س ب٩ یحٌي ، ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س، سٔیا٪، جا٣ٍ ب٩ ابی راطس، ًبسا٠٤َٟ، ب٩ اًين، حرضت  :  راوی

 ٗیص ب٩ ابی ُغزہ

اُٟو َٗ ٕس اٟزُّصِزٔیُّ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ِٟبِٔشَلامٔیُّ َوَحا٣ُٔس ب٩ُِ َیِحٌَي َو ُِٟحَشيُِن ب٩ُِ ًٔیَسي ا ث٨ََا ا ٍٔ ا َحسَّ ٩ًَِ َجا٣ٔ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َحسَّ

٨َاُظ  ٌِ َزَة ب٤َٔ ِیٔص ب٩ِٔ أَبٔی َُغَ َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ًَأػ٥ْ  ًِيََن َو َٔ ب٩ِٔ أَ ٔ ٠٤َِٟ ًَِبٔس ا َٜٔذُب ب٩ِٔ أَبٔی َرأطٕس َو ُظ اِل ا٢َ َیِحرُضُ َٗ

َٜٔذُب  ُو َواِل ِِ ًَِبُس اہللٔ اٟزُّصِزٔیُّ ا٠َّٟ ا٢َ  َٗ ُٕ و  َِٟح٠ِ  َوا

نیسح نب یسیع، ، احدم نب ییحی، دبعاہلل نب دمحم، ایفسؿ، اجعم نب ایب رادش، دبعاکلمل، نب انیع، رضحت سیق نب ایب رغزہ ےس ایس 

وہفمؾ یک اکی رفاتی افر ےہ سج ںیم ہی ےہ ہک آپ ےن رفامای اجترت ںیم وھجٹ افر مسق اک اافتؼ وہ اجات ےہ۔ افر دبعاہلل نب دمحم 

 وھجٹ افر اکیبر ف وضفؽ ابت اک اافتؼ وہ اجات ےہ۔ ذہلا افکرہ ےک وطر رپ دصہق دای رکف زرہی ےن رفاتی ایک۔



 

 

 نیسح نب یسیع، احدم نب ییحی ، دبعاہلل نب دمحم، ایفسؿ، اجعم نب ایب رادش، دبعاکلمل، نب انیع، رضحت سیق نب ایب رغزہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکؿ ےس وکیئ زیچ اکنےنل اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اکؿ ےس وکیئ زیچ اکنےنل اک ایبؿ

     1533    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ًرک٣ہ، حرضت اب٩ ًباض ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٨ٌٗيي، ًبساٌٟزیز یٌىي ب٩ ٣ح٤س، ٤ًزو اب٩ ابی :  راوی

٤ًَِزٕو یَ   ٩ًَِ ٕس  ىٔي اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ٔ َی زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٨َٔييُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ  ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٤ًَِزٕو  ىٔي اب٩َِ أَبٔی  ٌِ

َْشَ  ٌَ َٟطُ بٔ ی٤ّا  َٟز٦َٔ َُغٔ ًَبَّإض أَ٪َّ َرُجَّل  ١َ بَٔضا اب٩ِٔ  َتَح٤َّ َٓ َیىٔي أَِو َتأِتَٔیىٔي بَٔح٤ٔی١ٕ  ـٔ ِ٘ َّي َت ََ َحً ُٗ ارٔ َٓ ُ ا٢َ َواہللٔ ََل أ َ٘ َٓ ٔ َز٧َا٧ٔيَر  ة

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  َٟطُ ا٨َّٟٔييُّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ًََسُظ  ِسرٔ ٣َا َو َ٘ أََتاُظ بٔ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  صََب َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ أَیِ ا٨َّٟٔييُّ َػل ٩َ أََػِبَت صََذا اٟذَّ

 ًَ َّی اہللُ  ٨ًَُِط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل اَصا  ـَ َ٘ َٓ َِٟیَص ٓٔیَضا َخيِْر  ٨ََٟا ٓٔیَضا َو  ٍَ ا٢َ ََل َحاَج َٗ ٔسٕ٪  ٌِ ا٢َ ٩ِ٣ٔ ٣َ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٗ

س ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن اےنپ دبع اہلل نب ہملسم، یبنعق، دبعازعلسی ینعی نب دمحم، رمعف انب ایب رمعف رکعہم، رضحت انب ابع

رقض دار وک ڑکپا سج رپ اس ےک دس دانیر ےھت۔ رقض وخاہ ےن اہک۔ دخبا ںیم ےھجت اس فتق کت ہن وھچڑفں اگ بج کت ہک وت ریم 

 ےل یل۔ اس ارقض ادا ہن رک دے ای یسک وک اضنم ہن انب دے اس یک ہی ابت نس رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس یک امضتن

 ےک دعب فہ صخش اینپ رقمرہ اعیمد رپ احرض دختم وہ ایگ افر سج زیچ اک فدعہ ایک اھت فہ ےل رک آای۔ آپ ےن اس ےس وپاھچ وت ہی وسان اہکں

ےس الای؟ اس ےن اہک اھکؿ ےس اکنال۔ آپ ےن رفامای ںیمہ اس یک رضفرت ںیہن افر ہن یہ اس ںیم وکیئ الھبیئ ےہ۔ سپ روسؽ اہلل 

 اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس یک رطػ ےس رقض ادا رفامای۔ یلص

 دبعاہلل نب ہملسم، یبنعق، دبعازعلسی ینعی نب دمحم، رمعف انب ایب رمعف رکعہم، رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ! ےہاہبشت ےس انچبرتہب 

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ! اہبشت ےس انچبرتہب ےہ



 

 

     1534    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، ابوطہاب، اب٩ ًو٪، طٌيي، حرضت ن٤ٌا٪ ب٩ بظير :  راوی

ث٨ََا أَبُو ٔطَضإب  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص  ٍُ َحسَّ ٕ َوََل أَِس٤َ ٤َاَ٪ ب٩َِ َبٔظير ٌِ ُت ا٨ُّٟ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَِوٕ٪  ث٨ََا اب٩ُِ  َحسَّ

ِّْن َوإٔ٪َّ  َِٟحََل٢َ بَي و٢ُ إٔ٪َّ ا ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ َسُظ َی ٌِ ِّْن َوبَِی٨َُض٤َا أََحّسا َب ا٦َ بَي ََِٟحَ أ٣ُُوْر ا

ََ ٣ََثَّل إٔ٪َّ اہلَل َحَِم حِّٔم َوإٔ٪َّ حَِٔم  ٔ ُب َل٥ُِٜ ِٔی َذٟ ٔ ِِ َ ٍْ َوَسأ و٢ُ ٣ُِظتَبَٔض ُ٘ َُّط ٩ِ٣َ َیزِعَی ٣ُِظتَبَٔضاْت َوأَِحَیا٧ّا َی ٦َ َوإ٧ٔ  اہللٔ ٣َا رَحَّ

 ُ ٍَ ی َُّط ٩ِ٣َ یَُدأُٟم اٟزِّیَب َُ أَِ٪ یَُدأَٟلُط َوإ٧ٔ ِٟٔحَِم یُؤط َُ أَِ٪ یَِحُسَ َحِو٢َ ا  ؤط

ادمح نب ویسن، اوباہشب، انب وعؿ، یبعش، رضحت امعنؿ نب ریشب ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

انس۔ آپ ےن رفامےت ےھت ہک الحؽ یھب فاحض ےہ افر رحاؾ یھب فاحض ےہ افر اؿ دفونں ےک درایمؿ ہبتشم زیچںی ںیہ۔ ںیم اس یک 

اثمؽ ایبؿ رکات وہں۔ اہلل اعتیل ےن اکی دح ابدنیھ ےہ افر اہلل یک دح اس ےک رحاؾ رکدہ اومر ںیہ افر وج صخش دح ےک آس اپس اکی 

اےنپ اجونرفں وک ارچاےئ اگ افر اس اک ااکمؿ ےہ ہک ااکس وکیئ اجونر دح ےک ادنر الچ اجےئ۔ اس رطح وج صخش ہبتشم اومر اک اراکتب 

 رحاؾ ںیم التبم ہن وہ اجےئ۔رکے اگ وت ڈر ےہ ہک فہ 

 ادمح نب ویسن، اوباہشب، انب وعؿ، یبعش، رضحت امعنؿ نب ریشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیمی وغلاک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 نیمی وغلاک ایبؿ

     1535    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، ابوطہاب، اب٩ ًو٪، طٌيي، حرضت ن٤ٌا٪ ب٩ بظير :  راوی

ا٢َ َس٤ٔ  َٗ ٔييِّ  ٌِ ٕ اٟظَّ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ یَّا  ث٨ََا َزَُکٔ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي اٟزَّازٔیُّ أَِخبََر٧َا ًٔیَسي َحسَّ ٤َاَ٪ َحسَّ ٌِ ُت ا٨ُّٟ ا٢َ ٌِ َٗ  ٕ ب٩َِ َبٔظير

ا٢َ َوبَِی٨َُض٤َا ٣َُظبََّضاْت ََل یَ  َٗ َِٟحٔسیٔث  و٢ُ بَٔضَذا ا ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ثٔيْر ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض َس٤ٔ َٛ ٤ُ٠ََضا  ٌِ

ٍَ ِٔی اٟظُّ  َٗ َؿُط َوزٔی٨َطُ َو٩ِ٣َ َو بَُضأت اِسَتبَِرأَ رٔعِ َِى اٟظُّ ٩ِ٤َ اتَّ َٓ ٔ ا٦ ََِٟحَ ٍَ ِٔی ا َٗ  بَُضأت َو

اربامیہ نب ومٰیس رازی ، ٰیسیع ، زرکای ، اعرم یبعش ، امعنؿ نب ریشب ےس یہی رفایت ہی دفرسی دنس ےک اسھت ذموکر ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک 



 

 

ےنپ آپ وک آپ ےن رفامای الحؽ فرحاؾ اومر ےک درایمؿ ھچک ہبتشم اومر ںیہ نج ےس ارثک ولگ انفافق ںیہ سپ سج صخش ےن ا

 ہبتشم اومر ےس اچبایل وت اےنپ دنی وک افر اینپ آربف وک اچبایل افر وج صخش ہبتشم اومر ںیم زپا فہ آرخ اکر رحاؾ ںیم التبم وہا

 ادمح نب ویسن، اوباہشب، انب وعؿ، یبعش، رضحت امعنؿ نب ریشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ! اہبشت ےس انچبرتہب ےہ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ! اہبشت ےس انچبرتہب ےہ

     1536    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًیسي، ہظی٥، ًباز، ب٩ راطس، سٌیس ب٩ ابی خيرہ، حش٩، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ِ ٌٔیَس ب٩َِ أَبٔی َخي ُت َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَبَّازُ ب٩ُِ َرأطٕس  ث٨ََا صَُظِی٥ْ أَِخبََر٧َا  ُس ب٩ُِ ًٔیَسي َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟحَش٩ُ َحسَّ ث٨ََا ا و٢ُ َحسَّ ُ٘ َرَة َی

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٍّ ٌٔيَن َس٨َ ٩ًَِ َزاُوَز ٨ِ٣ُُذ أَِرَب ٍَ أَِخبََر٧َا َخأْٟس  ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ َس٥ََّ٠ ح و َحسَّ

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَبٔی َخيَِرَة  ٩ًَِ َس ُوطُ  ِٔ َٟ ىٔي اب٩َِ أَبٔی ص٨ِٕٔس َوصََذا  ٌِ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٢َ اہللٔ َػل

 َٟ ا٢َ  َٗ ٔ ٥ِ َیأِک٠ُِطُ أََػابَطُ ٩ِ٣ٔ بَُدارٔظ َٟ  ٪ِّٔ َٓ َِی أََحْس إَٔلَّ أَک١ََ اٟزِّبَا  ًَلَی ا٨َّٟأض َز٣َاْ٪ ََل یَِب ا٢َ اب٩ُِ ًٔیَسي أََػابَطُ ٩ِ٣ٔ َیأِتٔيَنَّ  َٗ

 ٔ  َُُبارٔظ

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمحم نب یسیع، میشہ، ابعد، نب رادش، دیعس نب ایب ریخہ، نسح، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک 

ےن رفامای ولوگں رپ اکی ااسی زامہن یھب آےئ اگ بج وکیئ صخش وسد اھکےئ ریغب ہن رےہ اگ افر ارگ فہ وسد ہن یھب اھکےئ اگ وت اس ےک 

 دوھںیئ ےس وت اچب ہن راگیہ۔ انب ٰیسیع ےک اافلظ ہی ںیہ ہک فہ اس ےک ابغر ےس وت اچب ہن رےہ اگ۔

  نب یسیع، میشہ، ابعد، نب رادش، دیعس نب ایب ریخہ، نسح، رضحت اوبرہریہدمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ! اہبشت ےس انچبرتہب ےہ

     1537    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ًَلء، اب٩ ازریص، ًاػ٥، ک٠یب ایَ انؼاری :  راوی

٩ًَِ َرُج١ٕ ٣ٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَأػ٥ُ ب٩ُِ ک٠َُِیٕب  ََلٔئ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص أَِخبََر٧َا  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِج٨َا َحسَّ ا٢َ ََخَ َٗ ٩ِ اِْلَِنَؼارٔ 

ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ  ٣َ ِٟ ًَلَی ا ٥َ َوصَُو  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٕ ََفَ ٥َ ِٔی َج٨َاَزة ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟحأَفَ َػل ٔ یُوصٔي ا بِر َ٘

َب٠َُط َزاعٔی ا٣َِزأَ  ِ٘ ٍَ اِسَت ا َرَج َّ٤٠ََٓ ٍِ ٩ِ٣ٔ َٗٔب١ٔ َرأِٔسطٔ  ٍِ ٩ِ٣ٔ َٗٔب١ٔ رِٔج٠َِیطٔ أَِؤس ٍَ یََسُظ ث٥َُّ أَِؤس َوَؿ َٓ  ٔ ا٦ ٌَ َحاَئ َؤجیَئ بٔاٟلَّ َٓ  ٕ ة

٤ٔطٔ  َٓ ٍّ ِٔی  ٤َ ِ٘ ٥َ َی٠ُوُک ُٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ََوَز آبَاُؤ٧َا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ أَک٠َُوا  َٓ ِو٦ُ  َ٘ ِٟ ٍَ ا ٔ َوَؿ يِر َِ َِٟح٥َ َطاةٕ أُخَٔذِت بٔ ا٢َ أَٔجُس  َٗ ث٥َُّ 

أَِرَس٠َ  َٓ أَِرَس٠ُِت إٔذِٔ٪ أَص٠َِٔضا  َٓ ٥ِ٠َ أَٔجِس  َٓ ٍٔ َیِظتَرٔی لٔی َطاّة  َِٟب٘ٔی ٔلَی ا يی أَِرَس٠ُِت إ ٔن َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ ا َٗ ٤َِٟزِأَةُ  ِس ِت ا َٗ ٔلَی َجإر لٔی  إ

أَِرَس٠َ  َٓ ٔلَی ا٣َِزأَتٔطٔ  أَِرَس٠ُِت إ َٓ ٥ِ٠َ یُوَجِس  َٓ ٔلَیَّ بَٔضا بَٔث٨٤ََٔضا  ٠ًََِیطٔ اِطتََری َطاّة أَِ٪ أَِرٔس١ِ إ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٔلَیَّ بَٔضا  ِت إ

٤ٌٔٔیطٔ اِْلَُساَری ِ ٥َ أَك  َوَس٠َّ

دمحم نب العء، انب ادرسی، اعمص، بیلک اکی ااصنری صخش ےس رفاتی ےہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اکی 

 یک رطػ ذرا افر انجزہ ںیم ےئگ ںیم ےن داھکی ہک آپ ربق ےک اپ

 
  

س ڑھکے وہےئ ربق وھکد ےن فاےل وک میلع دے رےہ ںیہ ہک اپی

وھکؽ رس یک رطػ ذرا افر اشکدہ رک۔ بج آپ دتنیف ےس افرغ وہ رک ولےٹ وت دوعت رک ےن فایل وعرت یک رطػ ےس اکی صخش 

ےن ےک ےیل اہھت ڑباھای اس ےک دعب دفرسے آپ وک الب ےن آای آپ اس ےک رھگ رشتفی ےل ےئگ۔ اھکان الای ایگ وت ےلہپ آپ ےن اھک

 ولوگں ےن اہھت ڑباھای افر اھکان رشفع رک دای امہرے زبروگں ےن وضحر یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ اکی یہ ہمقل وک ابچ رےہ

ےہ وج امکل یک رمیض ےک ریغب ںیہ نکیل ےتلگن ںیہن اس ےک دعب آپ ےن رفامای ےھجم ااسی ولعمؾ وہات ےہ ہک ہی وگتش ایسی رکبی اک 

غ )رکبویں اک ابزار( ںیم اانپ اکی آدیم رکبی یک 

قی 

 

ی

احلص یک یئگ ےہ ہی نس رک اس وعرت ےن ولہکاای ہک ای روسؽ اہلل! ںیم ےن 

تمیق رپ  رخدیاری ےک ےیل اجیھب نکیل فاہں رکبی ہن یلم وت ںیم ےن اےنپ زپفس ےک اپس الہک اجیھب ہک وج رکبی مت ےن رخدیی ےہ فہ ایس

 ھج وک ددیف۔ اافتؼ ےس فہ زپفیس یھب اےنپ رھگ ںیم وموجد ہن اھت۔ ںیم ےن اس یک ویبی ےس الہک اجیھب وت اس ےن فہ رکبی ریمے اپس جیھب 

 دی۔ آپ ےن رفامای ہی وگتش دیقویں وک الھک دے۔

 دمحم نب العء، انب ادرسی، اعمص، بیلک اکی ااصنری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسد ےنیل افر دےنی فاےل رپ اہلل یک تنعل ےہ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وسد ےنیل افر دےنی فاےل رپ اہلل یک تنعل ےہ

     1538    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یو٧ص، زہير، س٤اک، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز، حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز اح٤س ب٩ :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ ثَىٔي  ث٨ََا ٔس٤َاْک َحسَّ ث٨ََا ُزَصيِْر َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٩َ َحسَّ ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ وز ٌُ  ٣َِش

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ آک١َٔ اٟزِّبَا َو٣ُِؤک٠َٔطُ َوَطاصَٔسُظ َوکَاتَٔبطُ َرُسو٢ُ اہللٔ  َّی اہللُ   َػل

ادمح نب ویسن، زریہ، امسک، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب وعسمد، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فاےل رپ( افر وسد الھکےن فاےل رپ )وسد دےنی فاےل رپ( افر اس ےک فآہل فملس ےن تنعل رفامیئ ےہ وسد اھکےن فاےل رپ )وسد ےنیل

 وگاہ رپ اس یک داتسفسی ےنھکل فاےل رپ۔

 ادمح نب ویسن، زریہ، امسک، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب وعسمد، رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسد اعمػ رک دےنی اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 وسد اعمػ رک دےنی اک ایبؿ

     1539    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، ابواحوؾ، طبیب ب٩ ُغٗسہ، س٠مَي٪ ب٩ ٤ًزو، حرضت ٤ًز :  راوی

ْز  ث٨ََا ٣َُشسَّ ُت َرُس َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٤ًَِزٕو  َ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ُس٠َمَِيَ َسَة  َٗ ث٨ََا َطبٔیُب ب٩ُِ َُغِ ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ َحسَّ و٢َ اہللٔ َحسَّ

 ٣َ ٍٔ َِٟحاص٠ٔٔیَّ و٢ُ أَََل إٔ٪َّ ک١َُّ رٔبّا ٩ِ٣ٔ رٔبَا ا ُ٘ َٔ َی َِٟوَزا ٍٔ ا ٥َ ِٔی َححَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َْ َل٥ُِٜ ُرُؤُض أ٣ََِوال٥ُِٜٔ ََل َتِو٤ُٔ٠وَ٪ َوََل َػل ِوُؿو

 ًَ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ  ٍُ ٨ِ٣َٔضا َز٦ُ ا ٢ُ َز٦ٕ أََؿ َْ َوأَوَّ ٍٔ ٣َِوُؿو َِٟحاص٠ٔٔیَّ ا تُِو٤ُ٠َوَ٪ أَََل َوإٔ٪َّ ک١َُّ َز٦ٕ ٩ِ٣ٔ َز٦ٔ ا ٌّ ٠ٔٔب کَاَ٪ ٣ُِشتَرِٔؿ ٤ُِٟلَّ ِبٔس ا

َت٠َِتُط صَُذ  َ٘ َٓ َِٟیٕث  ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ اِطَضِس ثَََلَث ٣َزَّإت ِٔی بَىٔي  َٗ ٥ِ ثَََلَث ٣َزَّإت  ٌَ اُٟوا َن َٗ ُت  ِِ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ َص١ِ ب٠ََّ َٗ  ی١ِْ 

دسمد، اوباوحص، ،بیب نب رغدقہ، امیلسؿ نب رمعف، رضحت رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس 

 اولداع ےک ومعق رپ

 

ة
ج 
ح
 اراشد رفامای آاگہ وہ اجؤ۔ زامہن اجتیلہ ےک ےنتج وسد ےھت فہ بس اسطق وہ ےئگ ںیہ )ینعی اعمػ وہ انس آپ ےن 

 ےئگ ںیہ( مت رصػ اےنپ الص امؽ فوصؽ رک ول۔ ہن مت ملط رکف افر ہن مت رپ  مل ایک اجےئ )ینعی ہن وسد دف افر ہن ول ایس رطح زامہن اجتیلہ



 

 

ےئگ ںیہ افر اؿ وخونں ںیم ےس بس ےس ےلہپ ںیم احرث نب دبعابلطمل اک وخؿ اعمػ ےک ےنتج وخؿ ےھت۔ فہ یھب بس اعمػ وہ 

 رکات وہں وج ینب ثیل ںیم دفدھ اتیپ اھت افر اس وک ذہلی ےک ولوگں ےن امر ڈاال اھت۔

 دسمد، اوباوحص، ،بیب نب رغدقہ، امیلسؿ نب رمعف، رضحت رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 وسد اعمػ رک دےنی اک ایبؿ

     1540    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ًبشہ، یو٧ص اب٩ طہاب، حرضت ابوہزیزہ اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، اب٩ وہب، اح٤س ب٩ ػاٟ٭، :  راوی

٨ِبَ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب ح و َحسَّ حٔ َحسَّ ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اٟسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ یُو٧َُص   ٍُ َش

ٔب إٔ٪َّ أَبَا صَُزیَِزةَ  ٤َُِٟشیَّ ا٢َ لٔی اب٩ُِ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٍْ  ٔطَضإب  َ٘ َٔ ٨ِ٣َ ُٕ ٔ َِٟح٠ و٢ُ ا ُ٘ ٥َ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِ  ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ا٢َ  َٗ َِٜشٔب و  حٔ ٠ِٟٔ ِ ا٢َ اب٩ُِ اٟسَّ َٗ  ٍٔ َٛ ٍْ ٠ِٟٔبََر َ٘ ٍٔ ٤ِ٣ََح ٌَ ٠ِ َّی اہللُ ٠ٟٔشِّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل  َزَة 

 ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ھ، ہسبنع، ویسن انب اہشب، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل 
ل
ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، ادمح نب اص

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ آپ رفامےت ےھت مسق اابسب وک رفاج دےنی اک افر ربتک وک اٹمےن اک ببس ےہ۔ انب رسح ےن اہک۔ 

  وک اٹمےن اک ببس ےہ۔ افر انب رسح ےن۔ نع دیعس نب ابیسمل نع ایب رھریةنع ا یبن یلص اہلل ہیلع فملس اہک ےہ۔امکیئ

ھ، ہسبنع، ویسن انب اہشب، رضحت اوبرہریہ :  رافی
ل
 ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، ادمح نب اص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وقؽ ںیم اتکھج وہا وتانل افر زمدفری ےل رک امؽ وتانل

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 وقؽ ںیم اتکھج وہا وتانل افر زمدفری ےل رک امؽ وتانل

     1541    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ رحب، سویس ب٩ سویس، حرضت سویس ب٩ ٗیص ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ، سٔیا٪، س٤اک، :  راوی



 

 

ثَىٔي ُسَویُِس بِ  ٕب َحسَّ ٩ًَِ ٔس٤َأک ب٩ِٔ رَحِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ا٢َ َج٠َِبُت أ٧ََا َحسَّ َٗ ِیٕص  َٗ  ٩ُ

 ٔ أََتِی٨َا ب َٓ ًّا ٩ِ٣ٔ َصَحَز  ِبٔسیُّ بَز ٌَ ِٟ ٍُ ا َٓ اؤی١َ َو٣َُِخَ َشاَو٨َ٣َا بَٔسَ َٓ ٥َ ی٤َِٔشي  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َحائ٨ََا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ  ٍَ َّٜ طٔ ٣َ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ زِٔ٪ َوأَِرٔجِح  َّی اہللُ  َُٟط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ٨َاُظ َوث٥ََّ َرُج١ْ َیزُٔ٪ بٔاِْلَِجز ٌِ ٔ ب َٓ 

امسک، نب رحب، وسدی نب وسدی، رضحت وسدی نب سیق ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن افر رخمہف دبعی ےن  دیبع اہلل نب اعمذ، ایفسؿ،

 رجہ )اکی اقمؾ اک انؾ( ےس  ےنچی ےک ےیل ڑپکا رخدیا رھپ مہ اس وک ہکم ںیم الےئ اےنت ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اپایپدہ

 وت مہ ےن اس وک آپ ےک اہھت رففتخ رک دای اس ہگج اکی صخش زمدفری رپ وتؽ رشتفی الےئ آپ ےن مہ ےس اکی اپاجہم اک وسدا ایک

 راہ اھت۔ آپ ےن اس ےس رفامای وت وتؽ نکیل ذرا اتکھج وہا وتؽ۔

 دیبعاہلل نب اعمذ، ایفسؿ، امسک، نب رحب، وسدی نب وسدی، رضحت وسدی نب سیق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 وقؽ ںیم اتکھج وہا وتانل افر زمدفری ےل رک امؽ وتانل

     1542    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًيرحٔؽ ب٩ ٤ًز، ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، طٌبہ، س٤اک ب٩ رحب حرضت ابوػٔوا٪ ب٩  :  راوی

٩ًَِ ٔس٤َأک ب٩ِٔ رَحِ   ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط اََل َحسَّ َٗ یْب  ىَي رَقٔ ٌِ ٤َِٟ ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َو٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ِٔ ث٨ََا َح َواَ٪ ب٩ِٔ َحسَّ ِٔ ٩ًَِ أَبٔی َػ ٕب 

ِب١َ أَ  َٗ  ٍَ َّٜ ٥َ ب٤َٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أََتِیُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ أَبُو ٤ًَُيَِرَة  َٗ  ٕ ٥ِ یَِذُُکِ َیزُٔ٪ بٔأَِجز َٟ َِٟحٔسیٔث َو ِ٪ یَُضأجَز بَٔضَذا ا

َیاَ٪  ِٔ ِو٢ُ ُس َٗ ِو٢ُ  َ٘ ِٟ َیاُ٪ َوا ِٔ ا٢َ ُس َٗ ٤َا  َٛ ِیْص  َٗ  َزاُوز َرَواُظ 

صفح نب رمع، ملسم نب اربامیہ، ہبعش، امسک نب رحب رضحت اوبوفصاؿ نب ریمع ےس رفاتی ےہ ہک رجہت ےس لبق ںیم آپ ےک 

اپس ہکم ںیم احرض وہا۔ رھپ رافی ےن اسہقب دحثی ذرک یک۔ نکیل اس ںیم زمدفری رپ وتےنل اک ذرک ںیہن ےہ۔ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک 

 اےس سیق ےن یھب ایفسؿ یک رطح رفاتی ایک ےہ افر وقؽ ایفسؿ یہ اک ربتعم ےہ۔

 اؿ نب ریمعصفح نب رمع، ملسم نب اربامیہ، ہبعش، امسک نب رحب رضحت اوبوفص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 وقؽ ںیم اتکھج وہا وتانل افر زمدفری ےل رک امؽ وتانل



 

 

     1543    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی رز٣ہ ا٪ ٛے واٟساب٩  :  راوی

 َِ َتىٔي َوب٠ََ ِِ ا٢َ َز٣َ َٗ َیاَ٪  ِٔ ََ ُس َٔ َٟ ٍَ َخا َب ٌِ ا٢َ َرُج١ْ ُٟٔظ َٗ و٢ُ  ُ٘ ُت أَبٔی َی ٌِ ٍَ َس٤ٔ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی رِٔز٣َ ٌٔيٕن َحسَّ ٩ًَِ َیِحٌَي ب٩ِٔ ٣َ ىٔي 

َیاَ٪  ِٔ ِو٢ُ ُس َٗ ِو٢ُ  َ٘ ِٟ ا َٓ َیاَ٪  ِٔ َٕ ُس َٟ ا٢َ ک١ُُّ ٩ِ٣َ َخا َٗ 

 فادل ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن ہبعش ےس اہک ہک ایفسؿ ےن مت ےس فلتخم دنس ایبؿ یک ےہ۔ اوھنں ےن اہک انب ایب رزہم اؿ ےک

وت ےن وت ریما دامغ اھک ایل۔ اوبداؤد ےن اہک ےھجم ییحی نب نیعم ےس ہی ابت یچنہپ ےہ ہک فہ اہک رکےت ےھت ہک وج صخش ایفسؿ ےک الخػ 

 ےئ اگ۔رکے وت وقؽ ایفسؿ یہ اک ربتعم رقار اپ

 انب ایب رزہم اؿ ےک فادل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 وقؽ ںیم اتکھج وہا وتانل افر زمدفری ےل رک امؽ وتانل

     1544    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، وٛیٍ، طٌبہ، سٔیا٪، طٌبہ :  راوی

َى ٣ٔىِّي َٔ َیاُ٪ أَِح ِٔ ا٢َ کَاَ٪ ُس َٗ  ٍَ َب ٌِ ٩ًَِ ُط  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ  َحسَّ

 اھت۔ادمح نب لبنح، فعیک، ہبعش، ایفسؿ، ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک ایفسؿ اک احہظف  ھج ےس زایدہ وقی 

 ادمح نب لبنح، فعیک، ہبعش، ایفسؿ، ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انپ ںیم دمہنی فاولں اک انپ ربتعم ےہ افر وتؽ ںیم ہکم فاولں اک وتؽ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 انپ ربتعم ےہ افر وتؽ ںیم ہکم فاولں اک وتؽانپ ںیم دمہنی فاولں اک 

     1545    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، اب٩ زٛين، سٔیا٪ ح٨و٠ہ، كاؤض، اب٩ ٤ًز :  راوی



 

 

َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس يِٕن َحسَّ َٛ ث٨ََا اب٩ُِ زُ ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٩ًَِ كَاُوٕض   ٍَ ٩ًَِ َح٨َِو٠َ

ا٢َ أَبُو زَ  َٗ ٤َِٟٔسی٨ٍَٔ  ٤َِِٟٜٔیا٢ُ ٣َِٜٔیا٢ُ أَص١ِٔ ا ٍَ َوا َّٜ َِٟوِزُ٪ َوِزُ٪ أَص١ِٔ ٣َ ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َیابٔیُّ َوأَبُو َػل ِْٟٔفِ َذا َرَواُظ ا َٛ اُوز َو

 ًَ َِٟؤٟیُس أَِح٤ََس  ًَبَّإض ٣َََاَ٪ اب٩ِٔ ٤ًََُز َوَرَواُظ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٢َ أَبُو أَِح٤ََس  َٗ ٤َِٟتِٔن و  ُض٤َا ِٔی ا َ٘ َٓ َیاَ٪ َوا ِٔ ٍَ ٩ِ ُس ٩ًَِ َح٨َِو٠َ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ 

٤َِٟتِٔن ِٔی َحٔسی َٕ ِٔی ا ٔ ا٢َ أَبُو َزاُوز َواِخُت٠ َٗ  ٍَ َّٜ ٍٔ َو٣َِٜٔیا٢ُ ٣َ ٤َِٟٔسی٨َ ا٢َ َوِزُ٪ ا ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َٗ ًََلإئ   ٩ًَِ َٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ٔ ٔث ٣َاٟ

٥َ ِٔی صََذا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

امثعؿ نب ایب ہبیش، انب دنیک، ایفسؿ ہلظنح، اطؤس، انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وتؽ ںیم 

 فاولں اک انپ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اےس رفاییب افر اوبادمح ےن ایفسؿ ےس ایس رطح رفاتی ایک ہکم فاولں اک وتؽ ےہ افر انپ ںیم دمہنی

نیک ےن( اؿ دفونں رضحات یک رصػ نتم ںیم وماب ت یک ےہ )دنس ںیم ںیہن( افر اوبادمح ےن نب رمع یک ہگج انب 
ُ
ےہ افر )انب د

۔ )ینعی فدیل ےن نتم ںیم  ابعس اہک ےہ افر فدیل ےن اس دحثی وک ہلظنح ےس رفاتی رکےت َ
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ایفسؿ رفایب افر اوبادمح ےک الخػ رفاتی ایک اؿ رضحات ےن ہکم اک وتؽ افر دمہنی اک انپ رفاتی ایک ےہ( اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک دحثی 

 التخػ ےہ۔امکل دنسب اطعء یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک نتم ںیم ا

 امثعؿ نب ایب ہبیش، انب دنیک، ایفسؿ ہلظنح، اطؤس، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقض یک ذمتم افر اس یک ادایگیئ یک اتدیک

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ادایگیئ یک اتدیکرقض یک ذمتم افر اس یک 

     1546    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ابواحوؾ، سٌیس ب٩ ٣سوٚ، طٌيي، س٤ٌا٪، س٤زہ :  راوی

 ًَ اَ٪  ٌَ ٩ًَِ َس٤ِ ٔييِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ  ٕٚ و ٌٔیٔس ب٩ِٔ ٣َِسُ ٩ًَِ َس ث٨ََا أَبُو اِْلَِحَؤؾ  ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا َس ا٢َ َخَلب٨ََا َحسَّ َٗ ٩ِ َس٤َُزَة 

٥ِ٠َ یُ  َٓ ََُٓلٕ٪  ا٢َ َصاص٨َُا أََحْس ٩ِ٣ٔ بَىٔي  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ِ٠َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ََُٓلٕ٪  ا٢َ َصاص٨َُا أََحْس ٩ِ٣ٔ بَىٔي  َٗ حِٔبُط أََحْس ث٥َُّ 

 َّ ا٢َ َػل َ٘ َٓ ا٢َ أ٧ََا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ ا٦َ َرُج١ْ  َ٘ َٓ ََُٓلٕ٪  ا٢َ َصاص٨َُا أََحْس ٩ِ٣ٔ بَىٔي  َٗ ََ یُحِٔبُط أََحْس ث٥َُّ  ٌَ ٥َ ٣َا ٨َ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

ِس أَِ٪ تُحٔیَبىٔي ِٔی ا َ٘ ٠َ َٓ ٥َِٟ أ٧َُوِِّظ ب٥ُِٜٔ إَٔلَّ َخيِّرا إٔ٪َّ َػاحَٔب٥ُِٜ ٣َأُِسوْر بَٔسی٨ِٔطٔ  يی  ٔن ََٟیئِن أ٣ََا إ َّي ٣َا ٤َِٟزََّتئِن اِْلُو ٨ًَُِط َحً  َرأَیُِتطُ أَزَّی 



 

 

اُ٪ ب٩ُِ ٣َُظ٨ِّٕخ  ٌَ ا٢َ أَبُو َزاُوز َس٤ِ َٗ  بََِٔی أََحْس یَِل٠ُبُطُ بَٔظِیٕئ 

اوباوحص، دیعس نب رسمفؼ، یبعش، اعمسؿ، رمسہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دیعس نب وصنمر، 

ےن امہرے اسےنم رقتری رفامیئ افر دفراؿ رقتری اکی صخش ےک قلعتم وپاھچ ہک الفں ہلیبق اک فہ صخش اہیں وموجد ےہ؟ وت یسک ےن 

ؾ اک فہ صخش اہیں وموجد ےہ؟ بت یھب یسک ےن وکیئ وجاب ہن دای۔ آپ ےن رسیتی رمہبت وجاب ہن دای۔ آپ ےن رھپ وپاھچ ہک الفں وق

رھپ وپاھچ ہک الفں ہلیبق اک فہ صخش اہیں وموجد ےہ؟ وت اکی صخش ڑھکا وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل! ںیم احرض وہں۔ آپ ےن وپاھچ 

ھاارے اسھت

م

 

ت

 الھبیئ یہ رکان اچاتہ وہں۔ رھپ آپ ےن رفامای ریتی وقؾ اک الفں صخش وت ےن یلہپ دف رمہبت ںیم ویکں وجاب ہن دای ںیم وت 

اےنپ رقض یک انب رپ دیق ںیم ےہ )ینعی آرخت ںیم( رمسہ ےن اہک رھپ اکی صخش ےن اس اک رقض ادا ایک اہیں کت ہک اس ےس وکیئ صخش 

 رقض اک اطمہبل رکےن فاال ہن راہ۔

 فؼ، یبعش، اعمسؿ، رمسہدیعس نب وصنمر، اوباوحص، دیعس نب رسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رقض یک ذمتم افر اس یک ادایگیئ یک اتدیک

     1547    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠مَي٪ ب٩ زاؤز، اب٩ وہب، سٌیس ب٩ ابی ایوب، ابوًبساہلل، حرضت ابو٣وسي اطٌزی :  راوی

َُّط َس٤ٔ  ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی أَیُّوَب أ٧َ ثَىٔي َس ٤َِِٟضزٔیُّ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز ا ث٨ََا ُس٠َمَِيَ و٢ُ َحسَّ ُ٘ ٔشيَّ َی َُِٟقَ ًَِبٔس اہللٔ ا ٍَ أَبَا 

ُت  ٌِ َ َس٤ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ  و٢ُ  ُ٘ زٔیَّ َی ٌَ ٧ُؤب أَبَا بُزَِزَة ب٩َِ أَبٔی ٣ُوَسي اِْلَِط ًَِو٥َ اٟذُّ ا٢َ إٔ٪َّ أَ َٗ َّطُ  ٧

٨َِضا ًَ ًَّٟٔي ٧ََهی اہللُ  ٔ ا ََٜبائٔز َس اِل ٌِ ًَِبْس َب اُظ بَٔضا  َ٘ اّئ  ٨ًَِٔس اہللٔ أَِ٪ َی٠ِ ـَ َٗ ُط  َٟ  َُ ٠َِیطٔ َزی٩ِْ ََل یََس ًَ  أَِ٪ ی٤َُوَت َرُج١ْ َو

امیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، دیعس نب ایب اویب، اوبدبع اہلل، رضحت اوبومیس ارعشی ےن اےنپ فادل ےس رفاتی ایک ےہ ہک روسؽ اہلل 

 ڑبا انگہ ہی ےہ ہک دنبہ اےنپ اہلل ےس اس انگہ اسھت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای قیقحت انگہ ہریبہ ےک دعب اہلل ےک زندکی بس ےس

الماقت رکے سج ےس اس ےن اےنپ دنبہ وک عنم رفامای ےہ ینعی وکیئ صخش اس احؽ ںیم رمے ہک اس ےک ذہم رقض وہ افر اس یک 

 ادیگیئ ےک ےئل اس ےک اپس ھچک ہن وہ۔

 اوبدبعاہلل، رضحت اوبومیس ارعشیامیلسؿ نب داؤد، انب فبہ، دیعس نب ایب اویب،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رقض یک ذمتم افر اس یک ادایگیئ یک اتدیک

     1548    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

بساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابی س٤٠ہ، حرضت جابز :  راوی  ٣ح٤س ب٩ ٣توک١،ً 

٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ََلنٔیُّ َحسَّ َ٘ ِش ٌَ ِٟ ١ِّٔ ا ٤َُِٟتَوک ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ کَاَ٪ َحسَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٍَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َ  

َّی ا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٠َِیطٔ َزی٩ِْ  ًَ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ُتَٔی ب٤َٔیِّٕت  أ َٓ ٠َِیطٔ َزی٩ِْ  ًَ ًَلَی َرُج١ٕ ٣َاَت َو يی  ٥َ ََل ُیَؼل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٥ِ زٔی٨َاَرأ٪ اہللُ  ٌَ ُٟوا َن

ًَلَیَّ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َتاَزَة اِْلَِنَؼارٔیُّ ص٤َُا  َٗ ا٢َ أَبُو  َ٘ َٓ ًَلَی َػاحٔب٥ُِٜٔ  ا٢َ َػ٠ُّوا  ٠َِیطٔ َٗ ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّی  ََٓؼل ا٢َ  َٗ

ا٢َ أ٧ََا أَِولَی ب١َُِّٔ ٣ُِؤ٩ٕ٣ٔ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َتَح اہللُ  َٓ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٥َ لَیَّ َوَس٠َّ ٌَ َٓ ٩ِ٤َ َتَزَک َزی٨ِّا  َٓ ٔشطٔ  ِٔ  ٩ِ٣ٔ َن

اُؤُظ َو٩ِ٣َ تَ  ـَ ٠ََٓٔوَرثَتٔطٔ َٗ  َزَک ٣َاَّل 

دمحم نب وتملک، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، ایب ہملس، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک اےسی صخش 

ےک اپس اکی یک امنز انجزہ ہن زپےتھ وج رقمفض وہ رک رمات )ینعی وخد ہن زپےتھ ہکلب دفرسفں وک اس یک امنز اک مکح رفامےت( سپ آپ 

صخش اک انجزہ الای ایگ آپ ےن درایتف رفامای ہک ایک اس ےک ذہم رقض ےہ؟ ولوگں ےن اہک اہں اس ےک ذہم دف دانیر رقض ںیہ۔ آپ 

س ےک ےن رفامای اےنپ اسیھت رپ امنز مت زپھ ول )ںیم وت ہن زپوھں اگ( سپ اوباتقدہ ااصنری ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ا

دف دانیر یک ادایگیئ ریمے ذہم ےہ )ینعی ںیم ادا رک دفں اگ( وت آپ ےن اس یک امنز انجزہ زپیھ۔ رھپ بج اہلل ےن اےنپ روسؽ اہلل یلص 

اہلل ہیلع فآہل فملس رپ وتفاحت اک درفازہ وھکؽ دای )افر افرغ اسابیل رسیم آیئ( وت آپ ےن رفامای۔ ںیم اؿ ےک وسفنں ےن اؿ اک اؿ ےس 

ار وہں سپ وج صخش رقض وھچڑ رک رمے وت اس ےک رقض یک ادایگیئ ریمے ذہم ےہ۔ افر ارگ فہ امؽ وھچڑ رک رمے وت فہ زایدہ دقح

 اس ےک فاروثں اک ےہ )ےھجم اس ےس وکیئ رسف اکر ںیہن(۔

 دمحم نب وتملک، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، ایب ہملس، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رقض یک ذمتم افر اس یک ادایگیئ یک اتدیک

     1549    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌیس، َشیَ، س٤اک، ًرک٣ہ، ًث٤ا٪، وٛیٍ، حرضت اب٩ ًباضًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ٗتیبہ ب٩  :  راوی



 

 

ا٢َ ًُ  َٗ ُط  ٌَ َٓ ٍَ َر ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٩ًَِ ٔس٤َإک   َٕ ی ٩ًَِ ََشٔ ٌٔیٕس  ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ٍَ َو ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی ِث٤َاُ٪ و َحسَّ

٩ًَِ ابِ   ٍَ ٣َ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٩ًَِ ٔس٤َإک   َٕ ی ا ٩ًَِ ََشٔ ٌّ ٕ َتبٔی ا٢َ اِطتََری ٩ِ٣ٔ ًٔير َٗ ٥َ ٣ِٔث٠َطُ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ًَبَّإض   ٩ٔ

ا َٗ ٠ٔٔب َو ٤ُِٟلَّ ًَِبسٔ ا ًَلَی أََرا١ٔ٣ٔ بَىٔي  َٚ بٔاٟزِّبِٔح  َتَؼسَّ َٓ ًَطُ  َبا َٓ أُِربَٔح ٓٔیطٔ  َٓ َِٟیَص ٨ًَِٔسُظ ث٨٤ََُطُ  َسصَ َو ٌِ ا َطِیّئا إَٔلَّ ٢َ ََل أَِطتَرٔی َب

 َو٨ًِٔٔسی ث٨٤ََُطُ 

امثعؿ نب ایب ہبیش، ہبیتق نب دیعس، رشکی، امسک، رکعہم، امثعؿ، فعیک، رضحت انب ابعس ےس ایس رطح رمفی ےہ اس ںیم ہی زایدہ 

یھت )ینعی  ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی زیچ رخدیی رگم آپ ےک اپس اس یک تمیق ادا رکےن ےک ےیل رمق ہن

اداھر رخدیی( رھپ آپ ےن اس وک عفن ےس چیب دای افر وج عفن وہ افہ یبن دبعابلطمل یک ویبہ وعروتں افر رضفرت دنمفں رپ رصػ رک دای 

 افر رفامای اب آدنئہ ںیم وکیئ زیچ اس فتق کت ہن رخدیفں اگ نج کت اس یک تمیق ریمے اپس ہن وہ یگ۔

 نب دیعس، رشکی، امسک، رکعہم، امثعؿ، فعیک، رضحت انب ابعس امثعؿ نب ایب ہبیش، ہبیتق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رقض ادا رکےن ںیم اتریخ یک ذمتم

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رقض ادا رکےن ںیم اتریخ یک ذمتم

     1550    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ابوز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 َّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََاا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ ىٔيِّ ی اہللُ  َِ ِٟ ا٢َ ٣َِل١ُ ا َٗ

 ٍِ ٠َِیتَِب َٓ ًَلَی ٠٣َٔیٕئ   ٥ِ ُٛ ٍَ أََحُس ٔ  ُه٥ْ٠ِ َوإَٔذا أُِتب

یبنعق، امکل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای امدلار آدیم اک رقض ںیم 

 صخش امدلار صخش رپ وحاہل ایک اجےئ وت اس وک اچےئہ ہک فہ اس وحاہل وک وبقؽ اتریخ رکان  مل )انگہ( ےہ۔ افر بج مت ںیم ےس وکیئ

 رکے۔

 یبنعق، امکل، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ایھچ رطح ادایگیئ اک ایبؿ

 فرففتخ اک ایبؿرخدی  :   ابب

 ایھچ رطح ادایگیئ اک ایبؿ

     1551    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ یشار، حرضت ابورآٍ :  راوی

ًََلأئ ب٩ِٔ َیَشإر   ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا َّی اہللُ َحسَّ َٕ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ اِسَتِش٠َ َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ أَبٔی َرآ

٥ِ أَجٔ  َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ُظ  ٔضَي اٟزَُّج١َ برَِکَ ِٗ أ٣َََزنٔی أَِ٪ أَ َٓ  ٍٔ َٗ َس َحائَِتُط إٔب١ْٔ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ َٓ ا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ برَِکّ ِس ِٔی اِْلٔب١ٔٔ إَٔلَّ َج٤ََّل خَٔیاّرا ًَ

ا٢َ اٟ َ٘ َٓ اّئ َربَأًّیا  ـَ َٗ َّٓٔ٪َّ خَٔیاَر ا٨َّٟأض أَِحَش٨ُُض٥ِ  ًِٔلطٔ إٔیَّاُظ  ٥َ أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٨َّٔييُّ َػل

یبنعق، امکل، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت اوبراعف ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی 

س دصہق ےک افٹن آےئ وت آپ ےن فاسی یہ افٹن ادا رکےن اک مکح دای ںیم ےن رعض ایک ای وھچاٹ افٹن رقض ایل بج آپ ےک اپ

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! دصہق ےک افوٹنں ںیم )فاسی افٹن وکیئ ںیہن ہکلب( بس اےھچ ڑبے افر ھچ ھچ ربس ےک ںیہ۔ 

  رطہقی ےس ادا رکںی۔آپ ےن رفامای ایس ںیم ےس ددیف ویکہکن اےھچ ولگ فہ ںیہ وج رقض اےھچ

 یبنعق، امکل، زدی نب املس، اطعء نب اسیر، رضحت اوبراعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ایھچ رطح ادایگیئ اک ایبؿ

     1552    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، یحٌي ، ٣شٌز، ٣حارب، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

 ًَ ُت َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ ٣َُحارٔٔب ب٩ِٔ زٔثَإر   ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش ث٨ََا َیِحٌَي  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ َ َحسَّ ا٢َ ک َٗ ًَلَی ِبٔس اہللٔ  اَ٪ لٔی 

انٔی َوَزاَزنٔی ـَ َ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َزی٩ِْ  َّی اہللُ   ا٨َّٟٔييِّ َػل

ادمح نب لبنح، ییحی، رعسم، احمرب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ ریما رقض اھت وت 

 آپ ےن  ھج وک فہ رقض یھب دای افر زمدی یھب دای۔



 

 

 ادمح نب لبنح، ییحی ، رعسم، احمرب، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عیب رصػ اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 عیب رصػ اک ایبؿ

     1553    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، اب٩ طہاب، ٣اَٟ ب٩ اوض، حرضت ٤ًز :  راوی

٩ًَِ ٤ًَُزَ  َٔ ب٩ِٔ أَِوٕض  ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب   َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ث٨ََا  ٨ًَِ  َحسَّ ا٢َ َرضَٔي اہللُ  َٗ ا٢َ  َٗ ُط 

ِٟبُرِّ رٔبّ  ِٟبُرُّ بٔا ٚٔ رٔبّا إَٔلَّ َصاَئ َوَصاَئ َوا َِٟورٔ َصُب بٔا ٥َ اٟذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ رٔبّا إَٔلَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٤ِز ٤ِزُ بٔاٟتَّ ا إَٔلَّ َصاَئ َوَصاَئ َواٟتَّ

ٔ رٔبّا إَٔلَّ صَ  ٌٔير ٌٔيرُ بٔاٟظَّ  اَئ َوَصاَئ َصاَئ َوَصاَئ َواٟظَّ

دبع اہلل نب ہملسم، امکل، انب اہشب، امکل نب افس، رضحت رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک 

وسےن وک وسےن ےک دبہل افر اچدنی وک اچدنی ےک دبہل انچیب راب )وسد( ےہ رگم بج ہک اعمہلم دقنا دقن وہ۔ ایس رطح وہیگں ےک دبہل ںیم 

 ں انچیب راب ےہ رگم دقنا دقن ایس رطح وجھکر ےک دبہل ںیم وجھکر افر وج ےک دبہل ںیم وج انچیب راب ےہ رگم دقن۔وہیگ

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، انب اہشب، امکل نب افس، رضحت رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 عیب رصػ اک ایبؿ

     1554    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، بْش ب٩ ٤ًز، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ابی خ٠ی١، ٣ش٥٠، اطٌث، حرضت ًبازہ ب٩ ػا٣ت :  راوی

 ٩ًَِ َِٟد٠ٔی١ٔ  ٩ًَِ أَبٔی ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ث٨ََا بِْٔشُ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٔث  َحسَّ ٌَ ٩ًَِ أَبٔی اِْلَِط يیِّ  ٤َِٟک ٣ُِش٥ٕٔ٠ ا

 ًَ َّی اہللُ  ا٣ٔٔت أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ انٔیِّ  ٌَ ٨ِ ٍُ اٟؼَّ َـّ ٔٔ ِٟ ًَِی٨َُضا َوا َصٔب تٔبِرَُصا َو َصُب بٔاٟذَّ ا٢َ اٟذَّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

٤ِزُ  ٔ ٣ُِسْی ب٤ُِٔسٕی َواٟتَّ ٌٔير ٌٔيرُ بٔاٟظَّ ِٟبُرِّ ٣ُِسْی ب٤ُِٔسٕی َواٟظَّ ِٟبُرُّ بٔا ًَِی٨َُضا َوا ٍٔ تٔبِرَُصا َو َـّ ٔٔ ِٟ ٠ِٔ٤ُِٟح بٔا ٔ ٣ُِسْی ب٤ُِٔسٕی َوا ٤ِز  بٔاٟتَّ



 

 

 ِ٠ٔ٤ِٟ َ بٔا ث ِٛ ٍُ أَ َـّ ٔٔ ِٟ ٍٔ َوا َـّ ٔٔ ِٟ َصٔب بٔا ٍٔ اٟذَّ ِس أَِربَی َوََل بَأَِض بٔبَِی َ٘ َٓ ٩ِ٤َ َزاَز أَِو اِزَزاَز  َٓ ٍّ ٔح ٣ُِسْی ب٤ُِٔسٕی  ا َنٔشیَئ رُص٤َُا یَّسا بَٔیٕس َوأ٣ََّ

ثَرُص٤َُا یَّسا بَٔیٕس َو  ِٛ ٌٔيرُ أَ ٔ َواٟظَّ ٌٔير ِٟبُرِّ بٔاٟظَّ ٍٔ ا ََل َوََل بَأَِض بٔبَِی ٌٔیُس ب٩ُِ َٓ َِٟحٔسیَث َس ا٢َ أَبُو َزاُوز َرَوی َصَذا ا َٗ ََل  َٓ  ٍّ ا َنٔشیَئ أ٣ََّ

 ٔ ٩ًَِ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ َیَشإر بِّٔٔس٨َازٔظ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ِسُتَوائٔیُّ  ٍَ َوصَٔظا٦ْ اٟسَّ وبَ  أَبٔی رَعُ

ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  نسح نب یلع، رشب نب رمع، امہؾ، اتقدہ، ایب لیلخ، ملسم، اثعش، رضحت ابعدہ نب اصتم

فآہل فملس ےن رفامای وسان وسےن ےک دبہل ںیم ربارب رسارب وچیب وخاہ اخصل وسان وہ ای ہکس ںیم ڈالھ وہا۔ ایس رطح اچدنی وک اچدنی ےک 

ینعی اکی دم ےک دبہل ںیم اکی دم ایس رطح دبہل ںیم وچیب ربارب رسارب اخؾ اچدنی وہ ای ہکس فار افر وہیگں وک ویہگں ےک دبہل ںیم ربارب وچیب 

 وجھکر ےک دبہل ںیم وجھکر ربارب وچیب اکی دم ےک دبہل ںیم اکی دم ایس رطح کمن ےک دبہل ںیم کمن ربارب وچیب اکی دم ےک دبہل ںیم اکی دم

رخاب زیچ( وج صخش )ینعی بج سنج اکی وہ وت اس ںیم یمک زایدیت درتس ںیہن ارگہچ اکی رطػ ایھچ زیچ وہ افر دفرسی رطػ 

ےک  زایدہ دے اگ ای زایدہ ےل اگ وت اس ےن وسد ایل ای وسد دای افر وسےن وک وسےن ےک دبےل افر اچدنی وک اچدنی ےک دبہل ںیم انچیب یمک یشیب

یمک یشیب ےک اسھت ربا ںیہن وا ہ اعمہلم دقنا دقن وہ نکیل اداھر درتس ںیہن۔ ایس رطح وہیگں ےک دبہل ںیم وہیگں وج ےک دبہل ںیم وج 

اا اجزئ ےہ وا ہ اعمہلم اہوھتں اہھت اک وہ نکیل اداھر ےس ںیہن۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ےہ ہک اس دحثی وک دیعس نب ایب رعفہب افر 

 

خ ب
 
 ہ
ت

اسھت 

 اشہؾ د ںوایئ ےن وباہطس اتقدہ ملسم نب اسیر ےس ایس دنس ےک اسھت رفاتی ایک ےہ۔

 ایب لیلخ، ملسم، اثعش، رضحت ابعدہ نب اصتم نسح نب یلع، رشب نب رمع، امہؾ، اتقدہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 عیب رصػ اک ایبؿ

     1555    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی طیبہ، وٛیٍ، سٔیا٪، خاٟس ابوَٗلبہ، ابواطٌث، حرضت ًبازہ ب٩ ػا٣ت ابو برک ب٩ :  راوی

٩ًَِ أَ   ٍَ ٩ًَِ أَبٔی ََٗٔلبَ ٩ًَِ َخأٟٕس  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی ٍَ َحسَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٩ًَِ ًَُباَزَة َحسَّ انٔیِّ  ٌَ ٨ِ ٔث اٟؼَّ ٌَ بٔی اِْلَِط

 ًَ ا٣ٔٔت  ٔ ب٩ِٔ اٟؼَّ ِت َصٔذظ َٔ َّٔذا اِخَت٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ُؽ َوَزاَز  ُ٘ ٔ َیزٔیُس َوی٨َِ َِٟدبَر ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔضَذا ا ًَ َّی اہللُ  وا  ٩ِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٌُ بٔی َٓ  ُٖ اِْلَِػ٨َا

َٕ ٔطئُِت٥ِ إَٔذا کَاَ٪ یَّسا بَٔیسٕ  ِی َٛ 

دہ نب اصتم ےس ایس رطح رمفی ےہ ھچک یمک یشیب ےک اوب رکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، اخدل اوبالقہب، اوباثعش، رضحت ابع

اسھت اس دحثی ںیم ہی زایدہ ےہ ہک بج ااسقؾ فلتخم وہں وت اؿ وک سج رطح اچےہ وچیب رگم اعمہلم اہوھتں اہھت وہ۔ )ےسیج وسےن 



 

 

 ےک دبہل ںیم اچدنی افر وہیگں ےک دبہل ںیم وج فریغہ۔

 دل اوبالقہب، اوباثعش، رضحت ابعدہ نب اصتماوب رکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، اخ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ولتار اک ہضبق وج اچدنی اک وہ اےس درامہ )رفوپں( ےک دبہل ںیم انچیب

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 درامہ )رفوپں( ےک دبہل ںیم انچیبولتار اک ہضبق وج اچدنی اک وہ اےس 

     1556    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًیسي، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، اب٩ ٣بارک، اب٩ ًَلء، سٌیس ب٩ یزیس خاٟس ب٩ ابی ٤ًزا٪،  :  راوی

 ح٨ع، حرضت ٓـاٟہ ب٩ ًبیس

ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا اب٩ُِ َحسَّ ٤َُِٟباَرٔک ح و َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ا اُٟوا َحسَّ َٗ  ٍٕ ٍَ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ ٨٣َٔی ََلٔئ ًٔیَسي َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٌَ ِٟ ا

 ٩ًَِ ٩ًَِ َح٨َٕع  ثَىٔي َخأُٟس ب٩ُِ أَبٔی ٤ًَِٔزاَ٪  ا٢َ َحسَّ َٗ ٌٔیٔس ب٩ِٔ َیزٔیَس  ٩ًَِ َس ٤َُِٟباَرٔک  ُتَٔی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ا ا٢َ أ َٗ ٍَ ب٩ِٔ ًُبَِیٕس  َٟ ا ـَ َٓ

 ٔ ا٢َ أَبُو برَِکٕ َواب٩ُِ ٨٣َ َٗ ْز  ٕ ٓٔیَضا َذَصْب َوََخَ ًَا٦َ َخِیبََر بََٔ٘ٔلَزة ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٍْ بَٔذَصٕب ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َّ٠ ٌَ ْز ٣ُ ٍٕ ٓٔیَضا ََخَ ی

 ٌَ ٍٔ َز٧َا٧ٔيَر أَِو بَٔشِب ٌَ ًََضا َرُج١ْ بٔتِٔش ٤ََّا ابَِتا ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ َ بَِی٨َطُ َوبَِی٨َُط  َّي ت٤َُیِّز ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َحً ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َٗ ٍٔ َز٧َا٧ٔيَر 

ا٢َ ََفَزَُّظ حَ  َٗ َ بَِی٨َُض٤َا  َّي ت٤َُیِّز ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل َحً َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔييُّ َػل َ٘ َٓ ِٟٔحَحاَرَة  َّي ٣ُ أََرِزُت ا ا٢َ اب٩ُِ ًٔیَسي ً َٗ َ بَِی٨َُض٤َا و  یِّز

َحاَرةُ  ا٢َ اٟتِّ َ٘ َٓ ََّرُظ  ي َِ َٓ ِٟحَٔحاَرةُ  ا٢َ أَبُو َزاُوز َوکَاَ٪ ِٔی َٛٔتابٔطٔ ا َٗ َحاَرَة   أََرِزُت اٟتِّ

ت اضفہل نب دیبع دمحم نب یسیع، اوبرکب نب ایب ہبیش، ادمح نب عینم، انب ابمرک، انب العء، دیعس نب سیدی اخدل نب ایب رمعاؿ، شنح، رضح

ےس رفاتی ےہ ہک سج اسؽ ربیخ حتف وہا روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی اہر آای۔ سج ںیم وسان یھب اھت افر گن یھب 

ےھت۔ رضحت اوبرکب افر انب عینم اک انہک ےہ ہک اس ںیم گن ےھت وج وسےن ےس ڑجے وہےئ ےھت۔ اکی صخش ےن اس اہر وک ون ای است 

ےک دبہل ںیم رخدی ایل۔ آپ ےن رفامای ہی عیب درتس ںیہن بج کت ہک وسےن افر گن وک اکی دفرسے ےس دحیلعہ ہن رک ایل اجےئ  دانیر

اس صخش ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ںیم ےن رھتپ ےنیل اک یہ ارادہ ایک ےہ۔ آپ ےن رفامای ںیہن ہی عیب درتس ںیہن۔ 

 وک اگل اگل ںیہن رک ایل اجات۔ رھپ اس ےن فہ اہر فاسپ رک دای اہیں کت ہک وسان افر گن اگل اگل رک ےیل بج کت ہک وسےن افر گن
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دمحم نب یسیع، اوبرکب نب ایب ہبیش، ادمح نب عینم، انب ابمرک، انب العء، دیعس نب سیدی اخدل نب ایب رمعاؿ، شنح، رضحت اضفہل  :  رافی

 نب دیبع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اک ہضبق وج اچدنی اک وہ اےس درامہ )رفوپں( ےک دبہل ںیم انچیب ولتار

     1557    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ابوطحاَ سٌیس ب٩ یزیس، خاٟس ب٩ ابی ٤ًزا٪، ح٨ع، حرضت ٓحاٟہ ب٩ ًبیس :  راوی

ٌٔیٕس َحسَّ  ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ انٔیِّ  ٌَ ٨ِ ٩ًَِ َح٨َٕع اٟؼَّ ٩ًَِ َخأٟٔس ب٩ِٔ أَبٔی ٤ًَِٔزاَ٪  ٌٔیٔس ب٩ِٔ َیزٔیَس  َٕ َس ٩ًَِ أَبٔی ُطَحا ث٨ََا ا٠َِّٟیُث 

ؼَّ  َٔ َٓ ْز  ًََْشَ زٔی٨َاّرا ٓٔیَضا َذَصْب َوََخَ ا٢َ اِطتََریُِت یَِو٦َ َخِیبََر ََٗٔلَزّة بٔاثِىَِي  َٗ ٍَ ب٩ِٔ ًُبَِیٕس  َٟ ا ـَ ثََر ٩ِ٣ٔ ٠ُِتَضا َٓ ِٛ َوَجِسُت ٓٔیَضا أَ َٓ

 ١َ ؼَّ َٔ َّي ُت َُ َحً ا٢َ ََل تَُبا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََ ٨٠َّٟٔٔييِّ َػل ٔ ُت َذٟ ََٓذَُکِ ًََْشَ زٔی٨َاّرا   اثِىَِي 

 ربیخ یک ڑلایئ ےک دؿ ہبیتق نب دیعس، ثیل، اوباجشع دیعس نب سیدی، اخدل نب ایب رمعاؿ، شنح، رضحت اجفہل نب دیبع ےس رفاتی ےہ ہک

اک  ںیم ےن ابرہ دانیر ںیم اکی اہر رخدیا۔ اس ںیم وسان افر اکی گن اھت ںیم ےن وسےن افر گن وک اگل اگل ایک وت وسان ابرہ دانیر ےس زایدہ

 ےئ اگ۔اھت۔ رھپ ںیم ےن اس اک ذرک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایک۔ آپ ےن رفامای۔ ریغب دجا ےئک ہن اچیب اج

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، اوباجشع دیعس نب سیدی، اخدل نب ایب رمعاؿ، شنح، رضحت اجفہل نب دیبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 )رفوپں( ےک دبہل ںیم انچیبولتار اک ہضبق وج اچدنی اک وہ اےس درامہ 

     1558    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، اب٩ ابی جٌْف، ابوٛثير، ح٨ع، حرضت ٓـاٟہ ب٩ ًبیس :  راوی

 ٩ًَِ َْفٕ  ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی َج ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ٌٔیٕس َحسَّ ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  ٍَ ب٩ِٔ َحسَّ َٟ ا ـَ َٓ  ٩ًَِ انٔیُّ  ٌَ ٨ِ ثَىٔي َح٨َْع اٟؼَّ ٕ َحسَّ ثٔير َٛ ِٟحََُلحٔ أَبٔی  ا

َِٟیُضوَز اِْلُوٗٔیَّ  ٍُ ا ٔ ٥َ یَِو٦َ َخِیبََر ٧َُبای ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ا٢َ َُيِرُ ًُبَِیٕس  َٗ ی٨َارٔ  َصٔب بٔاٟسِّ ٍَ ٩ِ٣ٔ اٟذَّ

وا اُٗتَِیبَ  ٌُ ٥َ ََل َتبٔی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا  َ٘ َٔ ٍٔ ث٥َُّ اتَّ َ ََلث ی٨َاَری٩ِٔ َواٟثَّ َصٔب إَٔلَّ َوِز٧ّا بَٔوِز٪ٕ ٍَ بٔاٟسِّ َصَب بٔاٟذَّ  ٟذَّ



 

 

 یک ڑلایئ ےک دؿ مہ روسؽ اہلل یلص ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب ایب رفعج، اوب،ریث، شنح، رضحت اضفہل نب دیبع ےس رفاتی ےہ ہک ربیخ

اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت افر وہید ےس رخدی ف رففتخ ےک ےت ےھت اکی افہیق وسان اکی دانیر ےک دبہل ںیم۔ دفرسی رفاتی 

وک وسےن ےک دبہل ںیم ہی ےہ ہک دف ای نیت دانیر ےک دبہل ںیم رففتخ رکےت ےھت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وسےن 

 ںیم تم وچیب بج کت ہک فزؿ ںیم دفونں رطػ ربارب ہن وہں۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب ایب رفعج، اوب،ریث، شنح، رضحت اضفہل نب دیبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وسانانیل درتس ںیہناچدنی ےک دبہل ںیم 

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اچدنی ےک دبہل ںیم وسانانیل درتس ںیہن

     1559    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤ٌی١، ٣ح٤س ب٩ ٣حبوب، ح٤از، س٤اک ب٩ رحب، سٌیس ب٩ جبير، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ  ٌٔیٔس بِ َحسَّ ٩ًَِ َس ٕب  ٩ًَِ ٔس٤َأک ب٩ِٔ رَحِ اْز  ث٨ََا َح٤َّ اََل َحسَّ َٗ ىَي َواحْٔس  ٌِ ٤َ ِٟ ُس ب٩ُِ ٣َِحبُوٕب ا ٌٔی١َ َو٣َُح٤َّ ٩ٔ إِٔس٤َ

َراص٥َٔ َوأَبٔی ٔ َوآُخُذ اٟسَّ ٧َا٧ٔير ٍُ بٔاٟسَّ أَبٔی َٓ  ٍٔ َِٟب٘ٔی ٍُ اِْلٔب١َٔ بٔا ٨ُِت أَبٔی ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٕ ٧َا٧ٔيَر ٍُ ُجَبيِر َراص٥ٔٔ َوآُخُذ اٟسَّ بٔاٟسَّ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو ِٔی ًَ َّی اہللُ  أََتِیُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ ًِٔلي َصٔذظٔ ٩ِ٣ٔ َصٔذظٔ  ُ ٠ُِت َیا َرُسو٢َ  آُخُذ َصٔذظٔ ٩ِ٣ٔ َصٔذظٔ َوأ ُ٘ َٓ  ٍَ َؼ ِٔ بَِیٔت َح

 ٔ ٍُ اِْلٔب١َٔ ب يی أَبٔی ٔن ََ إ ٧َا٧ٔيَر آُخُذ اہللٔ ُرَویَِسَک أَِسأَُٟ َراص٥ٔٔ َوآُخُذ اٟسَّ ٍُ بٔاٟسَّ َراص٥َٔ َوأَبٔی ٔ َوآُخُذ اٟسَّ ٧َا٧ٔير ٍُ بٔاٟسَّ أَبٔی َٓ  ٍٔ َِٟب٘ٔی ا

 ِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََل بَأَِض أَِ٪ َتأ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٔ ٔ ٩ِ٣ٔ صَٔذظ ًِٔلي صَٔذظ ُ ٔ َوأ ٔ ٩ِ٣ٔ صَٔذظ ٔ یَ َصٔذظ ز ٌِ ٥ِ ُخَذصَا بٔٔش َٟ ِو٣َٔضا ٣َا 

ا َوبَِی٤َُٜ٨َا َطِیْئ  َٗ ٔ تَر ِٔ  َت

غ )اکی ابزار اک 

قی 

 

ی

ومیس نب اامسلیع، دمحم نب وبحمب، امحد، امسک نب رحب، دیعس نب ریبج، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

 اتیل افر بج افٹن درمہ ےک دبہل ںیم انؾ( ںیم افٹن راتچی اھت۔ سپ ںیم دانیر ےک دبہل ںیم افٹن راتچی افر دانیر ےک دبہل ںیم درمہ ےل

 راتچی وت اؿ درامہ ےک دبہل ںیم دانیر ےل اتیل۔ رغض درمہ ےک دبہل ںیم دانیر اتیل افر دانیر ےک دبہل درمہ د ات۔ سپ ںیم روسؽ اہلل یلص

 ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس آای۔ آپ اس فتق یب یب ہصفح ےک رھگ ںیم رشتفی رفام ےھت۔ ںیم ےن رعض ایک

غ ےک ابزار ںیم افوٹنں اک اکرفابر رکات وہں سپ افٹن وت دانیر ےک دبہل رففتخ

قی 

 

ی

 فآہل فملس! ذرا وتہج رفامےیئ ںیم وپاتھچ وہں ہک ںیم 



 

 

ں۔ رغض درمہ ےک دبہل رکات وہں افر اؿ ےک دبہل ںیم درمہ ےل اتیل وہں افر درمہ ےک دبہل ںیم راتچی وہں وت اؿ وک دانیر ےس اتیل وہ

 ںیم دانیر اتیل وہں افر دانیر ےک دبہل ںیم درمہ د ات وہں ہی نس رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ںیم وکیئ اضمہقئ

 اس ںیہن رشبہکیط ایس رنخ ےس ول افر مت دفونں ںیم بج کت دجایئ زیچ مت دفونں ےک درایمؿ وموجد وہ۔ )ینعی دجا وہےن ےس ےلہپ

 ( سلجم ںیم اعمہلم ےط وہ اجان اچےئہ۔

 ومیس نب الیعمس، دمحم نب وبحمب، امحد، امسک نب رحب، دیعس نب ریبج، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 دبہل ںیم وسانانیل درتس ںیہناچدنی ےک 

     1560    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حشين ب٩ اسوز، ًبیساہلل، ارسائی١، حرضت س٤اک :  راوی

٩ًَِ ٔس٤َإک  ائٔی١ُ  ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ أَِخبََر٧َا إرِٔسَ ٔ َحسَّ ث٨ََا حَُشيُِن ب٩ُِ اِْلَِسَوز ٔ َحسَّ ز ٌِ ٥َِٟ یَِذُُکِ بٔٔش ٢ُ أََت٥ُّ  ٨َاُظ َواِْلَوَّ ٌِ ٔ َو٣َ بِّٔٔس٨َازٔظ

 َیِو٣َٔضا

نیسح نب اوسد، دیبع اہلل، ارسالیئ، رضحت امسک ےس ہی دحثی ایس دنس ف نتم ےک اسھت رمفی ےہ نکیل وج رفاتی افرپ سگری فہ 

 زایدہ لمکم ےہ۔ اس ںیم ایس دؿ ےک رنخ اک ایبؿ ذموکر ںیہن۔

 نیسح نب اوسد، دیبعاہلل، ارسالیئ، رضحت امسک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکی اجونر وک دفرسے اجونر ےک دبہل ںیم اداھر انچیب عنم ےہ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اداھر انچیب عنم ےہاکی اجونر وک دفرسے اجونر ےک دبہل ںیم 

     1561    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ اس٤اًی١، ح٤از، ٗتازہ حش٩، حرضت س٤زہ :  راوی

َّی ٩ًَِ َس٤َُزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسي ب٩ُِ إِٔس٤َ ٍٔ  َحسَّ ٩ًَِ بَِی ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی  ًَ اہللُ 

 ٍّ َِٟحَیَوأ٪ َنٔشیَئ َِٟحَیَوأ٪ بٔا  ا



 

 

ومیس نب اامسلیع، امحد، اتقدہ نسح، رضحت رمسہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اجونر وک اجونر ےک دبہل ںیم 

 اداھر  ےنچی ےس عنم رفامای ےہ۔

 لیع، امحد، اتقدہ نسح، رضحت رمسہومیس نب اامس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اےکس وجاز اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اےکس وجاز اک ایبؿ

     1562    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حٔؽ، ب٩ ٤ًز، ح٤از، ب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، یزیس ب٩ ابی حبیب، ٣ش٥٠ ب٩ جبير، ابوسٔیا٪، ٤ًزو ب٩ رحیع،  :  راوی

 حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز

٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔیٕب   َٙ ٔس ب٩ِٔ إِٔسَح ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٍَ ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠َ ث٨ََا َح٤َّ ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ِٔ ث٨ََا َح ٩ًَِ أَبٔی ٩ًَِ َحسَّ  ٕ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ ُجَبيِر

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤ًَِزٕو أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ یٕع  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ رَحٔ  ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ َٔٔسِت ُس ٨َ َٓ زَ َجِیّظا  أ٣َََزُظ أَِ٪ یَُحضِّ

َس  أ٣َََزُظ أَِ٪ َیأُِخَذ ِٔی ََٗٔلٔؾ اٟؼَّ َٓ ٍٔ اِْلٔب١ُٔ  َٗ َس ٔلَی إٔب١ٔٔ اٟؼَّ ٌٔيَری٩ِٔ إ َِٟب ٌٔيَر بٔا َب ِٟ َََٓاَ٪ َیأُِخُذ ا  ٍٔ َٗ 

صفح، نب رمع، امحد، نب ہملس، دمحم نب ااحسؼ ، سیدی نب ایب بیبح، ملسم نب ریبج، اوبایفسؿ، رمعف نب رحشی، رضحت دبعاہلل نب رمع 

 یک ایتری ای مکح رفامای وت افٹن متخ وہ ےئگ )ینعی ےنتج افوٹنں یک ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک رکشل

رضفرت یھت اےنت ہن ےھت( وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک مکح رفامای ہک دصہق ےک افوٹنں ےک آےن یک رشط رپ زمدی 

 افٹن ےتیل ےھت۔ افٹن ےل ںیل وت فہ دصہق ےک افٹن آےن کت یک رشط رپ دف افٹن ےک دبہل ںیم اکی

صفح، نب رمع، امحد، نب ہملس، دمحم نب اقحس، سیدی نب ایب بیبح، ملسم نب ریبج، اوبایفسؿ، رمعف نب رحشی، رضحت دبعاہلل  :  رافی

 نب رمع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک دبہل ںیم دقنانچیب درتس ےہاکی اجونر وک دفرسے اجونر 



 

 

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اکی اجونر وک دفرسے اجونر ےک دبہل ںیم دقنانچیب درتس ےہ

     1563    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یزیس ب٩ خاٟس، ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ابوزبير، حرضت جابز :  راوی

ث٨ََا َیزٔیُس  ٩ًَِ جَ َحسَّ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ثَُض٥ِ  فٔیُّ أَ٪َّ ا٠َِّٟیَث َحسَّ َ٘ ٌٔیٕس اٟثَّ ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب َِٟض٤َِسانٔیُّ َو َّی اہللُ ب٩ُِ َخأٟٕس ا ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ابٔز

ِبَسی٩ِٔ  ٌَ ًَِبّسا بٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِطتََری 

رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف الغومں ےک سیدی نب اخدل، ہبیتق نب دیعس، ثیل، اوبزج ،، 

 (دبہل ںیم اکی الغؾ رخدیا۔ )ینعی دقنا دقن

 سیدی نب اخدل، ہبیتق نب دیعس، ثیل، اوبزج ،، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وجھکر وک وجھکر ےک دبہل ںیم انچیب

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 وجھکر وک وجھکر ےک دبہل ںیم انچیب

     1564    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، ًبساہلل ب٩ یزیس، حرضت زیسابو ًیاغ :  راوی

ًَیَّإغ أَِخبَرَ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس أَ٪َّ َزیِّسا أَبَا  ًَ  ٩ًَِ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ث٨ََا  إؾ َحسَّ َّٗ َس ب٩َِ أَبٔی َو ٌِ َُّط َسأ٢ََ َس ُظ أ٧َ

٠ِٔت  أئ بٔاٟشُّ ـَ ِٟبَِی َّی اہللُ ٩ًَِ ا ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ََ َو ٔ ٩ًَِ ذَٟ ٨ََضاُظ  َٓ اُئ  ـَ ِٟبَِی ا٢َ ا َٗ  ١ُ ـَ ِٓ ْس أَیُُّض٤َا أَ ٌِ ُط َس َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَیَ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٔ بٔاٟزُّكَٔب  ٤ِز أئ اٟتَّ ٩ًَِ َٔشَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُیِشأ٢َُ  ًَ ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َٗ ُؽ اٟزُّكَُب إَٔذا یَبَٔص  ُ٘ ٨ِ

 ٍَ ٌٔی١ُ ب٩ُِ أ٣َُیَّ ا٢َ أَبُو َزاُوز َرَواُظ إِٔس٤َ َٗ  ََ ٔ ٩ًَِ ذَٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٨ََضاُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ  َٕ ٔ  ٧َِحَو ٣َاٟ

ہک اوھنں ےن دعس نب ایب فاقص ےس وپاھچ ہک وہیگں  دبع اہلل نب ہملسم، امکل، دبعاہلل نب سیدی، رضحت زدیاوب ایعش ےس رفاتی ےہ

وک تلس ےک دبہل ںیم ربارب انچیب اسیک ےہ؟ )تلس اکی رطح اک ہلغ ےہ( اوھنں ےن وپاھچ اؿ ںیم وکؿ رتہب وہات ےہ؟ زدی ےن اہک وہیگں۔ 

 ےس وساؽ ایک ایگ رت وجھکر ےک دبہل ںیم وت اوھنں ےن اس ےس عنم رفام دای افر اہک ںیم ےن انس ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس



 

 

کشخ وجھکر رخدیےن ےک ابرے ںیم وت آپ ےن وپاھچ ہک ایک رت وجھکر بج کشخ وہ اجیت ےہ وت فہ مک وہ اجیت ےہ؟ ولوگں ےن رعض ایک! 

 یھب رفاتی ایک ےہ۔یج اہں وت آپ ےن اس ےس عنم رفام دای۔ اوبداؤد ےن رفامای ہک اس دحثی وک امکل یک رطح اامسلیع نب اہیم ےن 

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، دبعاہلل نب سیدی، رضحت زدیاوب ایعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 وجھکر وک وجھکر ےک دبہل ںیم انچیب

     1565    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ربیٍ، ٧آٍ، ابوتوبہ، ٣ٌاویہ، ب٩ سَل٦، یحٌي ب٩ ابی ٛثير، ًبساہلل ب٩ ًیاغ، حرضت سٌس ب٩ ابی وٗاؾ :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ٦ ىٔي اب٩َِ َسَلَّ ٌِ ٍُ َی اؤَی ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٍَ َحسَّ ٍٕ أَبُو َتِوبَ ٔ ٍُ ب٩ُِ ٧َآ ث٨ََا اٟزَّبٔی ًَیَّإغ َحسَّ ِبُس اہللٔ أَ٪َّ أَبَا  ًَ ٕ أَِخبََر٧َا  ثٔير َٛ َیِحٌَي ب٩ِٔ أَبٔی 

٩ًَِ بَیِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  و٢ُ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ إؾ َی َّٗ َس ب٩َِ أَبٔی َو ٌِ ٍَ َس َُّط َس٤ٔ ا٢َ أَبُو أَِخبََرُظ أ٧َ َٗ  ٍّ ٔ َنٔشیَئ ٤ِز ٍٔ اٟزُّكَٔب بٔاٟتَّ

٥َ َزاُوز َر  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٕس  ٌِ ٩ًَِ َس ٩ًَِ ٣َِولّی َٟٔبىٔي ٣َِدزُو٦ٕ    ٧َِحَوظُ َواُظ ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی أ٧ََٕص 

رعیب، انعف، اوبوتہب، اعمفہی، نب السؾ، ییحی نب ایب ،ریث، دبعاہلل نب ایعش، رضحت دعس نب ایب فاقص ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رت وجھکر وک وسیھک وجھکر ےک اسھت اداھر  ےنچی ےس عنم رفامای ےہ۔ اوبداؤد ےتہک ںیہ ہک اس دحثی وک رمعاؿ

 نب ایب اسن ےن وباہطس ومیل ینب زخمفؾ رضحت دعس ےس ایس رطح رفاتی ایک ےہ۔

 ، دبعاہلل نب ایعش، رضحت دعس نب ایب فاقصرعیب، انعف، اوبوتہب، اعمفہی، نب السؾ، ییحی نب ایب ،ریث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زماہنب اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زماہنب اک ایبؿ

     1566    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو برک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ابی زائسہ، ًبیساہلل ب٩ ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی َزائَٔسَة  ٍَ َحسَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ٤ََز أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل



 

 

ِٟٔح٨َِلٍٔ ٧َهَ  َٔ بٔا َِّر ٍٔ اٟز ٩ًَِ بَِی ِیَّل َو َٛ ٨ٌَٔٔب بٔاٟزَّبٔیٔب  ِٟ ٍٔ ا ٩ًَِ بَِی ِیَّل َو َٛ  ٔ ٤ِز ٔ بٔاٟتَّ ٤َز ٍٔ اٟثَّ ٩ًَِ بَِی ِیَّل ی  َٛ   

 اوب رکب نب ایب ہبیش، انب ایب زادئہ، دیبع اہلل نب انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم

 ےنچی رفامای ےہ وجھکر وک وجھکر ےک دبہل ںیم ادنازا  ےنچی ےس ایس رطح اوگنر وک )بج ہک فہ ولیبں رپ وہں( وسےھک اوگنر ےک دبہل ںیم ادنازا 

ےس عنم رفامای ےہ ایس رطح تیھک ےک اانج وک )وج درتخ رپ وہں( ےٹک وہےئ ہلغ ےک دبہل ںیم ادنازہ رک ےک  ےنچی ےس عنم رفامای ےہ 

 (ہکن اس ںیم یمک یشیب اک اامتحؽ ےہ)ویک

 اوب رکب نب ایب ہبیش، انب ایب زادئہ، دیبعاہلل نب انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رعاای اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رعاای اک ایبؿ

     1567    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، حرضت زیس ب٩ ثابت :  راوی

ٍُ ب٩ُِ َز  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی َخارَٔج ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ  یِسٔ َحسَّ ب٩ِٔ ثَابٕٔت 

ٔ َواٟزُّكَٔب  ٤ِز َزایَا بٔاٟتَّ ٌَ ِٟ ٍٔ ا َؽ ِٔی بَِی ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرخَّ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔييَّ َػل

ادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رضحت زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن 

 (یک عیب ںیم کشخ وجھکر وک وت وجھکر ےک دبہل ںیم رخدی ےن یک۔ )رعاای یک رعتفی آےگ آ ریہ ےہرتصخ دی رعاای 

 ادمح نب اصحل، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رضحت زدی نب اثتب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرففتخ اک ایبؿرخدی  :   ابب

 رعاای اک ایبؿ

     1568    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ًیی٨ہ، یحٌي ب٩ سٌیس، بظير ب٩ یشار، حرضت سہ١ ب٩ ابی حث٤ہ :  راوی

٩ًَِ یَحِ   ٍَ ث٨ََا اب٩ُِ ًَُیِی٨َ ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ٍَ أَ٪َّ َحسَّ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َحِث٤َ ٔ ب٩ِٔ َیَشإر  ٩ًَِ بَُظيِر ٌٔیٕس  ٌَي ب٩ِٔ َس



 

 

َزایَا أَِ٪ تُبَ  ٌَ ِٟ َؽ ِٔی ا ٔ َوَرخَّ ٤ِز ٔ بٔاٟتَّ ٤ِز ٍٔ اٟتَّ ٩ًَِ بَِی ٥َ ٧ََهی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔػَضا یَأِک٠َُُضا أَص٠َُِضا ُركَّباَرُسو٢َ اہللٔ َػل ََ بَُٔخِ  ا

امثعؿ نب ایب ہبیش، انب ہنییع، ییحی نب دیعس، ریشب نب اسیر، رضحت لہس نب ایب ہمثح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

فملس ےن رفامای وجھکر وک وجھکر ےک دبہل ںیم  ےنچی ےس افر رعاای ںیم اس یک ااجزت دی ہک اس وک ادنازہ رک ےک کشخ وجھکر ےک دبہل ںیم 

  ےنیل فاال اتزہ وجھکر اھک ےکس۔ںیچیب اتہک

 امثعؿ نب ایب ہبیش، انب ہنییع، ییحی نب دیعس، ریشب نب اسیر، رضحت لہس نب ایب ہمثح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رعاای یک عیب سک دقمار کت درتس ےہ

 فتخ اک ایبؿرخدی فرف :   ابب

 رعاای یک عیب سک دقمار کت درتس ےہ

     1569    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، زاؤز، حؼين، ابوزاؤز، ٨ٌٗيي، ٣اَٟ ابوسٔیا٪، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا  ٍَ َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ًَ ث٨ََا  ٨ََٟا َحسَّ ا٢َ  َٗ ا٢َ أَبُو َزاُوز َو َٗ ٩ًَِ ٣َِولَی اب٩ِٔ أَبٔی أَِح٤ََس  ُِٟحَؼئِن  ٩ًَِ َزاُوَز ب٩ِٔ ا  َْ ٔ ٣َاٟ

٩ًَِ أَبٔی صُ  ُٗز٣َِاُ٪ ٣َِولَی اب٩ِٔ أَبٔی أَِح٤ََس  َیاَ٪ َواِس٤ُُط  ِٔ ٩ًَِ أَبٔی ُس  َٕ ٔ ًَلَی ٣َاٟ أَ  ٨َٔييُّ ٓمََٔي رَقَ ٌِ َ٘ ِٟ ٠َِیطٔ َزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔا ًَ َّی اہللُ   َػل

ُِٟحَؼ  ََّ َزاُوزُ ب٩ُِ ا ٕٙ َط ٍٔ أَِوُس ٕٙ أَِو ِٔی َخ٤َِش َزایَا ٓمََٔي زُوَ٪ َخ٤َِشٍٔ أَِوُس ٌَ ِٟ ٍٔ ا َؽ ِٔی بَِی ٥َ َرخَّ  ئِن َوَس٠َّ

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  دبع اہلل نب ہملسم، امکل، داؤد، نیصح، اوبداؤد، یبنعق، امکل اوبایفسؿ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک

فآہل فملس ےن رتصخ دی رعاای یک عیب ںیم رشبہکیط اپچن فقس ےس مک وہں ای اپچن فقس وہں )ویکہکن ارثک اھکےن ےک ےیل اس ےس 

 زایدہ یک رضفرت ںیہن زپیت( اس ںیم داؤد نب نیصح ےن کش ایک ےہ۔

 یبنعق، امکل اوبایفسؿ، رضحت اوبرہریہدبعاہلل نب ہملسم، امکل، داؤد، نیصح، اوبداؤد،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 (رعاای یک ریسفت )ینعی اس ےک ینعم

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 (رعاای یک ریسفت )ینعی اس ےک ینعم



 

 

     1570    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ سٌیس، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، حرضت ًبسربہ ب٩ سٌیس انؼاری :  راوی

ًَِبسٔ   ٩ًَِ َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ا٢َ أَِخبََرنٔی  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  َِٟض٤َِسانٔیُّ َحسَّ ٌٔیٕس ا ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َس ٌٔیٕس اِْلَِنَؼارٔیِّ  َربِّطٔ بِ َحسَّ ٩ٔ َس

 ِ ٍَ أَِو أَلث٨ََِتي ٍَ أَِو اٟزَُّج١ُ َیِشَتِثىٔي ٩ِ٣ٔ ٣َأٟطٔ ا٨َِّٟد٠َ زٔی ا٨َِّٟد٠َ ٌِ ٍُ اٟزَُّج١ُ ُی زٔیَّ ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ َُّط  ٕ أ٧َ َضا بَٔت٤ِز ٌُ َیبٔی َٓ  ٔن َیأِک٠َُُضا 

 رفاتی ےہ ہک رعہی ہی ےہ ہک اکی صخش یسک صخش ادمح نب دیعس، انب فبہ، رمعف نب احرث، رضحت دبعرہب نب دیعس ااصنری ےس

وک وجھکر اک درتخ دے ای فہ صخش اسرے ابغ ںیم ےس اکی ای دف درتخ وک اےنپ اھکےن ےک ےیل ینثتسم رک ےل۔ رھپ فہ اس وک وسیھک 

 وجھکر ےک دبہل ںیم چیب ڈاےل۔

 ریادمح نب دیعس، انب فبہ، رمعف نب احرث، رضحت دبعرہب نب دیعس ااصن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 (رعاای یک ریسفت )ینعی اس ےک ینعم

     1571    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی ًبسہ، اب٩ اسحٙ :  راوی

ُج١ٔ ا٨َّٟ  َزایَا أَِ٪ یََضَب اٟزَُّج١ُ ٟرٔلَّ ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ  َٙ ٩ًَِ اب٩ِٔ إِٔسَح ِبَسَة  ًَ  ٩ًَِ یِّ  ٔ ث٨ََا َص٨َّازُ ب٩ُِ اٟسَّ و٦َ َحسَّ ُ٘ ٠ًََِیطٔ أَِ٪ َی  ُّٙ َیُظ َٓ َدََلٔت 

ٔػَضا َضا ب٤ِٔٔث١ٔ ََخِ ٌُ َیبٔی َٓ ٠َِیَضا  ًَ 

 اکی صخش دفرسے صخش وک دنچ دروتخں اک لھپ اھکےن ےک ےیل ہبہ رک دے انہد نب رسی دبعہ، انب ااحسؼ ےن اہک رعاای ہی ےہ ہک

 نکیل رھپ اس وک اس یک آدم ف رتف انوگار وہ وت فہ صخش ادنازہ رک ےک درتخ اک لھپ اس ےک اہھت چیب ڈاےل۔

 انہد نب رسی دبعہ، انب اقحس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 درتخ رپ لھپ کپ اجےن ےس ےلہپ رففتخ رکان

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 درتخ رپ لھپ کپ اجےن ےس ےلہپ رففتخ رکان

     1572    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ب٩ ٤ًزًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ٨ٌٗيي، ٣اَٟ، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل  :  راوی

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُس  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٨َٔييُّ  ٌِ َ٘ ِٟ ٍَ ا ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ث٨ََا  ٥َ ٧ََهی َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  و٢َ اہللٔ َػل

 ِٟ ٍَ َوا ٔ َِٟبائ َّي یَِبُسَو َػََلحَُضا ٧ََهی ا ٤َارٔ َحً ٍٔ اٟثِّ  ٤ُِظتَرَٔی ٩ًَِ بَِی

 دبع اہلل نب ہملسم یبنعق، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای ولھپں

 ےک  ےنچی ےس اہیں کت ہک اؿ وک یگتخپ افر رتہبی اظرہ وہ اجےئ افر اس ےس آپ ےن عنم رفامای۔  ےنچی فاےل وک یھب افر رخدیےن فاےل

 وک یھب۔

 دبعاہلل نب ہملسم یبنعق، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 درتخ رپ لھپ کپ اجےن ےس ےلہپ رففتخ رکان

     1573    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س، اب٩ ٠ًیہ، ایوب، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب   ٍَ ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ِیلٔیُّ َحسَّ َٔ ٕس ا٨ُّٟ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ٠َِیطٔ  َز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللَٔحسَّ ًَ َّی اہللُ  َػل

 ٔ َِٟبائ ٍَ ٧ََهی ا اَص ٌَ ِٟ َّي َیبَِیفَّ َوَیأ٩َ٣َِ ا ٨ِب١ُٔ َحً ٩ًَِ اٟشُّ َّي یَزِصَُو َو ٍٔ ا٨َِّٟد١ٔ َحً ٩ًَِ بَِی ٥َ ٧ََهی  ٤ُِِٟظتَرَٔی َوَس٠َّ  ٍَ َوا

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای وجھکر یک عیب دبع اہلل نب دمحم، انب ہیلع، اویب، انعف، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص 

ےس اہیں کت ہک فہ کپ اجےئ افر ابیل یک عیب ےس اہیں کت ہک فہ کپ اجےئ افر آتف ےس وفحمظ وہ اجےئ۔ آپ ےن  ےنچی فاےل وک 

  ےنچی ےس افر رخدیےن فاےل وک رخدیےن ےس عنم رفامای۔

 رضحت انب رمعدبعاہلل نب دمحم، انب ہیلع، اویب، انعف،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 درتخ رپ لھپ کپ اجےن ےس ےلہپ رففتخ رکان

     1574    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طٌبہ، یزیس ب٩ ٤ًز، حرضت ابوہزیزہحٔؽ ب٩ ٤ًز،  :  راوی



 

 

٩ًَِ أَبٔی  یِٕع  ٩ًَِ ٣َِولّی َُٟٔقَ  ٕ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ ُخ٤َيِر  ٍُ َب ٌِ ث٨ََا ُط ُؽ ب٩ُِ ٤ًََُز ا٤ََّ٨ٟزٔیُّ َحسَّ ِٔ ث٨ََا َح َّی َحسَّ ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ صَُزیَِزَة 

٨َائ٥ٔٔ  َِ ِٟ ٍٔ ا ٩ًَِ بَِی ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٕ اہللُ  ٔ حٔزَا٦ يِر َِ يَی اٟزَُّج١ُ بٔ ًَارٕٔق َوأَِ٪ ُیَؼل َز ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ  َّي تَُِحَ ٍٔ ا٨َِّٟد١ٔ َحً ٩ًَِ بَِی ٥َ َو شَّ َ٘ َّي ُت  َحً

صفح نب رمع، ہبعش، سیدی نب رمع، رضحت اوبرہریہ ےن رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای امؽ تمینغ وک 

ےس ےلہپ افر وجھکر ےک  ےنچی ےس اہیں کت ہک فہ رہ آتف ےس وفحمظ وہ اجےئ افر عنم رفامای ریغب رمک ابدنےھ وہےئ امنز  ےنچی ےس میسقت 

 ( زپےنھ ےس۔ )ینعی بج رتس ےنلھک اک وخػ وہ۔

 صفح نب رمع، ہبعش، سیدی نب رمع، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 درتخ رپ لھپ کپ اجےن ےس ےلہپ رففتخ رکان

     1575    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٠ی٥، ب٩ حیا٪، سٌیس ب٩ ٣ی٨ا، حرضت جابزب٩ ًبساہلل ابو برک ب٩ خَلز یحٌي ب٩ سٌیس، :  راوی

اَ٪ أَِخبََر٧َا َس  ٩ًَِ َس٠ٔی٥ٔ ب٩ِٔ َحیَّ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَي ب٩ُِ َس َِٟباصٔلٔیُّ َحسَّ ٕ ا ز ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ َخَلَّ ُت َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٌٔیُس ب٩ُِ ٣ٔی٨َاَئ 

و٢ُ ٧ََهی َرُس  ُ٘ ًَِبسٔ اہللٔ َی ا٢َ َتِح٤َارُّ َجابَٔز ب٩َِ  َٗ َّي ُتِظَ٘ٔح ٗٔی١َ َو٣َا ُتِظُ٘ٔح  ٤َزَةُ َحً ََ اٟثَّ ٥َ أَِ٪ تَُبا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػل

ارُّ َویُِؤک١َُ ٨ِ٣َٔضا َٔ  َوَتِؼ

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل اوب رکب نب الخد ییحی نب دیعس، میلس، نب ایحؿ، دیعس نب انیم، رضحت اجربنب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ 

ح وہےن اک ایک بلطم ےہ؟ وت 

ق

 

س
م

ح وہ اجںیئ۔ آپ ےس ولوگں ےن وپاھچ ہک 

ق

 

س
م

فملس ےن عنم رفامای ولھپں ےک  ےنچی ےس اہیں کت ہک فہ 

 آپ ےن رفامای بج فہ رسخ افر زرد وہ اجںیئ افر اھکےن ےک اقلب وہ اجںیئ۔

 نب ایحؿ، دیعس نب انیم، رضحت اجربنب دبعاہللاوب رکب نب الخد ییحی نب دیعس، میلس،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 درتخ رپ لھپ کپ اجےن ےس ےلہپ رففتخ رکان

     1576    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، ابووٟیس، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ح٤یس، حرضت ا٧ص :  راوی



 

 

٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟ  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس   ٍَ ازٔ ب٩ِٔ َس٤َ٠َ ٩ًَِ َح٤َّ َِٟؤٟیٔس  ث٨ََا أَبُو ا ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٥َ ٧ََهی َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔييَّ َػل

 ِٟ ٍٔ ا َّي َیِظَتسَّ ٩ًَِ بَِی َِٟحبِّ َحً ٍٔ ا ٩ًَِ بَِی َّي َیِشَوزَّ َو  ٨ٌَٔٔب َحً

نسح نب یلع، اوبفدیل، امحد نب ہملس، دیمح، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای ےہ اوگنر وک 

 کپ اجےئ۔  ےنچی ےس اہیں کت ہک فہ ایسہ وہ اجںیئ افر ہلغ  ےنچی ےس اہیں کت ہک فہ

 نسح نب یلع، اوبفدیل، امحد نب ہملس، دیمح، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 درتخ رپ لھپ کپ اجےن ےس ےلہپ رففتخ رکان

     1577    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح ٨ًبشہ ب٩ خاٟس، حرضت یو٧ص :  راوی

٩ًَِ بَ   ٔ ُِٟت أَبَا اٟز٧َِّاز َ ا٢َ َسأ َٗ ثَىٔي یُو٧ُُص  ٍُ ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ٨َِبَش ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ِب١َ أَِ٪ یَِبُسَو َحسَّ َٗ  ٔ ٤َز ٍٔ اٟثَّ ِی

٩ًَِ َزیِ   ٍَ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َحِث٤َ ُث  ٔ یَُحسِّ َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَيِر ا٢َ کَاَ٪ رُعِ َ٘ َٓ  ََ ٔ ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟاُض َػََلحُُط َو٣َا ذُُٔکَ ِٔی ذَٟ َٗ ٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔت 

 َ٘ َّٔذا َجسَّ ا٨َّٟاُض َوَحرَضَ َت َٓ ِب١َ أَِ٪ َیِبُسَو َػََلحَُضا  َٗ ٤َاَر  وَ٪ اٟثِّ ٌُ ٣َاُ٪ یَتََباَی ٤ََز اٟسُّ ِس أََػاَب اٟثَّ َٗ  َُ ٤ُِٟبَِتا ا٢َ ا َٗ أؿیض٥ِٔ 

َّی  ثَُرِت ُخُؼو٣َُتُض٥ِ ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔييِّ َػل َٛ ا  َّ٤٠َ َٓ وَ٪ بَٔضا  ًَاَصاْت یَِحَتحُّ َُٗظا٦ْ َوأََػابَطُ ٣َُزاْق  ا٢َ َوأََػابَطُ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

٠ًََیِ  َّی اہللُ  َٜثَِرةٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ َّي یَِبُسَو َػََلحَُضا ل ٤ََزَة َحً وا اٟثَّ ٌُ ََل َتتََباَی َٓ ا ََل  َّ٣ّٔ َٓ ٤َُِٟظوَرةٔ یُٔظيرُ بَٔضا  ٥َ کَا ُخُؼو٣َتٔض٥ِٔ طٔ َوَس٠َّ

 َواِختََٔلٓٔض٥ِٔ 

 افر اس یک رتہبی ادمح نب اصحل ہسبنع نب اخدل، رضحت ویسن ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اوبازلاند ےس وپاھچ ہک لھپ وک ےنکپ ےس ےلہپ

اک احؽ ولعمؾ وہےن ےس ےلہپ انچیب اسیک ےہ؟ افر اس ابب ںیم وکؿ یس دحثی رمفی ےہ؟ اوھنں ےن اہک رعفہ نب زج ، دحثی رفاتی 

رکےت ںیہ لہس نب ایب ہمثح ےس افر فہ زدی نب اثتب ےس ہک ولگ ولھپں وک ےنکپ ےس ےلہپ افر اؿ یک رتہبی اک احؽ ولعمؾ وہ اجےن ےس 

چیب دام رکےت ےھت نکیل بج رخدیار لھپ اکےتٹ افر امکل یک فوصیل اک فتق آات وت رخدیار اتہک لھپ وک دامؿ وہ ایگ ای اشقؾ وہ ایگ ای  ےلہپ

رماض وہ ایگ )ہی بس ولھپں یک امیبرویں ےک انؾ ںیہ( افر رخدیار تمیق دےنی ںیم اٹؽ وٹمؽ رکات۔ )ای تمیق ںیم فیفخت اچاتہ ای ابلکل 

افر امکل اس رپ رایض ہن وہات۔ بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اس رطح ےک ڑگھجے تہب آےن ےگل وت آپ ہن د ات( 

ےن ولوگں ےس وشمرہ ےک وطر رپ رفامای لھپ ہن اچیب رکف اتفہکیتق اس یک رتہبی اک احؽ ولعمؾ ہن وہ۔ آپ ےن ہی اؿ ےک ڑلایئ ڑگھجفں افر 



 

 

 رفامای۔االتخػ یک رثکت یک انب رپ 

 ادمح نب اصحل ہسبنع نب اخدل، رضحت ویسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 درتخ رپ لھپ کپ اجےن ےس ےلہپ رففتخ رکان

     1578    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحٙ ب٩ اس٤ٌی١، سٔیا٪، اب٩ جزیخ، ًلاء، حرضت جابز :  راوی

ٕ أَ٪َّ  ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس انٔیُّ َحسَّ َ٘ َٟ ا ٌٔی١َ اٟلَّ ُٙ ب٩ُِ إِٔس٤َ ث٨ََا إِٔسَح ٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔييَّ َػل

 ٩ًَِ َزایَا ٧ََهی  ٌَ ِٟ ِرَص٥ٔ إَٔلَّ ا ی٨َارٔ أَِو بٔاٟسِّ َُ إَٔلَّ بٔاٟسِّ َّي یَِبُسَو َػََلحُُط َوََل یَُبا ٔ َحً ٤َز ٍٔ اٟثَّ  بَِی

ااحسؼ نب اامسلیع، ایفسؿ، انب رججی، اطعء، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای لھپ 

اک انکپ اظرہ ہن وہ اجےئ افر رفامای لھپ ہن اچیب اجےئ رگم دانیر افر درمہ ےک دبہل ںیم اع ہت رعاای ںیم ایکس ااجزت  ےنچی ےس بج کت ہک اس 

 (ےہ )اوکس لھپ ےک دبہل اچیب اجےئ

 اقحس نب الیعمس، ایفسؿ، انب رججی، اطعء، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یئک اسؽ ےک ےیل لھپ انچیب درتس ںیہن

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 یئک اسؽ ےک ےیل لھپ انچیب درتس ںیہن

     1579    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت جابز ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتیٙ،اح٤س ب٩ ح٨ب١، یحٌي ب٩ ٣ٌين، سٔیا٪، ح٤یس، ارعد، س٠مَي٪  :  راوی

٩ًَِ ُس٠َمَِيَ  ٔد  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس اِْلرَِعَ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اََل َحسَّ َٗ ٌٔيٕن  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َویَِحٌَي ب٩ُِ ٣َ ٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز  ٕٙ ًَتٔی َ٪ ب٩ِٔ 

 َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ ًَ َّی اہللُ  ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل َّی ًَ ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٥ِ َیٔؼحَّ  َٟ ا٢َ أَبُو َزاُوز  َٗ َِٟحَوائَٔح  ٍَ ا ٨ٔيَن َوَوَؿ ٍٔ اٟشِّ ٩ًَِ بَِی َهی 

 ٍٔ ٤َِٟٔسی٨َ ٠ُٔث َطِیْئ َوصَُو َرأُِی أَص١ِٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔی اٟثُّ  اہللُ 



 

 

رب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ادمح نب لبنح، ییحی نب نیعم، ایفسؿ، دیمح، ارعج، امیلسؿ نب قیتع، رضحت اج

 ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای دروتخں اک لھپ  ےنچی ےس یئک اسؽ ےک ےیل افر آتف ف اصقنؿ وہےن ےس اےس وھچڑ دےنی اک۔

 ادمح نب لبنح، ییحی نب نیعم، ایفسؿ، دیمح، ارعج، امیلسؿ نب قیتع، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 یئک اسؽ ےک ےیل لھپ انچیب درتس ںیہن

     1580    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣ی٨اء، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل٣شسز، ح٤از، ایوب، ابوزبير، سٌیس  :  راوی

ًَِبسٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٌٔیٔس ب٩ِٔ ٣ٔی٨َاَئ  ٔ َوَس ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَيِر ٩ًَِ أَیُّوَب  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ   اہللٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل

ا٢َ أََحُس  َٗ ٍٔ َو اَو٣َ ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ ا ٥َ ٧ََهی  ٨ٔيَن َوَس٠َّ ٍُ اٟشِّ  ص٤َُا بَِی

دسمد، امحد، اویب، اوبزج ،، دیعس نب انیمء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم 

 رفامای اعمفہم ےس ینعی یئک اسؽ ےک ےیل درتخ اک لھپ  ےنچی ےس۔

 ت اجرب نب دبعاہللدسمد، امحد، اویب، اوبزج ،، دیعس نب انیمء، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دوھہک فایل عیب اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 دوھہک فایل عیب اک ایبؿ

     1581    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 برک، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ازریص، ًبیساہلل ابوز٧از، ارعد، حرضت ابوہزیزہابو  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ث٨ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص  اََل َحسَّ َٗ  ٍَ ث٨ََا أَبُو برَِکٕ َوًُِث٤َاُ٪ اب٨َِا أَبٔی َطِیَب ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َحسَّ ٔد  ٩ًَِ اِْلرَِعَ  ٔ اٟز٧َِّاز

ٔ اٟ َِٟحَؼاة َزرٔ َزاَز ًُِث٤َاُ٪ َوا َِ ِٟ ٍٔ ا ٩ًَِ بَِی ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی  َّی اہللُ   ٨َّٔييَّ َػل

اوب رکب، امثعؿ نب ایب ہبیش، انب ادرسی، دیبع اہلل اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل 

 افر رکنک یک عیب ےس۔ فملس ےن عنم رفامای دوھہک یک عیب ےس



 

 

 اوب رکب، امثعؿ نب ایب ہبیش، انب ادرسی، دیبعاہلل اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 دوھہک فایل عیب اک ایبؿ

     1582    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، سٔیا٪ زہزی، ًلاء ب٩ یزیس، ٟیثي، حرضت ابوسٌیس خسری :  راوی

اََل  َٗ ُوطُ  ِٔ َٟ حٔ َوَصَذا  ِ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اٟسَّ ٌٔیٕس َوأَِح٤َُس ب٩ُِ  ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  ًََلأئ ب٩ِٔ َیزٔیَس َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َحسَّ

 ٩ًَِ َتئِن َو ٌَ ٩ًَِ بَِی ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی  ًَ َّی اہللُ  ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ ا٨َّٟٔييَّ َػل ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس َتأ٪ ا٠َِّٟیثٔيِّ  ٌَ ِٟبَِی ا ا  ِٟٔبَشَتئِن أ٣ََّ

٨َ٤ُِٟابَ  ٍُ َوا ٤ََُِٟل٣ََش ا ٔجطٔ أَ َٓ ٩ًَِ ََفِ ا  ّٔ أئ َوأَِ٪ َیِحَتٔيَي اٟزَُّج١ُ ِٔی ثَِوٕب َواحٕٔس کَأط َّ٤ اِطت٤َٔا٢ُ اٟؼَّ َٓ ا ا٠ِِّٟبَشَتأ٪  َِٟیَص َذةُ َوأ٣ََّ ِو 

ٔجطٔ ٨ِ٣ٔطُ َطِیْئ   ًَلَی ََفِ

اتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص ہبیتق نب دیعس، ادمح نب رمعف نب رسح، ایفسؿ زرہی، اطعء نب سیدی، یثیل، رضحت اوبدیعس دخری ےس رف

ن المہسم 
 
 مت
سن
ق

افر اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای دف مسق یک رخدی ف رففتخ ےس افر دف مسق اک ڑپکا ےننہپ ےس۔ سپ رخدی ف رففتخ یک دف 

 یہ ڑپکا رس ےس اپؤں انمذبہ ںیہ۔ افر دف مسق ےک ڑپکے ےننہپ ےس عنم رفامای۔ اکی مسق وت امصء الہکیت ےہ افر فہ ہی ےہ ہک دبؿ رپ اکی

کت افڑھ ےل افر فہ دفرسی مسق ہی ےہ ہک اکی ڑپکا افڑھ رک وگٹ امر رک ھٹیب اجےئ اس رطح رپ ہک رشؾ اگہ یلھک ےہ ای رشؾ اگہ رپ وکیئ 

 ڑپکا ہن وہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ادمح نب رمعف نب رسح، ایفسؿ زرہی، اطعء نب سیدی، یثیل، رضحت اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 دوھہک فایل عیب اک ایبؿ

     1583    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٟیثي، حرضت ابوسٌیس خسریحش٩ ب٩ ًلی، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًلاء ب٩ یزیس،  :  راوی

 ٔ ًََلأئ ب٩ِٔ َیز  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ًَلٓٔیٕ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٌٔیٕس َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس یَس ا٠َِّٟیثٔيِّ 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔضَذا  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ُِٟدِسرٔیِّ  َِِی ا ٍُ ََطَ ـَ أئ أَِ٪ َیِظَت١َٔ٤ ِٔی ثَِوٕب َواحٕٔس َی َّ٤ َِٟحسٔیٔث َزاَز َواِطت٤َٔا٢ُ اٟؼَّ ا



 

 

ََ صَ  ِی َٟ ٔ و٢َ إٔذَا ٧ََبِذُت إ ُ٘ ٨َ٤ُِٟابََذةُ أَِ٪ َی طُ اِْلَی٩َ٤َِ َوا َّ٘ ًَاتٔ٘ٔطٔ اِْلَِیَسٔ َویُبِرُٔز ٔط ًَلَی  ِؤب  ٍُ اٟثَّ ِٟبَِی ِس َوَجَب ا َ٘ َٓ ِوَب  َذا اٟثَّ

 ٍُ ِٟبَِی ُط َوَجَب ا ََّٓٔذا ٣َشَّ ٠ِّبُُط  َ٘ ُظ َوََل یُ ٔ َوََل َی٨ُِْشُ ُط بَٔیٔسظ ٍُ أَِ٪ َی٤َشَّ ٤ََُِٟل٣ََش  َوا

نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اطعء نب سیدی، یثیل، رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ یہی دحثی رگم اس ںیم 

امصء ےس رماد ہی ےہ ہک اکی ڑپکا امتؾ دبؿ رپ ٹیپل ےل افر اس ڑپکے ےک دفونں  دبعارلزاؼ ےن ہی زایدیت لقن یک ےہ ہک اامتشؽ

انکرے اپںیئ دنکےھ رپ زپے وہں افر داےنہ دنکےھ ےلھک رںیہ افر انمذبہ ہی ےہ ہک ابعئ ہی ےہک ہک بج ںیم اس ڑپکے وک ریتی 

( افر المہسم ہی ےہ ہک بج اہھت ےس وھچےل وت عیب الزؾ رطػ  کنیھ دفں وت عیب الزؾ وہ اجےئ یگ )وخاہ اس ںیم رمیض اشلم وہ ای ہن وہ

 وہ اجےئ یگ ہن اس وک وھکؽ ےکس افر ہن اٹل ٹلپ رک دھکی ےکس۔

 نسح نب یلع، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اطعء نب سیدی، یثیل، رضحت اوبدیعس دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 دوھہک فایل عیب اک ایبؿ

     1584    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ػاٟح، ٨ًبشہ، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًا٣ز ب٩ سٌس ب٩ ابی وٗاؾ، حرضت سٌیس خسری :  راوی

ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َػأٟٕح  سٔ ب٩ِٔ أَبٔی َحسَّ ٌِ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ َس ا٢َ أَِخبََرنٔی  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ث٨ََا یُو٧ُُص  ٍُ ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ٨َِبَش ًَ ث٨ََا  َحسَّ

 ِٔ ىَي َحٔسیٔث ُس ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔ َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ُِٟدِسرٔیَّ  ٌٔیٕس ا إؾ أَ٪َّ أَبَا َس َّٗ اَیاَ٪ َو َو ٌّ ٚٔ َج٤ٔی ا  ًَِبٔس اٟزَّزَّ

ادمح نب اصحل، ہسبنع، ویسن، انب اہشب، اعرم نب دعس نب ایب فاقص، رضحت دیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فآہل فملس ےن عنم رفامای افرپ یک دحثی یک رطح اس وک ایفسؿ افر دبعارلزاؼ بس ےن رفاتی ایک ےہ۔

 ہسبنع، ویسن، انب اہشب، اعرم نب دعس نب ایب فاقص، رضحت دیعس دخریادمح نب اصحل،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 دوھہک فایل عیب اک ایبؿ

     1585    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اَٟ، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی



 

 

 َّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ  ٍَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َ ث٨ََا  ٍٔ َحسَّ ٩ًَِ بَِی ٥َ ٧ََهی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ی اہللُ 

َِٟحبَ   ٠ٍَٔ َحَب١ٔ ا

ِ یک عیب

 

َلة
َ
َب 
خ
ْ ل
ِ ا

َ َ
 ےس دبع اہلل نب ہملسم، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےنَح

 عنم رفامای ےہ۔

 دبعاہلل نب ہملسم، امکل، انعف، رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 دوھہک فایل عیب اک ایبؿ

     1586    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، یحٌي ، ًبیساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َحِ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔييِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ث٨ََا یَِحٌَي  ا٢َ َحسَّ َٗ َوُظ و 

ًَّٟٔي ٧ُتَٔحِت  ٍُ بَِل٨ََضا ث٥َُّ َتِح١ُٔ٤ ا َٗ َِٟحَب٠ٍَٔ أَِ٪ ت٨َُِتَخ ا٨َّٟا  َوَحَب١ُ ا

، انعف، رضحت انب رمعےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااسی یہ رفاتی ایک ےہ افر )دیبع اہلل ےن( اہک ہک ادمح نب لبنح، ییحی، دیبع اہلل

ب لہ ےس رماد ہی ےہ ہک افینٹن اک ہچب دیپا وہ رھپ فہ ہچب احہلم وہ وج دیپا وہا اھت۔
خ
ل

 لبح ا

 ادمح نب لبنح، ییحی ، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وبجمری یک عیب

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 وبجمری یک عیب

     1587    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرضت ًلی٣ح٤س ب٩ ًیسي، ہظی٥، ػاٟح ب٩ ًا٣ز، ابوزاؤز، ٣ح٤س،  :  راوی

ْس  ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ َذا  َٛ ا٢َ أَبُو َزاُوز  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا صَُظِی٥ْ أَِخبََر٧َا َػأُٟح ب٩ُِ  ُس ب٩ُِ ًٔیَسي َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َطِیْذ ٩ِ٣ٔ بَىٔي َحسَّ  َحسَّ



 

 

ا٢َ اب٩ُِ ًٔی َٗ ًَلٔیٌّ  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَلٔیُّ ب٩ُِ أَبٔی كَأٟٕب أَِو  ا٢َ َخَلب٨ََا  َٗ ًَلَی ا٨َّٟأض َز٣َاْ٪ َت٤ٔی٥ٕ  ِتٔی  ا٢َ َسَیأ َٗ ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ََٜذا َحسَّ َسي َص

١َ بَ  ـِ َٔ ِٟ الَی َوََل َت٨َِشِوا ا ٌَ ا٢َ اہللُ َت َٗ  ََ ٔ ٥ِ یُِؤ٣َزِ بَٔذٟ َٟ ًَلَی ٣َا ِٔی یََسیِطٔ َو ٤ُِٟورٔسُ  فُّ ا ٌَ وْق َی ـُ ِس ًَ َٗ وَ٪ َو ََّطُّ ـِ ٤ُ ِٟ ٍُ ا ٔ ِی٥ُِٜ٨َ َویَُبای

ِب١َ أَِ٪ تُِسرَٔک  ٧ََهی ا٨َّٟٔييُّ  َٗ ٤ََزةٔ  ٍٔ اٟثَّ َزرٔ َوبَِی َِ ِٟ ٍٔ ا ََّطِّ َوبَِی ـِ ٤ُِٟ ٍٔ ا ٩ًَِ بَِی  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

دمحم نب یسیع، میشہ، اصحل نب اعرم، اوبداؤد، دمحم، رضحت یلع ےس رفاتی ےہ ہک یرقنبی ااسی زامہن آےئ اگ ہک ولگ اکی دفرسے وک 

ںی ےگ )ینعی اکی دفرسے ےک درےپ آزار وہں ےگ( وج امؽ فاال آدیم وہاگ فہ اےنپ امؽ وک داوتنں ےس ڑکپے اگ اکٹ اھکےن وک دفڑ

 )ینعی ااہتنیئ لیخب وہاگ( احالہکن اس وک ااسی مکح ںیہن وہا ےہ۔ اہلل اعتیل رفامات ےہ آسپ ںیم ااسؿ وک تم وھبول افر وبجمری ےس عیب

 ہیلع فآہل فملس ےن وبجمر اک امؽ رخدی ےن عنم رفامای ےہ )ینعی ارگ وکیئ صخش وبجمر ےہ وت اس یک دمد رکںی ےگ احالہکن روسؽ اہلل یلص اہلل

یک اجےئ اس اک اابسب زدنیگ اس یک وبجمری ےس افدئہ ااھٹ رک مک تمیق رپ ہن رخدیا اجےئ( افر عنم رفامای دوھہک یک عیب ےس افر ےنکپ ےس 

 لبق ولھپں یک عیب ےس۔

 نب یسیع، میشہ، اصحل نب اعرم، اوبداؤد، دمحم، رضحت یلعدمحم  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رشتک اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 رشتک اک ایبؿ

     1588    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ س٠مَي٪، ٣ح٤س ب٩ زبزٗا٪ ابوحیا٪، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

َِّیِٔمِّ  اَ٪ اٟت ٩ًَِ أَبٔی َحیَّ أ٪  َٗ ٔ ُس ب٩ُِ اٟزِّبِز ث٨ََا ٣َُح٤َّ یٔصيُّ َحسَّ ٤ِٟٔؼِّ َ٪ ا ُس ب٩ُِ ُس٠َمَِيَ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُط  ٌَ َٓ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َر ٩ًَِ أَبٔیطٔ   

ِجُت ٩ِ٣ٔ بَِی٨ٔض٤َٔاإٔ٪َّ  َّٔذا َخا٧َطُ ََخَ َٓ ٥َِٟ َیُد٩ِ أََحُسص٤َُا َػاحَٔبطُ  َٜئِن ٣َا  ی ٔ و٢ُ أ٧ََا ثَأُٟث اْٟشَّ ُ٘  اہللَ َی

 دمحم نب امیلسؿ، دمحم نب زرباقؿ اوبایحؿ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل اک

د ےہ ہک دف رشوکیں )ےک درایمؿ( ںیم رسیتا راتہ وہں بج کت ہک اؿ دفونں ںیم ےس وکیئ اکی اےنپ اسیھت یک ایختن ہن اراش

 رکے سپ بج اؿ ںیم ےس وکیئ ایختن اک رمبکت وہات ےہ وت ںیم اؿ ےک درایمؿ ےس لکن اجات وہں۔

 دمحم نب امیلسؿ، دمحم نب زرباقؿ اوبایحؿ، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اک افدئہ وہ

 

 فلیک اک ااسی رصتػ رکان سج ےس ومئ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اک افدئہ وہ

 

 فلیک اک ااسی رصتػ رکان سج ےس ومئ

     1589    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣شسز، سٔیا٪، طبیب ب٩ ُغٗسہ، رعوہ اب٩ ابی جٌس، حرضت رعوہ :  راوی

ىٔي اب٩َِ أَبٔی  ٌِ َوَة َی ٩ًَِ رُعِ َِٟهیُّ  ثَىٔي ا َسَة َحسَّ َٗ ٩ًَِ َطبٔیٔب ب٩ِٔ َُغِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ًَِلاُظ َحسَّ ا٢َ أَ َٗ َِٟبارٔقٔیَّ  ٔس ا ٌِ َِٟح ا

ٔ  ا٨َّٟٔييُّ  ََ إِٔحَساص٤َُا ب َبا َٓ َٓاِطتََری َطاَتئِن  ٍّ أَِو َطاّة  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ زٔی٨َاّرا َیِظتَرٔی بٔطٔ أُِؿحٔیَّ ًَ َّی اہللُ  أََتاُظ بَٔظاةٕ َػل َٓ ٔسی٨َإر 

َٟزَبَٔح ٓٔیطٔ  ِو اِطتََری تَُزابّا  َٟ ٌٔطٔ کَاَ٪  ٍٔ ِٔی بَِی َٛ ِٟبََر َٟطُ بٔا ًَا  َس َٓ  َوزٔی٨َإر 

ؿ، ،بیب نب رغدقہ، رعفہ انب ایب دعج، رضحت رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اںیھن دسمد، ایفس

 اکی دانیر دای اتہک فہ آپ ےئلیک رقابین ای رکبی رخدیںی وت اوھنں ےن اکی دانیر ںیم دف رکبایں رخدیںی رھپ اکی رکبی وک اکی دانیر ںیم

اکی رکبی افر اکی دانیر ےل رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم شیپ ایک۔ آپ ےن ےن اؿ ےک چیب دای افر ابیق امدنہ 

 ےیل داع رفامیئ ہک اؿ یک اجترت ںیم ربتک وہا رکے افر رھپ ااسی یہ وہا ارگ رعفہ یٹم یھب رخدیےت وت اس ںیم عفن امکےت۔

 ایب دعج، رضحت رعفہدسمد، ایفسؿ، ،بیب نب رغدقہ، رعفہ انب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اک افدئہ وہ

 

 فلیک اک ااسی رصتػ رکان سج ےس ومئ

     1590    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ػباح ابو٨٣ذر، سٌیس ب٩ زیس، ح٤از ب٩ زیس، زبير ب٩ َخیت، ابوٟیبس، حرضت رعوہ بارقی :  راوی

ٔ ب٩ِٔ َز  از ٌٔیُس ب٩ُِ َزیِٕس صَُو أَُخو َح٤َّ ث٨ََا َس ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا بَّاحٔ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ا یٔت َحسَّ ُِٟٔخِّ ث٨ََا اٟزُّبَيِرُ ب٩ُِ ا یِٕس َحسَّ

 ْٕ ٔ ُوُط ٣ُِدَت٠ ِٔ َٟ ٔ َو َِٟدبَر َِٟبارٔقٔیُّ بَٔضَذا ا َوةُ ا ثَىٔي رُعِ َٟبٔیٕس َحسَّ  ٩ًَِ أَبٔی 

نسح نب ابصح اوبرذنر، دیعس نب زدی، امحد نب زدی، زج ، نب رختی، اوبل   ، رضحت رعفہ ابریق ےس ایس رطح رمفی ےہ۔ رصػ 

 اافلظ ںیم رفؼ ےہ۔



 

 

  زدی، امحد نب زدی، زج ، نب رختی، اوبل   ، رضحت رعفہ ابریقنسح نب ابصح اوبرذنر، دیعس نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 اک افدئہ وہ

 

 فلیک اک ااسی رصتػ رکان سج ےس ومئ

     1591    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ابوحؼين، حرضت حٜی٥ ب٩ حزا٦ :  راوی

٤َِٟسٔ  ٩ًَِ َطِیٕذ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ثَىٔي أَبُو حَُؼيِٕن  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ِبٔسیُّ أَِخبََر٧َا ُس ٌَ ِٟ ٕ ا ثٔير َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ َح  ٍٔ حٔزَا٦ٕ أَ٪َّ ی٨َ

َٓاِطتََراَصا بٔٔسی٨َارٕ   ٍّ َٟطُ أُِؿٔحیَّ طُ بٔٔسی٨َإر َیِظتَرٔی  ٌَ َث ٣َ ٌَ ٥َ َب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َج ًََضا بٔٔسی٨َاَری٩ِٔ ََفَ  َوبَا

 َّ ٔلَی ا٨َّٟٔييِّ َػل ٍّ بٔٔسی٨َإر َوَجاَئ بٔٔسی٨َإر إ َُٟط أُِؿٔحیَّ اِطتََری  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٓ َّی اہللُ  َٚ بٔطٔ ا٨َّٟٔييُّ َػل ََٓتَؼسَّ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

َٟطُ ِٔی تَٔحاَرتٔطٔ  َُٟط أَِ٪ یَُباَرَک  ا  ًَ  َوَز

دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، اوبنیصح، رضحت میکح نب سحاؾ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اںیھن اکی دانیر 

دے رک اجیھب اتہک فہ آپ ےک ےیل رقابین رخدیںی وت اوھنں ےن اکی دانیر ںیم رقابین رخدیی رھپ اس وک دف دانیر ںیم رففتخ رک دای افر 

رھپ اج رک اکی دانیر ںیم دفرسا اجونر رخدی الےئ افر اکی دانیر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اچب الےئ سپ آپ ےن اس 

 ہق رک دای افر اؿ ےک ےیل داع رفامیئ ہک اؿ یک اجترت ںیم ربتک وہ۔دانیر وک دص

 دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، اوبنیصح، رضحت میکح نب سحاؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رکے افر اس اک افدئہ وصقمد وہ وت اجزئ ےہارگ وکیئ صخش دفرسے ےک امؽ ےس ریغب وپےھچ اجترت 

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 ارگ وکیئ صخش دفرسے ےک امؽ ےس ریغب وپےھچ اجترت رکے افر اس اک افدئہ وصقمد وہ وت اجزئ ےہ

     1592    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤زہ، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل، حرضت ًبساہلل ٣ح٤س ب٩ ًَلء، ابواسا٣ہ، ٤ًزو ب٩ :  راوی

بِ  ًَ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح٤ِزََة أَِخبََر٧َا َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ٍَ َحسَّ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣َ ََلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٔس اہللٔ 



 

 

و ُ٘ ٥َ َی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اُٟوا َو٩ِ٣َ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٠َِی٩ُِٜ ٣ِٔث٠َُط  َٓ ٚٔ اِْلَُرزِّ  ََ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَِ٪ یَُٜوَ٪ ٣ِٔث١َ َػاحٔٔب ََفِ ٢ُ ٩ِ٣َ اِسَتَلا

 ٔ ا٢َ ک١ُُّ َواح َ٘ َٓ َِٟحَب١ُ  ٠ًََِیض٥ِٔ ا َم  َ٘ ارٔ حٔيَن َس َِ ِٟ ََٓذَُکَ َحٔسیَث ا ٚٔ اِْلَُرزِّ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  وا َػاحُٔب ََفِ أَِحَش٩َ ٕس ٨ِ٣ُٔض٥ِ اذُُِکُ

ا أ٣ََِش  َّ٤٠ََٓ ٚٔ أَُرٓزٕ  يی اِسَتأَِجزُِت أَٔجيّرا بَْٔفِ ٥ُ٠َ أَن ٌِ ََ َت َّ ُض٥َّ إ٧ٔ أُٟث ا٠َّٟ ا٢َ اٟثَّ َٗ ا٢َ َو َٗ  ٥ُِٜٔ٠٤َ َبَی أَِ٪ ًَ أ َٓ ُط  َّ٘ ٠َِیطٔ َح ًَ ِؿُت  ِیُت رَعَ

 َ ًَائ ا َورٔ َُٟط َبََقّ ُت  ٌِ َّي َج٤َ ُط َحً َٟ زِتُُط  َث٤َّ َٓ ًَائَٔضا َیأُِخَذُظ َوَذَصَب  َِٟبََقٔ َورٔ ََ ا ٔلَی ت٠ِٔ ٠ُِت اذَِصِب إ ُ٘ َٓ يی  ًِٔلىٔي َحِ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ٠ََ٘ٔیىٔي  َٓ َضا 

َضا َٗ َٓاِسَتا ََٓذَصَب  ُدِذَصا  َٓ 

 دمحم نب العء، اوبااسہم، رمعف نب زمحہ، اسمل نب دبع اہلل، رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس۔

رفامےت ےھت ہک مت ںیم ےس وج صخش ہی اچےہ ہک فہ اس صخش یک رطح وہ اجےئ سج ےک اپس اکی رفؼ اچفؽ ےھت )افر رھپ فہ امال آپ 

فاےل  امؽ وہ ایگ اھت( وت فہ ااسی وہ اتکس ےہ۔ )رفؼ اکی امیپہن اک انؾ ےہ( ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! اچفؽ

وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اغر اک فاہعق انسای بج ہک )اؿ نیت وصخشں رپ وج اکی اغر ںیم ےھت( اؿ رپ اہپڑ رگ زپا اک ایک ہصق ےہ 

 )ینعی اغر ےک ہنم رپ اہپڑ یک اکی اٹچؿ رگ زپی سج ےس ابرہ ےنلکن اک راہتس دنب وہ ایگ۔( وت اؿ ںیم ےس رہ اکی ےن اہک ہک مہ ںیم ےس رہ

لمع ےک فاہطس ےس داع رکے وت )بس ےن اانپ اانپ لمع ایبؿ ایک۔ اؿ ںیم( رسیتے صخش ےن اہک اے اہلل! وت  صخش اےنپ یسک اےھچ

اجاتن ےہ ہک ںیم ےن اکی صخش ےس زمدفری رکایئ یھت اکی رفؼ اچفؽ ےک وعض۔ رھپ بج اشؾ وہیئ وت ںیم ےن اس یک زمدفری 

فولں ےس زراتع یک افر ڑبےتھ ڑبےتھ اس زراتع ےس ںیم ےن یئک لیب افر دینی اچیہ نکیل اےنس ہن یل افر الچ ایگ۔ ںیم ےن اس ےک اچ

اؿ وک ارچاےن فاےل الغؾ عمج رک ےیل۔ ھچک رعہص ےک دعب فہ  ھج ےس امؽ افر وبال ال اب ریمی زمدفری دے۔ ںیم ےن اہک اج افر اےنپ 

 لیب افر اؿ ےک ارچاےن فاےل الغؾ بس ےل اج۔ سپ فہ اؿ بس وک ےل ایگ۔

  نب العء، اوبااسہم، رمعف نب زمحہ، اسمل نب دبعاہلل، رضحت دبعاہللدمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 التگ اگلےئ ریغب رشتک اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 التگ اگلےئ ریغب رشتک اک ایبؿ

     1593    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ، یحٌي ، سٔیا٪، اسحٙ، ابی ًبیسہ، حرضت ًبساہلل :  راوی



 

 

 ًَ ٩ًَِ أَبٔی ًُبَِیَسَة   َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا َیِحٌَي َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ًَِبٔس َحسَّ ُت أ٧ََا ٩ِ  ِٛ ا٢َ اِطتََر َٗ اہللٔ 

اْر بَٔظِیٕئ  َّ٤ًَ ٥ِ أَٔجِئ أ٧ََا َو َٟ ْس بٔأَٔسيَری٩ِٔ َو ٌِ َحاَئ َس َٓ ا٢َ  َٗ ْس ٓمََٔي نُٔؼیُب یَِو٦َ بَِسٕر  ٌِ اْر َوَس َّ٤ًَ  َو

رشکی وہےئ اس امؽ  دیبع اہلل نب اعمذ، ییحی، ایفسؿ، ااحسؼ ، ایب دیبعہ، رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم امعر افر دعس ابمہ

 تمینغ ںیم وج دبر ںیم ںیمہ لم اتکس اھت سپ دعس دف دیقی الےئ افر ںیم افر امعر ھچک ہن الےئ۔

 دیبعاہلل نب اعمذ، ییحی ، ایفسؿ، اقحس، ایب دیبعہ، رضحت دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زمارتع )اٹبیئ رپ زنیم دےنی( اک ایبؿ

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زمارتع )اٹبیئ رپ زنیم دےنی( اک ایبؿ

     1594    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٛثير، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍٔ َحسَّ ًَ ٤ُِٟزَاَر ٨َّا ٧َزَی بٔا ُٛ و٢ُ ٣َا  ُ٘ ُت اب٩َِ ٤ًََُز َی ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ٕ أَِخبََر٧َا ُس ثٔير َّي َٛ  بَأِّسا َحً

ََٓذَُکِ  ٨ًََِضا  ٥َ ٧ََهی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  و٢ُ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُ٘ ٍَ ب٩َِ َخٔسیٕخ َی ٔ ُت َرآ ٌِ ًَبَّإض َس٤ٔ ا٢َ لٔی اب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ تُُط َٟٔلاُوٕض 

٥ِ أَِرَؿطُ  ُٛ ا٢َ َْلَِ٪ ی٨َ٤ََِح أََحُس َٗ  ٩ِٜٔ ٨ًََِضا َوَل ٥ِ ی٨ََِط  َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اّجا إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٠ًََِیَضا ََخَ  َخيِْر ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َیأُِخَذ 

٠ُو٣ّا ٌِ ٣َ 

ف نب دانیر، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک مہ زمارتع وک ربا ےتھجمس ےھت اہیں کت ہک مہ ےن راعف نب دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، رمع

دخجی ےس انس فہ ےتہک ےھت ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زمارتع ےس عنم رفامای ےہ ںیم ےن اطؤس ےس اس اک ذرک ایک وت 

 یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زمارتع ےس عنم رفامای ہکلب آپ ےن ہی رفامای ہک ارگ مت اوھنں ےن اہک انب ابعس ےتہک ےھت ہک روسؽ اہلل

 ںیم ےس وکیئ صخش یسک وک اینپ زنیم ریغب رکاےئ ےک ددیے وت ہی اس ےک قح ںیم زایدہ رتہب ےہ۔

 دمحم نب ،ریث، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 زمارتع )اٹبیئ رپ زنیم دےنی( اک ایبؿ

     1595    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣شسز، بْش، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اسحٙ، ابوًبیسہ اب٩ ٣ح٤س ب٩ ٤ًار، وٟیس ب٩ ابو برک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٠ًیہ،  :  راوی

 ابووٟیس، حرضت رعوہ ب٩ زبير

ىَي  ٌِ ٤َِٟ ث٨ََا بِْٔشْ ا ْز َحسَّ ث٨ََا ٣َُشسَّ ٍَ ح و َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ٍَ َحسَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ًَ َحسَّ  َٙ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ إِٔسَح  ٩ِ ٩ًَِ

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَيِر ٩ًَِ رُعِ َِٟؤٟیٔس  َِٟؤٟیٔس ب٩ِٔ أَبٔی ا ٩ًَِ ا إر  َّ٤ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٍٔ أَبٔی ًُبَِیَسَة ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٔ ْٔفُ اہللُ َٟٔزآ ِِ  َزیُِس ب٩ُِ ثَابٕٔت َی

٤ََّا أََتاُظ َرجُ  َِٟحٔسیٔث ٨ِ٣ٔطُ إ٧ٔ ٥ُ٠ًَِ بٔا ا٢َ َرُسو٢ُ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ أ٧ََا َواہللٔ أَ َ٘ َٓ تََتََل  ِٗ ِس ا َٗ ا  َ٘ َٔ ْز ٩ِ٣ٔ اِْلَِنَؼارٔ ث٥َُّ اتَّ ا٢َ ٣َُشسَّ َٗ ََلٔ٪ 

 َٗ  ٍَ َش٤ٔ َٓ ْز  ََ َزاَز ٣َُشسَّ ٤َِٟزَارٔ َََٓل ترُِکُوا ا ٥َ إِٔ٪ کَاَ٪ َصَذا َطأ٥َُِٜ٧ِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََ اہللٔ َػل ٤َِٟزَارٔ َٟطُ ََل ترُِکُوا ا  ِو

 ایب ہبیش، انب ہیلع، دسمد، رشب، دبعارلنمح نب ااحسؼ ، اوبدیبعہ انب دمحم نب امعر، فدیل نب اوبفدیل، رضحت رعفہ نب زج ، ےس اوب رکب نب

رفاتی ےہ ہک زدی نب اثتب ےن اہک۔ اہلل راعف نب دخجی یک رفغمت رفامےئ دخبا ںیم اےسن زایدہ دحثی وک اتھجمس وہں۔ الص ہی ےہ 

ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم دف صخش آےئ۔ دسمد یک رفاتی ںیم ےہ ہک ہی ااصنری ےھت۔ رھپ اوبرکب افر دسمد  ہک روسؽ اہلل یلص اہلل

ھاارا ہی احؽ ےہ وت زنیم وک رک

م

 

ت

اہی رپ قفتم وہ ےئگ افر اہک اؿ دفونں ےن ڑگھجا ایک اھت۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ 

 رفاتی ایک ہک راعف نب دخجی ےن سب اانت یہ انس ہک زنیم وک رکاہی رپ تم دای رکف۔ )افر ایس وک رفاتی تم دای رکف ای دسمد ےن ہی زمدی

 (رک دای

اوب رکب نب ایب ہبیش، انب ہیلع، دسمد، رشب، دبعارلنمح نب اقحس، اوبدیبعہ انب دمحم نب امعر، فدیل نب اوبفدیل، رضحت رعفہ نب  :  رافی

 زج ،

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زمارتع )اٹبیئ رپ زنیم دےنی( اک ایبؿ

     1596    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًرک٣ہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ حارث ب٩ ہظا٦، حرضت ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، یزیس ب٩ ہارو٪، ابزاہی٥ ب٩ سٌس،  :  راوی

 (سٌس )اب٩ ابی وٗاؾ

سٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٕس  ٌِ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ٍَ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَب ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َحسَّ ٍَ ب٩ِٔ  ٣َ ب٩ِٔ ًرِٔکٔ



 

 

َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ صَٔظ  ٨َّا ٧رُِکٔ ب٩ِٔ ا ُٛ ا٢َ  َٗ ٕس  ٌِ ٩ًَِ َس ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس  ٍَ َٟبٔیَب ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی  ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٕ ی ا٦

 ًَ َّی اہللُ  ٨ََضا٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ٤َِٟأئ ٨ِ٣َٔضا  ٌَٔس بٔا َٔ َو٣َا َس َواقٔی ٩ِ٣ٔ اٟزَِّر ًَلَی اٟشَّ ََ َوأ٣َََز٧َا ٠َ اِْلَِرَق ب٤َٔا  ٔ ٩ًَِ ذَٟ  ٥َ ِیطٔ َوَس٠َّ

 ٍٕ َـّ ٔ یََضا بَٔذَصٕب أَِو ٓ  أَِ٪ ٧رُِکٔ

امثعؿ نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، اربامیہ نب دعس، دمحم نب رکعہم، دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ، رضحت دعس )انب ایب فاقص( 

ےک دبہل ںیم وج انویلں ےک انکرے رپ وہ افر سج رپ اپین وخد  ےس رفاتی ےہ ہک مہ زنیم وک رکاہی رپ دای رکےت ےھت اس دقر دیپافار

اہی بوخد چنہپ اجےئ۔ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک اس ےس عنم رفامای افر مہ وک زنیم وک وسےن ای اچدنی ےک دبہل ںیم رک

 رپ دےنی اک مکح رفامای۔

 نب دعس، دمحم نب رکعہم، دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ، رضحت دعس )انب ایب امثعؿ نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، اربامیہ :  رافی

 (فاقص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رخدی فرففتخ اک ایبؿ :   ابب

 زمارتع )اٹبیئ رپ زنیم دےنی( اک ایبؿ

     1597    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، ًیسي، اوزاعی، ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث ربیٌہ، ب٩ ابی ًبساٟزح٩٤ اوزاعی، حرضت ح٨و٠ہ ب٩  :  راوی

 ٗیص انؼاری

ث٨ََا اِْلَِوَزاعٔیُّ  ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسي اٟزَّازٔیُّ أَِخبََر٧َا ًٔیَسي َحسَّ ٩ًَِ  َحسَّ ص٤َُا  َِٟیْث لَٔکَ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  ح و َحسَّ

ا٢َ  َٗ ِیٕص اِْلَِنَؼارٔیُّ  َٗ ٍُ ب٩ُِ  ثَىٔي َح٨َِو٠َ ُى ِْٟٔلَِوَزاعٔیِّ َحسَّ ِٔ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوا٠َّٟ ٍَ ب٩ِٔ أَبٔی  ٌَ ٩ًَِ َربٔی ٍَ ب٩َِ َخٔسیٕخ  ٔ ُِٟت َرآ َ َسأ

أئ اِْلَِرٔق بٔاٟ َّی اہللُ ُٔکَ ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  ٤ََّا کَاَ٪ ا٨َّٟاُض یَُؤأجزُوَ٪  ا٢َ ََل بَأَِض بَٔضا إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٔٚ َِٟورٔ َصٔب َوا ٥َ  ذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

َُ َصَذا َوَیِش٥ُ٠َ صَ  َیِض٠َ َٓ  َٔ َِٟحَساو٢ٔٔ َوأَِطَیاَئ ٩ِ٣ٔ اٟزَِّر َبا٢ٔ ا ِٗ ٤َِٟاذٔیَا٧َأت َوأَ ًَلَی ا ٥َِٟ َی٩ُِٜ ب٤َٔا  َُ صََذا َو َذا َوَیِش٥ُ٠َ صََذا َویَِض٠َ

ََل بَأَِض بٔطٔ َوَحٔسیُث إٔبِزَ  َٓ ٠ُو٦ْ  ٌِ ٤ُوْ٪ ٣َ ـِ ا َطِیْئ ٣َ أ٣ََّ َٓ ٨ُِط  ًَ ََ َزَجَز  ٔ ٠َٔذٟ َٓ اْئ إَٔلَّ َصَذا  ٩ًَِ ٨٠َّٟٔأض ُٔکَ  ٍُ ُٗتَِیَب ا٢َ  َٗ اصٔی٥َ أََت٥ُّ و 

ا٢َ أَبُو َزا َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ َرآ  ٍَ ٍَ ٧َِحَوظُ َح٨َِو٠َ ٩ًَِ َح٨َِو٠َ ٌٔیٕس  ٍُ َیِحٌَي ب٩ِٔ َس  ُوز رَٔواَی

اربامیہ نب ومیس، یسیع، افزایع، ہبیتق نب دیعس، ثیل رہعیب، نب ایب دبعارلنمح افزایع، رضحت ہلظنح نب سیق ااصنری ےس رفاتی 

قلعتم درایتف ایک وت اوھنں ےن اہک ہک اس ےہ ہک ںیم ےن راعف نب دخجی ےس وسےن ای اچدنی ےک دبہل ںیم زنیم وک رکاہی رپ دےنی ےک 



 

 

ںیم وکیئ رحج ںیہن ےہ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم ولگ ااجرہ رکےت ےھت۔ اپین یک رفاں انویلں ےک رسے افر 

اس وصرت ےک وسا ولوگں ںیم  یتیھک یک وہگجں رپ وت یھبک ہی الہک وہات افر فہ الستم راتہ افر یھبک فہ الہک وہات افر ہی الستم راتہ۔

افر رکاہی رمفج ہن اھت اس ےیل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس عنم رفامای افر وج زیچ وفحمظ ف امومؿ وہ اس ںیم ھچک 

نب دیعس یک اضمہقئ ںیہن۔ افر اربامیہ یک رفاتی لمکم ےہ۔ افر ہبیتق ےن نع ہلظنح نع راعف اہک ےہ۔ اوبداؤد رفامےت ںیہ ہک ییحی 

 ہلظنح ےس ایس رطح رفاتی ےہ۔

 اربامیہ نب ومیس، یسیع، افزایع، ہبیتق نب دیعس، ثیل رہعیب، نب ایب دبعارلنمح افزایع، رضحت ہلظنح نب سیق ااصنری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رففتخ اک ایبؿرخدی ف :   ابب

 زمارتع )اٹبیئ رپ زنیم دےنی( اک ایبؿ

     1598    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اَٟ، ربیٌہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ح٨و٠ہ ب٩ ٗیص :  راوی

ٍَ ب٩ِٔ أَبٔی  ٌَ ٩ًَِ َربٔی  َٕ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ٌٔیٕس  ٍُ ب٩ُِ َس ُٗتَِیَب ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ٍَ ب٩َِ َخٔسیٕخ  ٔ َّطُ َسأ٢ََ َرآ ِیٕص أ٧َ َٗ ٍَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َح٨َِو٠َ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ

َصٔب  ا٢َ أَبٔاٟذَّ َ٘ َٓ أئ اِْلَِرٔق  ٩ًَِ ُٔکَ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ أئ اِْلَِرٔق  ا ُٔکَ ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ  ٔٚ َِٟورٔ  َوا

َصٔب َو  َََٓل بَأَِض بٔطٔ بٔاٟذَّ  ٔٚ َِٟورٔ  ا

ہبیتق نب دیعس، امکل، رہعیب نب دبعارلنمح، رضحت ہلظنح نب سیق ےس رفاتی ےہ ہک اوھنں ےن راعف نب دخجی ےس زنیم وک رکاہی رپ 

رھپ ںیم ےن دےنی ےک قلعتم وپاھچ وت اوھنں ےن اہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زنیم وک رکاہی رپ دےنی ےس عنم رفامای ےہ 

 وپاھچ ارگ وسےن افر اچدنی ےک دبہل زنیم وک رکاہی رپ دے وت اسیک ےہ؟ اوھنں ےن اہک اس ںیم وکیئ اضمہقئ ںیہن۔

 ہبیتق نب دیعس، امکل، رہعیب نب دبعارلنمح، رضحت ہلظنح نب سیق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 


